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Je zøejmé, �e na rozdíl od mnohých jiných vìcí, pracovištì
je tím vá�enìjší, èím je starší. A tak jsme podnikli hluboký
výzkum poèátkù Rentgenovy metody na Albertovì.
Bohu�el rozsáhlé, dosud neobjevené práce Cimrmanovy v
této oblasti, zùstaly neobjeveny i nadále, dochovala se
pouze jeho fotografie, na ní� spolu s Františkem Josefem I.,
jistì ne náhodou, otevírají budovu nynìjších chemických
kateder právì deset let po objevu paprskù X.

Járu Cimrmana je vidìt v pozadí za mocnáøem ve
dveøích budovy. O pøedmìtu, který dr�í v rukou, se vedou
spory, pøeva�ujícím názorem je, �e se jedná o první proto-
typ Cimrmanovy kyvadlové rtg. lampy, z ní� se dochoval
pouze dr�ák, který zùstal nepochopen a byl pozdìji paten-
tován jako metronom.

Slibný zaèátek pøerušila svìtová válka, a tak dokumen-
tované rentgenové experimenty do budovy chemických
kateder pøicházejí a� poté, co nacismus vyštval z Nìmecka
koncem tøicátých let èeskobudìjovického rodáka Jana
Böhma. Profesor Böhm pracoval v oblasti rentgenové
difrakce a spektrografie ji� od konce první svìtové války.
Spolupracoval s K Weissenbergem na konstrukci rentge-
nového goniometru a vybudoval rentgenovou laboratoø ve
Freibergu. S jeho pøíchodem na Fyzikálnì-chemický ústav
pra�ské nìmecké university jsou pak spojovány první
experimenty pou�ívající rtg. záøení.

Z té doby se bohu�el také nic nedochovalo, rentgenový
pøístroj Siemens s Debyeovými-Scherrerovými komùr-

kami pøedváleèné výroby byl zrušen v dùsledku
neoèekávané návštìvy hygienika v roce 1959.

Tím pøišla laboratoø o jediný experimentální pøístroj a
je zásluhou profesora Josefa Louba, �e to nebyl konec i celé
laboratoøe, nýbr� �e se zde naopak obor rtg. difrakce dále
rozvíjel.
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Panovník odchází z èeského chemického ústavu Na Slupi
vyprovázen geniem èeské vìdy J. Cimrmanem

• na po�iadanie Výkonného výboru IUCr som vypracoval
kapitolu “Layer stacking in general polytypic structures”
pre Vol.C Medzinárodných kryštalografických tabuliek.

• usporiadali sme tri trojdòové semináre “Kryštalografia a
kryštalochémia silikátov” v Stupave,

• Laboratórium bolo koordinátorom viacroènej práce na
èeskoslovenskom kryštalografickom názvosloví, do
ktorej sa zapojili viacerí úèastníci Rozhovorov. Preto�e
išlo o nároènú a nevïaènú prácu (názvoslovie ka�dý
pou�íva ale takmer nikto necituje), uvádzam tu s vïakou
a menovite, autorov všetkých kapitol, ktoré sme stihli
spracova� a vïaka iniciatíve Zdeòka Weissa aj vyda� v
rámci Bulletinov našej spoloènosti: Boris Gruber,
Slavomil Ïuroviè, Pavel Fejdi, Lubor �ák, Ivan Èerveò,
Václav Valvoda, Jaroslav Fiala, ¼ubomír Smrèok, Josef
Kubìna, Viera Trnovcová, Václav Holý, Dušan Korytár,
Jindøich Hašek, František Pavelèík, Marián Èeròanský,
Ivo Kraus, Jiøí Jeèný a Ján Maïar.

Po roku 1990 sa ¼ubo Smrèok vrátil do našej pracov-
nej skupiny. Bol toti� z Laboratória “odídený” , preto�e
preòho “nebolo miesto” a je kuriózne, �e vedenie Laborató-
ria mu ešte predtým prácu s monokryštálmi výslovne
zakázalo. Odišiel naš�astie iba do susedného laboratória
nášho ústavu. ¼ubo, ktorý sa medzièasom intenzívne
venoval práškovej difrakcii, si rýchlo osvojil aj potrebné
vedomosti z monokryštálovej štruktúrnej analýzy, oprášili

sme kryštály cronstedtitu a v spolupráci s Vaškom
Petøíèkom, Jirkom Hyblerom a Zdeòkom Weissom sme
pokraèovali v ich štúdiu. Cronstedtit zaujal aj Toshihira
Kogureho (Tokio), špecialistu v odbore vysokorozlišo-
vacej transmisnej elektrónovej mikroskopie (HRTEM), pre
jeho dobrú odolnos� voèi elektrónovým lúèom, èím sme
získali ïalší poh¾ad na tento skutoène modelový minerál
pre štúdium polytypizmu. Na svete sú u� prvé výsledky aj
publikácie. Aj spolupráca s Milanom Riederom na
štruktúrnych štúdiách s¾úd u� priniesla prvé výsledky.

¼ubo sa postupom èasu viac sústredil jednak na
kvantovochemické analýzy fylosilikátov, ale najmä na
teóriu rietveldovského spresòovania, kde si vybudoval aj
solídnu medzinárodnú prestí� svojimi teoretickými
analýzami, ktorými uvádzal dos� rozšírené rozprávky o
mo�nostiach tejto metódy na pravú mieru. Súèasne sa
intenzívne venuje alternatívnej metóde riešenia (organic-
kých) štruktúr a interkalátov z práškov pomocou ich
modelovania na základe minimalizácie potenciálnej
energie a experimentálnou verifikáciou navrhnutých mo-
delov pomocou Rietveldtovej metódy. Jeho prièinením
máme dnes na ústave práškový difraktometer STOE. ¼ubo
sa stal spoluorganizátorom pravidelných ka�doroèných
Regionálnych konferencií o práškovej difrakcii (RPDK), z
ktorých desiata bude v tomto roku v Liptovskom Mikuláši.



Ji� tøi roky po hygienické katastrofì je pracovištì
vybaveno dvìma rtg. pøístroji s komùrkami pro snímko-
vání práškù a Weissenbergovým goniometrem. Vtém�e
roce zaèala spolupráce s Ústavem fyziky pevných látek,
zejména s dr. Alanem Línkem a ing. Ctiradem Novákem.
Díky ní získala laboratoø nejen další rentgenový zdroj s
Weissenbergovým goniometrem z pøebytkù ÚFPL, avšak
pøedevším místo, kam je mo�né se obrátit o radu, jak je
tomu ostatnì dodnes. Od roku 1962 byla na katedøe zave-
dena rentgenostrukturní analýza jako obor výzkumu. První
upøesnìná struktura hexabromotellurièitanu draselného
pak byla prezentována v roce 1964 na konferenci v
Bratislavì.

Roku 1965 se rentgenová krystalochemie zaèala pøed-
nášet jako jednosemestrová pøednáška a nìkolik úloh se
stalo souèástí kursu pokroèilých praktik.

Vývoj pracovištì lze dokumentovat následujícími
èísly: Od roku 1962-1985 bylo zhotoveno 13800 snímkù
nebo difraktogramù práškových vzorkù a vyøešeno 26
struktur monokrystalù a to pøedevším pomocí mìøení na
spøátelených 4-kruhových difraktometrech ve Fyzikálním
ústavu a Ústavu makromolekulátní chemie. V té dobì se na
katedøe strukturní analýze vìnovali tøi vìdeètí pracovníci,
kromì dr. Louba i dr. Podlahová a dr. Kratochvíl a jedna
laborantka, paní Pitterová. V oboru byla vyškolena øada
diplomantù, publikaèní èinnost se zamìøovala pøedevším
na oblast strukturní analýzy monokrystalù.

Tento stav trval v podstatì a� do poèátku devadesátých
let, kdy se zásadním zpùsobem zmìnilo experimentální
vybavení laboratoøe.

V roce 1989 byl zakoupen práškový difraktometr
URD6 s generátorem IRIS a o ètyøi roky pozdìji se profe-
soru Loubovi podaøilo uspìt se svým projektem u Gran-
tové agentury ÈR a v roce 1994 byl zakoupen ètyøkruhový
diftaktometr CAD4-MACHIII, umo�òující zmìøit experi-
mentální data pro jeden krystal v prùmìru bìhem jednoho
týdne. Potøeby chemického výzkumu na katedøe a spolu-
pracujících ústavech brzy vyèerpaly mo�nosti tohoto
zaøízení a v roce 2000 bylo proto vytvoøeno, opìt díky
GAÈR, metodické Centrum molekulových a krystalo-

vých struktur, jeho� nejpodstatnìjší èástí je difraktometr
se CCD plošným detektorem, díky nìmu� se øádovì zvìtšil
poèet stanovovaných krystalových struktur.

Souèasný stav experimentálního vybavení :
• Ètyøkruhový difraktometr Nonius KappaCCD se 3kW

zdrojem FR590, rok instalace 2000,
• Èryøkruhový difraktometr CAD4-MACHIII s 3kW

zdrojem FR590, rok instalace 1994,
• Chladicí zaøízení Oxford Cryostream - rozmezí teplot

80-325K, rok instalace 1998,

• Práškový difraktometr URD6 se zdrojem IRIS,
rok instalace 1989,

• 3x Mikrometa II se Debyeovými-Schrererovými
komùrkami, Weissenbergovým goniometrem a precesní
komùrkou.

• Monokrystalovým metodám se vìnují tøi stálí pracovníci
(I.Císaøová, R. Gyepes, P. Vojtíšek), práškovým
metodám také tøi (R. Gyepes, D. Havlíèek, V.Pitterová)

Zamìøením pracovištì je strukturní analýza malých
molekul, tedy látek od minerálù a� po slouèeniny s
nìkolika sty nevodíkových atomù v základní buòce. Vedle
laboratoøí pøírodovìdecké fakulty centrum spolupracuje s
výzkumnými skupinami z následujících ústavù:

Fyzikální ústav AV ÈR,
Geologický ústav Praha,
Matematicko-fyzikální fakulta UK,
Univerzita Pardubice,
Ústav anorganické chemie AV ÈR,
Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ÈR,
Ústav organické chemie a biochemie AV ÈR,
Ústav základù chemických procesù AV ÈR,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Za prvních dvì stì dnù roku 2001 bylo zmìøeno 205
krystalù. Metoda práškové difrakce je vyu�ívána
pøedevším pro výzkum nových anorganických materiálù
na katedøe.

Jedním z hlavních cílù laboratoøe je uèinit strukturní
stanovení snadno a rychle dostupným, aby se výsledkùm
této unikátní metody mohla tìšit široká vìdecká komunita.

Šíøením významu strukturní analýzy tak naplòuje
laboratoø geniální ideu svého vìhlasného pøedchùdce, která
je patrná z dochovaného útr�ku dopisu velikána Albertu
Einsteinovi, v té dobì vìnujícímu se studiu fotoefektu.

Psáno v Praze , 18.2.1905

„Poté jsem upravil ohnisko kyvadlové lampy a získal

kvanta záøení. Mohl jsem tak koneènì dojíti cíle nejvyššího

a osvìtliti jeho1 strukturu, nebo" struktura, Alberte, jest v

jádøe všeho."

____________________________________

1 Zbylé èásti dopisu jsou nenávratnì ztraceny, a tak není
známo, zda Cimrman urèil strukturu fotonu nebo krystalu
své oblíbené látky.
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