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Stejnì tak jako v jiných vìdních disciplínách zabývajících
se vnitøní strukturou látek je nedílnou a velmi podstatnou
souèástí mineralogie v širším slova smyslu právì strukturní
analýza. Vìdecké práce v mineralogii dnes smìøují právì k
strukturní analýze, která umo�òuje velmi detailní pohled na
studovanou látku a� pøírodního èi umìlého pùvodu a je
schopna vysvìtlit a predikovat její chování v širších
souvislostech.

Historie

Vzpomínky RNDr. Karla Melky, CSc. - bývalého vìdeckého

tajemníka Krystalografické spoleènosti a dlouholetého

pracovníka laboratoøe

Na tehdejším Ústøedním ústavu geologickém byla v rámci
chemických laboratoøí v Praze 7, Kostelní ul. zøízena
rentgenová laboratoø v padesátých letech minulého století
pod vedením Ing. Roberta Rottera. Byla k disposici stolní
aparatura od firmy Müller a dva pøístroje Mikrometa od
firmy Chirana-Modøany. Pracovalo se s polykrystalickými
materiály za úèelem jejich mineralogického urèení pro
potøeby geologù. K disposici byly difrakèní komory

umo�òující u�ití Debye-Scherrerovy metody a semifoku-
saèní metody dle A. Kochanovské s filmovou registrací.
V omezených pøípadech se pracovalo s monokrystaly a u�í-
valo se metody otáèeného krystalu, pøípadnì Laueho meto-
dy. Byly èinìny pokusy s vlastní konstrukcí rentgenového
spektrografu. Realizací tohoto zámìru se zabýval sám Ing.
Rotter, který byl èlenem pracovní skupiny soustøedìné na
studium a výrobu germania a spolu s ní tehdy vyznamenán
„Øádem práce“. Druhý den však po udìlení vyznamenání
na pra�ském hradì byl na hodinu propuštìn z Geologické-
ho ústavu, kdy� pøi opo�dìném provìøování byly u nìho
zjištìny jisté, tehdy záva�né kádrové nedostatky. Nositel
Øádu práce se tak náhle ocitl bez zamìstnání. Ing. Rotter
byl neobyèejnì odbornì fundovaný èlovìk a nesmírnì
hodný. Dr. Slánský z katedry krystalografie na Pøírodovì-
decké fakultì v Praze se o nìm vyjadøoval, �e je tak hodný,
a� se na nìm dá štípat døíví. Nicménì v dùsledku uvedené
události byl tak osobnì poznamenán, �e podniky a instituce
se obávaly tohoto tak kvalitního pracovníka pøijmout do
zamìstnaneckého stavu. Nakonec se mu pøece jen podaøilo
umístit v Ústavu pro výzkum rud v Modøanech. Zde ve



spolupráci s podnikem Chirana dokonèil prototyp rentge-
nového spektrografu.

Vedením rtg. laboratoøe v Ústøedním ústavu geologic-
kém byl po Ing. Rotterovi povìøen Dr.Ing. Lubomír Za-
hradník. V krátké dobì nato došlo k delimitaci chemických
laboratoøí. Jedna jejich èást zùstala nadále pøi Ústøedním
ústavu geologickém, druhá – s technologickým zamìøením
– se stala zárodkem nové instituce, Ústavu nerostných
surovin se sídlem v Kutné Hoøe.

Sám jsem zùstal v Ústøedním ústavu geologickém.
Zprvu jsem pracoval v laboratoøi na detašovaném praco-
višti ve Vysoèanech, u Balabenky. Po nìkolika letech, kdy
Ústøední ústav geologický (ÚÚG) zaèal soustøeïovat
detašovaná pracovištì – kdy� dostal pøidìleny paláce na
Malostranském námìstí, v nich� v souèasné dobì sídlí
parlament ÈR – byly fyzikální laboratoøe sestìhovány do
Hradební ulice v Praze 1. To byl „zlatý vìk“ rentgendifrak-
èní laboratoøe ÚÚG. Podaøilo se dovézt øadu pøístrojù ze
zahranièí. Guinierova komora dle P.M. de Wolffa s køe-
menným monochromátorem zakøiveným do logaritmické
spirály a u�ívající Seemann-Bohlinovy fokusace byla
s výhodou u�ívána zejména pro studium jílových minerálù,
které byly nejèastìjšími objekty pøicházejícími do servisní
laboratoøe od geologù. Byla importována vysokoteplotní
komora Unicam Instruments z Anglie. Provedl jsem její
adaptaci na studium jílových minerálù, kdy� jsem
zaøazením zakøiveného krystalového monochromátoru
sfokusoval pøední difrakce s identifikaèním významem pro
vrstevní silikáty. Úzký wolframový pásek umístìný ve
støedu dr�áku vzorku dával mo�nost získání dostateènì
úzkých difrakcí wolframu, jeho� møí�kový parametr svojí
zmìnou indikoval teplotu v bezprostøedním okolí
zkoumaného vzorku. Byla adaptována komora „Hilger“
pro studium orientovaných agregátù s prùbì�nì
nastavitelnou šíøkou štìrbiny. V pøípadì dokonalé orien-
tace vrstevních silikátù bylo mo�no získat pøi vhodném
nastavení preparátu pouze jejich basální difrakce mající
pro nì zásadní identifikaèní hodnotu. Laboratoø v té dobì
mìla k disposici Weissenbergùv goniometr zhotovený
Pøístrojovým ústavem Akademie vìd v Brnì. Nejvìtším
pøínosem do laboratoøe byl rentgenový difraktograf Müller
s èitaèovou registrací a mìøícími jednotkami od firmy
Philips, v té dobì jeho nejmodernìjší verse, osazená tran-
sistory, je� slou�ila provozu pøes 20 let. Rtg. difraktograf
byl spojen s jednotkou pro rentgenspektrální analysu.
Pouhým pøepnutím bylo mo�no pøejít okam�itì od prová-
dìné fázové analýzy v elementární analýzu. K dispozici
bylo i nìkolik zaøízení domácí provenience-nìkolik Mikro-
met od èeské firmy Chirana. Je dobré si pøipomenout, �e
slibnì se rozvíjející produkci èeských rtg. pøístrojù pro
difrakèní úèely pøes protesty odborné skupiny pozdìji
zastavilo rozdìlení výrobních programù v rámci tehdejší
RVHP, kdy jejich rozvoj a výroba byly pøidìleny SSSR a
NDR. Rentgendifrakèní laboratoø ÚÚG mìla v té dobì i
nejpoèetnìjší personální obsazení.

Metodika rentgenové difrakce našla pou�ití v mnoha
vìdních oborech, ale i v praktické aplikaci. Ukázala se
nutnost komunikace mezi jednotlivými pracovišti pou�í-
vajícími rentgenové záøení pro nejrùznìjší potøeby. Bylo
tøeba si osvojit øadu teoretických základù metodiky. Byli to
zejména pracovníci Ústavu fysiky pevných látek v Cukro-

varnické ulici, mezi jinými Dr. Syneèek, Dr. Línek, Dr.
Èermák, Dr. Simerská a samotná Prof. Kochanovská, kteøí
zajiš�ovali svými pøednáškami vzdìlávání se v oboru širší
veøejnosti. Pøednáškovou èinnost organizovala ve formì
t.zv. rentgenových rozhovorù o aktuálních otázkách struk-
turní analysy Prof. Dr. Adéla Kochanovská, nestor ès.
rentgenografie. Pøednášky se konaly v budovì Prezidia ès.
Akademie vìd, na Národní tøídì, za neobvykle velké úèasti
posluchaèù, pocházejících z nejrùznìjších institucí Èech,
Moravy i Slovenska. Po urèité dobì se jevila potøeba
oficielní organizace, která by zastøešovala èinnost odborné
skupiny. Diskutovalo se o zaøazení rentgendifrakèní
skupiny do Jednoty matematikù a fysikù. Nakonec ale
pøevládl názor o vhodnosti zaèlenìní do Vìdecko-tech-
nické spoleènosti. Pøednášky se pøesunuly do budovy VTS
v Praze 1, Široké ulici. V té dobì ve funkci vìdeckého
tajemníka vystupoval Ing. Rada z Výzkumného ústavu
v Panenských Bøe�anech. Pozdìji, na doporuèení Prof.
Kochanovské, jsem tuto funkci pøevzal osobnì. Vedle roz-
hovorù se organizovaly tematické zájezdy na konference
Mezinárodní krystalografické unie. Vzpomínám na jeden
takový zájezd na konferenci, je� se konala v Cambridge,
v Anglii, jeho� se zúèastnila øada významných osobností,
vèetnì tìch, kteøí pozdìji stáli v èele institucí.

Kdy�se postavila moderní budova Ústavu makromole-
kulární chemie na Petøinách, rentgenová difrakce se stala i
zde významným oborem, u jeho� základù stál Dr. Toman,
který pozdìji emigroval. Organizování rtg. rozhovorù se
pak ujali tehdy mladší pracovníci tohoto ústavu, majícímu
k disposici moderní pøednáškovou síò.

Hlavním materiálem, který byl studován v rentgen-
difrakèní laboratoøi Ústøedního ústavu geologického, byly
sedimentární horniny, a to zejména obsahující vrstevní
silikáty-jílové minerály. Na ty byl hlavnì zamìøen rozvoj
metodiky. Byla tehdy velmi úzká spolupráce mezi
Ústøedním ústavem geologickým a Katedrou petrologie na
Pøírodovìdecké fakultì Karlovy university, kde ústøední
postavou v oboru byl Prof. Jiøí Konta. V dobì, kdy
mezinárodní styky nebyly pøíliš upøednostòovány, byl to
on, kdo zaèal s organizováním Jílových konferencí
s mezinárodní úèastí, je� se staly prostøedníkem setkání
odborníkù v oboru argilologie z východu a západu.
Doposud to oceòují tehdejší úèastníci z východních zemí,
pro nì� to byla jedna z øídkých dostupných mo�ností
setkání s kolegy ze západu. Naše národní konference o
jílové mineralogii a petrologii se loòského roku doèkaly
svého ji� 16. opìtování.

Vytvoøili jsme vlastní Spoleènost pro výzkum a vyu�ití
jílù, je� je zaøazena jako národní skupina v rámci svìtové a
evropské asociace a zúèastòujeme se svými pøíspìvky
evropských i svìtových konferencí, je� mají svoji
pravidelnou ètyøletou periodicitu.

Po øadu let byly vytváøeny tlaky, aby laboratoøe
Ústøedního ústavu geologického, pozdìji Èeského
geologického ústavu opustily budovu v Praze 1, Hradební
ulici. Byly snahy postavit samostatnou budovu, kde by se
soustøedily všechny laboratorní provozy. Po mnohaletém
úsilí se podaøilo zøídit laboratorní celek na Barrandovì,
v jeho� rámci se provozuje nadále i obor rentgenové
difrakce.
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Souèasnost (1990 - 2001)

V období posledních deseti let zaznamenala laboratoø rtg
difrakce znaèný posun v úrovni poskytovaných slu�eb,
vyvíjených metodik a publikovaných prací. Nutným
základem akcelerace úrovnì laboratoøe byl kvalitní zdroj
dat, který poskytla nejprve kompletní modernizace
tehdejšího stávajícího difraktometru (digitalizace signálu,
automatický sbìr dat a vývoj rtg software) a pozdìji poøí-
zení moderního práškového difraktometru Philips X’pert
System.

Soudobý program laboratoøe je rozdìlen na dvì èásti -
servisní práce pro potøeby ÈGÚ a výzkumná èinnost
podporovaná pøedevším projekty GAÈR.

Servisní práce obvykle pøedstavují kvalitativní a kvan-
titativní rtg fázovou analýzu minerálních smìsí a ji� dlouhá
léta zavedenou analýzu jílových minerálù. Naše rtg labo-
ratoø získala jisté povìdomí ve stanovení kvantitativního
fázového slo�ení pùdních vzorkù. Zde vyvinutá metodika
je zalo�ena na kombinaci rozpoètu chemických dat a údajù
o fázovém kvalitativním a semi-kvantitativním slo�ení
(Ondruš a Veselovský, 1995). Posléze byla tato metodika
s úspìchem aplikována i na bì�né horninové vzorky. Mimo
bì�né geologické materiály jsou do laboratoøe pøíle�itostnì
zadávány k analýze i vzorky technologické nebo technické
od externích zadavatelù – opìt obvykle s cílem najít
kvalitativní resp. kvantitativní fázové slo�ení.

Kromì bì�ného servisu se v laboratoøi øeší i øada
odborných problémù vyplývajících z grantových projektù.
Dominantní mìrou se data z laboratoøe rtg. difrakce ÈGÚ
uplatnila pøi øešení projektù studia sekundárních a pri-
márních minerálù z lo�iska Jáchymov (projekty GAÈR
205/93/0900, 205/97/0491, 205/00/0087), uranové mine-
ralizace na lo�isku Ro�ínka (GAÈR 205/00/0212), efektù
vyvolaných šokovou metamorfózou v karbonátech (GAÈR

205/95/0980) a krystalochemie meteoritických fosfidù Fe a
Ni (GAÈR 205/98/0655).

Za posledních 10 let bylo týmem pracovníkù labo-
ratoøe nalezeno a publikováno celkem 8 nových pøírodních
látek a ty pak mezinárodní komisí CNMMN schváleny
jako nové minerální druhy.

V souèasnosti je laboratoø vybavena práškovým
difraktometrem Philips X’Pert MPD, dvìma Guinier-de
Wolffovými filmovými kamerami firmy Nonius, Guinier-
Häggovou filmovou kamerou XRC-700 (Philips - Jungner
Instruments, Švédsko), Debye-Scherrerovými kamerami
precesními kamerami PDK-1 (Dioptra, Kromìøí�) a Stoe
(zapùjèena GlÚ AVÈR).

Díky spolupráci s Metodickým centrem krystalových
struktur na katedøe anorganické chemie PøFUK v Praze
mají pracovníci rtg. difrakèní laboratoøe ÈGÚ navíc
pøístup i ke ètyøkruhovým monokrystalovým difraktomet-
rùm Enraf Nonius CAD4-MACHIII a Nonius KappaCCD.

Data jsou v laboratoøi zpracovávána vlastním software
z balíku ZDS verze 6.0x (kvantitativní fázová analýza,
analýza velikosti èástic a mikropnutí, profilové fitování,
velikost møí�kových parametrù, atd.) a Bede ZDS Search/
Match (kvalitativní fázová analýza) a rovnì� programy
šíøenými volnì (XFIT, SHELX97-2, SIR97, EXPO,
FULLPROF2.K, UNITCELL, etc.). Pro grafické
znázoròování struktur byl poøízen program ATOMS v. 5
od Shape Software.
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