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Byla příliš krásná, aby byla falešná – pravil1 před 

čtvrtstoletím o definitivně potvrzené struktuře C60 jeden 
z jejich otců2 Harold W. Kroto, badatel kombinující zna-
lost řady chemických oborů s výtvarným talentem. Čistě 
uhlíkaté molekuly byly sice známy dlouho (spektrum C3 
bylo ze záření komet získáno3 už v 19. století), leč dlouho 
se těšily jen mizivému zájmu. Na tom nezměnil nic ani 
výsledek Nobelisty Hahna a spol.4,5, že iony Cn až k n=15 
vznikají při výbojích mezi grafitovými elektrodami. Tepr-
ve po válce došlo k mírnému oživení vzhledem k aplikač-
ním aspektům při používání grafitu v extrémních situacích 
(tepelná ochrana kosmických těles, jaderné reaktory), 
a interpretacím spekter astrofyzikálního původu. Nakonec 
i v Praze se prováděly6 v sedmdesátých letech výpočty 
těchto struktur, byť dobové konstrainty je tehdy uťaly 
u C8. Poklidné vody uhlíkatých agregátů však ožily na 
podzim 1985, a pokud by se měl jmenovat jen jeden pů-
vodce těch divokých vírů, pak to bude Harry Kroto, spo-
ludržitel Nobelovy ceny za chemii za rok 1996. 

Rodina Harryho otce pocházela z dnešního jihozápad-
ního Polska, ale ten vzhledem k svému neárijskému půvo-
du před nacisty prchl do Anglie, kam ho pak následovala 
i Harryho matka, která sama Židovka nebyla. Tak se stalo, 
že se Harry narodil v Anglii (přesněji jako Harold Walter, 
ale běžně později používal Harry). Se začátkem války byl 
otec jako příslušník nepřátelské země internován na ostro-
vě Man, nikoliv však matka s batoletem. Původně se sice 
jmenovali Krotoschinerovi, což ale z praktických důvodů 
zkrátili na Krotovi. Po válce se rodině už dařilo lépe a tak 
Harry vystudoval chemii na univerzitě v Sheffieldu a vyra-
zil na dvouroční stáž do Kanady, na renomované pracoviš-
tě Národní výzkumné rady v Ottawě. Později Kroto připi-
soval7 úspěšnost toho ústavu tomu, že badatelé tam měli 
volnost ve volbě výzkumného problému, zatímco dnes 
téměř všude o tom už rozhodují úředníci. 

Od stáže v Kanadě se odvíjel Krotův zájem o moleku-
ly v mezihvězdném prostoru. Jejich složení se dá určovat 
z různých druhů spekter přicházejících na Zemi z Vesmíru. 
To ale znamená připravit v laboratoři molekulu s identic-
kým spektrem. Což nemusí být snadné, neb může jít o dost 
exotické útvary, v naší pozemské přírodě se nevyskytující. 
Tak se Krotovi s dalšími spolupracovníky8 podařilo proká-
zat v jedné oblasti souhvězdí Býka přítomnost dosud ne-
známé molekuly HC7N. A odtud už cesta vedla k otázce, 
co všechno může vznikat v atmosféře uhlíkatých hvězd. 
Jenže na simulace takovýchto podmínek v laboratoři se 
v té době už v Anglii nedaly získat prostředky. Baronka 
Thatcherová totiž přiškrtila rozpočty na vědu. Vzdor tomu, 

že sama původně studovala chemii, byť dosáhla jen bakalář-
ky, neb usoudila, že přírodní vědy pro ni nejsou to pravé. 

Kroto ale nalezl tým v Texasu, disponující aparaturou 
na provedení takového experimentu. Byla to laboratoř 
Richarda Smalley na Riceově univerzitě v Houstonu. 
Smalley sám se ale zajímal hlavně o procesy v parách 
prvků jako křemík nebo germanium, neb byly důležité pro 
mikroelektroniku. Myšlence kontaminovat aparaturu uhlí-
kem, a pak ji zase muset čistit, nebyl zprvu příliš naklo-
něn. Spolupráci napomohl jeho kolega Robert Curl, a tak 
1. září 1985 mohly začít pokusy, aby už 11. září byla do 
redakce odeslána práce, za 11 let oceněná Nobelovou ce-
nou pro trojici Curl-Kroto-Smalley. Rotující grafitový disk 
byl vypařován laserovým paprskem v aparatuře zbavené 
vzduchu, který nahradilo helium. Vznikající páry byly 
vedeny do trysky, ve které se ochlazovaly expanzí. Složení 
produktů se pak určovalo pomocí měření jejich hmotnosti. 
Tak se ukázalo, že dva hlavní produkty mají složení C60 

a C70, dosud nikým nepozorované molekuly. Houstonská 
aparatura však neumožňovala určit jejich strukturu. Po-
dobně jako Max Planck dospěl ke kvantové hypotéze, 
i Houstonský tým se ryze spekulativní cestou propracoval 
k návrhu9, že obě molekuly mají podobu mnohostěnů po-
krytých pětiúhelníky a šestiúhelníky. Tato hypotéza sehrá-
la svou roli v tom, komu připadla Nobelova cena za objev 
fullerenů. Prakticky identický experiment totiž o rok dříve 
zveřejnil10 i tým z laboratoří Exxon, nepustil se však do 
hypotéz o struktuře C60. A Nobelova cena může mít nanej-
výš tři laureáty. Nakonec i ten samotný článek 
s mnohostěnovou hypotézou z roku 1985 měl autorů pět, 
takže i zde muselo dojít na poměřování zásluh na jeho 
vzniku. A to mezi těmi pěti ještě chyběla jedna Číňanka, 
která s Krotem prováděla úvodní experimenty, a byla ne-
zbytná, neb Kroto přiletěvší z britského Sussexu ovládání 
aparatury ovšem neznal – leč ta pak v polovině práce odje-
la na cesty. Avšak gentleman Kroto ji aspoň později zajis-
til dobré místo v americkém výzkumu. Harry Kroto je též 
původcem jména fullereny. V Kanadě totiž navštívil 
i Expo 1967 v Montrealu, kde americký pavilon navrhl 
architekt Richard Buckminster Fuller, známý svými kupo-
lemi tvořenými mnohoúhelníky – stejně jako C60 a C70. 
A tak C60 bylo nazváno buckminsterfulleren a celá třída 
těch látek fullereny. 

Potvrzení té intuitivní hypotézy na sebe však čekalo 
pět let. Molekuly se totiž prvně daly připravit jen 
v mizivých množstvích, a jen v plynné fázi. Zájem začal 
upadat, zdálo se, že věc třeba i zůstane nevysvětlenou 
kuriozitou. Leč pod povrchem výzkumné aktivity přece 
jen probíhaly. Se svou troškou do mlýna přišel 
i japonsko-český tým, který se propracoval k předpo-
vědi, jak by měla vypadat spektra C60 a C70, až bude dost 
materiálu na měření. Článek vyšel v roce 1989 (cit.11) 
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a čekal, až někdo připraví ta větší množství C60 a C70. 
Zásadního průlomu dosáhl už během roku 1990 ně-

mecko-americký tým12 provádějící experimenty 
v Heidelbergu. Ukazálo se, že namísto vypařování lasero-
vým paprskem je třeba použít jen elektrický oblouk 
s grafitovými elektrodami, nastavit tlak helia v určitém 
rozmezí, a pak se fullereny dají produkovat s velkými vý-
těžky jako krystalický materiál. Ale ani tým v Heidelbergu 
neměl dostatečné vybavení na definitivní určení struktury. 
Mohli však změřit ten typ spekter, které předpovídala ona 
úspěšně propašovaná práce. Souhlas představoval první 
nepřímé potvrzení13 struktury. Shodou okolností, Harry 
Kroto byl recenzentem práce z Heidelbergu, obratem ji 
doporučil a dokonce požádal editora časopisu, ať poruší 
recenzentskou anonymitu a autorům jeho jménem pobla-
hopřeje. Později jsem slyšel Harryho vyprávět, že když 
uviděl rukopis z Heildebergu, bral za jisté, že tím mu uni-
ká Nobelova cena. Tehdy ještě doznívala gentlemanská éra 
ve vědě, kterou nyní ničí neviditelná ruka grantového hnu-
tí. Nicméně Krotova skupina dokázala vzápětí změřit14 
NMR spektrum C60, což bylo historicky15 prvé přímé po-
tvrzení symetrické mnohostěnové struktury. 

Nicméně nakonec objevitelé efektivní syntézy fullere-
nů z Heidelbergu ještě Nobelovu cenu sami nezískali, stej-
ně jako objevitel uhlíkových nanotrubek, ač by to v obou 
případech bylo velmi zasloužené. Po úspešné syntéze C60 

a C70 vypukla fullerenová výzkumná lavina, objevily se 
další fullereny jako C78, C80, C82, C84, atd. Zájem se přesunul 
k fullerenům obsahujícím uvnitř mnohostěnu atomy kovů, 
které nabízejí možnosti pro molekulovou elektroniku. 
A také k nanotrubkám, což jsou velmi dlouhé, válcovité 
fullereny, a ku grafenům – nanotrubkám s nekonečným 
průměrem. Takto rychle se vyvíjející výzkumné pole je 
ovšem poněkud nepřehledné i pro Nobelovský výbor. Na-
konec druhá fullerenová Nobelova cena pak padla za gra-
fen v roce 2010, a to za fyziku. Tehdy došlo k mírné kon-
traverzi, neb Nobelovský výbor nedocenil, že první grafen 

byl připraven16 již v šedesátých letech, a odměnil jen dva 
učence, ač mohl odměnit i toho třetího průkopníka. 

Harry Kroto může sloužit i jako příklad, že dodnes 
existují svého druhu polyhistoři – začínal v organické che-
mii, přesunul se do spektroskopie, pak do astrochemie, 
a nakonec do fullerenové vědy a nanotechnologií. Byl 
talentovaným grafikem, rád navrhoval obálky knih. A měl 
velmi vstřícné, přímočaré vystupování, byl srdečným 
a vtipným společníkem. Sám sebe charakterizoval jako 
vyznavače tří věr: Amnesty Internacionalismu, ateismu 
a humoru. Sir Harold Kroto zemřel 30. dubna 2016 ve 
věku nedožitých 77 let po delším zápase s neuro-
degenerativním onemocněním. Mohl se však ještě radovat 
z toho, že laboratoř ve švýcarském Baselu vloni v létě 
definitivně potvrdila17, že za jistá spektra přicházející 
z Vesmíru je odpovědný kladně nabitý C60, čímž se tento 
problém fullerenové historie po třiceti letech uzavřel 
(a naopak se otevřela otázka hledání dalších nanouhlíků 
v universu, včetně třeba i klecí s enkapsuláty18).  
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Obr. 1. Harry Kroto – zátiší s fullerenovými sférami  (foto 
archiv autora) 
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Life and discoveries of the late Sir Harold Kroto 

(1939–2016) are described on a background of the im-
portant milestones of fullerene science in the previous and 
current century. 

 
 


