
changes. The Web site in cludes a guestbook and dis cus sion 
fo rum. There are dif fer ent dead lines. The first im por tant
one is at the end of April, when all the ap pli ca tions for oral
con tri bu tions and for fi nan cial sup port to gether with ab -
stracts should ar rive. The ac com mo da tion for re duced con -
fer ence prices must be or dered till the end of May. 

Historie

50 let „Rozhovorù“ a
Krystalografické spoleènosti - 
pamìti pamìtníka

Rozhovory o aktuálních otázkách v rtg. strukturní ana lyse
mìly nedávno svoje 250. opakování. V souèasné dobì se
dožívají 50 let svojí ex is tence. Dovoluji si pøipomenout
toto výroèí, jako jeden ze dvou zakladatelù této tradice,
jehož druhým, a to hlavním zakladatelem, pøesnìji
zakladatelkou, byla paní profesorka A. Kochanovská. 

Psal se rok 1952. Já jsem byl tehdy absolvent strojní
prùmyslovky na Smíchovì, s tøíletou praxí, s tøemi roky
vojenské služby, propuštìn z mimoøádného vojenského
cvièení. V lednu toho roku jsem nastoupil do tehdejších
Spojených oceláren v Kladnì (SONAP), oddìlení
Výzkumu, jehož øeditelem byl tehdy Doc. Dr. Ing.
Ladislav Jeníèek.

Po nìkolika mìsících ne pøíliš úspìšné èinnosti jsem
dostal infekèní žloutenku, která v té dobì byla na Kladnì
velmi rozšíøená. Po propuštìní z nemocnice následovala
dlouhá zdravotní dovolená, bìhem které jsem obèas zajel
do Kladna. 

Doc. Jeníèek vìdìl z mého pøijímacího pohovoru, že z
fysiky vím o nìco víc než bìžný prùmyslovák a kromì
nìmèiny, kterou tehdy musel znát každý (jako pozùstatek
okupace bývalého Èeskoslovenska Nìmeckem bìhem 2.
sv. války), umím ještì trochu francouzsky a anglicky. Pøi
jedné mojí návštìvì v Kladnì si mne zavolal a øíká :
"Podívejte, Šperlingu, vy se zajímáte o fysiku a dokážete si
i nìco  pøeèíst v angliètinì. My dostaneme za pár mìsícù
nový mikrorentgen od Chirany a budeme proto nìkoho
potøebovat. Mìl byste o tu práci zájem? Vy sice o
rentgenové strukturní ana lyse asi nevíte nic, ale my
bychom tìžko hledali nìkoho, kdo by vìdìl víc." No,
nemusel se ptát dvakrát. Já na nabídku skoèil jako hladový
pes i když moje znalosti rtg. strukturní analysy tehdy
konvergovaly k nule. Dohodli jsme se, že po skonèení
zdravotní dovolené nastoupím na dva nebo tøi mìsíce na
školení k paní, tehdy docentce, Kochanovské, do
laboratoøe Ústavu technické fysiky ÈSAV (nebo tak nìjak
se to tehdy jmenovalo), která byla v budovì Fyzikálního
ústavu KU na Karlovì. A abych se na tu práci mohl
pøipravit, zapùjèil mi Doc. Jeníèek svùj osobní výtisk
Barettovy knihy "The struc ture of met als". Jakožto
"mikrorentgenáø" jsem byl pøeøazen do oddìlení Fyzikální
výzkum, jehož vedoucím byl Ing. B. Šesták, který pozdìji
na MFF KU pøednášel "Fyzikální metody zkoušení

materiálù". Jako perlièku charakterizující tehdejší pomìry:
Jeden z mých úkolù ve Fyzikálním výzkumu bylo
vyzvednout v Praze na KOVO, spoleènosti pro zahranièní
obchod, násobiè elektronù. Byla to malá elektronka
americké nebo anglické výroby, jejíž vývoz do státù
sovìtského bloku byl zakázán. KOVO ji získalo nìjak
pokoutnì pro Ing. Šestáka, který ji potøeboval pro jeden
vyvíjený mìøicí pøístroj.

Rentgenová strukturní analysa byla tehdy v poèátcích,
zejména pøístrojovì. Skoro všechna práce se provádìla
fotograficky, elektronické detektory a pøíslušné poèítaèe
(impulsù) byly spíš ve vývoji než v praktickém použití.
Pøitom jejich vývoj byl zamìøen hlavnì na jadernou
techniku, vývoj pøístrojù pro rentgenovou analysu žil tak
øíkajíc z odpadkù jaderného výzkumu. Výpoèetní technika
byla založena hlavnì na logaritmických tabulkách, nìkdy
na ruèní poèítaèce a vyjímeènì na poèítaèce elektrické. Ale 
i výsledky z elektrických poèítaèek se musely
zaznamenávat ruènì, protože tyto poèítaèky nemìly tiskací 
pásky. Aspoò takhle to vypadalo v tehdejším
Èeskoslovensku a podobnì  i v pokroèilých státech,
protože modernìjší výpoèetní technika prostì nebyla. Na
špièce techniky byly dìrno štítkové stroje IBM a Hollerith,
které v nejlepším pøípadì umìly sèítat. Násobit "se
nauèily" až o nìkolik let pozdìji. 

Podle toho vypadalo i vybavení laboratoøe, do které
jsem nastoupil na školení. Vedle pí docentky
Kochanovské, vedoucí laboratoøe, v ní pracoval RNDr.
Šedivý, tehdy odborný asistent, který na MFF UK
pøednášel asi dva kursy rentgenové strukturní analysy a
vedl pøíslušná cvièení. Dále tam pracoval  pan Balík, mající 
na starosti technickou stránku provozu, od pøípravy vzorku 
do vyvolání filmu, vèetnì péèe o pøístroje. Sleèna
Saleriová byla pochodující ENIAC (to byl snad první
elektronický poèítaè vyrobený v USA za války), jejíž
hlavní nástroje byly zmínìné logaritmické tabulky a ruèní
poèítaèka. Ta také provádìla promìøování filmù pro
kvalitativní analysu a podobné úèely. Jiná sleèna, jejíž
jméno už mi vymizelo z pamìti, zastávala funkci živého
zapisovaèe s pomocí Zeissova rychlofotometru, když bylo
tøeba promìøovat profily èar. Integrální in ten sity pak byly
stanoveny vážením vystøižených profilù na analytických
vahách. 

Laboratoø byla vybavena nìkolika dosti letitými
pøístroji zahranièní výroby, pravdìpodobnì Mueller, na
jedné rentgence byl instalován monochromátor. Dále tam
byl jeden nebo dva prototypy pøístrojù Mikrometa,
vyrobené modøanskou Chiranou pod vedením Ing.
Vopaøila. Ve vývojových dílnách Výzkumu SONAPu, pod 
patronací Doc. Jeníèka, bylo vyrábìno nìkolik
modernìjších komùrek, vèetnì komùrky dle Guiniera, a
pøíslušný monochromátor dle Johanssona, dle podkladù
dodaných pí docentkou. 

Jak je vidìt, Doc. Jeníèek byl stoupencem technického
použití rentgenové strukturní analysy, hlavnì pro úèely
metalurgické. A jestliže nemìl na vývoj
mikrorentgenových pøístrojù v Chiranì vliv vìtší než Dr.
Kohl z Ústavu pro výzkum materiálu v Opletalovì ulici
(Dobiášová, 2000), tedy jeho vliv urèitì nebyl menší. Na
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rozdíl od Dr. Kohla Doc. Jeníèek pøímo v rtg. ana lyse
nepracoval, ale jeho zásluhou byl SONAP jedním z
prvních, který dostal Mikrometu z první série vyrobené v
Chiranì.

Tedy, do laboratoøe pí Doc. Kochanovské jsem
nastoupil na školení, které bylo zamìøeno hlavnì na
metodu urèování zbytkového austenitu v ocelích. Jako
první úkol jsem dostal prostudovat úvodní èástí Taylorovy
X-Ray Metallography, zejména èást o intensitì
difraktovaného záøení.

Bìhem svého seznamování se s rtg. strukturní
analysou jsem obèas zašel do Knihovny vysokých škol
technických (nyní Státní technická knihovna v
Klementinu), kde byly k disposici zahranièní èasopisy,
kterých tehdy do komunistického Èeskoslovenska
docházelo velmi málo. Z tìch jsem se dozvìdìl, že v
zahranièí existují spoleènosti zamìøené na krystalografii
všeobecnì a také spoleènosti zamìøené na rentgenovou
strukturní analysu  a že tyto spoleènosti poøádají schùze a
sjezdy na uvedené tematiky. Zeptal jsem se proto paní
docentky, zda nìjaká taková spoleènost existuje v
Èeskoslovensku. Odpovìdìla, že nìjaká krystalografická
èinnost existuje pod vedením prof. Nováka, ale s
rentgenovou strukturní analysou nemá nic spoleèného.
Když jsem se otázal, zda by bylo možné zorganizovat v
Èeskoslovensku nìco jako "klub mikrorentgenáøù",
poznamenala:" Víte, že to není špatný nápad?"

A tak se zrodil spolek lidí, který má dnes pokraèování
v Krystalografické spoleènosti. Paní docentka mìla èetné
styky s  prùmyslem, protože podstatnou èástí její práce
bylo provádìní strukturních analys jak pro podniky, tak pro 
prùmyslovì orientované výzkumné ústavy. Ing. Vopaøil
poskytnul seznam laboratoøí, která buï již Mikromety
mìly nebo o nì mìly zájem. Já jsem paní docentce dìlal
nìco jako tajemníka, a tak jsme dali dohromady asi 50-100
osob, které by o rtg. strukturní analysu mohly mít zájem. 

Z poèátku to však nebyla spoleènost. Aèkoliv já jsem
vytvoøení spoleènosti navrhl, paní docentka nesouhlasila.
"To by muselo jít pøes vnitro (ministerstvo vnitra, t.j.
policie), museli bychom mít stanovy, volené funkcionáøe,
vést úèetnictví, a jinak moc zbyteèné práce. Já to zkusím
nìjak jednodušeji pøes Akademii (ÈSAV)".

Dojednala možnost uspoøádat setkání zájemcù o
mikrorentgen v jednom z pøednáškových sálù v budovì
ÈSAV na Národní tøídì, pod názvem  " Rozhovory o
aktuálních otázkách mikrorentgenu"(v poøadí první
Rozhovory). Dle zprávy o èinnosti ÈSAV za rok 1954,
konala se tato první schùzka v dubnu 1954. K
formalizování této èinnosti došlo až po nìkolika letech
(Melka, 2002).

První schùzky se zúèastnilo asi 50 lidí z rùzných oborù
z celé republiky. Byli tam Dr. Kohl (VÚMT), Dr. Krupièka 
(VÚPEF, pozdìji VÚVET), Dr. Rot ter (ÚÚG,ÚVR), Dr.
Toman, samozøejmì Ing. Vopaøil, a mnozí jiní. Jedním z
prvních pøednášejících byl Ing. Bejèek z Jáchymovských
dolù, který popisoval metodu plnìní trubièek pro
Debye-Scherrerovy komùrky s použitím vakua.

To ostatní pak je historie, èásteènì dokumentovaná
Ing. Dobiášovou (2000) a Dr. Melkou (2002).  Pro
následky nedoléèené infekèní žloutenky jsem byl nucen
odejít ze SONAPu do Prahy. Tím jsem z proudu rtg.
strukturní analysy témìø úplnì vypadl a první Rozhovory
se konaly již po mém odchodu z Kladna.

Li te ra tu ra
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2. K. Mel ka, P.On d ruš, R.Ská la: La bo ra toø rent ge no vé difrak -
ce Èes ké ho ge o lo gic ké ho ústa vu, Ma te ri als Structu re,
9/1,64,2002
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Katedra anorganické chemie,
Masarykova Univerzita v Brnì

Zatímco v Praze se skupina kolem Dr. Kochanovké
zabývala práškovými metodami a jejich technickými
aplikacemi, v Brnì Prof. Antonín Šimek, pøednosta Ústavu
fysikální chemie MU, se zaèal vìnovat monokrystalovým
metodám a rtg. strukturní analýze.

Spolu s Dr. H. Kadlcovou pozoroval, že kapka roztaveného 
TeO2 na proužku platinového plechu, kterým procházel
stejnosmìrný proud  se zvolna pøemis•uje a tento jev
nazval jevem elektrokinetickým.

Protože podle svìdectví pamìtníkù byl Prof. Šimek velmi
dùkladný, snažící se pøijít vìcem na kloub, nebylo divu, že
zkoumání tohoto elektrokinetického jevu se rozhodl øešit
od koøene - stanovením krystalové struktury TeO2. Zaèal
tím, že absolvoval kratší stáž u Dr. X. Y. Bragga, aby se
seznámil s rtg. strukturní analýzou. Po svém návratu
sestavil spolu se svými asistenty, Dr. Stehlíkem a Dr.
Balákem potøebné zaøízení, rtg zdroj i komùrku pro
otáèený monokrystal. 

Ještì do uzavøení vysokých škol se podaøilo Dr. Stehlíkovi
a Dr. Balákovi získat potøebná difrakèní data, ale k
publikaci výsledkù již nedošlo. Bìhem války Prof. Šimek
zahynul v koncentraèním táboøe a po válce se ani dr.Stehlík 
ani Dr. Balák na MU nevrátili. Dr. Balák zùstal uèit jako
støedoškolský profesor a Dr. Stehlík odešel do Bratislavy
na novì založenou Vysokou školu technickou a veškeré
zaøízení bylo zlikvidováno. Nicménì jejich práce nepøišla
nepøišla nazmar. Namìøená data zpracovali a publikovali
ve tøech èastech, Chem.zvìsti 2, 6-12, 33-45, 69-79 (1948), 
jako první strukturu vyøešenou z monokrystalových dat v
Èeskoslovensku.

Z. Žák
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