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Abs tract

In ter na tional Year of Crys tal log ra phy 2014 was a great
chance for pop u lar iza tion of re sults of crys tal log ra phy and
to re minder of its his tory. In the ar ti cle, some de tails are
given  on the IUCr constitution and join ing of the for mer
Czecho slo va kia as one of the first countires.

Abs tract

Mezinárodní rok krystalografie 2014 byl skvìlou pøíle -
žitostí k popularizaci vìdeckých výsledkù krystalografie i
k ohlédnutí za její historií. Ve vazbì na skuteènost, že
partnerskou organizací UNESCO pro Mezinárodní rok
krystalografie 2014 byla Mezinárodní krystalografická
unie, jsou v pøíspìvku pøipomenuty okolnosti založení této
unie a pøistoupení nìkdejšího Èeskoslovenska k této unii,
jako jedné z prvých zemí.

Me zi ná rod ní rada pro vìdu a me zi ná rod ní 
vì dec ké unie

Mezinárodní krystalografická unie (In ter na tional Un ion of 
Crys tal log ra phy, IUCr) tvoøí platformu pro podporu
mezinárodní spolupráce v krystalografii. Je jednou
z vìdeckých unií Mezinárodní rady pro vìdu (In ter na -
tional Coun cil for Sci ence, ICSU). Historie ICSU a jejích
vìdeckých unií sahá do doby meziváleèné. Pro obnovu
mezinárodní vìdecké spolupráce po první svìtové válce
byla v r. 1919 založena Mezinárodní rada badatelská (In -
ter na tional Re search Coun cil, IRC). Její reorganizací
v roce 1931 vznikla Mezinárodní rada vìdeckých unií (In -
ter na tional Coun cil of Sci en tific Un ions, ICSU), pøejme -
no vaná v 1998 na Mezinárodní radu pro vìdu
(In ter na tional Coun cil for Sci ence, se zachováním zkratky
ICSU). Jako jedna z prvních mezinárodních vìdeckých
unií byla v r. 1922 založena Mezinárodní unie èisté a
aplikované fyziky (In ter na tional Un ion of Pure and Ap -
plied Phys ics, IUPAP), jejímž prvním prezidentem byl do
r. 1931 Sir Wil liam Henry Bragg (1862-1942).

Okol nos ti ve dou cí k založení Me zi ná rod ní 
krys ta lo gra fic ké unie

Mezinárodní krystalografická unie (IUCr) byla zøízena až
po druhé svìtové válce. Vydìlení samostatné platformy
pro mezinárodní spolupráci v krystalografii v rámci ICSU
bylo spojeno s rozvojem strukturní krystalografie (na
jejímž poèátku stál v r. 1912 objev difrakce rentgenového
záøení na krystalech) a s destruktivním dopadem druhé
svìtové války na mezinárodní vìdeckou spolupráci.

Nìmecký fyzik Paul P. Ewald, jeden z iniciátorù
založení IUCr, ve zpìtném ohlédnutí za poèátky strukturní
krystalografie v r. 1948 napsal: „Crys tal log ra phy was
trans formed into an ef fec tively new sci ence by the dis cov -
ery of X-ray dif frac tion in crys tals in 1912. In the fol low ing
two de cades, an enor mous de vel op ment took place, forg ing 
into a prac ti cal tool what had orig i nally been a phys i cal
ex per i ment, and the atomic struc tures of hun dreds of sub -
stances of ever-in creas ing com plex ity were es tab lished. No 
sec ond spec tac u lar crys tal lo graphic dis cov ery has since
been made of con se quences com pa ra ble with these of the
orig i nal dis cov ery of X-ray dif frac tion, but gen eral prog -
ress in meth ods has been such as to re sult in open ing up
many new pos si bil i ties for re search in the im me di ate fu -
ture.“ [1]

Mezinárodní publikaèní platformou pro novì se
konstitující strukturní krystalografii se stal odborný èas -
opis Zeitschrift für Kristallographie vydávaný v Nì mecku
od r. 1877. Jako suplement k tomuto èasopisu vyšlo
v letech 1913-1939, pod redakcí P. P. Ewalda a Carla Her -
manna, 7 svazkù tzv. Strukturberichte referujících o novì
stanovených strukturách krystalù. S politickým vývo jem
v Nìmecku v 30. letech 20. století však èasopis své mezi -
národní postavení ztrácel a za druhé svìtové války, v roce
1944 bylo jeho vydávání (pro váleèný nedos tatek papíru)
zcela zastaveno. Založení a vydávání nového mezi ná rod -
ního oborového èasopisu se stalo ústøedním motivem úvah
a porad o pováleèném rozvoji strukturní krystalografie,
které probíhaly v odborných kruzích v øadì zemí již v pos -
led ních letech války.

Hlavním iniciátorem obnovení mezinárodní spolupráce 
v oboru strukturní krystalografie po druhé svìtové válce se
stala skupina odborníkù ve Velké Británii v èele se Sirem
Williamem Lawrencem Braggem (1890-1971), tzv. X-ray
Anal y sis Group, která se ustanovila pøi britském Institut of
Phys ics v r. 1943. Již na setkání této profesní skupiny
(spoleè nosti) v Oxfordu v bøeznu 1944 vyslovil P. P.
Ewald, v závìru zvané pøednášky na téma „In ter na tional
Sta tus of Crys tal log ra phy: Past and Fu ture“, myšlenku na
založení mezinárodní krystalografické spoleènosti nebo
unie. [2]

Paul P. Ewald (1888-1985) v r. 1937 emigroval z nacis -
tického Nìmecka do Velké Británie. Od r. 1939 pùsobil na
Queen´s Uni ver sity v Belfastu v Severním Irsku. Po válce,
v r. 1949 pak pøijal profesuru na Polytechnical In sti tute
v Brooklynu a po zbytek života žil v USA. Doktorská
disertace P. P. Ewalda, nad kterou pracoval na univerzitì v
Mnichovì u A. Sommerfelda, pøivedla v roce 1912 M. von
Laueho ve spolupráci s W. Friedrichem a P. Knip pingem
k objevu ohybu rentgenového záøení na krystalech. Ewald
v prvých letech po druhé svìtové válce zastával také post
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vìdeckého sekretáøe Mezinárodní unie pro èistou a apliko -
va nou fyziku a pomáhal tehdejšímu prezidentu unie M.
Siegbahnovi s oživením její èinnosti. [3]

Me zi ná rod ní se tká ní krys ta lo gra fù v Lon dýnì
(1946) a usta no ve ní IUCr v rám ci ICSU (1947)

Rozhodnutí o založení Mezinárodní krystalografické unie
v rámci ICSU bylo pøijato na mezinárodním setkání (kon -
gresu) krystalografù, který se konal 9. -11. èervence 1946
v Londýnì. Hlavním organizátorem setkání byla britská
X-ray Anal y sis Group, pøedsedal mu Sir W. Law rence
Bragg, zúèastnilo se jej pøes 300 odborníkù, z toho 70
zahra nièních. Díky intervenci a autoritì Sira W. L. Bragga
se èásti jednání mohl zúèastnit i Max von Laue, inter no -
vaný se skupinou nìmeckých atomových fyzikù v Anglii.

V odborné èásti programu bylo referováno o pracích
z obo ru strukturní krystalografie konaných v rùzných
zemích v dobì války. Následnì byl ze zástupcù 14 zú -
èastnìných (spojeneckých) zemí ustanoven širší pøípravný
mezinárodní krystalografický výbor (Pro vi sional In ter na -
tional Crys tal lo graphic Com mit tee), který jednal o obnovì
mezi národní spolupráce a pøedevším o novém mezi národ -
ním èasopise. Pøedseda výboru Sir W. L. Bragg pøišel
s návrhem, že vhodnou platformou pro vydávání a finan co -
vá ní èasopisu by mohla být mezinárodní krystalografická
unie vytvoøená v rámci ICSU. Návrh byl pøijat a pøíprav ný -
mi kroky k jeho realizaci povìøen užší podvýbor. Otázka
zøízení unie a návrh jejích stanov byly konzultovány
s tehdejším generálním sekretáøem ICSU, britským astro -
no mem Frederickem J. M. Stratonem.

Návrh stanov Mezinárodní krystalografické unie byl
pøedložen výkonnému výboru ICSU 7. dubna 1947 a téhož
dne schválen. Tím byla IUCr formálnì založena v rámci
ICSU. Do prvního valného shromáždìní øídil èinnost IUCr
prozatímní výkonný výbor v èele s úøadujícím prezidentem 
P. P. Ewaldem a úøadujícím generálním sekretáøem Rober -
tem C. Evansem (z Krystalografické laboratoøe pøi Caven -
dishovì laboratoøi v Cambridgi). Hlavním úkolem
proza tímního výkonného výboru bylo uvedení v život
nového mezinárodního èasopisu Acta Crystallographica.
[4]

Prv ní val né shro máždìní IUCr a prv ní me zi ná -
rod ní krys ta lo gra fic ký kon gres (Cambridge,
USA, 1948)

První èíslo èasopisu Acta Crystallographica vyšlo v bøez -
nu 1948. První valné shromáždìní IUCr a první mezi -
národní krystalografický kongres se konaly 28. èerven ce -
3. srpna 1948 na Harvardovì univerzitì v Cambridgi,
v USA. Za èleny IUCr do té doby pøistoupily ètyøi zemì:
Velká Británie (9. 10. 1947), USA (7. 4. 1948), Kanada
(28. 4. 1948) a Norsko (31. 5. 1948). Na prvním valném
shromáždìní byl èestným prezidentem unie zvolen Max
von Laue (Nìmecko) „in rec og ni tion of his ep och-mak ing
ex per i ment from which the mod ern de vel op ment of crys tal -
log ra phy has pro ceeded“. Prezidentem unie byl zvolen Sir
W. Law rence Bragg (Velká Británie), dvìma místo pre zi -
denty A. Westgren (Švédsko) a R. W. G. Wyckoff (USA),
generálním sekretáøem R. C. Ev ans (Velká Británie, funkci 
vykonával do r. 1954), redaktorem èasopisu Acta
Crystallographica P. P. Ewald (Velká Británie, funkci

vykonával do r. 1960, v letech 1960-1963 byl prezidentem
IUCr), dalšími èleny výkonného výboru M. J. Buerger
(USA), A. L. Patterson (USA) a J. Wyart (Francie). Formo -
va ly se také pracovní komise unie pro Acta Crystal -
lographica, Struc ture Re ports, In ter na tional Ta bles,
krysta lo grafická data, krystalografické pøístroje a krystalo -
grafickou nomenklaturu. Cíle unie byly ve stanovách pøija -
tých na tomto shromáždìní formulovány v tìchto bodech:
„(a) to pro mote in ter na tional co-op er a tion in crys tal log -
ra phy; (b) to pro mote in ter na tional pub li ca tion of crys tal -
lo graphic re search and of crys tal lo graphic works; (c) to
fa cil i tate stan dard iza tion of meth ods and of units in crys -
tal log ra phy; (d) to form a fo cus for the re la tions of crys tal -
log ra phy to other sci ences.“ Èlenství v IUCr bylo otevøeno 
všem èlenùm ICSU a bylo kategorizováno do 8 skupin (s
rùznou volební silou a výší èlenských pøíspìvkù). V zemi
pøistoupivší k IUCr mìl být zøízen národní krystalo gra -
fický komitét a pøistoupení k unii (prostøednictvím tohoto
komitétu) ratifikováno jejím valným shromáždìním. [5] 

Èlen ství Èes ko slo ven ska v ICSU a me zi ná rod ních
vì dec kých uniích

Èeskoslovensko se stalo èlenem IRC (a následnì ICSU)
v r. 1925. Prostøednictvím Èeskoslovenské národní rady
ba da telské (ÈsNRB) zøízené v r. 1924 (jejích vìdních
odbo rù nebo v jejím rámci zøízených národních komitétù),
se již v meziváleèném období zapojilo do práce øady mezi -
národ ních vìdeckých unií, komisí a projektù s omezenou
èasovou pùsobností, které na pùdì IRC (a následnì ICSU)
postupnì vznikaly. Èlenem Mezinárodní unie èisté a apli -
kované fyziky (IUPAP) se Èeskoslovensko stalo v r. 1925.
Fyzik Václav Posejpal byl v r. 1931, na 3. valném shro -
máž dìní této unie v Bruselu, dokonce zvolen jedním
z jejích tehdy deseti místopøedsedù. Pøedsednictví IUPAP
právì na tomto valném shromáždìní pøevzal po Siru
Williamu H. Braggovi americký fyzik Rob ert A. Millikan.

Václav Posejpal (1874-1935) byl také prvním gene rál -
ním sekretáøem ÈsNRB. Jeho nástupcem v této funkci se
v r. 1935 stal mineralog František Ulrich (1899-1941),
který funkci zastával až do své tragické smrti za Protek to -
rátu (zemøel 20. øíjna 1941 na následky zranìní pøi zatýkání 
gestapem). Shodou okolností oba patøili v meziváleèném
období, každý ve svém oboru, k èeskoslovenským odbor -
níkùm pøi výzkumech a aplikacích rentgenového záøení.

Za stou pe ní Èes ko slo ven ska na me zi ná rod ním 
se tká ní krys ta lo gra fù v Lon dýnì v èervenci 1946

Mezinárodního setkání krystalografù v Londýnì v èer -
venci 1946 se z Èeskoslovenska zúèastnil RNDr. Jiøí
Novák (1902-1971), v té dobì asistent Mineralogického
ústavu a èerstvì habilitovaný do cent mineralogie a struk -
turní krystalografie na Pøírodovìdecké fakultì Univer zity
Karlovy v Praze. Jeho pozvání a úèast na setkání úzce
souvi sely s jeho odborným zamìøením na strukturní krysta -
lografii od dob studií na Masarykovì univerzitì v Brnì a se
zahranièními kontakty, které v tomto oboru navázal již
pøed válkou bìhem dvou zahranièních studijních pobytù:
ve školním roce 1931/32 pracoval u mineraloga norského
pùvodu Viktora Moritze Gold schmidta na univerzitì
v Gõttingen a ve školním roce 1934/35 u mineraloga
Charlese Mauguina na univerzitì v Paøíži. Za války se
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zabýval také otázkou symboliky a jednotného názvosloví
pro strukturní krystalografii. [6] Úèast J. Nováka na setkání 
a udì lení cestovní podpory ministerstvem školství a osvìty
k úhradì cestovních nákladù jednoznaènì doporuèil teh -
dej ší øeditel Mineralogického ústavu UK profesor
František Slavík, který se sám ještì zotavoval po návratu
z koncentraèního tábora.

Jak referoval J. Novák  v cestovní zprávì (datované 30.
èer ven ce 1946), v odborné èásti lon dýnského setkání
krystalografù pøednesl dva pøíspìvky o svých strukturních
výzkumech modifikací SiO2. Ve dnech 12. a 13. èervence
se pak zúèastnil porad o vydávání nového mezinárodního
èaso pisu pro strukturní krysta lo grafii. Jako zástupce
Èesko slovenska byl zvolen do širšího pøípravného mezi -
národ ního krystalografického výboru (Pro vi sional In ter -
na tional Crys tal lo graphic Com mit tee). Profesora
F. Slaví ka navrhl za èlena mezinárodní komise pro shro -
maž ïování krystalografických dat. Dne 15. èervence pak
nav štívil Britské pøírodovìdné muzeum v doprovodu pøed -
sedy britské mineralogické spoleènosti Sira Waltera
Campbella Smitha. V dalších dnech si prohlédl laboratoøe
v Oxfordu (16. èervence), Cambridgi (17. èervence) a
Leedsu (18. a 19. èervence) a na zpáteèní cestì minera lo -
gické ústavy v Basileji a v Curychu. J. Novák se chtìl v záøí 
1947 zúèastnit také letní školy rentgenové krystalografie
na univerzitì v Manchestru. Jeho žádosti o finanèní
podporu ministerstvem školství a osvìty však tentokrát již
vyho vìno nebylo (z valutových a rozpoètových dùvodù),
navzdory jednomyslnému doporuèení žádosti tehdejším
profesorským sborem Pøírodovìdecké fakulty UK. [7]

O osudech strukturní krystalografie v Èeskoslovensku
za války V. Novák na mezinárodním setkání krystalografù
v Londýnì nereferoval, v osobních rozhovorech však toto
téma jistì zaznìlo. Informaci o èeskoslovenských praco -
viš tích s rentgenovým záøením a øešené problematice
poskyt la odborné veøejnosti v zahranièí krátce po válce
drobná zpráva uveøejnìná 30. bøezna 1946 v anglickém
èaso pise Na ture. Referovala o konferenci o užití rentge -
nového záøení v kovoprùmyslu, která se konala v Praze 28.
listopadu - 1. prosince 1945. Konference byla svolána
JÈMF na žádost odborníkù z prùmyslu a zúèastnilo se jí na
200 osob, vèetnì nìkolika zahranièních úèastníkù (z Fran -
cie, Velké Británie a USA). Problematika nastolená
v referátech byla široká – od materiálových aplikací po teo -
retické otázky. Ve zprávì o konferenci byli jmenovitì
vzpomenuti také èeskoslovenští odborníci v oboru, kteøí
dobu okupace nepøežili. [8] Autorem zprávy byl fyzik
Vladimír Vand, jeden z žákù Václava Dolejška. V r. 1939
emigroval do Francie a následnì do Velké Británie. Po
válce se vrátil do Èeskoslovenska, pøed únorem 1948 však
emigroval znovu. Od r. 1953 pak žil v USA. Po válce se
také zabýval problematikou rentgenové strukturní analýzy, 
vèetnì automatizace složitých výpoètù strukturních fak -
torù. (Podrobnìji viz [9].)

Pøi stou pe ní Èes ko slo ven ska za èle na IUCr

Na ustavujícím valném shromáždìní IUCr v USA v létì
1948 nebylo Èeskoslovensko zastoupeno; v té dobì ještì
nebylo èlenem IUCr, nezúèastnilo se však ani soubìžnì
kona ného prvního mezinárodního krystalografického kon -
gre su. Souviselo to nejspíš jak se vzdáleným místem

konání kongresu, tak s tehdejším vnitropolitickým
vývojem v Èeskoslovensku.

K pøistoupení za èlena IUCr bylo Èeskoslovensko
(resp. ÈsNRB) oficiálnì pozváno dopisem generálního
sekre táøe R. C. Evanse z 27. záøí 1948. V dopise se
uvádìlo: „We are most anx ious that the Un ion shall be
truly rep re sen ta tive of crys tal lo graphic re search through -
out the world and that all coun tries in which crys tal lo -
graphic re search is in prog ress shall be num bered among
the Ad her ing Bod ies by the time of the sec ond Gen eral As -
sem bly in 1951; on be half of the Ex ec u tive Com mit tee I
there fore ex tend to you a most cor dial in vi ta tion to ad -
here.“ Šlo zjevnì o hromadný dopis rozesílaný po prvním
val ném shromáždìní IUCr èlenùm ICSU. K dopisu byl
pøipo en koncept protokolu z prvního valného shromáždìní
IUCr a zdùraznìn široký pro gram aktivit, které si unie
pøedsevzala.

ÈsNRB zareagovala na pozvání ke vstupu do IUCr
velmi pružnì. Již dopisem z 16. øíjna 1948 její tehdejším
prezident právník Jan Krèmáø a generální sekretáø botanik
Sylvestr Prát oznámili R. C. Evansovi, že „geologický“
odbor ÈsNRB se rozhodl pøistoupit k IUCr, a to ve skupinì
I (tj. s volební silou 1 hlasu). Pøedsedou VI. geolo gicko-
 mineralogického odboru ÈsNRB (pod který spadala i
mine ralogie) byl v té dobì geolog Odolen Kodym
(1898-1963). R. C. Ev ans pak dopisem z 1. prosince 1948
potvrdil pøijetí platby èeskoslovenského èlenského
pøíspìvku v IUCr ve výši 15 liber. Platba byla na šeku Ès.
národní banky avizována jako „subskription for 1948“, ze
strany IUCr však byla zaregistrována jako èlenský pøís -
pìvek na r. 1949. [10] V èasopise Acta Crystallographica,
v èísle z prosince 1948, v rubrice Notes and News, byla
zároveò uveøejnìna zpráva tohoto znìní: „No tice of ad he -
sion, dated 16. Oc to ber 1948, has been re ceived from
Czecho slo va kia through the Czecho slo vak Na tional Re -
search Coun cil. The Ad her ing Bod ies are now: Can ada,
Czecho slo va kia, Nor way, United King dom, United States
of Amer ica. [11] Èeskoslovensko se tak stalo v poøadí
pátou zemí, která pøistoupila k Mezinárodní krystalo -
grafické unii. K 1. lednu 1950 vzrostl poèet zemí, které
pøistoupily k IUCr, na patnáct, Èeskoslovensko však bylo
stále jedinou èlenskou zemí IUCr ze støední a východní
Evropy. Pøirozenì, dlouhodobì problematickou otázkou
byla úèast pováleèného Nìmecka v IUCr.

Dru hé val né shro máždìní IUCr a dru hý me zi ná -
rod ní krys ta lo gra fic ký kon gres (Stockholm, 1951)

Oficiální potvrzení èlenství Èeskoslovenska v IUCr bylo
provedeno na druhém valném shromáždìní IUCr, které se
konalo (spoleènì s druhým mezinárodním krysta logra -
fickým kongresem) ve dnech 27. èervna -3. èervence 1951
ve Stockholmu, ve Švédsku. Úèast Èeskoslovenska na
obou akcích prosazoval profesor F. Slavík. V dopise
z 27. øíjna 1950 adresovaném ÈsNRB oznaèil tuto úèast za
státnì dùležitou a velmi prospìšnou. Argumentoval tím, že
„na zasedání budou se øešit otázky všestranného výzkumu
krystalografického, napø. øešení struktury hmot pomocí
paprskù X, otázky z genetické krystalografie apod. Pro
úspìšnì se u nás rozvíjející výzkum tohoto druhu, velmi
dùležitý pro praxi, je žádoucí, aby bylo vysláno na sjezd
nìkolik delegátù, specialistù z rùzných úsekù našeho
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výzkumu.“ Za vedoucího ès. delegace navrhl J. Nováka
(v té dobì již profesora a pøednostu mineralogického ústa -
vu a také dìkana Pøírodovìdecké fakulty UK), a to jako
odborníka s „všestrannými zkušenostmi“. Jako další dele -
gáty navrhl docentku RNDr. A. Kochanovskou (za obor
technických aplikací rentgenového záøení pro výzkum
jemné struktury hmoty) a dva asistenty Mineralogického
ústavu UK – RNDr. Jana Kutinu (za obor aplikací ve
výzkumu rudních nerostù pomocí rentgenového záøení a za 
morfologickou krystalografii) a RNDr. Lubora Žáka (za
chemickou krystalografii). Jako pátého delegáta doporuèil
vyslat zástupce rentgenoskopického výzkumu v oboru
pracovního lékaøství, s tím, že jméno mùže upøesnit napø.
A. Kochanovská. Rukopisná poznámka na okraji dopisu
dokládá, že A. Kochanovská 31. ledna 1951 po telefonu
navrhla RNDr. Karla Fišera z ústavu pracovního lékaøství
v Praze na Karlovì námìstí. J. Novákovi však zabránila
v úèasti na shromáždìní a kongresu IUCr ve Stockholmu
nemoc, A. Kochanovská údajnì nestihla vèas pøihlásit
pøíspìvek. Tím se patrnì èeskoslovenská úèast na kongresu 
zhroutila. [10]

Ès. ná rod ní ko mi tét pro IUCr

Èeskoslovensko pøistoupilo k IUCr v r. 1948 pros tøed -
nictvím geologicko-mineralogického odboru ÈsNRB.
Národ ní krystalografický komitét byl v Èeskoslovensku,
jak se zdá, ustanoven až v r. 1957, až v rámci ÈSAV (která
v r. 1952 „nahradila“ i døivìjší ÈsNRB). Úøední agendu
spolu práce s IUCr zajišÙoval zøejmì po celou dobu
J. Novák.

Návrh na zøízení Národního komitétu krystalo gra fic ké -
ho ÈSAV podala v r. 1957 II. geologicko-geografická
sekce ÈSAV, v jejímž èele stál tehdy èlen korespondent
ÈSAV Ladislav Èepek. Návrh byl konzultován s I. mate -
maticko-fyzikální a III. chemickou sekcí ÈSAV. S datem
6. èervna 1957 byl oddìlením zahranièních stykù ÈSAV
postoupen ke schválení prezídiu ÈSAV. Komitét byl
navržen (a následnì i schválen) ve složení: pøedseda prof.
RNDr. Jiøí Novák (v té dobì vedoucí kated ry mineralogie,
geochemie a krystalografie na Geolo gicko- geografická
fakultì UK, Praha), tajemník RNDr. Alan Línek (vìdecký
pracovník Ústavu technické fyziky ÈSAV, Praha), èlenové 
(v abecedním poøadí) Dr. Ing. František Hanic, CSc.
(vìdecký pracovník Chemického ústavu SAV, Bratislava), 
prof. RNDr. Jan Kašpar (vedoucí katedry mineralogie na
Fakultì anorganické technologie VŠCHT, Praha), doc.
RNDr. Adéla Kochanovská, DrSc., laureátka státní ceny
(vìdecká pracovnice Ústavu technické fyziky ÈSAV,
Praha) a prof. RNDr. Josef Sekanina, èlen korespondent
ÈSAV (vedoucí katedry mineralogie Pøírodovìdecké
fakulty Masarykovy univer zity, Brno). Personální složení
komitétu sledovalo pokud možno vyvážené zastoupení
oborové (mineralogie, fyzika, chemie), institucionální
(vysoké školy, ÈSAV) a terito riální (Praha, Brno,
Bratislava). [12]

J. Novák stál v èele komitétu do r. 1960, kdy se funkce
vzdal, èlenem komitétu však zùstal. Nejagilnìjším èlenem
komitétu byl oèividnì jeho vìdecký sekretáø RNDr. Allan
Línek (1925-1984), který již také patøil k èeskoslovenské
pová leèné generaci fyzikù, odborníkù v oblasti strukturní
analýzy. Stal se uznávaným prùkopníkem využití výpoèet -

ní techniky pøi výpoètu krystalových struktur. Byl mj.
autorem a spoluautorem samoèinných poèítaèù ELIŠKA a
SuperELIŠKA. Pùsobil také v komisích a výkonných
orgánech IUCr, napø. v letech 1963-1966 byl èlenem Com -
mis sion on Crys tal lo graphic Com put ing,1966-1972 èle -
nem Výkonného výboru a od r. 1978 reprezentantem IUCr
v Com mis sion on the Struc ture and Dy nam ics of Con -
densed Mat ter pøi IUPAP. [13]

Za èle nì ní Ès. národ ní ho ko mi tétu pro IUCr do
rámce vìd ní struk tu ry ÈSAV

Široce mezioborový charakter vìdní oblasti zastøešované
IUCr vedl k diskusím o adekvátním zaèlenìní ès. národ -
ního komitétu pro tuto unii v rámci struktury vìdních
oblas tí ÈSAV. V neposlední øadì šlo o financování èinnos -
ti komitétu. Již v r. 1959 vzešel z pracovní porady o stavu
vìdecko-výzkumných prací v oboru monokrystalù v Èes -
ko slovensku návrh na pøeøazení komitétu ke III. chemické
sekci ÈSAV. K pøeøazení ani rozporcování komitétu mezi
rùzné oborové sekce nedošlo, jednání vyústila jen k perso -
nálnímu posílení komitétu (mj. o zástupce oborových
pracovišÙ ministerstva chemického prùmyslu). Polemika
kolem oborového zaøazení komitétu se promítala i do jeho
názvu: od poèáteèního oznaèení (Ès.) Národní komitét
krys ta lo grafický se èasem pøešlo k názvu (Ès.) Národní
komitét pro Mezinárodní krystalografickou unii, který byl
oborovì ménì svazující. Další diskuse o zaøazení komitétu
vyvstala pøi reorganizaci ÈSAV, když byly v r. 1961
vìdec ké sekce nahrazeny vìdeckými kolegii. Po poèá -
teèním zaèlenìní do pùsobnosti Vìdeckého kolegia
geografie-geologie byl komitét v r. 1968 pøeveden pod
Vìdecké kolegium fyziky. Takovéto zaèlenìní komitétu
bylo urèitì bližší jak jeho vìdeckému tajem níku A. Lín -
kovi, tak nové pøedsedkyni A. Kochanovské. Jedním
z argumentù bylo i to, že tehdejší Ústav fyziky pevných
látek ÈSAV byl hlavním organizá torem Rozhovorù o
aktuálních otázkách ve strukturní krystalografii, které
sdružovaly „ès. krystalografickou veøejnost“. Kolegiálnì a
s lehkou nadsázkou podpoøil tehdy pøevedení komitétu i
J. Novák, který v poèátcích ès. spolupráce s IUCr nicménì
zastøešoval spíše vazbu s mineralogií. V dopise z 22.
bøezna 1968 adresovaném pøedsedovi Vìdeckého kolegia
geografie-geologie ÈSAV èlenu korespondentu L. Èep -
kovi uvedl: „Krystalografie byla od svého poèátku pomoc -
ným vìdním oborem, který sloužil zejména mineralogii,
fyzice a chemii. [...] V moderní soustavì klasifikace vìd se
považuje krystalografie za vìdní obor fyziky pevných látek.
I když nadále zùstává dùležitou pomocnou vìdou mine ra lo -
gie a chemie anorganické i organické, pøece jen její tìžištì
leží dnes v oblasti fyziky. Proto musím, i když s pocitem
smut ku, souhlasit s tím, aby tato nevdìèená dcera mine ra -
lo gie byla nyní zasnoubena s fyzikou, které toho èasu
nejvíce slouží.“ [14]

Z èin nos ti  Ès. ná rod ní ho ko mi tétu pro IUCr

Èeskoslovenská spolupráce s IUCr probíhala v rùzných
rovi nách. Základem byla úèast na vìdeckých kongresech,
na práci odborných komisích, pøi vydávání publikací.
Napl nìní mezinárodní vìdecká spolupráce však nebylo
vždy snadné, pro dobová omezení ekonomická a politická.
Zaznívá to již z konceptu dopisu (nakonec zøejmì
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neodeslaného) z 21. øíjna 1949, jímž se ÈsNRB obracela na 
teh dejší ústøední èeskoslovenské úøady (vèetnì Ministers -
tva informací) a žádala je o podporu ès. úèasti na meziná -
rodních vìdeckých kongresech. V dopise se mj. uvádìlo:
„Nejúèinnìjším prostøedkem mezinárodních vìdec kých
stykù jsou mezinárodní vìdecké unie pro jednot livé obory,
spojené pak v Mezinárodní radì vìdeckých unií. [...]
Nejvìt ší význam jak Mezinárodní rady, tak jednot livých
vìdeckých unií tkví v poøádání meziná rodních vìdeckých
kongresù. Úèast na tìchto kongresech pøináší èesko -
slovenské vìdì, a tím i Republice èeskoslovenské veliký
prospìch, nebo• naši pøední vìdeètí pracovníci se tak
dostávají do pøímého styku s vìdeckým svìtem a s jeho
nejvíce vynikajícími representanty. Jako úèastníci valných
shromáždìní mezinárodních vìdeckých unií a jako èlenové
jejich komisí a zhusta i jejich pøedsednictva mají možnost
jednak získat bezprostøední a rychlou znalost nejnovìjších
výsledkù vìdeckého bádání v ostatním svìtì, jednak sezna -
movat cizí vìdecký svìt s pozoruhodnými úspìchy vìdecké
práce èeskoslovenské a koneènì úèastnit se plánování a
øešení nejdùležitìjších vìdeckých problémù. [...] Èesko -
sloven ská národní rada badatelská pøikládá proto veliký
význam tomu, aby vìdecky kvalifikovaní zástupci èesko -
sloven ští úèastnili se pokud možno nejvìtšího poètu
mezinárodních vìdeckých kongresù. Právì jako národ
poèetnì menší nesmíme podle jejího mínìní nechat nevyu -
žitu ani jedinou pøíležitost, abychom sledovali vìdecký
pokrok ostatních národù, a ani jedinou možnost, abychom
informovali mezinárodní vìdecký svìt o pracech a výsled -
cích vìdy èeskoslovenské. V poslední dobì bylo bohužel
mnoho takových pøíležitostí opomenuto, nebo• v letošním
roce konalo se nìkolik velmi dùležitých mezi národních
vìdeckých kongresù, na nichž èeskoslovenská vìda
zastoupena nebyla, aè to bylo velmi žádoucí a aè to bylo
Èesko slovenskou národní radou badatelskou nebo z jiných
stran navrhováno. Èeskoslovenská národní rada bada -
telská dovoluje si proto žádat pøíslušné úøady, aby
vìnovaly této vìci laskavì svou pozornost a v mezích své
resortní pùsobnosti podporovaly co nejvìtší úèast èesko -
slovenských zástupcù na mezinárodních kongresech.“ [10]

Jako konkrétní ilustrace èinnosti Ès. národního komi té -
tu pro IUCr mùže v rámci tohoto pøíspìvku posloužit
tematické (tøetí) èíslo (desátého roèníku) èasopisu Czecho -
slo vak Jour nal of Phys ics, pøipravené u pøíležitosti pátého
val ného shromáždìní IUCr a mezinárodního krystalo gra -
fic kého kongresu, které se konaly v srpnu 1960 v Camb -
ridgi, v Anglii. Pøíprava èísla byla z valné èásti dílem
tajem níka komitétu A. Línka. V úvodním slovì, dato -
vaném v Praze 11. prosince 1959, A. Línek napsal: „This
is sue [...] is com piled from pa pers by Czecho slo vak sci en -
tists of the post-war gen er a tion ded i cated to crys tal log ra -
phy, a branch of sci ence which has al ready re cently be gun
to de velop in Czecho slo va kia. The Czecho slo vak Na tional
Com mit tee of the In ter na tional Un ion of Crys tal log ra phy
has tried to pro vide a pic ture of the state and ex tent of pres -

ent-day re search into this branch in Czecho slo va kia. It
hopes that in this way it will con trib ute to in ter na tional co -
op er a tion which is so nec es sary in all do mains of hu man
endeavour.“ Èíslo zahrnulo 15 pøíspìvkù v angliètinì a
poz námku, že pøíspìvek autorù A. Línek a C. Novák
„Struc ture Fac tor Com put ing Ma chine“ bude z tech -
nických dùvodù publikován až v èísle 5 téhož roèníku
èasopisu. [15] Pøíspìvek A. Línka a C. Nováka dodateènì
opravdu vyšel. Byl v nìm popsán poloautomatický reléový
poèítací stroj ELIŠKA 1, který byl od r. 1953 využíván
v Ústavu technické fyziky ÈSAV k výpoètùm strukturních
faktorù. V poznámce pod èarou bylo uvedeno, že o stroji
bylo referováno již na krystalografické konferenci v Lenin -
gradu v kvìtnu 1959. [16]
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