
Chem. Listy 100, 48 (2006)                                                                                                                     Nomenklatura a terminologie  

48 

Pro informaci čtenářů uvádím současně pou�ívané 
názvy pro substituent (CH3)2CH-: 

isopropyl (název podle IUPAC) 
propan-2-yl (název podle IUPAC) 
1-methylethyl (název podle Chemical Abstracts, niko-
liv podle IUPAC) 
2-propyl (nesprávný název) 
Na tomto místě je nanejvý� vhodné zdůraznit, �e ná-

zev �isopropanol�, který lze občas zahlédnout v technic-
kých textech, je chemické zvěrstvo. Je tomu tak předev�ím 
proto, �e neexistuje uhlovodík isopropan. Správný název 
pro tento alkohol je buď propan-2-ol nebo isopropyl-
alkohol. 

A na samý závěr je�tě dvě poznámky. Předponu iso- 
v názvech chemických látek je nutno v odborném kontextu 
psát iso a nikoliv izo, jak bohu�el vídáme v lékařských 
časopisech, ve Vesmíru, v encyklopediích a někdy 
i v učebnicích (�ir�í pravopisná doporučení viz cit. 3). 

Předpona neo- je v systematickém organickém 
názvosloví zcela neproduktivní a mrtvá; pře�ívá je�tě jen 
v neopentylu. Resuscitovat ji v�ak zřejmě zamý�lejí někte-
ré lékařské fakulty, které vytrvale �ádají na adeptech medi-
ciny znalost například neohexanu, přesto�e takový název 
�ádný chemik nepou�ije. 
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Autoři příspěvku  �Místo isopropylu sek-propyl?� 
v posledním čísle Bulletinu Asociace českých chemických 
společností (cit.1), prof. Pacák a doc. Klímová, navrhují 
pou�ívat název sek-propyl místo isopropyl a svůj návrh 
patřičně zdůvodňují. 

Domnívám se, �e eventuální přijetí jejich návrhu není 
ani účelné, ani by nepřineslo �ádný prospěch.  Název iso-
propyl nebyl vytvořen nesprávně nebo nelogicky: isopro-
pyl toti� vzniká  rozvětvením ethylu na předposledním 
uhlíku methylovou skupinou, přičem� je lhostejné, �e  
vzniklý alkyl je sekundární a nikoliv primární. Z dosavad-
ního vývoje organického názvosloví, promítnutého do 
pravidel ve zmíněném Průvodci (cit. 2) a z připravovaných 
změn v názvosloví IUPAC, je zřejmé, �e předpony pro 
alkyly terc- a zvlá�tě pak sek- i v českém názvosloví bu-
dou omezovány, a� postupně zaniknou. Důvody tohoto 
vývoje jsou nejméně tři: autory zmíněná nejednoznačnost 
u alkylů s vět�ím počtem uhlíků ne� čtyři, grafické kom-
plikace (sek- a terc- nutno psát kurzivou a oddělené spo-
jovníkem) a komplikace při abecedním řazení (sek- a terc- 
se přitom neberou v úvahu). Naproti tomu předpona iso, 
pokud je správně pou�ita, je jednoznačná a nečiní potí�e 
při abecedním řazení, neboť je integrální součástí názvu. 

Dal�ím praktickým důvodem, který mluví proti navr-
hované změně, je obrovská v�itost isopropylu; jsem si jist, 
�e by se sek-propyl neujal. Je v�ak třeba vzít v úvahu je�tě 
jeden argument. Je otázkou několika nejbli��ích desetiletí, 
kdy ze systematického názvosloví podle IUPAC vymizí 
jak strukturní deskriptory sek- a terc-, tak předpona iso. 

NOMENKLATURA A TERMINOLOGIE 


