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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Často se setkávám ve své praxi, že pokud se zeptám svých kolegů a žáků na střední škole i
studentů na vysoké škole, jaké mají zkušenosti s využíváním programu ChemSketch, odpoví mi
negativně, že tento program neznají, nebo že je v angličtině a je složité s ním pracovat.
Bohužel většinou jde o to, že učitelé i žáci nemají příliš chuť a čas nahlížet do anglických manuálů.
Chtěl bych vás tomu ušetřit a srozumitelnou formou vás provést základními vlastnostmi této aplikace,
která vám může pomoci při vaší práci. V následujících řádcích se dozvíte informace o programu, který
vám může ulehčit práci jak při přípravě na vyučování z hlediska chemického názvosloví a chemických
rovnic, tak také při vizualizaci molekul látek. Pro některé z vás půjde možná o opakování známých
věcí, ale doufám, že i vy si zde najdete něco, co vás obohatí a bude pro vás nové.

Takže se dáme do práce a já vám přeji hodně úspěchů při studiu!

Autor
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Úvod
Program, kterým se budeme zabývat, bude ChemSketch. Chemici, kteří sledují vývoj chemického
software, budou určitě tvrdit: „Proč se mám učit o nějakém dalším programu na kreslení vzorců, když
si vystačím s ISIS/Draw?!“. Ano, i toto může být tvrzení a máte na něj právo, avšak ISIS/Draw je
program, který byl velice jednoduchý a pro současné využití, dá se říci, zastaralý.
Vývoj programu ChemSketch je dynamický, začal koncem minulého století, kdy se objevila verze
4.5, pak postupoval až k současné verzi 12.0. Pokud jste sledovali vývoj tohoto software, určitě mi
dáte za pravdu, že základ zůstává stejný a software se obohacuje o lepší grafiku, popř. další šablony a
nastavení.
Zatím jsem psal jen obecně o programu, avšak co vlastně ChemSketch nabízí? ChemSketch je
program, který byl vytvořen společnosti ACD/Labs a jde o velmi kvalitní freeware pro pohodlné
kreslení různých chemických struktur, vzorců a aparatur. Nedílnou součástí je také export vzorců a
aparatur do různých formátů. Z nejběžnějších formátů je možné zmínit např. PDF, WMF, BMP, TIFF.
Verze, kterou můžete využívat na svých počítačích je, jak jsem již řekl, freeware, který je zdarma
pouze pro nekomerční a vzdělávací účely, jak si můžete přečíst i v úvodní obrazovce po spuštění
programu.

Stažení programu
Původně bylo možné verzi 12.0 získat pouze po registraci na stránkách společnosti ACD/Labs.
Naštěstí v současné době společnost program uvolnila i k volnému šíření bez registrace a je možné jej
získat například ze stránek Slunečnice.cz:
http://www.slunecnice.cz/sw/acd-chemsketch/
Po stažení a instalaci do počítače již můžete spustit program. Spuštění provádíte přes ikonu,
kterou naleznete jak na ploše, tak i nabídce Start.

Obr.1 Ikona programu ChemSketch

Spuštění programu a popis základních částí obrazovky
Jak již bylo zmíněno dříve, program ChemSketch je určen pouze pro vzdělávací a nekomerční
využití, o čemž vás bude informovat úvodní okno při spuštění. Při spuštění potvrdíte tlačítkem „OK“,
pokud tedy nechcete provádět registraci (Register…), popř. si objednat plnou verzi programu
(Order…).
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Obr.2 Informace o produktu ChemSketch

Druhým oknem, které se objeví po spuštění, je okno „tipů“. Toto okno se bude objevovat
pokaždé, když spustíte program ChemSketch. Jestliže se ho chcete zbavit, není to příliš složité - ve
spodní části okna je zaškrtnuto „Show Tips at Startup“, pokud provedete odškrtnutí, toto okno vás již
při vstupu do programu nebude obtěžovat.

Obr.3 Okno „tipů“

Program ChemSketch, ač vypadá velice jednoduše, nabízí velké možnosti pro psaní vzorců i
kreslení chemických aparatur. Základní obrazovku můžeme rozdělit do několika částí - titulkový pruh
(umístěný zcela nahoře, je zde umístěn název souboru), pruh příkazů (v rozbalovacích menu jsou
zahrnuty veškeré nabídky, které naleznete ve formě tlačítek v panelech nástrojů), panely nástrojů
(tyto panely nalezneme na všech stranách programu, boční panely se mění dle režimu, ve kterém

Stránka 5 z 43

ChemSketch pracuje - režim kreslení struktur vs. režim kreslení tvarů) a pracovní plocha (zde kreslíte
chemické struktury i aparatury).

Obr.4 Rozložení základních prvků v programu ChemSketch

Dříve, než se pustíme do vlastní tvorby, bychom si měli vysvětlit, jak vlastně celý program
můžeme ovládat. Základem je práce s počítačovou myší, klávesnici využijete pravděpodobně spíše
pouze k popisu vzorců a aparatur. Práci s myší můžeme rozdělit do několika funkcí:
-

klepnutí levým tlačítkem myši (např. umístění zvoleného atomu, při klepnutí již na umístěný
atom na pracovní ploše dochází k protažení řetězce o jeden atom),
tah se stisknutým levým tlačítkem myši (např. kreslení vazby mezi atomy),
dvojité klepnutí na levé tlačítko (např. vyvolání panelu vlastností objektu),
klepnutí pravým tlačítkem (např. rotace objektu).

Nyní si popíšeme jednotlivé panely nástrojů a pak se již pustíme do praktických ukázek.

Panely nástrojů
Základní strukturu prvního panelu nástrojů vidíte níže. Popíšeme si jednotlivé ikony, tj. jakou mají
funkci, některé možná znáte, protože se objevují ve většině aplikací.
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Obr.5 První panel nástrojů

Základem funkcí v ChemSketch je, a toto si pamatujte, přepínací tlačítko
.
Pokud něco nebude fungovat, nebude se některá ikona zobrazovat a vy si budete jistí, že vše děláte
správně, často bývá chyba právě v přepnutí buď na část vztahující se k vytváření struktur nebo na
kreslení objektů nebo aparatur. Pro lepší přehlednost jsem uvedl raději tabelární přehled tlačítek a
jejich funkce. Níže uvedené přehledy si prosím, buď zapamatujte, nebo se k nim můžete vracet, až si
budeme předvádět konkrétné aplikace.

Horní panel nástrojů při výběru nástrojů „Structure“
Výběr a přesun objektu
Výběr, rotace (pouze o 360°, nikoliv v prostoru) a změna velikosti
objektu
Prostorová rotace objektu
Kreslení vazeb
Postupné kreslení
Kreslení řetězců
Vazba ve stereoizomerii
Vazba ve stereoizomerii
Znázornění vazby v koordinačních sloučeninách

Nedefinovaná vazba ve stereoizomerii

delokalizovaná vazba

Markushovy vazby

Reakční znaménko
Reakční šipka
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Popis reakčních podmínek nad a pod reakční šipkou
Reakční kalkulátor
Atom-atom map
Polymerační závorky
Změna umístění částí sloučeniny
Rotační upravení struktury

Vkládání kopií označené struktury
„vyčištění“ struktury, úprava nerovností molekul
Změna tautomerních forem
3D optimalizace (úprava struktury pro 3D zobrazení)
Přepočet atomové hmotnostní jednotky

Levý panel nástrojů při výběru nástrojů „Structure“
Zobrazení periodické soustavy prvků
Vložení „libovolného“ atomu

Vložení parametru vazby (pokud neznáme, o jaký typ vazby jde)

Různé typy atomů, které je možné vkládat do vzorců

Úprava označení atomu/atomů
Vložení radikálu

Vložení náboje

Vložení chemických vlastností prvku (iontu) - náboje, izotopu apod.
Očíslování řetězce

Pravý panel nástrojů při výběru nástrojů „Structure“
Stránka 8 z 43

Tabulka radikálů
,

Příklady možných zobrazených radikálů

,

Nyní se přesuneme k panelu kreslení
. Opět, dříve než budete procházet
následující řádky, zkontrolujte, že máte panel přepnutý na „Draw“.

Horní panel nástrojů při výběru nástrojů „Draw“
Šipka pro výběr, pohyb a změnu velikosti
Šipka pro rotaci objektu
Editace uzlů objektu
Úprava textu
Přenesení do popředí
Přenesení do pozadí
Spojování/rozdělování objektů (spojí více objektů do jednoho nebo rozdělí na více
objektů jeden původní)
Rotace objektu
Zarovnání

Levý panel nástrojů při výběru nástrojů „Draw“
Kreslení čáry
Kreslení obloučku

Kreslení křivky
Kreslení více spojených čar
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Vložení a úprava parametrů šipky
Vložení obdélníku/čtverce
Vložení zaoblených útvarů
Vložení kruhu/elipsy
Vložení polygonu
Vložení obrázku
Vložení textu

Vložení tabulky
Vložení závorek

Zaoblení popisku

Šablona zprávy

Nyní jsme si již popsali všechny ikony, z nichž některé budeme využívat pro to, abyste získali
základní orientaci v programu ChemSketch. Jediné, co jsme si ještě neprošli, je spodní lišta, kterou lze
označit spíše jako informační.

Obr.6 Spodní lišta

V tuto chvíli jsme si již popsali všechny nástroje a můžeme se pustit do vlastní práce.

Kreslení chemických struktur
Program Chemsketch je primárně určen pro kreslení sloučenin organické chemie, proto je
automaticky nastaven při kreslení na atom uhlíku. Obecně můžeme na pracovní ploše pracovat buď
se skupinou objektů, s jedním objektem nebo pouze s fragmentem tohoto objektu. Klíčové je, že
musíte mít přepnutý panel nástrojů na část „Structure“.
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Pokud klepneme levým tlačítkem myši na pracovní plochu, objeví se molekula methanu CH4.
Jestliže držíme levé tlačítko myši a jsme stále umístěni na původní molekule methanu a protáhneme
jej na kteroukoliv stranu, vytvoří se nám vazba a máme molekulu ethanu. Obdobně by to vypadalo,
pokud bychom klepli levým tlačítkem myši na methan, také by došlo k vytvoření vazby a vzniku
ethanu. Pokud znovu klepneme na jeden z krajních atomů uhlíku levým tlačítkem myši, vzniká
propan. Jestliže klepneme na střední atom uhlíku u propanu, vzniká 2-methylpropan, obdobně
stejným postupem vytvoříme také 2,2-dimethylpropan.









Obr. 7 Vytváření řetězce poklepáním na krajní nebo středové atomy uhlíku

Nyní vidíte, že postup tvorby vzorců je velice jednoduchý. Ukážeme si, jak vytvořit násobné vazby
s využitím předchozích molekul. První se naučíme postupně umazávat některé části struktury.
Nejprve vyberete v prvním horním panelu tlačítko Delete
. Jeho aktivaci poznáte velice
jednoduše - na ploše se objeví šipka s označením Del. Vyberte si libovolný krajní atom uhlíku a
najeďte (na atom!) výše zmíněnou šipkou a stiskněte levé tlačítko myši. Mělo by dojít k umazání
tohoto atomu. Stejný postup proveďte ještě jednou tak, aby vám zůstala pouze molekula propanu.





Obr.8 Postupné umazávání atomů uhlíku v molekule

Máme vytvořenou strukturu, u které je možné vytvářet násobné vazby. Nejprve je nutné, abyste
vypnuli mazání objektů a přepnuli se na kreslící tlačítko, které naleznete ve druhé nástrojové liště
. Přesuňte kurzor mezi dva atomy uhlíku, měla by se vám zvýraznit vazba. Klepnutím na tuto
vazbu vznikne vazba dvojná, pokud tento krok zopakujete, vznikne vazba trojná. Pokud totéž
provedete ještě jednou, vzniká opět vazba jednoduchá.
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Obr.9 Kreslení násobných vazeb v molekule

Pokud jste zvládli předchozí dvě operace - vytvoření vzorce a vytvoření násobných vazeb, tak vám
gratuluji. Tyto dva principy jsou důležité a budeme na nich stavět další vlastnosti, které můžete
s programem ChemSketch provádět.
Určitě jste si řekli, že předchozí vzorce jsou sice pěkné, ale přeci jen z didaktického hlediska by
bylo vhodné, aby byly v molekule vidět všechny atomy uhlíku, protože žáci zejména nižších ročníků
by mohli zbytečně snadno chybovat v celkovém součtu atomů v molekule.
Pro zobrazení všech atomů uhlíku, popř. nastavení dalších parametrů molekuly využijeme okno
Vlastnosti (Properties).
Abychom nemuseli zatím přidávat další molekulu, zůstaneme u té, kterou již máme nakreslenou,
u molekuly propynu. Nejprve musíme celou molekulu označit, tuto operaci provedeme přepnutím
v nástrojové liště na „laso“

. Na pracovní ploše označíme celou molekulu propynu. Při

označování by měla celá operace vypadat následovně:

,

po uvolnění levého tlačítka myši vypadá označená molekula takto:

.
Poklepejte do vnitřní struktury molekuly, mělo by dojít v vyvolání vnitřního okna Vlastnosti
(Properties).
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Obr.10 Okno Vlastnosti (Properties)

Když se zadíváte na toto okno, vidíte, že se skládá z několika záložek, jimiž se nastavují vlastnosti
společné (Common), atomu (Atom), vazeb (Bond) a speciální vlastnosti (Special). Nás bude v tuto
chvíli zajímat první záložka - Common. V první části „Show Carbons“ je patrné, že jsou zaškrtnuta
všechna políčka až na jedno, které je klíčové, abychom viděli všechny atomy uhlíku, jde o zaškrtávací
políčko „All“. Pokud jej zaškrtnete a zvolíte Apply (použít), měli byste vidět všechny atomy uhlíku
v molekule.


Obr.11 a 12 Upravené vlastnosti molekuly a projev této úpravy u propynu

Jednoduché, že? Když už máme otevřenou nabídku Vlastnosti (Properties), projdeme si
podrobněji i další záložky, které byste mohli využít, pokud budete žákům prezentovat, např. na
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kterém atomu dochází k reakci, popř. na které vazbě k reakci dochází. Přepněte se tedy na druhý list
„Atom“ v nabídce Vlastnosti (Properties).

Obr.13 Úprava nastavení vlastností atomů

Následně stiskněte tlačítko výběru ve druhé nástrojové liště
středový atom uhlíku v molekule propynu.

a levým tlačítkem myši označte

V okně Vlastnosti vyberte změnu barvy, konkrétní barvu nechávám na vás a vyberte tlačítko
Použít (Apply) .
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Obr.14 Úprava zbarvení atomů v molekule

Mělo by dojít ke změně zbarvení středového atomu uhlíku na požadovanou barvu:

.
Výše uvedeným postupem můžete měnit zbarvení atomů vodíku, popř. náboje, izotopu, pokud je
uvedený apod.
Druhou vlastností z těch základních je změna barvy vazeb. Postup je obdobný jako u změny
zbarvení atomů. Přepněte se do záložky Bond (Vazba).

Obr.15 Úprava vlastností vazeb
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V okně vidíte, že změny můžete provádět v rozsahu tloušťky čáry (nyní je v rozbalovací nabídce
vybráno 0,7 pt), barvy (standardně je nastavená v rozbalovací nabídce černá) a typu vazby (ve spodní
části nad tlačítkem Apply - použít). Vidíte, že z hlediska změn typů vazeb můžete nastavovat tloušťku
a barevnou změnu vazby jak u vazby jednoduché, tak i dvojné, trojné, stereo i koordinačních
sloučenin. Vyzkoušíme si tedy změnu zbarvení jak jednoduché, tak i trojné vazby, barevnou změnu
nechávám opět na vás. Nejprve jak označit vazbu, kterou chcete změnit - obdobně, jako jste
prováděli označení atomu uhlíku, provedete označení vazby, kterou chcete změnit tím, že ji vyberete
tlačítkem

.


Obr.16 - 18 Změna nastavení tloušťky a zbarvení trojné vazby

Ze střední části vidíte, že jsem provedl změnu tloušťky čáry z rozbalovací nabídky na 1,2 pt,
změnu barvy na modrou, ale co je nejdůležitější - změnil jsem původně nastavenou jednoduchou
vazbu na vazbu trojnou! V opačném případě nastavujete změnu zbarvení vazby jednoduché!!!





Obr.19 - 21 Změna nastavení a tloušťky jednoducé vazby
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Vidíte, že postup je obdobný, nejprve zvolíte vazbu, u které chcete provést změnu, následně
vyberete v okně Properties jednoduchou vazbu a nastavíte změnu zbarvení a tloušťky čáry. Vše
potvrdíte tlačítkem Apply a je to 
Takže už umíte vytvořit vzorec, změnit typ vazby, změnit zbarvení atomů a vazeb. Jak je ale
patrné a jak sami víte, ve vzorcích nejsou pouze atomy uhlíku a vodíku, ale i další prvky. Jak docílit
toho, abychom z propanu získali třeba propanol?
Takže, prvním úkolem pro vás bude vytvořit z propynu ethanol, což by asi neměl být problém,
vycházejte z toho, co již umíte ohledně změn násobných vazeb. Následně provedete postup, který je
znázorněn níže - na levé nástrojové liště vyberete ikonu kyslíku (pokud nebude, otevřete si
periodickou soustavu prvků, která je také po levé straně a klepněte levým tlačítkem myši přímo na
kyslík), poté stačí najet na krajní methylovou skupinu a klepnout levým tlačítkem myši. Rázem se
skupina -CH3 změní na -OH.





Obr.22 - 24 Změna propanu na ethanol

Tímto způsobem můžete provádět změny na kterýkoliv heteroatom, který si jen vyberete
z nabídky v periodické soustavě prvků. Zde uvádím alespoň některé příklady organických sloučenin
s obsahem heteroatomů:

Obr. 25 - 28 Vzorce organických sloučenin s heteroatomy
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Když se podíváte na předchozí struktury, možná polemizujete, zda jsem je opravdu kreslil nebo
nikoliv. Správná odpověď je, že první dvě ano, další dvě nikoliv, pro ty jsem využil něco jiného, ale
k tomu se dostaneme na konci části vztahující se ke kreslení struktur.
Pokud jste zvládli tyto základní úpravy, tak teď už zbytek vztahující se ke strukturám budou spíše
obohacením toho, co již umíte. K popisu ikon se již vracet nebudu, ale spíše provedeme konkrétní
aplikace vybraných ikon, které byste mohli využívat nejčastěji.
Dříve než budeme pokračovat dále, vymažte s využitím lasa
vše, co máte umístěné na
stránce. Z didaktického hlediska bychom měli projít jednotlivé části postupně, já se ale dříve, než se
budu věnovat horním lištám, přesunu k „radikálům“, které jsou umístěné v pravé nástrojové liště.
Jejich výčet zobrazíte tlačítkem

. Objeví se vám následující okno:

.
Obr.29 Tabulka radikálů

Jak jsem již napsal, jde o tabulku radikálů a podle toho je k tomu nutné také přistupovat a tyto
radikály, popř. funkční skupiny připojovat k dalším řetězcům. Níže vidíte patrný rozdíl mezi radikálem
alaninu vybraným z tabulky radikálů a skutečnou molekulou alaninu:

Obr. 30 a 31 Radikál alaninu (vlevo) a molekula alaninu (vpravo)
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Co ale určitě využijete z této tabulky radikálů a jako radikál ji využít nemusíte, je molekula
benzenu.
Abyste ale pouze nepročítali tyto řádky, ale abych vás aktivně zapojil do práce, pokuste se
s využitím tabulky radikálů vytvořit vzorec kyseliny octové! Nejprve si napište na pracovní plochu
vzorec methanu, následně vyberte z tabulky radikálů skupinu -COOH a tu k methanu připojte a máte
hotovo.







Obr.32 - 35 Postup tvorby kyseliny octové

Když se podíváte na výsledek, je samozřejmě správný, avšak někdy potřebujete zkrácenější zápis,
konkrétně tento: CH3COOH. I tohoto formátu lze v programu ChemSketch dosáhnout, avšak již ne
s tabulkou radikálů.
Na pracovní plochu si napište vzorec ethanu, poté vyberte v levém panelu nástrojů editační okno
označené jako „abc“
a klepněte levým tlačítkem myši na některou z methylových skupin.
Zobrazí se editační okno, ze kterého vyberte skupinu COOH a zvolte Insert (vložit). Rázem budete mít
kyselinu octovou bez rozepsané funkční skupiny.









Obr.36 - 40 Postup tvorby kyseliny octové

Výše uvedeným postupem můžete vkládat nejen prvky a skupiny, které jsou předdefinované, ale
můžete vytvářet i nové s možnosti uložení vašich nových „vzorců“ tlačítkem „Save“.
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Nyní navážeme na to, co jsme si teď řekli o psaní funkční skupiny COOH a přidáme k tomu něco
dalšího. V učebnicích se setkáváme zcela běžně s delšími řetězci „vyšších mastných kyselin“. Jak ale
napsat vzorec třeba kyseliny palmitové bez toho, abychom museli složitě uvažovat nad tvarem i
počtem atomů uhlíku?
Ve druhé horní nabídce panelu nástrojů zvolte kreslení řetězců
. Následně klepněte levým
tlačítkem myši na pracovní plochu, ale tlačítko nesmíte pustit! Tažením protahujete řetězec na
požadovanou délku, o počtu atomů uhlíku jste informováni symbolem (v našem ilustračním případě C
16). Uvědomte si ale, že vytváříte pouze uhlovodíkový řetězec, ne konkrétní karboxylovou kyselinu,
tudíž musíte počítat, že poslední methylovou skupinu později přeměníte na karboxylovou skupinu!



Obr.41 a 42 Tvorba kyseliny palmitové

Přeměnu koncového uhlíku na skupinu COOH jsme si již vysvětlili výše, takže toto vám
ponechávám jako samostatnou práci a problémovou úlohu 

V další části propojíme více nových informací dohromady a přidáme je k částem, které už znáte. O
co konkrétně půjde? Naučíte se psát chemickou rovnici, včetně zápisu podmínek a přidáme k tomu
rovnici polymerační tak, jak je znázorněna níže. Pokud se chcete pokusit samostatně, můžete a
zakryjte si tudíž níže uvedený postup.

Obr.43 Rovnice polymerace ethenu

Nejprve si nakreslíme vzorec ethenu. Jak na to víte z dřívějších částí. Dále si na plochu nakreslete
butan.

Nyní se budeme věnovat úpravě butanu tak, abychom z něj vytvořili polymer PE. Z levého panelu
nástrojů vybereme nabídku radikálů
výsledek by měl vypadat následovně:

. Následně přepíšeme methylové zbytky na radikály,

.
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V tuto chvíli přidáme polymerační závorky, které naleznete ve druhém horním řádku nabídky
nástrojů

. Zobrazí se vám následující okno:

.
Obr.44 Vložení polymeračních závorek

Do indexu napište n a zvolte si požadovanou závorku. Nyní zvolte Apply (použít) a umístěte
závorky na konkrétní místa ve vzorci.

V tuto chvíli již zbývá pouze umístění reakční šipky, kterou si vyberete po kliknutí na ikonu
v horní nabídce nástrojů. Po výběru umístěte kurzor na požadované místo a klepněte levým tlačítkem
myši. Úpravu podmínek provedete klepnutím na ikonu
a následným klepnutím na již předem
napsanou reakční šipku. Zobrazí se níže uvedené okno, kde nastavíte potřebné parametry, které
potvrdíte tlačítkem OK. A vaše první reakce je hotová 

Obr.45 Okno pro úpravu reakčních podmínek

Představte si, že píšete více reakcí jedné sloučeniny a nechce se vám tuto sloučeninu stále psát
znovu. Není nic jednoduššího, než si tuto strukturu „naklonovat“ tlačítkem
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Další tlačítko v nabídce slouží k vyčištění struktury, jelikož ne vždy se vám povede dokonale
odhadnout linie vazeb a jejich délku, optimální strukturu vám ChemSketch vytvoří po označení
struktury a volby tlačítka Clean Structure

.



ChemSketch také nabízí možnost vyhledávání tautomerních forem konkrétní molekuly. K tomuto
účelu slouží tlačítko
v horní nabídce. Po označení molekuly se můžete setkat s dvojím
oznámením: buď neexistuje tautomerní forma nebo budete mít nabídku tautomerních forem dané
molekuly.

Obr.46 Oznámení o neexistenci tautomerních forem v molekule

Obr.47 a 48 Nabídka dvou tautomerních forem molekuly stejného sumárního vzorce

Tlačítko určené pro 3D optimalizaci
upraví vzorec označené molekuly tak, aby se
optimalizovaly vazby v molekule pro vytvoření 3D modelu.
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Nebojte se, k modelování 3D struktur se ještě vrátíme, protože struktura nemusí vypadat jen tak,
jak je uvedeno výše, ale může být i lépe animovaná Kapitolu o 3D zobrazení si necháme na později,
kdy se budeme věnovat části 3D Viewer.

Určitě se vám už mnohokrát stalo, že jste uvažovali nad názvem konkrétní sloučeniny a lámali jste
si hlavu, když byl řetězec příliš dlouhý, obsahoval větší množství uhlovodíkových zbytků a funkčních
skupin. ChemSketch nabízí jednu z vnitřních aplikací, která vám umožní vygenerování názvu konkrétní
sloučeniny. Zůstaneme u něčeho jednoduchého, třeba u výše uvedené sloučeniny, kterou jsme
převáděli do 3D. Označte si strukturu lasem
Dojde k vygenerování názvu struktury.

a zvolte ikonu

z první hlavní nástrojové lišty.

Určitě tato možnost vzbudila ve vašich tvářích úsměv a už se radujete, jak budete vytvářet složité
struktury, které budou obsahovat velké množství heteroatomů. Bohužel budu muset vaši radost
zkazit. ChemSketch sice umožňuje vygenerování názvu ze struktury, avšak jelikož je pro vaše domácí
používání freeware, obsahuje omezení, o kterém se dozvíte, pokud vytvoříte složitější struktury.

Obr.49 Informační okno o problému s vygenerováním názvu
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Z okna je patrné, že pokud vlastníte freewarovou verzi, můžete využít pouze 50 atomů mezi
kterými mohou být pouze H,C,N,P,O,S,F,Cl,Br,I,Li,Na K, nebo 3 cyklické struktury. Další možnosti
můžete využít jedině u komerční, tj. placené, verze.

Předtím, než se přesuneme na kreslení v programu ChemSketch, nechal jsem si pro vás ještě
jednu nedílnou součást, o které jsem se okrajově zmínil při vytváření vzorců. Jde o šablony, které jsou
umístěné v programu pod ikonou Open Template Window
, které je umístěno v první horní
nástrojové liště. Po klepnutí na tuto ikonu se zobrazí nové vnitřní okno.

Obr.50 Okno šablon

V tomto okně naleznete různé již předdefinované struktury, které nemusíte složitě kreslit.
Některé odkazy již máte připravené při prvním spuštění, jako jsou např. Alkaloidy, Sacharidy,
v podstatě vše, co vidíte na obrázku po terpeny. Fullereny a další se v mém případě přidaly ve chvíli,
kdy jsem si otevřel jejich nabídku. Nabídku otevřete v první horní rozbalovací liště, druhá spočívá
v přepínání mezi vnitřními okny, pokud je v dané nabídce více struktur.
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Obr.51 Výběr z možností šablon

Obr.52 Výběr z nabízených konkrétních šablon alkaloidů

Výběr struktury, kterou chcete přenést na pracovní plochu, provedete jednoduše - klepnete na ni
levým tlačítkem. V tu chvíli vidíte, že vám zmizelo Template window, ale vytvořil se „stín struktury“
na pracovní ploše. Klepnutím levým tlačítkem na místo, kde chcete strukturu umístit, se vybraná
struktura zobrazí.
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Obr.53 a 54 Kopírování struktur na pracovní plochu

Kreslení aparatur
Kopírovat z okna šablon můžete dle vlastních možností a uvážení. Ještě bych se ale rád zastavil u
jedné části, kterou určitě oceníte a která bude určitým propojením mezi kreslením struktur
„Structure“ a vlastním kreslením „Draw“. Jde o část Template Window označenou jako Lab Kit
(Laboratorní pomůcky).

Obr.55 Část šablon vztahující se k laboratorním pomůckám (Lab kit)

Jak název napovídá, jde o kádinky, misky, držáky, nálevky, baňky a další části, které jsou potřebné
pro sestavení chemické aparatury. Na celkem sedmi stránkách si můžete vybírat z nabídky jak částí
aparatur, tak i celé již předdefinované aparatury. Přesun částí i aparatur provádíte obdobně jako
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výběr chemických vzorců, kdy stačí kliknout levým tlačítkem myši a obdobně jako vzorce umístit na
pracovní plochu programu.





Obr.56 - 58 Náhledy výběru a vkládání destilační aparatury

Ve chvíli, kdy začnete vkládat části aparatur, se program ChemSketch automaticky přepne z modu
„Structure“ do modu „Draw“. Proč k tomu dochází? Protože již nekreslíte vzorce, ale aparatury. Nyní
bych se chtěl pozastavit nad jednou skutečností.
Na počátku této části jsem psal o tom, že součástí jsou také držáky, když ale proklikáte celou
nabídku, držák zde samostatně nenajdete, je pouze součástí některých aparatur, které jsou ale
jednolité a nelze s držáky samostatně manipulovat. Co tedy s tím? Existuje tzv. seskupovací tlačítko,
které naleznete v druhé horní nástrojové liště při přepnutí na Draw. Pokud je daný objekt složen
z několika a sjednocen do jednoho, je toto tlačítko aktivní a vypadá takto
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. Pokud označíte

spojený objekt a klepnete na toto tlačítko, dojde k rozdělení objektu na dílčí části, jako je tomu na
následujícím příkladu.







Obr.59 - 61 Rozdělení původně jednotné aparatury na dílčí části

Vidíte, že v první fázi je objekt sjednocený, pod oddělení se zobrazí všechny dílčí části - baňka,
držák a stojan, které následně můžete odsunovat a popř. mazat. Kdybyste si označili pouze držák
nebo pouze stojan, i u nich byste viděli, že jsou to opět složené objekty a je tedy možné provést jejich
opětovné rozdělení. Pokud byste potřebovali pouze upravit velikost objektů, stačí na ně klepnout
levým tlačítkem myši a uchopením a tahem za některý z rohů provedete zvětšení nebo zmenšení
objektů.
Takže už víte, jak objekty vkládat, jak je rozdělovat a spojovat, víte, kde najdete již
předpřipravené šablony. Když si ještě jednou projdete šablony laboratorních pomůcek, kterých je
dostatečné množství, nenapadá vás, která ze základních aparatur zde definovaná není a která se
běžně v laboratořích používá? Možná vás to napadlo, možná ne, nebudu vás napínat - jde o filtrační
aparaturu, která není předdefinovaná. Nyní si tedy ukážeme, jak vytvořit z dílčích částí filtrační
aparaturu a následně její uložení, abyste ji nemuseli znovu a znovu vytvářet. Nejprve uvážíme, co vše
budeme k tvorbě aparatury potřebovat: stojan, držák, tyčinku, dvě kádinky, filtrační nálevku a
filtrační papír. Vše, co najdeme v Lab Kit, přesuneme na pracovní plochu a následně budeme
upravovat a skládat.

Obr.62 Laboratorní pomůcky přesunuté z Lab Kit
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Výše vidíte, co vše jsem si přesunul z Lab Kit na pracovní plochu a co nám tedy zbývá dotvořit?
Filtrační papír a tyčinku. Nejprve ale rozdělíme původně spojenou aparaturu, odstraníme baňku a
zachováme pouze stojan a držák. Jak je patrné dále, držák také můžeme rozpojit a zanechat pouze
základní část pro dotvoření filtračního kruhu.

Obr.63 a 64 Odstranění baňky (vlevo) a rozdělení částí nakresleného držáku (vpravo)

V tuto chvíli již budeme přesouvat objekty tak, aby do sebe vzájemně zapadaly. Pokud by byl
některý z objektů menší, není problém jej šipkami rozšířit nebo zvětšit. Pro dotvoření efektu skutečné
aparatury je nutné provést ještě seřazení objektů tak, jak by byly ve skutečnosti, což provedeme
tlačítky „přenést dopředu“ a „přenést dozadu“



v horní nástrojové liště.



Obr.65 a 66 Úprava sestavení aparatury, přesun držáku do popředí

Když se podíváte na výše uvedené náhledy aparatury, vše je, jak má být, avšak z odborného i
didaktického hlediska by bylo vhodné, aby byla kádinka otočena stonkem vně od stojanu a filtrační
nálevka byla opřena o kádinku. Tento efekt provedeme velice jednoduše posunem kádinky ke stonku
filtrační nálevky a posunu spodní části stojanu tak, aby na něm kádinka stála. Otočení kádinky
provedeme tlačítkem
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Obr.67 Úprava sestavení aparatury, přesun a otočení kádinky a posun spodní části stojanu

Nyní bychom měli dotvořit části, které v nabídce šablon nenajdeme - skleněnou tyčinku a filtrační
papír. Využijeme objekty v levém panelu nástrojů při zapnutém režimu kreslení „Draw“. Tyčinku
vytvoříme protažením oblého tvaru připomínajícího obdélník
ikonou otočení v horním panelu

a vytočení o určitý úhel následně

.


Obr.68 a 69 Vytvoření tyčinky a otočení o určitý úhel

Skleněnou tyčinku již máme vytvořenou. Nyní jak vytvořit filtrační papír. Využijeme ikonu pro
kreslení polygonu
, který naleznete v levé části nástrojů. Kurzor umístíte na první místo, kde
chcete objekt začít vytvářet, stisknete levé tlačítko myši, přesunete se na druhé místo, kde by se měl
objevit bod a opět stisknete levé tlačítko myši, totéž provedete ještě jednou na třetím místě. Objeví
se vám trojúhelník, který je ale stále svázán s kurzorem, pro jeho uvolnění stiskněte na klávesnici
tlačítko Esc.

Obr.70 Vytvoření filtračního papíru

Nyní již pouze seřadíte aparaturu s nově vniklými komponenty tak, jak by byly viditelné u
skutečné aparatury s využitím funkce přesunu do popředí nebo do pozadí
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Obr.71 a 72 Filtrační aparatura

Aparaturu již vytvořenou máme, ale aby vznikl realistický obraz, je nutné „přidat tekutinu“. Určitě
si řeknete: „Toto přece není problém, nakreslím obdélník a je to hotové.“. Nemáte tak úplnou pravdu.
Samozřejmě, že i takto by to šlo, avšak nebudou respektovány původní tvary kádinek, nehledě
k tomu, že v horní kádince nebude tekutina hranatého tvaru vypadat příliš realisticky. Využijeme
opět, co už jsme zde měli při kreslení filtračního papíru - polygon
zvětšit velikost stránky na 400 %, abyste byli co nejpřesnější!

. Pozor - při práci doporučuji

Ve spodní části již vidíte, že jsem zvolil přece jen větší množství bodů, protože je pravda, že čím
více bodů zvolíte, tím bude výsledek realističtější. Nemusíte mít obavu, pokud se netrefíte a některý
z bodů vám „odskočí“, vše následně zarovnáme. Až budete mít skoro definitivní strukturu „kapaliny“,
stiskněte tlačítko Esc a obrazec se vám objeví tak, jak jste ho nakreslili.

Obr.72 Vytvoření iluze kapaliny v horní kádince pomocí uzlů
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Nyní jak opravit nerovnosti, které se vám během tvorby mohou objevit. Stiskněte v horní
nástrojové liště tlačítko Edit nodes (editace uzlů)
. Znovu se vám objeví „tečky“, které označují
body, se kterými můžete posouvat a upravovat tvar tak, aby co nejlépe kopíroval stěny nádoby. Pro
ukončení editace stiskněte opět tlačítko Esc.

Obr.73 Úprava uzlů ve vytvořeném objektu

V tuto chvíli přebarvíme „kapalinu“. Dvakrát klepněte levým tlačítkem myši uvnitř vytvořené
struktury. Objeví se vám okno pro úpravu objektu (Objects Panel), který má tři záložky - Pen (změní
barvu okraje), Fill (změní barvy výplně), Shadow (přidá stín). Pro vybarvení objektu vyberte druhou
záložku - Fill. Zbarvení „kapaliny“ zvolte dle svého uvážení. Pro potvrzení barvy stiskněte Apply
(použít).


Obr.74 a 75 Vytvoření výplně objektu

Totéž provedete i s dotvořením kapaliny ve spodní kádince.
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Obr.76 a 77 Vytvoření objektu ve spodní kádince

Vaše výsledná aparatura může vypadat nějak takto.

Obr.78 Výsledná filtrační aparatura

Když ale lasem přejedete po aparatuře, tak se stále bude chovat jako několik objektů do sebe
pouze včleněných, jak ukazuje první obrázek dole. Abychom měli aparaturu jako jeden celek,
provedeme její seskupení tlačítkem Group (seskupení)
jako jeden (viz druhý obrázek).



. Po seskupení se již objekt bude chovat



Obr.79 a 80 Neseskupená a seskupená filtrační aparatura
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Nyní si tuto aparaturu uložíme, abychom ji později mohli využít jako šablonu. Ujistěte se, že
filtrační aparaturu máte umístěnou na první stránce a nic jiného zde není umístěného! Pokud je zde
cokoliv jiného, označte tyto objekty a odstraňte je tlačítkem Delete. Uložení souboru provedeme
příkazem: File Save as… Objeví se dialogové okno, kde budete vyzváni k zapsáni názvu souboru a
uložení.

Obr.81 Uložení souboru Filtrace

Uloženou aparaturu jako samostatný soubor již máme, ale pokud ji chceme uložit do šablon
(templátů), musíme se vrátit zpět do programu ChemSketch a otevřít Template window. Zvolte
v pravém horním rohu Organizer. Otevře se vám další okno, ve kterém stisknete tlačítko „New“.

Obr.82 Okno šablon (zaměříme se na Organizer v pravém horním rohu!)
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Obr.83 Vlastní nastavení šablon

Program vás vyzve, abyste zapsali název šablony a vyhledali ji v počítači. Po zadání požadovaných
parametrů a stisknutí tlačítka OK dojde k uložení filtrační aparatury jako šablony, kterou můžete
opakovaně využít při své práci a kterou najdete v nabídce mezi šablonami. Gratuluji, zvládli jste jak
vytvoření aparatury, tak i její uložení mezi šablony!

Obr.84 Vytvoření šablony

Obr.85 Náhled vytvořené šablony filtrace
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Další pomůcka, která se v laboratoři také využívá, a mezi šablonami ji nenajdete, je zkumavka.
Zde si již pouze popíšeme, jak ji vytvořit. Pokud budete chtít zkumavku zařadit mezi šablony,
samozřejmě můžete, ale toto již necháván na vás a na vaší samostatné práci.
Nejprve si vytvoříte dvě rovnoběžné čáry
, které budou stejně dlouhé, pokud budou delší
nebo kratší, nic se neděje, kdykoliv později můžete provést jejich úpravu.

Obr.86 Strany zkumavky

Následně dotvoříme dno zkumavky pomocí obloučku, který je označen jako 180°, který umístíme
do spodní části rovnoběžných čar. Základ zkumavky máme vytvořený.


Obr.87 a 88 Dotvoření dna zkumavky

Nyní můžeme dotvořit horní okraj pomocí polygonu, se kterým jsme se setkali již u filtrační
aparatury a poslední, co provedeme, je sjednocení celého objektu sjednocovacím tlačítkem
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.

Obr.89 a 90 Zkumavka před (vlevo) sjednocením a po (vpravo) sjednocení

Gratuluji, zvládli jste vytvořit i zkumavku. Pokud si chcete do zkumavky dotvořit i „kapalinu“,
můžete, avšak berte v potaz, že pokud zkumavku otočíte o konkrétní úhel, měli byste upravit i směr
kapaliny. Tudíž dle mého názoru bych „kapalinu“ doplňoval až podle vytvářené aparatury, do které
zařadíte také zkumavky.

3D Viewer
Vytváření molekul máme za sebou, kreslení jsme také zvládli, co nám ještě zbývá a je nedílnou
součástí programu ChemSketch? Jde o 3D zobrazování, které je skryté pod vnitřní aplikaci 3D Viewer.
Abychom nemuseli složitě kreslit, vybereme si některou ze struktur umístěnou v šablonách.
Otevřete si proto Template window a vyberte si např. aminokyseliny (aminoacids) a konkrétně
aminokyselinu fenylalanin, kterou umístěte na pracovní plochu.

Následně zvolte 3D optimalizaci, kterou naleznete v horní nabídce pod ikonou
. Po
optimalizaci, jejíž délka závisí na rychlosti počítače, dojde k mírnému přetvoření struktury tak, aby
odpovídaly úhly mezi atomy. Výsledná struktura by měla vypadat následovně:

.
Nově upravenou strukturu označíme lasem a poté stiskneme tlačítko pro zobrazení aplikace 3D
Viewer
. Automaticky by se vám měla struktura překopírovat do 3D Vieweru. Pokud tomu tak
nebylo a objevila by se vám černá obrazovka, nezoufejte a ve spodní části najděte přepínací tlačítko
, kde můžete přepínat mezi ChemSketchem a 3D
Viewerem. Pokud se vám struktura do 3D-View nepřekopírovala, tak ve chvíli, kdy jste v části
ChemSketch, označte ještě jednou strukturu a zvolte ve spodní části Copy to 3D. Měli byste již mít
strukturu překopírovanou.

Stránka 37 z 43

Obr.91 3D zobrazení molekuly fenylalaninu

3D Viewer je jednodušší než ChemSketch. Obdobně si popíšeme jednotlivé části panelu nástrojů.

Otevření souboru
Uložení souboru
Tam/zpět
Výběr atomu
3D rotace
Ukotvení úhlu rotace
2D rotace
Pohyb s molekulou
Změna velikosti
Zobrazení molekuly v různých typech
tyčinkový, apod.)
Zvětšení/zmenšení atomových poloměrů
Délka vazby
Úhel mezi atomy
Torzní úhel
Zrcadlové zobrazení
Změna zbarvení atomů v molekule
Automatická rotace
Automatická rotace a změna typu zobrazení
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modelů

(kuličkový,

3D optimalizace struktury
Vytvoření nové animace molekuly
Přidání snímku do výsledné animace (nutno ukládat ve formátu
GIF)
Odebrání snímku z výsledné animace
Automatické přidání snímků
Následující ikony slouží k manuální rotaci molekuly
, pokud byste chtěli
vyzkoušet tyto ikony, stačí vybrat některou z nich a následně držet levé tlačítko myši po klepnutí na
molekulu. Dochází k různé orientaci molekuly v prostoru 3D Viewer.
Další ikony
jsou obdobné, také modifikují vytvořenou molekulu,
tentokrát jako různé zobrazení typu molekuly. Příkladem mohou být následující zobrazení:

Obr.92 a 93 Různé typy modelů molekuly fenylalaninu

Následující tlačítka mění velikost atomů v molekule

.

Obr.94 - 96 Změna velikost atomů v molekule fenylalaninu
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Délku vazby zjistíte velice jednoduše, klepněte na ikonu
kterými chcete zjistit délku vazby.

a vyberte dva sousední atomy, mezi

Obr.97 Zjištění délky vazby mezi uhlíkem a vodíkem v molekule fenylalaninu

Obdobně zjistíte také vazebný úhel. Klepněte na

a místo dvou atomů označte tři.

Obr.98 Zjištění úhlu mezi atomy ve fenylalaninu

Když se podíváte na předchozí molekuly, vidíte, že mají přesně definovanou barvu - uhlík je
modrý, vodík bílý apod. Pokud se vám toto rozdělení nelíbí, stačí provést modifikaci barev klepnutím
na ikonu
a následně z okna vyberte, u kterého typu atomů chcete změnit barvu a na jakou
barvu to má být.
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Obr.99 Změna zbarvení atomů v molekule

Pro potvrzení tlačítkem OK dochází ke změně zbarvení všech atomů v molekule dle nastavení.

Obr.100 Modifikované zbarvení atomů uhlíku v molekule fenylalaninu

K rotacím se příliš zmiňovat nebudu, jelikož jejich spuštění je pouze klepnutím na požadované
tlačítko
. Zajímavostí ale je vytvoření vlastí animace, kterou následně můžete využít ve
svých prezentacích např. pro posílení názornosti. Nejjednodušší pro vytvoření animace je využití
automatického přidávání snímků
přidat a jaký má být úhel otočení.
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. Po jeho stisknutí se vás program zeptá, kolik snímků má

Obr.101 Automatické přidání snímků do animace
Po potvrzení se snímky automaticky vytvoří. Uložení provedete příkazem File Save as…, nyní je
důležité, jaký formát použijete k uložení! Aby byla vytvořena animace, kterou vložíte např. do
prezentace a aby vám v tomto prostředí rotovala, musíte ji ukládat ve formátu Animated GIF.

Obr.102 Uložení animace ve formátu Animated GIF

Vytvořenou animaci můžete libovolně používat ve svých materiálech.

Gratuluji vám, prošli jsme spolu celým programem ChemSketch. Samozřejmě jsme neprošli
všechny možnosti programu ChemSketch, avšak myslím si, že ty základní a nejdůležitější jsme zvládli
 Nyní je již pouze na vás, jak nabyté vědomosti využijete ve vlastní výuce.
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