
Aèkoliv se metody rentgenového rozptylu a zobrazovacích 
technik rozvíjejí více než sto let, je zde stále mnoho
nového. Zmíníme alespoò nìkterá témata. Moderní instru -
men tace umožnuje rychlejší mìøení nutná pro in-situ a
in-operando studia. Experimenty využívající vysoké
koherence synchrotronového svazku vedou k metodám s
fázo vým kontrastem, pøípadnì fázovým i absorpèním
kontrastem, což vyžaduje sofistikovaný pøístup pro rekon s -
trukci zobrazovaných objektu. Klasické difrakèní èi
maloúhlové rozptylové experimenty zde byly prezen -
továny zejména ve spojení s mapováním reciprokého
prostoru nanostruktur èi tenkých vrstev pomocí dvou -
rozmìrných detektoru. Nechybìla ani strukturní studia
slitin nebo biologických makromolekul, krystalù èi
struktur pro polovodicový prùmysl nebo systémù pro

rentge novou optiku. Èást pøíspìvkù byla též vìnována
teoretickým pracem.

Abstrakty všech 147 pøijatých pøednášek a posterù byly 
publikovány ve speciálním èísle Ma te ri als Struc ture, díl
23, 3 (2016) http://www.xray.cz/ms/bul2016-3.htm.  

Vybrané èlánky úèastníkù konference byly øádnì
recenzovány a publikovány s volným pøístupem ve
speciálním èísle èasopisu Jour nal of Ap plied Crys tal log ra -
phy v èervnu 2017, svazek 50, 
viz http://jour nals.iucr.org/j/is sues/2017/03/00/.

Více informací a konferencní fota i videa lze nalézt na
stránkách http://xtop2016.sci.muni.cz/.

Petr Mi ku lík, pøed se da kon fe ren ce

VZPOMÍNKY

Uplynulé roky a mìsíce nepøínášely jen pozitivní zprávy.
Odešlo nìkolik osobností tak èi onak spojených s Krystalo -
grafickou spoleèností. V následujících textech pøinášíme
nìkolik vzpomínek. Jedná se o ètyøi èestné èleny naší
spoleè nosti. Jsou to dva významní svìtoví krystalo grafové, 
autoøi prvního dílu Mezinárodních krystalo gra fic kých
tabulek Theo Hahn a Hans Wondratschek a také Fero
Hanic z Bratislavy a Josef Kubìna z MU Brno, dále èlen
komisí IUCr a pøední odborník v oblasti teorie grup
Vojtìch Kopský a také ¼ubo Smrèok, jehož náhlý skon
prakticky v den odchodu do dùchodu byl šokem.

Hans Won drat schek 
(7.3.1925 Bonn - 26.10.2014 Karl sru he) 

Nìmecký fyzik, krystalograf, mineralog a profesor na
Karlsruhe In sti tute of Tech nol ogy (KIT). Studoval od roku
1945 matematiku a fyziku na univerzitì v Bonnu, kde
získal doktorát v roce 1953. V letech 1953-1958 pùsobil
jako asistent na Ústavu Maxe Plancka pro výzkum silikátù
ve Würzburgu, v letech 1958-1959 byl asistentem na
Ústavu krystalografie, ETH Curych a v období 1959-1961

asistentem na Mineralogickém ústavu na univerzitì v
Bonnu. V roce 1961 se habilitoval a pùsobil na univerzitì 
ve Freiburgu. V roce 1964 se stal profesorem mineralogie v 
Karlsruhe a øeditelem Ústavu krystalografie. V roce 1991
se stal emeritním profesorem. V roce 2001 získal medaili
Carla Hermanna a v roce 1987 medaili Friedrich Becke. V
roce 1989 se stal èlenem nìmecké akademie vìd Leopol -
dina v Halle.

Hans Wondratschek zaèal jako experimentální mine -
ralog, ale postupnì se vìnoval teoretické krysta lo grafii a
teorii grup, pozdìji zejména 4D symetriím (odvození 4894
grup) a podgrupám - Crys tal lo graphic groups of four-di -
men sional space, Brown, Bülow, Neubüser, Wond -
ratschek & Zassenhaus (1978).

Podílel se na Mezinárodních krystalografických tabul -
kách. Napsal základní kapitolu 8, In tro duc tion to space-
 group sym me try, další èásti (1983) a v roce 2004 pøispìl do
dílu A1 Sym me try re la tions be tween space groups. Spolu s
Theo Hahnem poøádal školy o užití tìchto tabulek, zejména 
prvního dílu, tedy prostorových grup. V Praze byla tato
škola poøádána dvakrát v roce 1993 a u pøíležitosti ECM v
roce 1998. V roce 1993 se stal èestným èlenem naší
spoleènosti. Z tìchto škol vznikla i kniha Sym me try of
Crys tals, Th. Hahn, H. Wondratschek (1994). 

více Acta Cryst. (2015) A71, 253-254
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Hans Wondratschek na škole o Mezinárodních
krystalografických tabulkách, Praha, 1993
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Theo Hahn 
(3.1.1928 Duisburg - 12.2.2016 Aa chen) 

Theo Hahn zaèal studovat mineralogii a krystalografii na
univerzitách v Marburgu (jako stu dent Carl Hermann) a
Frankfurtu a v roce 1946  tam získal doktorát (Dr. rer. nat.)
s prací zamìøenou na struktury silikátù (Fluoberyllates as
Model Com pounds of Sil i cates). Posléze pracoval jako
postdok pro Martina J. Buergera na Mas sa chu setts In sti tute 
of Tech nol ogy (MIT) v Cam bridge, Mas sa chu setts. V
Buergerovì laboratoøi se nauèil øešit struktury mono -
krystalù pomocí rentgenové difrakce a získal lásku k
symetrii v krystalografii a umìní, i jejímu teoretickému
popisu.

V roce 1956 se vrátil do Nìmecka a stal se asistentem 
Mineralogickém ústavu ve Frankfurtu, kde se vìnoval
poèí ta èovým aplikacím a vývoji programù pro øešení
struktur. Tomu byla vìnována habilitaèní práce  Meth ods
and Re sults of the Ex act Crys tal-Struc ture Re search,
Treated on Spe cific Ex am ples (1961).

Ve vìku 35 let byl jmenován profesorem a vedoucím
Krystalografie na Technické univerzitì v Cáchách
(RWTH). Vedoucím Ústavu krystalografie zùstal až do
svého odchodu do dùchodu v roce 1993. Byl také dìkanem
Fakulty hornictví, hutnictví a geologických vìd RWTH
Aachen a pøedsedou nìmecké Mineralogické spolecnosti.

Theo Hahnovi bylo udìleno nìkolik vyznamenání za 
vìdec kou práci, støíbrná medaile Abra hama Gottloba
Wernera  nìmecké mineralogické spoleènosti (1997) a
medaile Carla Hermanna, medaile Nìmecké krystalo -
grafické spoleènosti (2001). V roce 1993 se stal èestným
èlenem Krystalografické spoleènosti (viz výše, s  Hansem
Wondratschkem) a v roce 1997 také Nìmecké krystalogra -
fické spoleènosti.

Pod jeho vedením byla k Ústavu krystalografie RWTH
pøipo jena velmi efektivní skupina neutronového ne -
pruž ného rozptylu se sídlem ve støedisku pro jaderný
výzkum v Jülichu. Napsal pøehledný èlánek o dvojèatìní v
krystalech pro díl D Mezinárodních krystalografických
tabulek.

 V prùbìhu roku 1972 na IUCr kongresu v Kjótu byl
jmenován pøedsedou revidované Komise mezinárodních
tabulek s úkolem editace revidovaného vydání dílu A
(Space-Group Sym me try) a napsal tam zároveò nìkolik
èástí. Mezinárodním tabulkám se pak vìnoval i nadále,
celkem35 let, navrhoval doplòky a rozšíøení.

Theo Hahn byl èlenem výkonného výboru IUCr a v
letech 1984-87 byl prezidentem unie.

Krystalografická spoleènost získala z pozùstalosti
Theo Hahna díky jeho rodinì jisté finanèní prostøed ky
a založila fond Theo Hahna, který by primárnì mìl
sloužit k financování cen studentských soutìží.

více Acta Cryst. (2016) A72, 294-295

Fran ti šek Ha nic 
(16.12.1927 Las tov ce -1.12.2014 Bratislava)

Fero Hanic ukonèil vysokoškolské studium na CHTF
SVŠT v Bratislavì v roce 1951 a získal vìdecké a
pedagogické hodnosti na Ústavu fyziky pevných látek
ÈSAV v Praze, Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislavì a
VŠCHT v Praze. Publikoval pøes 200 pùvodních vìdec -
kých prací a je autorem kapitol v nìkolika monografiích,
které vyšly v zahranièí, byl zván na mezinárodní kongresy
a pùsobil v nìkolika redakèních radách. Od roku 1980
pùsobil jako èlen okruhu navrhovatelù kandidátù Nobe -
lových cen za fyziku a chemii. Uèil na PRIF UK a podílel
se na organizaci a øízení vìdy a školství (øeditel ÚACH
SAV, 1963-70, od r. 1990 místopøedseda SAV, èlen komisí 
COST, IUPAC, vìdeckých rad FCHPT STU, PRIF UK).

Jako první zaèal na Slovensku rozvíjet rtg. strukturní
analýzu a touto metodou vyøešil pøes 40 krystalových
struktur  (nejvýznamnìjší napø. vitamínu B6, difosforeè -
nan hoøeènato-sodný). Rozpracoval teorii strukturních polí 
a využil definice jejich  hranic a pøekryvù k pøedpovìdím
ex is tence nových fází a typù modifikaèních zmìn v zemské 
kùøe.

Theo Hahn na škole o Mezinárodních krystalografických
tabulkách, Praha, 1993



Jeho zájmy byly velmi široké a zahrnovaly monokrys -
talovou i práškovou difrakci. Zkonstruoval i vlastní preces -
ní komoru, která se v nìkterých významných detailech
lišila od Buergerova modelu a vyrábìla se i komerènì. Stál
také u poèátku výzkumu koordi naèních slou èenin.

Pøednáškou „Vplyv štruktúrnych vlastností vody a fá -
zo vých premien minerálov na pohyb kontinentov v gravi -
tacných poliach (doplnok princípov globálnej tektoniky)“
zahájil 29. 11. 2007  274. Rozhovory jako èestný èlen KS.
Byla mu dále udìlena Zlatá medaile SAV, vyznamenání Za 
zásluhy o výstavbu, medaile Rumunské akademie vìd a
Zlatá medaile Slovenskej chemickej spoloè nosti.

Výbìr problematiky pro nìj nikdy nebyl náhodný, ale
vycházel z aktuálních vìdeckých trendù a technologických 
potøeb (katalyzátory, antioxidaèní a hydrogenaèní systé -
my, keramické materiály; superiontové pevné elektroly ty,
fázové rovnováhy ve vícesložkových vysoko teplot ních
oxidových systémech, vysokoteplotní supra vodièe, plaz -
mo chemický výzkum).

Zajímal se i o takové problémy jako vznik života na
Zemi, geofyzikální úèinky elektromagnetických a gravi -
taèních polí, vývoj nových forem energie, likvidce odpadù.

Do cent Dr. Ing. František Hanic, DrSc. významnì
ovlivnil souèasný stav krystalografie, anorganické chemie
a chemie materiálù. 

 
zkráceno dle

http://www.sav.sk/in dex.php?doc=ser -
vices-news&source_no=20&news_no=5683.

                                           D. Gyepesová, P. Komadel
     a doplnìno

Jo sef Kubì na (17.3.1935 – 4.6.2016)

Náš dlouholetý kolega doc. RNDr. Josef Kubìna, CSc. nás
opustil po dlouhé nemoci v èervnu 2016. Josef Kubìna
vystudoval fyziku na univerzitì v Brnì v r. 1960 a
nastoupil na Katedru fyziky kondenzovaných látek na
pøírodovìdecké fakultì. Jeho kandidátská dizertaèní práce
pod vedením prof. Èernohorského obhájená v roce 1969 se
týkala analýzy linií práškových difrakèních èar a Josef
Kubìna se tak stal jedním ze zakladatelù rtg. difrakce na
Univer zitì J. E. Purkynì v Brnì (nyní Masarykova
univerzita). Hluboké znalosti fyzikální optiky mu
umožnily zabývat se detailnì fyzikou rtg difrakce, nejdøíve
na polykrystalických vzorcích a bìhem 70. let na polovo -
dièových monokrystalech a pozdìji epitaxních vrstvách.
Ve spolupráci s výzkumným oddìlením Tesly Rožnov
(nyní On Semi Rožnov p. R.) dosáhl pozoru hodných
výsledkù ve studiu reálné struktury Si desek, zejména

mikro defektù (swirls, precipitáty SiO2). Patøil k prùkop -
níkùm metody rtg topografie, kterou používal na
zviditelnìní defektù v deskách. Bìhem sedmdesátých a na
poèátku 80 let vlastnoruènì postavil prvním vícekrys ta -
lový rtg difraktometr s vysokým rozlišením, který umožnil
studovat mikrodefekty metodou rtg topografie v rovinné
vlnì a mìøit mapy difuzního rozptylu od mikrodefektù
v recip rokém prostoru. V devadesátých letech upøel svou
pozornost na studium kinetiky nukleace a rùstu mikro -
defektù v Si a vypracoval teoretický popis nukleace
precipi tátù SiO2 pøi žíhání desek Si pøipravených
Czochralského metodou.
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Josef Kubìna

Josef Kubìna v 60. letech.

Precesní komora F. Hanice
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Mìl jsem tu èest spolupracovat s Josefem Kubìnou
takøka tøicet let. Za tuto dlouhou dobu jsem se nejen nauèil,
co znamenají Millerovy indexy a jak vypadá reciproká
møížka Si, ale snažil jsem se osvojit jeho cílevìdomost a
trpìlivost pøi øešení složitých (nejen) fyzikálních prob -
lémù. Bude nám všem velmi chybìt.

Václav Holý
                   Katedra fyziky kondenzovaných látek

MFF UK, Praha a CEITEC MU Brno
 

K dalším dvìma osobnostem byly použity pùvodní nez krá -
ce né texty napsané pro IUCr a volnì pøeloženy.

¼u bo mír Smr èok (10.8.1954 –11.8.2016)

Je mojí smutnou povinností oznámit, že už s námi není
¼ubomír Smrèok. Narodil se 10. srpna 1954 v Bratislavì na 
Slovens ku a náhle odešel 11. srpna 2016 ve stejném mìstì.
Zanechal zde svou manželku, syna a sestru.

Moje vzpomínky na ¼uba se vracejí do roku 1980, kdy
se poprvé zúèastnil konference Krystalografické spoleè -
nosti v Praze. Již na tomto setkání velmi otevøenì vyjadøo -
val své názory, aèkoli v dobì komunistické vlády to nebylo 
nejdiplomatiètìjší. Po ukonèení doktorského studia na
Ústavu anorganické chemie Slovenské akademie vìd

pokra èoval ve své vìdecké práci a nakonec se stal vedou -
cím oddìlení teoretické chemie.

Rozsah jeho práce byl široký, zahrnující anorganickou,
metaloorganickou a organickou chemii, s využitím vìtši -
nou rentgenových a neutronových difrakèních technik na
monokrystalických i polykrystalických materiálech, v
kombinaci s teoretickými výpoèty DFT (den sity func tional
the ory). Jeho vìdecká práce vyústila ve stovky pøíspìvkù
na rùzných konferencích (napø. Kongresy EPDIC, ECM a
IUCr) a publikace, èasto v èasopisech IUCr.

¼ubo byl aktivním èlenem komise IUCr pro práškovou 
difrakci v letech 2008-2014. Podílel se na pøípravì rùzných 
konferencí poøádaných touto komisí a byl pøedsedou
Organi zaèního výboru SSPD03 (øešení struktur z práško -
vých difrakèních dat) ve Staré Lesné, ve své milované èásti
Slovenska - v Tatrách.

V roce 2014 (spoleènì s Dr. Dalmou Gyepesovou)
úspìšnì pøesvìdèil úøady, aby vydaly slovenskou poštovní
znám ku k Mezinárodnímu roku krystalografie (IYCr
2014); práce na tomto projektu vyžadovaly dva roky jedná -
ní a diskuzí.

Bude nám všem chybìt a vyjadøujeme jeho rodinì hlu -
bo kou soustrast.

      Vratislav Langer,
Gothenburg, Švédsko 

langer@chalmers.se

¼. Smrèok v sekci Struc ture De ter mi na tion by Pow der
Diffractometry na ECM 1998 v Praze.

Na konferenci EPDIC X v Ženevì

Poslední akce - 300. Rozhovory v Praze na Petøinách.

Na 250. Rozhovorech, ÚMCH AVÈR Praha 2001.



Voj tìch Ja ro slav Kop ský (1936–2016)

Vojtìch Jaroslav Kopský, èeský matematický fyzik,
krysta lograf a pedagog, zemøel 14. kvìtna 2016 ve svém
rodném mìstì v Praze po dlouhé nemoci nemnoho mìsícù
po 80. narozeninách. Narodil se v Praze v roce 1936.
Studoval na Fyzikální fakultì Univerzity Karlovy v Praze v 
letech 1954 a 1955, poté na Fakultì matematiky a fyziky na 
Leningradské státní univerzitì, kde získal magister ský titul 
Zaèátkem šedesátých let pracoval v Praze jako fyzik v
Ústavu vakuové elektroniky a Ústavu telekomuni kací. Po
doktorském studiu na Ústavu fyziky pevných látek
Akademie vìd ÈR se Kopský stal vìdeckým fyzikem na
katedøe dielektrik Fyzikálního ústavu v roce 1969 a získal
doktorát Èeskoslovenské akademie vìd v roce 1970. Od
roku 1979 až do odchodu do dùchodu v roce 2008 pracoval 
jako vedoucí vìdecký pracovník na katedøe teoretické
fyziky Fyzikálního ústavu.

Bìhem kariéry se Kopského výzkum zamìøoval na teo -
rii grup a jejich uplatnìní ve fyzice pevných látek, zej ména
na fázové pøechody a tenzorové vlastnosti mate riálù a
domén. Tato studia vyvrcholila komplexními tabulkami
tenzorových parametrù feroických pøechodù. Jeho zájem a
práce na teoretických základech uplatnìní teorie grup v
krys talografii vedly k publikacím o struktuøe grup a vzta -
zích mezi krystalografickými grupami, zejména mezi troj -
rozmìrnými prostorovými skupinami a sub perio dickými
grupami. To vedlo Kopského a DB Litvína k tomu, aby se
stali spolueditory a spoluautory dílù E, sub pe rio dických
grup, Mezinárodních krystalogra fic kých ta bu lek. S V.
Janov cem, spoluautorem kapitoly ve svazku D, Fyzikální
vlastnosti krystalù, z téže série a s P. Bockem napsal soft -

ware, který byl zaøazen do svazku D. V. Kopský byl také
èlenem komisí IUCr pro mezinárodní tabulky a pro krysta -
lografickou nomenklaturu.

Vojtìch Kopský napsal více než sto populárních èlánkù 
o fyzice a matematice pro èeský vìdecký èasopis pro
mládež. V jeho rozmanitých zájmech byly zahrnuty dva
patenty týkající se "Square-1" - Rubikovì kostce podobné
trojrozmìrné puz zle (teoreticky založené na permutaèních
grupách), kterou vyrobila kanadská firma.

Vojtìch Kopský absolvoval výzkumné pobyty na
Ústavu krystalografie sovìtské akademie vìd v roce 1976 a 
na Pennsylvánské státní univerzitì v Penn State Berks v
letech 1986 a 1990. Jako profesor fyziky pùsobil v letech
1971-1973 na Katedøe fyziky univerzity Al Mus tan -
syriyaha v Bagdádu v Iráku a v dobì 1991-1994 jako do -
cent na katedøe fyziky UNU v Suvì na Fidži. Pøednášel
také na Technické univerzitì v Liberci, kde byl v roce 2001 
jmenován profesorem.

Ztratili jsme talentovaného výzkumníka, lektora a
popularizátora. Jeho kritické a originální vìdecké výsledky  
základù krystalografie stále èekají na zasloužené hodno -
cení a uznání.

D. B. Litvina  and V. Janovecb

a
De part ment of Phys ics, The Eberly Col lege of Sci ence, The

Penn syl va nia State Uni ver sity, Penn State Berks, PO Box 7009,

Read ing, Penn syl va nia 19610, USA, 
bIn sti tute of Phys ics AV ÈR, Na Slovance 2, 182 21

Prague 8, Czech Re pub lic,  janovec@fzu.cz
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Na ECM-18 v roce 1998 v Praze v sekci Sym me try.


