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Vedle dobøe známého pùsobení Johanna Keplera v Praze
(podrobnìji viz [1]) lze z rané historie krystalografie
v èeských zemích pøipomenout také napø. nìmeckého
chemika Friedricha Augusta Kekulého (1829-1896),
jehož pøedci pocházeli ze Stradonic nedaleko Slaného.
V èlánku z r. 1865 pøedložil Kekulé hypotézu o struktuøe
benzenu v podobì prstence šesti uhlíkových atomù se
støídajícími se jednoduchými a dvojnými vazbami. [2] Tato 
pøedstava umožnila mj. vysvìtlit pomìr uhlíku a vodíku
v benzenu (1:1).

S èeskými zemìmi, se jménem chemika Friedricha
Reinitzera (1857-1927), je úzce spojen také objev
kapalných krystalù. F. Reinitzer se narodil v Praze,
v nìmecké rodinì. Vystudoval chemii na pražské nìmecké
technice, kde se v r. 1883 habilitoval a v r. 1888 byl
jmenován mimoøádným profesorem pro botaniku,
zbožíznalství a technickou mikroskopii. V r. 1895 odešel
z Prahy na techniku do Štýrského Hradce. Bìhem
pražského pùsobení se zabýval výzkumem chemických
látek rostlin. V publikaci o cholesterolu z r. 1888 popsal
mesomorfní fázi pozorovanou pøi tání látek choles -
terolového typu cholesterolacetátu a cholesterol benzoátu.
V práci stanovil také správný sumární vzorec cholesterolu
C27H46O. [3] S popisem pozorovaných krystalických
promìn a vlastní hypotézu výkladu se tehdy obrátil na
pøedního odborníka na problematiku krystalù a jejich
fázových pøechodù, nìmeckého fyzika Otto Lehmanna.

Ten podal fyzikální výklad jevu a navrhl termín kapalné
krystaly.

Mocným nástrojem pro studium krystalových struktur
se stalo rentgenové záøení. První využití nalezly tzv.
paprsky X, objevené Conradem Wilhelmem Rõntgenem
koncem r. 1895, v lékaøské diagnostice. Expozice potøebné 
k získání prvých rentgenových snímkù ruky však musily
být, pøi nízkém výkonu prvých zdrojù rentgenového
záøení, až hodinové. (Viz napø. [4].) 

Zmínku o prvých pokusech s Rõntgenovými
paprsky X, které konal na nìmecké technice v Praze
profesor fyziky a elektrotechniky ukrajinského pùvodu
Ivan Puluj (1845-1918), lze nalézt také v pražských
reflexích novináøe a spisovatele Egona Ervina Kische.
V jeho knize „Tržištì senzací“ se uvádí:  “Hned potom, co
se roznesla zpráva, že v Nìmecku vynalezl profesor W. C.
Röntgen paprsky X, uspoøádal fyzik pražské nìmecké
Vysoké školy technické, profesor Ivan Puluj o nich
pøednášku s pokusy, aniž se svým objevem šel na veøejnost.
Nyní pøedvádìl pøístroje, které sám zkons tru oval, prosvítil
na podiu nedobytnou pokladnu, psa, muže, ba i ženu,
ovšem maskovanou.” [5]

První operaci opírající se o diagnostiku rentgenem
provedl na pražské èeské univerzitì 12. ledna 1897 chirurg
Karel Maydl (1853-1903), profesor a pøednosta chirur -
gické kliniky. Ze žaludku pacienta tehdy vyjmul pacientem 
spolknutý høebík. (Podrobnìji viz [1].)
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O objevu difrakce rentgenového záøení na krystalech,
který stál u poèátku rentgenové strukturní analýzy,
referoval v r. 1913 mezi prvými Èasopis pro pìstování
mate matiky a fysiky. [6] O rok pozdìji, na V. sjezdu
èeských pøírodozpytcù a lékaøù v Praze již A. Hlaváèek
referoval o tom, že  „souvislost tìchto ohybových zjevù se
zmìnami struktury hmoty poèal spoleènì s Dr. P. Rùžkem
experimentálnì sle dovati na urèitých pøípadech.“

Do rozvoje strukturní krystalografie ve svìtì i
v èeských zemích zasáhla první svìtová válka.
Prùkopníkem rentgenometrie krystalù v èeských zemích se 
po první svìtové válce, po návratu z bojištì, stal mineralog
a krystalograf Bohumil Ježek (1877-1950). První
laueogramy krystalù získal ve spolupráci s fyzikem
Karlem Teigem (1900-1951) v Ústavu pro teoretickou
fyziku na Karlovì (èeské) univerzitì v Praze. Pøednostou
ústavu byl František Záviška (1879-1945), teoretický
fyzik, který se v poèátcích profesní kariéry sám
experimentálnì zabýval rentgenovým záøením: bìhem
studijního pobytu v Cavendishovì laboratoøi v Cambridgi
ve šk. r. 1906/07 studoval vliv silného rentgenového záøení 
na kondenzaci vodních par. V letním semestru 1914 pak
vypsal na pražské èeské univerzitì jako první fyzikální
pøednášku „O paprscích Rõntgenových“ (v rozsahu 2
hodin týdnì).

B. Ježek a K. Te i ge za øa di li do vý u ky na pražské èes ké
(Kar lo vì) uni ver zi tì jako prví rent ge no me t rii krys ta lù: B.
Ježek vy psal v zim ním se mes t ru 1922/23 po pr vé pøed náš -
ku na zva nou „Sou mìr nost a rõnt ge no me t rie krys ta lù“ (1
h.). K. Te i ge v zim ním se mes t ru 1923/24 pøi po jil pøed náš -
ku „Ato mo vá te o rie krys ta lo vých møížoví“ (2 h.) a B. Ježek
svou pøed náš ku do pl nil (pro ome ze ný po èet úèast ní kù)
„Sa mo s tatnými prá ce mi rõnt ge no gra fic ký mi“ (6 h.). Od
let ní ho se mes t ru 1923/24 vy pi so va li Ježek a Te i ge spo leè -
nì „Cvi èe ní rõnt ge no gra fic ké a rõnt ge no me t ric ké“ (3 h.,
ko na lo se v Ústa vu pro te o re tic kou fy zi ku). Po od cho du B.
Ježka na Vy so kou ško lu báò skou do Pøí bra mi pøe vzal jeho
pøed náš ky a cvi èe ní v rent ge no me t rii krys ta lù na Kar lo vì
uni ver zi tì od šk. r. 1928/29 mi ne ra log Fran ti šek Ul rich
(1899-1941). F. Ul rich se do obo ru struk tur ní krys ta lo gra -
fie za pra co val již bì hem stu dij ní ho po by tu u V. M. Gold -
schmid ta na uni ver zi tì v Oslo ve šk. r. 1924/25.
V Mi ne ra lo gic kém ústa vu UK pak za øí dil modernì

vybavenou rentgenometrickou laboratoø. Za války však
byla Nìmci zcela znièena; F. Ulrich zahynul 21. øíjna 1941
na následky zranìní pøi zatýkání gestapem.

B. Ježek vydal v r. 1923, u pøíležitosti desetiletí od
Laueho objevu difrakce rentgenového záøení na krystalech, 
spisek „Nástin rõntgenometrie krystalù“. V jeho závìru
shrnul dosavadní rozvoj oboru slovy: „Prvních deset rokù
rõntgenometrie pøineslo znamenité výsledky, aèkoli
vlastnì mùžeme poèítati plnì jen první dvì léta
pøedváleèná a ostatní až do dnes jistì ne ani polovinou.
V øadì vynikajících pracovníkù v rõntgenometrii nenašli
bychom mnoho pøes tucet jmen. Jest to vìc celkem obtížná,
jež vyžaduje u krystalografa vìdomosti fysikální, u fysika
krystalografické a u obou matematické, jest to ale
pøedevším vìc finanènì nákladná, které se daøí hlavnì tam, 
kde jest podporována prùmyslem. Tak to jest v poraženém
Nìmecku, které by se asi mohlo vykázati nejlepšími
praktickými výsledky. A u nás? U nás musíme vysloviti
skromné pøání, abychom mohli rõntgenometrii zapoèíti u
nás alespoò v jedenáctém roce jejího trvání.“ [8] 

V r. 1925 vyšla první èeská fyzikální monografie
„Roentgenovy paprsky“ z pera profesora experimentální
fyziky na Karlovì univerzitì Václava Posejpala
(1874-1935). Vydala ji Jednota èeských matematikù a
fyzikù. [9] V. Posejpal se v nìkolika svých pojednání
z pøelomu 20. a 30. let minulého století zabýval speciálnì
také absorpci v oboru rentgenového záøení.

V návaznosti na zaèlenìní rentgenové strukturní
krystalografie do univerzitní výuky se tato problematika
v meziváleèném období objevila i v nìkolika doktorských
disertacích. Téma rentgenových paprskù poprvé explicitnì
zaznívá v názvu disertace Rudolfa Šimùnka (nar. 1892)
„In ter fer ence Roentgenových paprskù“, která byla
pøedložena na filozofické fakultì pražské èeské univerzity
ve šk. r. 1916/17. Posouzení disertace bylo pøidìleno
profesorùm F. Záviškovi a Bohumilu Kuèerovi, který patøil 
k èeským prùkopníkùm výzkumù pøírodní radioaktivity.
Ve šk. r. 1919/20 byla na filozofické fakultì pražské èeské
univerzity pøedložena doktorská disertace Anny D.
Kašparové (nar. 1884) s názvem „Krystalografické
zkoumání nìkterých slouèenin“; autorka se však ve své
práci omezila na klasické krystalografické metody.
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  Se systematickým studiem
rentgenového záøení zaèal na
Karlovì univerzitì V. Dolejšek
(1895-1945). Hlavní pozornost
soustøedil na rentgenovou spek -
troskopii. Již bìhem studijního
pobytu u Manne Siegbahna na
univerzitì v Lundu, ve Švédsku,
ve šk. r. 1921/22, objevil
v rentgenových spektrech
tìž kých prvkù (uranu a thoria)
èáry do té doby neiden ti fiko vané
série N. Pøedbìžné sdìlení o
objevu uveøejnil v èaso pise Na -

ture, v èísle z 6. kvìtna 1922. [10] Podrobné sdìlení o
objevu vyšlo téhož roku v èasopise Zeitschrift für Physik.
[11] Na základì návrhu J. Heyrovského a V. Dolejška bylo
v r. 1929 v Ústavu pro fyzikální chemii UK vytvoøeno
samostatné oddìlení pro rentgenospektroskopii. V r. 1931
bylo pøemìnìno v Spektroskopický ústav UK, s øádnou
roèní dotací. V r. 1936 ústav pøesídlil do budovy
Fyzikálního ústavu UK v ulici Ke Karlovu 5. 

V listopadu 1934 byl z iniciativy J. Heyrovského a V.
Dolejška zøízeno spoleèné pracovištì Spektroskopického
ústavu UK a Škodových závodù v Plzni, tzv. Fyzikální
výzkum Škodových závodù, který propojoval základní a
aplikovaný výzkum. V jeho èele stáli V. Dolejšek (za
Spektroskopický ústav UK) a Vítìzslav Havlíèek (za
Škodovy závody). Pracovištì bylo financováno
Škodovými závody; již v prvním roce zøídily Škodovy
závody v rámci tohoto pracovištì dvì pracovní místa pro
fyziky vysokoškoláky. Fyzikální výzkum ŠZ sídlil
zpoèátku v prostorách Spektroskopického ústavu UK.
V èinnosti pokraèoval i po uzavøení èeských vysokých
škol, musil se však pøestìhovat do budovy bývalé
autoopravny v Praze na Smíchovì. Ke konci války byla
èást pracovištì delimitována do Pøíbrami. Po válce prošlo
pracovištì nìkolika reorganizacemi, 1. lednu 1953 se stalo
souèástí Ústavu technické fyziky ÈSAV. Hlavním úkolem
pracovištì bylo využití moderních fyzikálních poznatkù a

metod k øešení technických problémù Škodovky
(nedestruktivní stanovení zbytkových napìtí v kovových
materiálech, fázová analýza slitin, urèování textur apod.).
Spolupráce se Škodovkou umožnila, že výzkum na tomto
pracovišti nejen nebyl za okupace pøerušen, ale mìl
dokonce finanèní prostøedky na nákup zaøízení a zamìstnal 
také èást pracovníkù, kteøí uzavøením èeských vysokých
škol ztratili zamìstnání.

O rozvoj rentgenové difrakèní analýzy v Èesko slo ven -
sku se významnou mìrou zasloužila Adéla Kochanovská
- Nìmejcová (1907-1985). Patøila k žákùm a spolu pra cov -
níkùm V. Dolejška. Již v r. 1936, na žádost Škodových
závodù zkoumala pøíèinu praskání obalù pancéøových
granátù, protože se jednalo o vojenskou techniku, nemohly
být výsledky publikovány. V r. 1944, poté, co byl V.
Dolejšek zatèen gestapem, pøevzala A. Kochanovská
vedení oddìlení rentgenové mikrostrukturní analýzy ve
Fyzikálním výzkumu ŠZ. Za války sepsala knihu
„Zkoušení jemné struktury materiálu rõntgenovými paprs -
ky“, kterou vydal tehdejší Èesko-moravský svaz
elektrotechnický. [12] Po válce napsala také skripta
„Radiokrystalografie“, která jsou první ès. vysoko -
školskou uèebnicí oboru; skripta byla vydána v Bratislavì.
[13] Spolu s kolegy øešila A. Kochanovská výzkumné
úkoly pro prùmyslové závody a lékaøské kliniky a podílela
se na školení rentgenových odborníkù. Práce provádìné na
žádost prùmyslu, s cílem zdokonalení technologických
procesù, dovedla využít k rozvoji strukturní rentgenografie 
i experimentální fyziky v širším smyslu. Za výsledky
dosažené pøi studiu romboedrické modifikace grafitu a za
vypracování rtg metody stanovení velikosti èástic 10-2 –
10-4 cm jí byla v roce 1952 udìlena státní cena. Z podnìtu
A. Kochanovské vznikly v dubnu 1954 také “Rozhovory o
otázkách v mikrorentgenu”. Tìchto jednodenních
semináøù se zúèastòovali èlenové fyzikálních pracoviš•
ÈSAV, vysokoškolští pracovníci i pracovníci z
prùmyslových výzkumných ústavù. Náplní semináøù byly
pøednášky z teorie i praxe rtg difrakèních metod, pozornost 
byla vìnována také novinkám v odborné literatuøe a
v Èeskoslovensku vyrábìným zaøízením. Úzký kontakt
pracovníkù s výrobci pøi semináøích pomáhal rozvoji
nových a zdokonalování stávajících zaøízení pro rentge no -
vou strukturní analýzu. (Podrobnìji viz [14].)
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Spolupracovníci prof. Dolejška na støeše Chemického ústavu na
Albertovì (kolem r. 1935). V první øadì zleva: Dr. V. Havlíèek,
Dr. A. Kochanovská, prof. V. Dolejšek, Ing. M. Tayerle. 
Ve druhé øadì zleva: F. Vilím (sedící) Dr. V. Vand, 
Ing. J. Nìmec, Dr. J. Klein, Ing. J. Slavík, Doc. A. Bláha, 
Dr. J. Baèkovský (z Èes. Èas. Fyz. A34 (1984), J. Baèkovský).
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 Spolupracovníci si A. Kochanovské vážili nejen pro
její odborné znalosti, ale také proto, že „neplýtvala slovy,
nezvyšovala hlas, nemìla ve zvyku kázat nebo pouèovat.
Byla mimoøádnì tolerantní a své spolupracovníky
uznávala jako in di vid u al ity. Pod jejím vlivem èlovìk
nabýval sebedùvìry.“ [15] 

Na Masarykovì univerzitì v Brnì patøil k pionýrùm
rentgenové strukturní analýzy v meziváleèném období
Antonín Šimek (1887-1942), profesor a pøednosta Ústavu
fyzikální chemie. [16] Spoleènì s H. Kadlcovou pozoroval, 
že kapka roztaveného TeO2 se na proužku platinového
plechu, kterým procházel stejnosmìrný proud, zvolna
pøemis•uje. Jev nazval „elektrokinetickým“. Pro vyøešení
struktury zkoumané látky sestavil spolu s asistenty B.
Stehlíkem a L. Balákem experimentální zaøízení – rtg zdroj 
a komùrku pro otáèený monokrystal. Vyhodnocení a
publikaci výsledkù pøerušila válka a uzavøení èeských
vysokých škol. A. Šimek zahynul 7. kvìtna 1942 v koncen -
traè ním táboøe Mauthausen. Výsledky, byly publikovány
po válce a pøedstavují první strukturu vyøešenou z mono -
krystalových dat v Èeskoslovensku. [17]

Mezi osobnosti, které pøispìly k rozvoji èesko slo ven -
ské krystalografie, patøí také fyzikální chemik Jan Böhm
(1895-1952). Pocházel ze smíšené èesko- nìmecké rodiny.
Z otcova rozhodnutí chodil do nìmeckých škol. Po
maturitì na nìmeckém státním gymnáziu v Èeských Budì -
jo vicích zaèal studovat chemii na nìmecké technice
v Praze. Po pøerušení studia v dùsledku vojenské služby za
první svìtové války pokraèoval ve studiích na pražské
nìmecké univerzitì. V r. 1921 odjel do Berlína, kde získal
místo asistenta v Kai ser-Wil helm Institut für physikalische
Chemie und Elektrochemie, v jehož èele stál Fritz Haber.
V Berlínì dokonèil nejprve práci o vazbì vody v zeolitech,
v níž se opíral o rentgenoskopická mìøení. Práci pøedložil
jako doktorskou disertaci. Pokraèoval studiem struktury
krystalických látek pomocí rtg záøení a byl jmenován
vedoucím novì zøízené laboratoøe pro tento výzkum.
Zkoumal strukturu hydroxidù železa a hliníku; na jeho

poèest byl g–AlO(OH) pojmenován „böhmit“. V r. 1926
zkonstruoval rentgenový goniometr s otáèeným krystalem, 
podle principu navrženého K. Weissenbergem (tzv. Weis -
sen berg – Böhmùv goniometr). [18]

V èervnu 1926 byl J. Böhm vyslán do Ústavu teoretické 
fyziky do Kodanì, aby spoleènì s G. Havesym promìøil
rentgenová spektra nìkterých prvkù. G. Hevesym pak
odešel na univerzitu ve Freiburgu, kde se v r. 1931
habilitoval a v r. 1934 získal titul mimoøádného profesora.
Jako pøesvìdèený demokrat mìl však v nacistickém
Nìmecku stále obtížnìjší pozici. Havesy proto tehdy
požádal J. Heyrovského, aby Böhmovi pomohl získat
vyso koškolské místo v Praze. Na základì doporuèení a
intervence J. Heyrovského a V. Dolejška byl J. Bõhm
s úèinností od 1. øíjna 1935 jmenován profesorem a
pøednostou Ústavu fyzikální chemie na pražské nìmecké
univerzitì. Šlo o profesuru, která byla již øadu let
neobsazena. Projevùm nepøátelství ze strany nacistických
kolegù však musil èelit i na pražské nìmecké univerzitì. Po 
uzavøení èeských vysokých škol dosáhl toho, že J.
Heyrovský mohl pokraèovat ve vìdecké práci ve své
laboratoøi v Nìmci zabraném Ústavu pro fyzikální chemii
Karlovy univerzity. Po osvobození, v kvìtnu 1945, se pak
zase J. Heyrovský zasadil o propuštìní J. Bõhma a jeho

rodiny z internace a jejich vyjmutí z odsunu. Od konce
ledna 1946 byl J. Bõhm zamìstnán v Chemických
závodech v Rybitví. I když mu to bylo nabízeno, na
vysokou školu se již vrátit nechtìl. V r. 1952 byl jako jeden
z prvých zvolen èlenem korespondentem novì zøízené
ÈSAV.

Petr Skulari (1892-1969) zøejmì jako první v Èesko -
slovensku publikoval v r. 1937, rentgenografická mìøení
mechanického napìtí vzorkù kovového hliníku a tepelnì
zpracovaného železa a oceli. [19] O dva roky pozdìji
popsal své zkušenosti z rentgenografického urèování zbyt -
kových napìtí ve svarech. [20] Za války sepsal mono grafii
„Rõntgenografie kovù a slitin“, vìnovanou aplikaci rentge -
nových difrakèních metod v metalurgii. Tiskem vyšla v r.
1947, vydal ji Èeskoslovenský odborný spolek slé -
várenský. [21] Zahrnuje technicky dokonalé a mimo øád nì
instruktivní rentgenogramy válcovaných kovù a slitin. P.
Skulari mìl široké znalosti z fyziky kovù, metalurgie,
metalografie i strojírenství. Díky tomu byl schopen vyvodit 
užiteèné a spolehlivé informace již jen na základì
vizuálního posouzení rentgenogramù. Poèátkem druhé
poloviny padesátých let se stal vedoucím skupiny rentge -
nové strukturní analýzy ve Výzkumném ústavu kovù v
Panenských Bøežanech. Jeden z èlenù této skupiny, K.
Toman, v r. 1951 jako prvý autor z Èeskoslovenska
uveøej nil èlánek v mezinárodním èasopise Acta Crys tallo -
graphica. [22]

Mezi pracovníky v krystalografii, kteøí by nemìli být
v historickém ohlédnutí zapomenuti, patøí také V. Vand a
A. Línek. Vladimír Vand (1911-1968) se narodil v Sumì,
v Rusku, èeským rodièùm. Otec pùsobil v Rusku jako
odborník na stavbu cukrovarù. Po Øíjnové revoluci se
rodina vrátila do Prahy. V. Vand absolvoval Pøíro do vìdec -
kou fakultu UK, byl jedním z doktorandù V. Dolejška.
Zajímal se však aktivnì také o astronomii. Od r. 1935
pracoval spoleènì s Antonínem Svobodou na vývoji radarù 
a zamìøovaèù letadel na akustickém principu ve Ško -
dových závodech. V roce 1938 utekl z okupovaného
Èeskoslovenska do Anglie. Pracoval u firmy Le ver Broth -
ers and Unilever Ltd., kde se zaèal zabývat krystalografií a
reologií. Po válce se do Èeskoslovenska vrátil, v dubnu 
1947 však Èeskoslovensko znovu a definitivnì opustil. Na
univerzitì v Glas gow se v r. 1950 zabýval krystalografií
organických slouèenin. V r. 1953 do USA, na Pensyl ván -
skou univerzitu, kde byl v r. 1961 jmenován profesorem
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krystalografie. Podílel se na založení Groth In sti tute for the 
Clas si fi ca tion of In for ma tion in Crys tal log ra phy. 

Na experimentálním zaøízení, které zùstalo po V.
Vandovi ve Fyzikálním výzkumu Škodových závodù
(Weissenberg-Böhmùv goniometr a Debye-Scherrerova
komùrka) zaèal po válce jako diplomant pracovat Allan
Línek (1925-1984). A. Línek se zamìøil na øešení struktury 
piezoelektrického krystalu vinanu ethylen-di-aminu a na
souvislost uspoøádání atomù s jeho piezoelektrickými
vlastnostmi. Pro automatizaci výpoètù byly ve spolupráci
A. Línka s pracovníky Laboratoøe matematických strojù
vyvinuty a vyrobeny dva matematické stroje, z nichž každý 
mìl sloužit k provedení èásti strukturnì-krystalografických 
výpoètù. Ještì pøed realizací tìchto strojù se A. Línkovi
podaøilo navrhnout, podomácku sestavit a zprovoznit malý
jednoúèelový reléový stroj pro výpoèet strukturních
faktorù. Nazval jej ELIŠKA (E-ENIAC, první americký
elektronkový poèítaè obrovitých rozmìrù, LI-Línek,
ŠKA-Škarda). Stroj byl využíván po nìkolik let. Byl to
první do provozu uvedený samoèinný poèítaè, postavený
v Èeskoslovensku; byl realizován o nìco døíve než první
èeskoslovenský univerzální poèítaè SAPO. Je uložen ve
sbírkách Národního technického muzea v Praze a je dosud
provozu schopný. Špièkovou úroveò mìl ovšem i
Weissenberg - Böhmùv goniometr upravený podle
pøipomínek A. Línka a jeho spolupracovníkù a vyrobený
ve Vývojových dílnách ÈSAV; v roce 1958 byl vystaven
na svìtové výstavì v Bruselu, spolu s modelem struktury
vínanu ethylen-di-aminu, za jejíž vyøešení se A. Línkovi
dostalo mezinárodního uznání. 

V letech 1959-1960
byl v ÈSAV uveden do
chodu první samoèinný
elektro nický poèítaè
URAL I. Pro pracovníky
v rentge nové strukturní
analýze to pøedzna me -
nalo zaèátek nového
období v jejich práci,
poèítaè se stal nedílnou
souèástí øešení vìdec kých 
problémù. 

Novodobou historii oboru v šedesátých až deva de sá -
tých letech minulého století již utváøel mnohem vìtší poèet
pracoviš• a osobností. V rámci tohoto pøíspìvku pøipo me -
ne me alespoò nìkolik z nich. Zaèneme Fyzikálním ústa -
vem Akademie vìd [23, 24] a jeho pøedchùdci (Ústav
technické fyziky, pozdìji Ústav fyziky pevných látek
ÈSAV), kde pracovali již zmínìní A Kochanovská, A.
Línek a kde se krystalografii vìnovalo nìkolik laboratoøí.
Laboratoø pro zkoumání polykrystalických materiálù
založila A. Kochanovská. Vedení laboratoøe posléze
pøevzal Jan Èermák (nar. 1926), který zde zaèal s
výzkumem vlivu únavy na intenzity rentgenových
difrakèních èar. Zkons tru oval únavový stroj, postavil
rentgenový difraktometr, sestrojil achromatickou komùrku 
a vysokoúhlový rentge nový monochromátor.

Rùžena Bubáková (1917-2003), kolegynì A. Línka,
podala první experimentální dùkaz platnosti dynamické
teorie difrakce. Publikace R. Bubákové, J. Drahokoupila a
A. Fingerlanda o teorii a aplikaci dvoj- a trojkrystalových
difraktometrù [25] se staly jedním ze základních pilíøù
oboru dnes nazývaného „high res o lu tion X-ray dif frac tion“ 
(difrakce s vysokým rozlišením). Pozdìji se zamìøila na
dvojkrystalovou rtg topografii.

Milena Polcarová (1917-2003), další pracovnice
Fyzikálního ústavu AV ÈR, byla mezinárodnì uznávanou
kapacitou na poli rtg difrakèní topografie. Její svìtovì
první zobrazení stìn magnetických domén [26] se dostalo
do uèebnic. Zabývala se studiem krystalových poruch
pøedevším v køemíkovém eleze, ale i jiných materiálech
(TGS, granátech, Si).
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Do oddìlení strukturní analýzy v tehdejším Ústavu
fyziky pevných látek ÈSAV v roce 1972 nastoupil Václav
Petøíèek (nar. 1948), který navázal na prùkopnickou práci
A. Línka a záhy se stal novou vùdèí postavou strukturní
analýzy. [27]

U poèátkù krystalografie stála ve svìtì i u nás
mineralogie. Mineralogický ústav Univerzity Karlovy byl
personálnì i materiálnì tragicky postižen nacistickou
okupací v dobì války. [28] Po osvobození v r. 1945
pokraèoval pod vedením Františka Slavíka (1876–1957),
který se vrátil z koncentraèního tábora. O obnovu ústavu
po válce se zasloužil pøedevším Jiøí Novák (1902-1971). J. 
Novák se krystalografické problematice vìnoval od studií
na Masarykovì univerzitì v Brnì. Ve školním roce
1931/32 pracoval u V. M. Goldschmidta na univerzitì
v Gõttingen a ve školním roce 1934/35 u mineraloga
Charlese Mauguina na univerzitì v Paøíži. Za války se
zabýval také otázkou symboliky a jednotného názvosloví
pro strukturní krystalografii. K jeho publikacím patøí napø.
práce „O promìnlivosti møížkové konstanty køemene“. [29]

J. Novák také v r. 1946 zastupoval Èeskoslovensko na
prvním pováleèném mezinárodním setkání krystalografù
v Londýnì, na nìmž bylo pøijato rozhodnutí o zøízení
Mezinárodní krystalografické unie v rámci Mezinárodní
rady vìdeckých unií (ICSU). Unie se konstituovala v r.
1948 a Èeskoslovensko se stalo v poøadí pátou èlenskou
zemí, která k ní pøistoupila. Oficiální oznámení o
rozhodnutí geologického odboru tehdejší Ès. národní rady
badatelské o pøistoupení za èlena Unie bylo výkonnému
výboru Unie oznámeno 16. øíjna 1948. J. Novák pak po
øadu let vedl úøední agendu spolupráce s Unií. V letech
1957-1960 pøedsedal Ès. národnímu komitétu pro
Mezinárodní krystalografickou unii. [30] 

Z øady pracovníkù Mineralogického ústavu UK lze
zmínit také Lubora Žáka (1925-2008) a zejména Milana
Riedera (nar. 1940), který pøešel na Pøírodovìdeckou
fakultu UK z Ústøedního ústavu geologického a jehož
hlavním zájmem byl výzkum minerálù ze skupiny slíd,
spojený s monokrystalovou difrakcí na precesních
komorách. M. Rieder byl i vynikajícím pedagogem, známý 
svými skvìlými pøednáškami. V Ústøedním ústavu geolo -
gickém pùsobil také Karel Melka (1930), který zastával
také funkci vìdeckého tajemníka Krystalografické spoleè -
nosti. [31]. 

Josef Loub (1929) se významnì zasloužil o rozvoj
krystalografie a rtg strukturní analýzy na katedøe anor -
ganické chemie Pøírodovìdecké fakulty UK. [32]

Základy k významné mine ra -
logické sbírce na Vysoké ško le
chemicko-technologické v Pra ze 
položil v roce 1835  F. X. M.
Zippe. Sbírku dovedl k vrcholu Augustin Ondøej
(1887-1956). Je mezinárodnì uznávaná a to jak poètem
kusù (cca 30 250), tak zastoupením ucelených kolekcí
nerostù z rùzných genetických provincií svìta /nová citace
viz dole/.  V roce 1945 byla na tehdejší katedøe mineralogie 
zavedena metodika RTG difrakèní fázové analýzy a její
poèátky jsou spojeny se jmény Jana Kašpara, Jaroslava
Bau era a Vlastimila Seidla. Metodiku RTG strukturní
analýzy zavedl na VŠCHT Praha v roce 1985 Bohumil
Kratochvíl (1949). [33]

Rentgenová strukturní analýza byla také jednou ze
základ ních aktivit katedry fyziky pevných látek ji od
založení Mate maticko-fyzikální fakulty UK v roce 1952.
[34]. Vedoucím katedry byl Miloslav Valouch (1903-
 1976), který se zamìøoval na fyziku kovù, v této oblasti
pracoval již v meziváleèném období. Rentge nografické
oddìlení na katedøe mìl na starosti Josef Šedivý (1919-
 1992). Náplò práce tohoto oddìlení navazovala na døívìjší
úspìšné pùsobení prof. Kochanov ské ve Fyzikálním
ústavu Univer zity Karlovy v oblasti studia mikrostruktury
poly krys ta lic kých materiálù. Josef Šedivý rozvíjel
dlouholetou spolu práci s Výzkumným ústavem práškové
metalurgiev Šumperku a také s Berg akademií ve Freiber -
gu, kde nìkolik let pùsobil. Jeho nástupce Václav Valvoda 
(1937) rozšíøil proble ma tiku zejména na studim rùzných
tenkých vrstev a multi vrstev, zabýval se i deformaèními
elektronovými hustotami, difuzí atd. Po celou dobu se
vìnoval i propagaci krystalografie v Èeskoslovensku a
organizaci národních i mezi národních akcí v rámci èinnosti 
Odborné skupiny ÈSVTS - Studium jemné struktury
materiálu ionizaèním záøe ním, pozdìji Krystalografické
spoleènosti, jejímž byl tajemníkem. Byl èlenem Meziná -
rod ního støediska pro dif rak èní data (ICDD, USA). Napsal
nìkolik uèebnic, zejména o krystalografii a strukturní
analýze.

Na MFF UK také pùsobil Boris Gruber, matematik,
který nalezl algoritmus, jak zavést jednoznaènì primitivní
buòku møíže pomocí geometrických rysù založených na 
extremálních principech (1989). [35]

Dalším významným pražským pracovištìm technicky
zamìøené krystalografie se stala laboratoø rtg difrakce
zøízená po r. 1960 pøi katedøe fyziky inženýrství pevných
látek na Fakultì technické a jaderné fyziky (od r. 1968
Fakulta jaderná a fyzikálnì inženýrská) ÈVUT. Laboratoø
se zamìøila zejména na mìøení deformací. Známou se stala
pøedevším studiem zbytkových napìtí. [36] Laboratoø úzce 
spolupracovala s A. Kochanovskou. Hlavní osobností
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tohoto pracovištì se stal Ivo Kraus (nar. 1936), který
rovnìž napsal øadu uèebnic a monografií. (viz napø. [37].)
U zrodu pracovištì stály též Galina Gosmanová a Rudolfa
Králová. Z podnìtu È. Šimánì vznikla na téže katedøe v
roce 1967 také laboratoø neutronové difrakce. Ta je
spojena zejména s osobou Stanislava Vratislava (1939).

Významným pra co -
viš tìm se stal v šede -
sátých letech i Ústav
makro mole kulární che -
mie Akademie vìd [38].
Oddìlení difrakto met rie
vedl Karel Toman, autor
první èesko slo venské
mezi národní pub li kace s
vyøešenou struk turou.
Øadu let pùsobil v od -
dìlení Karel Huml
(1934), který se zabýval
struk turní ana lýzou  a statis tic kými metodami. V letech
1991- 1994 byl pøedse dou Evropského krysta lo gra fic kého
výboru a velmi inten zív nì pracoval  ve výpoèetní komisi
Mezinárodní krystalo gra fic ké unie - IUCr (1971- 1997).
Pracuje zde i Jindøich Hašek (1945), dlou ho letý pøedseda
Krys ta lo grafické spoleè nosti. Vznikla zde první labo ra toø
malo úhlového roz pty lu u nás (J. Pleštil, J. Baldrian).

V Bratislavì se význam ným místem pro rozvoj krys ta -
lografie stal Ústav anorga nické chemie SAV [39, 40]  a
vedoucí osobností oboru Fero Hanic (xxxx), blízký pøítel
A. Línka. Od roku 1956, brzy po vzniku ústavu a po
obhajobì kandidátské disertaèní práce v Praze na Ústavu
technické fyziky (školitel Vladimír Syne èek), vedl F.
Hanic krystalo grafickou skupinu. Jeho zájmy byly velmi
široké a zahrnovaly monokrys talovou i práškovou difrakci. 
Zkonstruoval i vlastní precesní komoru, která se v
nìkterých významných detailech lišila od Buergerova
modelu a vyrábìla se i komerènì. F. Hanic stál také u
poèátku výzkumu koordi naèních slou èenin. Jeho žák a
spolu pra covník Slavomil Ïu ro viè (1929) ukázal, že
struktura øady látek mùže být popsána pomocí vrstev
atomù (tzv. OD struktury) a podrob nì studo val zpùsoby
tohoto popisu. V Bratislavì pùsobili také Vlado Kupèík a
Emil Makovický, kteøí poz dìji emigrovali a stali se profe -
sory - Makovický v Kodani (1972) a Kupèík v Göttingen
(1978).

Rok 1955 lze oznaèit za rok
zrodu moderní koordinaèní che -
mie na Slovensku. Tato tématika 
zaèala být rozvíjena na katedøe
anorganické chemie Chemické
fakulty SVŠT v Bra tis lavì pod
vedením Jána Gaža a je rozví je -
na dodnes. [41] Hlavní pozor -
nost zde byla vìnovaná komple-
xùm mìdi. Na øešení struktur rtg
strukturní se zamìøili pøedevším
Ján Garaj (1934) a Michal
Dunaj-Jurèo (1936). 
S touto skupinou od poèátku spolupracovala skupina v
Košicích. Tamní katedra anorganické chemie na
Pøírodovìdecké fakultì (nyní P. J. Šafárika) vznikla v roce
1965 a využívala zpoèátku externí uèitele z Bratislavy.
Strukturní tématiky se posléze ujal Juraj Èernák (1956).
[42] 

Do sledované historie patøí rtg laboratoø ve Východo -
sloven ských ocelárnách Košice (nyní U.S. Steel), která
byla založena v roce 1971. Soustøeïuje se vedle fázo vých
analýz na studium textur (M. Èerník (1960) [43]).

Ústav molekulární biologie
SAV v Bratislavì byl první
institucí v bývalém Èeskoslo -
ven sku, který se vìnoval
proteinové krystalografii a také
urèil první proteinovou struk -
turu (ribonukleázu ze Strepto -
myces aureofaciens) [44]. 
Hlavní osobností byl dr. Jozef
Ševèík (1938).

V Brnì se dále rozvíjela již
zmínìná chemická krystalo -
grafie. Jedním z chemikù, který
pochopil dùle žitost krystalo gra -
fie  pro experimentální che m ii a neustále to zdùraz òo val ve
svých pøed náškách byl Karel Dostál, vedoucí katedry anor -
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ga nické chemie a nasmìroval tak svého asistenta Zdirada
Žáka (1941), který pak spolu pra coval se zmínìným F.
Hanicem v Bratislavì a zasloužil se nejvíce o rozvoj
strukturní analýzy v Brnì. Z. Žákovi se podaøilo do Brna
poøídit první monokrystalový difrak tometr - od firmy
Kuma z Polska (pozdìji spojenou s Ox ford Dif frac tion,
nyní Agilent).

Historie rentgenostrukturní laboratoøe odboru struktur -
ní a fázové analýzy Ústavu materiálového inženýrství F.
Píška na strojní fakultì Vysokého uèení technického
(VUT) v Brnì sahá asi do roku 1956, kdy vznikla katedra
nauky o materiálu na energetické fakultì VUT, postupnì
byla vybavena nìkolika pøístroji firmy Chirana a
difraktometry. Problematika se zamìøovala na studium
zbytkových napìtí, plastické deformace v kovech a
slitinách, fázové analýzy v tìchto materiálech a je spojena
zejména se jménem Antonína Buchala (1946). [45]

Významný pøíspìvek pøinesla brnìnská krystalografie
do oblasti fyziky. Rozvíjela se na Fyzikálním ústavu
pøírodovìdecké fakulty [46, 47], kde pùsobil napø. i Mar -
tin Èernohorský (19xx) (pozdìji Ústav fyzi kál ní
metalurgie ÈS AV), který se sous tøedil na vypraco vání
postupu pøesného mì øení møíž kových para met rù. Rtg
laboratoø se stala souèástí kated ry fyziky pevné fáze
(pozdìji Ústav fyziky konden zo vaných látek).  Výraz nou
osobností se zde stal od šede sátých let Josef Kubìna
(1935), který se v té dobì ori en toval na analýzu profilù
rentge nových difrakcí na poly krys ta lic kých materiálech a
pozdìji pøeorientoval skupinu na studium vlastností
polovodièù modifikovaných implan tací iontù, tedy
studium defektù v monokrystalech a spolupráci s polovo -
dièovým prùmyslem. Rozvíjela se rtg topografie a po

nástupu Václava Holého vícekrystalová difraktometrie,
mìøení difuzního rozptylu.

Zdenìk Weiss (1942-2005), byl øadu let hlavní
osobností krystalografie v Ostravì, kde založil a vybudoval 
Výzkum ný ústav chemie materiálù na VŠB-TU Ostrava, s
pøístro jovou technikou a odborným zázemím na svìtové
úrovni. a vìnoval se široké problematice od základního
výzkumu v krystalografii a mineralogii až po materiálový
výzkum s aplikacemi v ekologii a v celé øadì prùmys lo -
vých odvìtví. Nanomateriály, které vyvíjel na bázi modi fi -
ko vaných jílových minerálù byly urèeny k využití v
ekologii jako sorbenty, dále jako konstrukèní materiály na
bázi nano-kompozitu poly mer-silikát i pro opto elektro -
nické aplikace jako laditelné laserové barvivo [48].

Rtg pracovištì katedry anorganické chemie Pøíro dovì -
decké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vzniklo v
roce 1965 a je spojeno pøedevším se jménem Dagmar
Krau sové (1946) a také Jiøího Kameníèka (1948).
Proble matika se zpoèátku soustøedila komplexy vzácných
zemin s hydro kyse linami, komplexy prvkù první pøechod -
né øady, koor di naèní slouèeniny pøechodných kovù. Výz -
nam ná byla spolupráce se soudním lékaøstvím, stu di um
žluèových kamenù [49].

Historie prùmyslového využívání rtg difrakce ve
Škodových závodech v Plzni se datuje do roku 1943, kdy
Škodovy závody zakoupily pro svùj Pokusný ústav mikro -
strukturní rentgenový pøístroj Mikro 60 ham bur ské firmy
C.H.F. Müller [50]. Analyzoval se zbytkový austenit v
ocelích a karbidy resp. nitridy v isolátech; fázové složení
slitin na basi mìdi, hliníku a titanu; keramika (šamoty,
dinas, vysocehlinité materiály, cordieritová kera mika),
sklokeramika (tavený èediè), plasty (polyamidy, poly -
etylen), materiály na basi uhlíku, korosní produkty, rùzné
povlaky, nástøiky, nitridované vrstvy. S plzeòskou
strukturní analýzou je nepochybnì nejvíce spojeno jméno
Jaroslava Fialy (1940), který je znám nejen svými
pracemi z oblasti fázové analýzy, uèebnicemi, ale i
poutavými pøed náš kami.

Aplikace rentgenových metod v Kriminalistickém ústa -
vu v Praze sahá do šedesátých let minulého století, kdy
zaèaly první pokusy se zjiš•ováním zkratových struk turn -
ích zmìn na elektrických vodièích. Po urèité pøestávce zde
byly rentgenové strukturní metody znovu zavedeny v roce
1994, a to primárnì pro analýzu minerálních fází zemin.
[51]

Je nutné zmínit i historii neutronové difrakce na
prcovištích v Øeži u Prahy [52]. Po asi tøíletém budování, v
r. 1965 uvedli R. Mi cha lec, B. Chalupa, J. Vavøín a J.
Vávra v Ústavu jaderné fyziky ÈSAV do provozu první
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dvouosý difraktometr SPN-100 (Spektrometr polari -
zovaných neutronù), který byl na svou dobu na vynikající
mechanické úrovni. Krátce po zahájení programu Difrakce 
na feromagnetických dokonalých monokrystalech, byla
navá zána spolupráce s profesoremV. Petržílkou, který ini -
cioval zcela nový výzkumný pro gram Dif rakce neut ronù
na ultrazvukem buzených kmitajících mono krystalech.
Pozdìji byl zakoupen z Polska další spekt ro metr využí -
vaný ke studiu magnetických vlastností uranových slou -
èenin. V roce 1983 byly zahájeny první experimenty
malo úhlového rozptylu a v letech 1986-87 byla vyvinuta
vlastní aparatura pro neutronovou inter fero metrii. Vedle
zmínìné problematiky byla v sedmdesátých letech vìno -
vána pozornost difrakci neutronù na elasticky defor -
movaných dokonalách krystalech. Skupina je již øadu let
vedena Pavlem Mikulou (1947).

Èeské výrobky po rentgenovou difrakci

První experimenty s rentgenovým záøením v èeských
zemích a na Slovensku, spadající ještì do doby Rakou sko-
 Uherska a byly provádìny s improvizovaným vybavením
školních fyzikálních kabinetù. Známé jsou rentgenové
lampy È. Strouhala nebo již zmiòovaného J. Puluje. První
lékaøské rentgeny na pražských lékaøských klinikách byly
zakoupeny koncem z Nìmecka. Nìkolik nadšených léka -
øù- praktikù si zaøídilo privátní „rentgenový kabinet“ na
základì informací z literatury a s pomocí místními
øemeslníkù. Jedním z nich byl MUDr. František Dreu -
schuch (1855-1938) z Námìšti nad Oslavou. Rentgenový
pøístroj si „postavil“ v letech 1898-1900 s pomocí stroj -
vedoucího Kuèky z Velkého Meziøíèí. 

Nejznámìjším výrobcem rentgenové techniky po první
svìtové válce se v Èeskoslovensku stala továrna na výrobu
rentgenových pøístrojù „META“. Firmu založil v r. 1922
Ing. Miroslav Vinopal. První dva rentgenové pøístroje
údajnì vyrobil s jedním uènìm a jedním mechanikem
v èinžovním bytì na Vinohradech v Lucemburské ulici. R.
1925 mìla firma 14 zamìstnancù a 6 uèòù; sídlila na
Žižkovì v Malešické ulici è.708. Na dobových pros -
pektech byly její výrobky inzerovány jako “stroje všech
výkonù pro diagnostiku, terapii i zkoušení materiálù“. V r.
1930 vzrostl již poèet zamìstnancù firmy na 40, roèní

výroba pøesáhla 200 ks rentgenových aparatur a obrat èinil
kolem 3.5 mil Kès. V r. 1935 se firma META pøestìhovala
do Modøan; na ploše 700 m2 tam pracovalo již 60
zamìstnancù. V roce 1948 byl závod META znárodnìn a
spolu 24 dalšími závody slouèen do národního podniku
Závody léèebné mechaniky (od r. 1950 n.p. CHIRANA).
[53]

Velký význam pro mnohostranné rozšíøení a využití
rentgenových difrakèních metod mìlo zahájení výroby
rentgenových pøístrojù Mikrometa v n.p. Chirana. Kvalita
a spolehlivost rentgenových zdrojù Mikrometa, pùvodní
vyøešení centrování rentgenek a upevnìní difrakèních
komùrek pøímo na kryt rentgenky urychlilo strukturní
analýzy. Iniciátorem této výroby v Chiranì byl František
Khol (1915-199?). Vystudoval matematiku a fyziku na
Pøírodovìdecké fakultì UK v Praze. Po uzavøení èeských
vysokých škol nejprve uèil na školách v Èachovicích u
Mladé Boleslavi a v Pøerovì. V r. 1942 nastoupil do
Fyzikálního výzkumu Škodových závodù, kde
spolupracoval s A. Kochanovskou. V r. 1950 se stal
zamìstnancem novì zøízeného Výzkumného ústavu
materiálu a technologie, v r. 1966 odešel do Výzkumného
ústavu radiotechniky a elektrotechniky.

Jaroslav Fiala

Bohumil Chalupa, Milena Polcarová

Pavol Mikula
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