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Abstract

The past, present and future activity of the colleagues

working in the actual Laboratory Rotan in the Institute of

Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic in

Praha, is mentioned. The laboratory is equipped with an

X-ray generator with rotating anode, powder diffrac-

tometer with Göbel mirror and triple axis diffractometer.

The majority of activity concentrates in the phase analysis

and thin layer characterisation of various materials.

Ve Fyzikálním ústavu Akademie vìd ÈR je celkem 12
rentgenových laboratoøí s asi 18 zdroji záøení. U pøíle�itosti
konání jubilejních 250. Rozhovorù se pokusíme jejich
dnešní práci i kus historie pøiblí�it. Soustøedíme se pøedev-
ším na Laboratoø Rotan (obr. 1) a nìkolik laboratoøí,
z nich� její dnešní pracovníci pøišli.

Fyzikální ústav, resp. jeden z jeho pøedchùdcù, Ústav
technické fyziky ÈSAV, stál u zrodu konání prvních
Rozhovorù o aktuálních otázkách v mikrorentgenu a a� do
jejich 26. reprízy byl jejich jediným poøadatelem. Úvodní
referát k zahájení Rozhovorù pøednesla tehdejší naše
pracovnice A. Kochanovská. Hlavní pøeká�ky v rozvoji
oboru v té dobì vidìla zejména v nedostatku komunikace,
pøístrojového vybavení a vzdìlání pracovníkù a snaha
o jejich pøekonání byla dána do vínku novým Rozhovorùm.
Podle datování tohoto referátu se první Rozhovory konaly
21. dubna 1954, druhé v èervnu tého� roku a po prázdni-
nách pak v pravidelných mìsíèních intervalech, zpoèátku
v�dy v budovì ÈSAV na Národní tøídì v Praze. V polovinì
dosavadního èíslování jsme byli v roce 1976, kdy se 27. øíj-
na konaly 125. Rozhovory, to u� v Ústavu makromole-
kulární chemie ÈSAV v Praze na Petøinách a hybnou silou

byl pøedevším A. Línek. Historická data jsem naèerpal
z archivu J. Èermáka, který peèlivì støe�í M. Èeròanský.

Zamìøíme se zhruba na tøi laboratoøe FZÚ. Názvy
skupin se mìnily, v povìdomí však zùstávají dobøe známé
jejich vùdèí osobnosti. Shodou okolností se v prùbìhu let
na jejich èele sešly tøi pøední dámy èeské krystalografie:
A. Kochanovská, R. Bubáková a M. Polcarová.

Laboratoø pro zkoumání polykrystalických materiálù
zalo�ila v našem ústavu A. Kochanovská. Její význam pro
èeskou krystalografii je nespornì obrovský, necítím se
povolán jej znovu hodnotit, její jméno se jistì pøi této
pøíle�itosti ještì objeví. Ve fyzikálnì-výzkumném oddì-
lení Škodových závodù, jeho� pracovníci mnohými
reorganizacemi pøešli a� do našeho ústavu, pracovala od
jeho zalo�ení v roce 1935. Kdy� odešla na FJFI ÈVUT,
pøevzal laboratoø v roce 1968 J. Èermák [1], který zaèal
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Obr. 1. Laboratoø Rotan je vybavena zdrojem s rotující anodou
Rigaku, trojkrystalovým difraktometrem Bede a práškovým
difraktometrem HUBER

Dne 1. 3. 2001 se v Ústavu makromolekulární chemie AV
ÈR konaly jubilejní 250. Rozhovory o aktuálních otázkách
v rentgenové a neutronové strukturní analýze. Akce trvala
celý den, od rána a� do veèerních hodin, probíhala ve tøech
posluchárnách ústavu a zúèastnila se jí témìø stovka lidí z
Èeské republiky i ze Slovenska. Tyto Rozhovory byly
pojaty jako pøehlídka významné èásti strukturnì zamì-
øených laboratoøí v obou republikách, zejména tìch, které
mají bohatou tradici. Samozøejmì, �e v omezeném èaso-
vém rozsahu se nedostalo na všechny, které si to zaslou�í.
Pozváni tentokrát byli pøedevším zástupci akademických
institucí.

Pøednášky tématicky pokryly velkou èást souèasných
aplikací rtg a neutronové difrakce v ÈR a SR v chemii,
fyzice, biologii, mineralogii, nauce o materiálech, ale byly
také krátkým ohlédnutím za historií jednotlivých skupin.

Kromì pøednášek byla uspoøádána výstavka fotografií
z historie Krystalografické spoleènosti a jejich pøedchùdcù,

a to z nejrùznìjších akcí. Dále byla vystavena vìtšina
tiskovin vydaných spoleèností v posledních letech - knihy,
bulletiny, cirkuláøe, pozvánky apod.

V tomto a následujícím èísle èasopisu jsou publiko-
vány pøíspìvky, které zaslali autoøi referátù. Tyto pøís-
pìvky nebyly recenzovány. K zaslání obdobných
pøíspìvkù vyzýváme i zástupce pracoviš�, na které se v
nabitém programu nedostalo a nebo, kteøí nemohli pøijet.
Dle ohlasù lze akci pokládat za vydaøenou a urèitì stojí za
úvahu obèas uspoøádat podobnì pøehlídkovì zamìøené
akce, kromì bì�ných specializovaných. I proto, aby se
podaøilo krystalografickou komunitu udr�et pohromadì i v
dnešní dobì, kdy je nezbytná specializace a všichni jsou
pod tlakem produkovat stále více a více publikací, grantù a
zpráv.

Doufejme, �e se doèkáme i 300. a nìkteøí i dalších
jubilejních Rozhovorù.
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