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Kvalita povrchu odlitkù z grafitizujících slitin se ovlivòuje
uhlíkatými pøísadami do syrových formovacích smìsí
(traduèní a majoritní slo�kou tìchto pøísad je èerné uhlí).
Pøi nalití tekutého kovu do formy dochází k termodestrukci
uhlíkatých pøísad. Plynné pyrolyzní produkty se pak
usazují na zrnech ostøiva (køemene). Tím se vytváøí povlak,
který více nebo ménì køemenná zrna pøed pøímým stykem s
tuhnoucím kovem chrání� odlitek se pak od formy dobøe
oddìlí a má hladký povrch. V pyrolyzních produktech
nalézáme obì formy uhlíku. Jedna z nich tvoøí lesklé,
tenké, kompaktní a pevné blanky, je� zrna køemenného
ostøiva pøed kontaktem s kovem chrání opravdu úèinnì.
Tato forma pyrolyzního uhlíku se tradiènì oznaèuje jako
“lesklý uhlík” a pro svùj pøíznivý technologický úèinnek je
vítána. Technologicky neúèinná a tedy nevítaná je druhá
forma, drobivá, matného vzhledu, s nerozlišenými struk-
turními detaily, øíká se jí “amorfní uhlík”. “Amorfní uhlík”
nelpí na køemenných zrnech pevnì a nevytváøí na nich
kompaktní povlak, který by je byl schopen pøed pøímým
stykem s kovem dobøe uchránit.

Pomocí rtg difrakce jsme se pokusili zjistit jaká je
struktura “lesklého” a “amorfního” uhlíku, èím se od sebe
struktury tìchto dvou forem pyrolyzního uhlíku liší a jak
mù�e tento rozdíl ve struktuøe souviset s rozdílností jejich
technologického úèinku (na kvalitu povrchu odlitkù).
Motivem tohoto zkoumání je snaha nalézt takové uhlíkaté
pøímìsi, které by zajiš�ovaly optimální kvalitu povrchu
odlitkù. Rozborem rtg difraktogramù obou forem pyro-
lyzního uhlíku jsme zjistili, �e jejich struktura se liší jenom
tím, �e u “amorfního uhláku” jsou fluktuace vzdálenosti
mezi dvìma uhlíkovými atomy ve smìru kolmém k rovi-
nám grafenù o 0,04 nm vìtší ne� u “uhlíku lesklého”. To
pøedstavuje 12% mezirovinné vzdálenosti bazální rovinné
osnovy (0,335 nm), kterou mù�e být pyrolyzní uhlík epita-
xiálnì vázán na køemen - jeho rovinnou osnovu (1,0,1),
její� mezirovinná vzdálenost jest 0,334 nm. Ze statistic-
kých rozborù je známo, �e kritická hodnota, pøi ní�
strukturní nesoulad naruší epitaxiální vazbu, je 15±5%.
Jestli�e tedy vazba “lesklého uhlíku” na køemen mù�e být
vzhledem k jejich znamenitému strukturnímu souladu pøi
urèité vzájemné orientaci velmi pevná (epitaxiální), vazba
“amorfního uhlíku” na køemen takové pevnosti dosáhnout
nemù�e. Proto “amorfní uhlík” nedoká�e uchránit zrna
ostøiva formovací smìsi pøed stykem s roztaveným kovem
tak dobøe, jako “uhlík lesklý”.

Tato práce vznikla za finanèního pøispìní MŠMT v rámci
projektu výzkumu a vývoje LN00B084
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Struèný pøehled èinnosti v roce 2001

V roce 2001 bylo uspoøádáno celkem 5 tradièních Rozho-
vorù vèetnì jubilejních 250, kolokvium Struktura 2001 se
studentskou pøehlídkou v Bedøichovì, Regionální konfe-
rence o práškové difrakci v Liptovském Mikuláši a další
konference (viz ní�e).

Rozhovory, konference
V rámci “Rozhovorù o aktuálních otázkách v rtg strukturní
analýze” se konaly následující semináøe:

249. ROZHOVORY

FSI VUT Brno, 30. 1. 2001

Pøednášky: Y. Jirásková: Fázová analýza povrchu korozi-
vzdorných ocelí modifikovaných uhlíkem a dusíkem
Mössbauerovou spektroskopií a rtg. difrakcí. V. Vávra:
Rtg kvantitativní analýza fázového slo�ení hornin.
O. Pritula, L. Smrèok, A. Buchal: Kvantitativní fázová
analýza smìsi fází Portlandského cementu. Z. Bochníèek:
Vysokoteplotní rtg. reflektometr a jeho vyu�ití ke studiu
tepelné stability multivrstev. M. Meduòa: Rtg. reflek-
tometrie na multivrstvách Si-Ge. M. Ïurík: O spolehlivosti
faktoru Rwp pøi modelování krystalových struktur.
A. Buchal: Krystalová struktura èásteènì stabilizovaného
ZrO2.

Exkurze do laboratoøe (nový difraktometr Philips)

Organizace: A. Buchal

250. ROZHOVORY

Jubilejní rozhovory

Ústav makromolekulární chemie, Praha, 1. 3. 2001

Pøednášky (zástupci rùzných pracoviš�)

Z. Šourek, V. Petøíèek, Èervinka, Fyzikální ústav AV ÈR,
Praha; P. Mikula, Ústav jaderné fyziky, Øe� u Prahy;
V. Valvoda, MFF UK, Praha; J. Kubìna, Pøírodovìdecká
fakulta MU, fyzika, Brno; J. Marek, Pøírodovìdecká
fakulta MU, chemie, Brno; D. Krausová, Pøírodovìdecká
fakulta UP, Olomouc; S. Ïuroviè, Ústav anorganickej
chémie SAV, Bratislava; M. Koman, Chemicko-techno-
logická fakulta STU, Bratislava; V. Kaveèanský, Ústav
experimentálnej fyziky SAV, Košice; P. Šutta, Vojenská
akadémia, Liptovský Mikuláš; A. Buchal, VUT Brno;
J. Fiala, R. Èerstvý, Výzkumný ústav ŠKODA Plzeò, ZÈU
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Plzeò; S. Vratislav, I. Kraus, Fakulta jaderná a fyzikálnì-
in�enýrská, ÈVUT, Praha; VŠB Technická univerzita,
Ostrava; M. Rieder, Pøírodovìdecká fakulta UK, Praha;
R. Skála, K. Melka, P. Ondruš, Geologický ústav, Praha;
I. Císaøová, Pøírodovìdecká fakulta UK, Praha;
B Kratochvíl, J. Maixner; VŠCHT, Praha; J. Sedláèek,
J. Brynda, Ústav molekulární genetiky AV ÈR Praha;
J. Pleštil, J. Hašek, Ústav makromolekulární chemie,
Praha;
(Pøíspìvky v tomto a pøíštím èísle)

Organizace: R. Ku�el, J. Hašek

251. ROZHOVORY

Precheza, a.s., Pøerov, 10. 4. 2001

Pøednášky: P. Pikal: Kinetika rozkladu Fe(OH)SO4,
J. Balcárek, P. Pikal: Stanovení obsahu síranu �elezitého v
kalcinovaném oxidu �elezitém metodou rentgenové
difrakce, R. Zboøil: Identifikace a strukturní charakterizace
jednotlivých forem Fe2O3 pomocí Mössbauerovy spek-
troskopie, M. Mašlán: Rychlé stanovení pomeru Fe2+ ku
Fe3+v ilmenitech pomocí Mössbauerovy spektroskopie,
J. Balcárek, A. Goebel: Stanovení velikosti krystalitu ruti-
lového promotoru metodou rentgenové difrakce

Presentace firmy Pragolab - Novotný Dušan - presentace
pøístrojù pro termickou analýzu a mikrostrukturu látek

Organizace: J. Balcárek, D. Krausová

252. ROZHOVORY

Ústav makromolekulární chemie AV ÈR, Praha, 23. 8.
2001

Pøednášky: A. Wlodawer: Inhibitor complexes of pep-
statin-insensitive carboxyl protease from pseudomonas sp.
101 – a serine protease with a unique catalytic triad,
J. Brynda: Interaction of new inhibitors with HIV protease,
J. Hašek: Role of macromolecular crystallography in
anti-retroviral drug design. Mutational resistance of HIV
proteases, B. Schneider: Deposition of protein structures in
the Czech Republic

Organizace: J. Hašek

253. ROZHOVORY

Horní Poèernice, Èertousy, Autoškoda Mladá Boleslav,
23. - 24. 10. 2001

Pøednášky: Opening and introduction of SEIFERT repre-
sentation team in CZ (E. Zinke, Z. Porkert, R. Skála), Re-
tained austenite determination by X-ray diffraction
(A. Buchal), Diffraction STRESS-gradient Analysis from
surface to volume (Ch. Genzel), Analytical X-ray
diffraction systems for research and industry. Overview of
SEIFERT XRD3003 innovations (A. Haase), The meaning
of residual STRESS for automotive industry and it’s prob-
lem orientated determination (B. Eigenmann), X-ray

instruction parameters for STRESS inspections according
to Volkswagen concern quality assurance (J. Betzold)

Exkurze do závodu AutoŠKODA Mladá Boleslav.

Demonstrace difraktometru SEIFERT STRESS Analyzer
XRD3003 (7-circle diffractometer).

(Pøíspìvky v pøíštím èísle bulletinu)

Organizace: Z. Porkert, R. Skála, E. Zinke

Kolokvium - Struktura 2001
Bedøichov, 18. - 22. 6. 2001

Hlavní témata: fyzika, tenké vrstvy, databáze, mineralogie,
prášková difrakce, biologická krystalografie

Hlavní pøednášky: Jiøí Kulda (ILL, Grenoble, Francie):
Neutronový rozptyl; Martin Diviš (MFF UK Praha):
Výpoèty strukturních vlastností kondenzovaných látek z
prvních principù. Marian Èeròanský (Fyzikální ústav
AVÈR): Koherence rtg záøení. David Rafaja (MFF UK,
Praha): U�ití rtg difrakce a reflektivity ke studiu tenkých
vrstev a multivrstev. Stephen J. Maginn (Cambridge Crys-
tallographic Data Centre, UK): Use of structural databases
of organic and organometallic compounds. Jaroslav Fiala
(ŠKODA výzkum, Plzeò): Difuzní rozptyl. Miroslav
Karlík (FJFI ÈVUT, Praha): Elektronová mikroskopie
s atomovým rozlišením. Ivan Procházka (MFF UK,
Praha): Positronová anihilaèní spektroskopie

WWW stránky http://www.xray.cz/xray/csca/kol2001/
(vèetnì konferenèních fotografií)

Poèet úèastníkù: 92

Organizace: R. Ku�el, J. Hašek, L. Dobiášová, F. Eichler,
L. Machonský

Všechny abstrakty jsou publikovány v Materials Structure
v. 8, number 1a (http://www.xray.cz/ms/bul2001-1a.htm).

4. pøehlídka studentských prací z oboru rtg a neutrono-
vé strukturní analýzy

Souèástí kolokvia Struktura 2001byla té� ètvrtá pøehlídka
studentských prací z oboru rtg a neutronové strukturní
analýzy. Ve dvou dnech bylo presentováno 24 prací stu-
dentù (výsledky diplomových a doktorských prací v oboru
rtg strukturní analýzy z èeských vysokých škol a universit).
Tøi nejlepší práce byly odmìnìny diplomy a finanèní
odmìnou (viz pøíspìvek v tomto èísle - Zprávy).

Workshop “The Use of the Cambridge Structural Data-
base”

V prùbìhu kolokvia té� probìhla praktická cvièení s Camb-
ridgeskou strukturní databází a souvisejícími programy.
Presentace byly pøipraveny Dr. S.J.Maginnem z CCDC
centra v Cambridge.
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10. Regionální konference o práškové difrakci
- RPDK-2001

Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš, 19. 9. - 21. 9.

Pøednášky: D. Stroz – Diffraction studies of the R-phase
in the shape memory NiTi alloys. M. Èeròanský – Efekty
èiastoènej koherencie rtg. �iarenia. V. Jorík Spresnenie
štruktúry hydratovaného zeolitu NaY - TOF neutronové
dáta. D. Havlíèek – Prášková difrakce na monokrystalo-
vém difraktometru Bruker s poziènì citlivým detektorem.
A. Buchal – Vztah mikrostruktury a mechanických vlast-
ností oceli. V. Langer – Teplotnì závislá difrakce vrstev-
natých látek: hydrofosfit stroncia a fenolfosfat vápníku.
L. Smrèok – Riešenie štruktúry z práškového difrakèného
záznamu ovplyvneného prednostnou orientáciou.
L. Èaploviè – Štruktúra a vlastnosti kief z elektrografitu.
V. Kaveèanský – Štruktúra a magnetické vlastnosti vybra-
ných ferrikyanidov vzácnych zemín. O. Pritula – Kvan-
titatívna rtg. fázová analýza štandardov Portlandského
slinku s vyu�itím extrakcných postupov. P. Šutta – Vplyv
difúzneho rozptylu od silne porušenej tenkej medzivrstvy
na profilovú analýzu tenkých vrstiev Si nanesených na
podlo�ke SiAlON. J. Vavrda – Od podílových metód Èer-
nohorského k metode sin �i / sin�j. J. Marek Textury plechu
Al slitin vyrobené kontilitím. M. Èerník – Prednosti
neutrónového �iarenia pri meraní textúr polykryštalických
materiálov. M. Èerník – Anizotropia ocelových plechov
metódou rtg. difrakènej textúrnej analýzy. J. Fiala –
Struktura pyrolyzního uhlíku ve slévárenských formách.
R. Ku�el – Strukturní studium texturovaných vrstev
PbTiO3-Al2O3. T. Havlík Vyu�itie rtg. difraktometrie pri
luhovaní sulfidov ne�elezných kovov. A. Miškufová –
Štúdium hydratácie spekaného CaO �iaruvzdorného
materiálu cestou rtg. difrakcie. S. Prugovecki – Komerèná
prezentácia Phillips

Panelové diskuse - výuka krystalografie, transformace
RPDK z regionální na mezinárodní konferenci.

Poèet úèastníkù: 27

Nová konferenèní domovská stránka:
http://www.saske.sk/RPDK/ s konferenèními fotografiemi

Organizace:

V. Kaveèanský, P. Šutta, ¼. Smrèok, V. Jorík, R. Ku�el

Kryštalografická spoloènos�, Ústav experimentálnej
fyziky SAV Košice, Katedra anorganickej chémie CHTF
STU, Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava, Vojen-
ská akadémia Liptovský Mikuláš, Jednota slovenských
matematikov a fyzikov

X-Ray Scattering from Surfaces and
Thin Layers

5. podzimní škola o rozptylu rtg záøení na površích a
tenkých vrstvách, 12 - 15. 9. 2001, Smolenice, Slovensko

Hlavní pøednášky: Vladimir Kaganer (PDI- Berlin): Kine-
matic theory of x-ray scattering from lattice defects in crys-
tals and films. Frank Schreiber (MPI-Stuttgart): X-ray
reflectivity and X-ray standing-waves of organic materials.

Julian Stangl (University Linz): Grazing-incidence small
angle scattering from surface nanostructures (GISAX).
Alexei Nefedov (University Bochum): Soft-X-ray scatter-
ing from metallic multilayers. Jorg Grenzer (University
Potsdam): Grazing-incidence X-ray diffraction from bur-
ied interfaces.. Nikolay Artemiev (University Prague):
Progress in X-ray optics components.

30 ústních pøíspìvkù, 25 posterù

Poèet úèastníkù: 75 (pøevá�nì doktorandù a mladých
vìdeckých pracovníkù) z 10 evropských zemí

Organizace: U. Pietsch, V. Holý, P. Boháèek

Masarykova Univerzita Brno, University of Potsdam (Ger-
many), Elektrotechnický ústav Slovenské akademie vìd.

Fourth Heart of Europe Bio-Crystallography
Meeting

Bedøichov, 27 - 29. 9. 2001

Mezinárodní prezentace doktorských prací ze strukturní
biologie z Nìmecka, Polska, Èeské republiky a Slovenska.
Vìdecký program zahrnoval dvacetiminutové pøednášky
prezentované pøevá�nì doktorandy.

Lectures

G. Palm: The seashore of the heart: Crystallography in
Greifswald. J. Ondráèek: The structure of lysozyme with
inorganic anoints. R. Tyrrell: Rigaku/MSC. K. Anand:
Crystal structure of porcine transmissible gastroenteritis
viral protease. W.-D. Schubert: Structure of Glutamyl-
tRNA-Reductase from M. Kandleri. R. Š�ouraèová: Pre-
liminary crystallographic study of an anti-MN/CA IX
monoclonal antibody M75 Fab fragment complexed with
its epitope peptide. Z. Otwinowski: HEC Lecture. D. Pal:
Unusual hydrogen bonds in proteins. A. Kurzynska-
Kokorniak: HIV-1 RT, as the key protein in genetic RNA
recombination. Preliminary crystallographic studies. M.
Huelsmeyer: Structural analysis of HLA-B27 subtypes dif-
ferently associated with arthritic disease. H. Petroková:
Role of conformational flexibility of the inhibitor inside of
the HIV-1 protease active site. T. Skálová: HIV-1 protease
in complex with tetrapeptide inhibitor - effects of muta-
tions. S. Panjikar: Use of xenon in practise. N. Strater:
A GUI for preparing figures with Molscript et al. O.
Pasternak: Structural studies of Lupinus luteus protein of
PR10.2. T. Sicker: Soft X-rays and automated structure de-
termination. E. Fiedler: Structural determination of trans-
ketolase in complex with the reaction intermediate
2-(1,2-dihydroxyethyl)-ThDP. B. Schierbeek: Bruker
Nonius CCD detectors in the home lab: High speed, high
accuracy. S. Ehinger: Crystallization of Tubulin-Tyrosine
Ligase. B. Kuettner: Alliinase from garlic - the structure at
last. I. Grishkovskaya: Buch Structural determinants for
steroid-binding specificity of human sex-hormone binding
globulin. R. Janowski: Crystal structure of wild-type
zymogen of streptopain. E. Buchtelová: Product of
autoproteolysis complexed with HIV-1 protease - interac-
tion of the C-terminal carboxyl group with the active-site
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aspartates. J. Brynda: Structural studies in HIV protease:in-
hibitor complexes.

Konferenèní WWW stránka -
http://www.img.cas.cz/hec/index.html
s konfereèními fotografiemi

Poèet úèastníkù: 48

Hlavní organizátor: J. Sedláèek

Crystallization Course

Nové Hrady, 5 - 12. 10. 2001

Hlavní témata: krystalizace, fázový diagram, vlastnosti
roztokù, nukleace, rùst krystalù, aplikovaná krystalizace,
øešení struktur, difrakèní fyzika, synchrotronové záøení,
sbìr dat, zpøesòování struktur

Pøednášející: R. Hilgenfeld , T. Klupsch, J. Mesters (Nì-
mecko), J. M. Garcia-Ruiz (Španìlsko), J. Brynda,
J. Hašek, B. Schneider, P. Øezáèová, M. Hušák (ÈR)

Další uèitelé: I. Kutá Smatanová, H. Petroková, R. Š�ou-
raèová, L. A. González Ramírez

WWW stránka -
http://www.xray.cz/xray/Crystallization/
s konferenèními fotografiemi

Poèet úèastníkù: 34 (21 studentù z ÈR, SR a Nìmecka)

Organizace: I. Kutá Smatanová, R. Hilgenfeld, J. Hašek,
J. Brynda

Viz té� pøíspìvek v tomto èísle - zprávy

Development of Materials Science in Research
and Education

Ke�marské �laby, 9 -13. 9. 2001

Hlavní témata: trendy v rozvoji nauky o materiálech,
výuka nauky o materiálech na univerzitách, informace tio
výzkumných programech jednotlivých ústavù, informace o
zaøízení pro pøípravu a charakterizaci materiálù, výsledky
na poli výzkumu materiálù, celkem 45 pøednášek

Poèet úèastníkù: 60

Organizace: M. Koman, D. Hrivòáková, ¼. Dlháò

Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok, Èeskoslo-
venská spoleènost pro rùst krystalù, CSCA, Chemicko-
technologická fakulta, Fakulta eletrotechniky a infor-
matiky, Materiálovotechnologická fakulta - STU, Regio-
nální komitét IUCr

Viz té� pøíspìvek v tomto èísle - zprávy

Vìdecká rada Krystalografické spoleènosti

RNDr. Antonín Buchal, CSc.
Odbor strukturní a fázové analýzy,
Ústav materiálového in�enýrství VUT Brno

RNDr. Ivana Císaøová, Csc.
Katedra anorganické chemie,
Pøírodovìdecká fakulta UK,Praha

Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, Csc.
Fakulta strojní, Západoèeská univerzita, Plzeò

Doc. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
Fakulta jaderná a in�enýrská ÈVUT, Praha

RNDr. Jindøich Hašek, DrSc.
Ústav makromolekulární chemie AVÈR, Praha

Doc. RNDr. Václav Holý, CSc.
Katedra fyziky pevné fáze,
Pøírodovìdecká fakulta Masarykovy university, Brno

RNDr. Jiøí Hybler
Fyzikální ústav AVÈR, Praha

Ing. Matej Jergel, CSc
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Doc. RNDr. Radomír Ku�el, CSc.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy,
Praha

RNDr. Václav Petøíèek, CSc.
Fyzikální ústav AVÈR, Praha

RNDr. David Rafaja, CSc.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy,
Praha

RNDr. Lubomír Smrèok, CSc.
Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava

RNDr. Pavol Šutta, Csc.
Katedra fyziky, Vojenská akadémia,
Liptovský Mikuláš

Prof. RNDr. Zdenìk Weiss, DrSc.
Centrální analytická laboratoø,
VŠB - Technická univerzita Ostrava

Redakce spoleènosti

Èasopis spoleènosti vychází pod jménem “Materials
Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technol-
ogy”, ISSN 1211-5894.

Vìdecké èlánky podléhají recenznímu øízení a jsou pøijí-
mány v angliètinì, èeštinì èi slovenštinì. Redakèní rada
mù�e zaslaný pøíspìvek odmítnout, pokud se domnívá, �e
koncepènì nespadá do redakèního plánu.

Newsletter IUCr
na základì dohody s IUCr ètvrtletnì rozesílá všem èlenùm
spoleènosti èasopis “Newsletter IUCr”, který je
vyèerpávajícím zdrojem informací o všech aktivitách nám
pøíslušné Mezinárodní krystalografické unie (IUCr).
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Èasopisy v knihovnì spoleènosti

• Acta Crystalographica:

• A. Foundations of Crystallography,

• B. Structural Science,

• C. Crystal Structure Communications,

• D. Biological Crystallography a

• Synchrotron Radiation

• Journal of Applied Crystallography

• Protein Science

• Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and
Technology

• Newsletter IUCr

INTERNET

Krystalografické spoleènosti patøí doména xray.cz

Adresy WWW a FTP serverù:
http://www.xray.cz
ftp://xray.cz

V ka�dém pøípadì si prohlédnìte si výše uvedené WWW
stránky a všimnìte si, zdali je Vaše pracovištì vhodnì
presentováno.

Za velmi �ádoucí pova�ujeme, abyste nám oznámili
odkazy na vlastní WWW stránky, pokud zde stále chybí !!!

Také se podívejte do adresáøe krystalografù. Pokud chcete
nìkteré z údajù zde uvedených zmìnit nebo vypustit,
pøípadnì pøidat vlastní informace, pošlete e-mail na adresu
kuzel@karlov.mff.cuni.cz nebo postupujte podle instrukcí
na WWW stránkách.

WWW stránky o strukturní analýze nejsou urèeny pouze
pro èleny spoleènosti a proto prosíme libovolné zájemce o
èinnost spoleènosti, aby poslali svoje námìty na zlepšení
formy i obsahu tìchto stránek.

Pracovní skupina Struktura a vlastnosti

zajiš�uje provoz krystalografických databází a zprostøed-
kovává nìkteré aktivity týkající se programového vybavení
pro krystalografii a pro molekulární modelování.

Licence se liší pro jednotlivé produkty. V prvním pøiblí�ení
platí, �e licence jsou platné pro nekomerèní u�ivatele zare-
gistrované na poèítaèi, kde je databáze instalována (FZÚ,
ÚMCH, MFF, STU). Podrobnìjší informace lze získat u
správcù databází.

Instalované databáze:

FZÚ (CSD, ICSD) - J. Fábry,
ÚMCH (CSD, PDB, NDB, Polybase, protein software) -
J. Hašek,
MFF UK (PDF-2) - R. Ku�el,
PøF UK (ICSD) - I. Císaøová,
STU Bratislava (CSD) - M. Koman.

Grantové projekty

Spoleènost podporuje všechny iniciativy a projekty pros-
pìšné pro rozvoj krystalografie a oborù s ní souvisejících.

Pøíjmy spoleènosti

jsou tvoøeny èlenskými pøíspìvky, pøíspìvky kolektivních
èlenù, grantem GA ÈR, granty od AV ÈR, konferenèními
poplatky a další samostatnou èinností. Rozpoètové zdroje
pøíjmy byly z projektu strukturních databází (J. Fábry) a
projektu podpory èasopisu Materials Structure (R. Ku�el).
Prostøedky byly vynalo�eny v souladu s pøíslušnými pro-
jekty.

Spolupráce

Spoleènost úzce spolupracuje s následujícími odbornými
organizacemi :

Odborná skupina pre fyziku a chémiu tuhých látok,
Bratislava (viz té� pøíspìvek v tomto èísle)

Regionální komitét IUCr,

OS Synchrotronové záøení FVS JÈSMF,

a mezinárodními organizacemi IUCr, ECA, ACA, Protein
Society, EPDIC committee, ICDD

Regionální komitét IUCr 1997-2000

RNDr. Zbynìk Šourek, CSc. (pøedseda)
Fyzikální ústav AV ÈR, Praha

Doc. Ing. Marian Koman, CSc. (místopøedseda)
Katedra anorganickej chémie, STU Bratislava

Ing. ¼ubomír Èaploviè, PhD
Materiálovotechnická fakulta, STU Trnava

RNDr. Jaromír Hrdý, DrSc.
Fyzikální ústav AV ÈR, Praha

Prof. Ing. Dáša Hrivòáková, DrSc
Kat.stroj.metalurgie,
Materiálovo technologická fakulta,
STU Bratislava

RNDr. Jaromír Marek, CSc.
Katedra anorganické chemie
Pøírod. fakulta Masar. university, Brno

RNDr. Pavol Šutta, CSc.
Katedra fyziky, Vojenská akadémia
Liptovský Mikuláš

Doc. RNDr. Zdenìk Trávníèek, CSc
Katedra anorganické a fyzikální chemie,
Pøírodovìdecká fakulta UP, Olomouc



Èlenství v Krystalografické spoleènosti

Podmínky èlenství:

Registrace a zaplacený èlenský poplatek, který èiní 200 Kè,
resp. 200 Sk roènì, pro studenty a dùchodce pak 50,- Kè
roènì.

Poplatek zahrnuje vlo�né na Rozhovory (5 jednodenních
semináøù o strukturní analýze), zasílání informaèních ma-
teriálù a zasílání dvou èasopisù: Newsletter of IUCr
ètvrtletnì a Materials Structure in Chemistry, Biology,
Physics and Technology dvakrát roènì.

V souèasnosti je mo�né vyplnit základní data i pøes
Internet. Zájemci o aktivity Krystalografické spoleènosti,
kteøí si však nepøejí platit jakýkoli poplatek a být èleny se
mohou pouze zaregistrovat. Dostávají pak informace o
akcích, ale nikoli tištìné materiály.

Práva a výhody èlenù Spoleènosti:

mo�nost volit, být volen a úèastnit se rozhodování o
èinnosti Spoleènosti a Regionálního komitétu IUCr

mo�nost zúèastnit se konkurzu na poskytnutí stipendia na
konference Spoleènosti a nìkteré další akce na nich� se
Spoleènost podílí. Stipendium mù�e udìlit buï organi-
zaèní výbor pøíslušné akce, nebo mù�e úèast na akci
dotovat výbor Spoleènosti. Zpravidla se poskytují slevy
vlo�ného

mo�nost podat vlastní výzkumný projekt grantové
agentuøe prostøednictvím Krystalografické spoleènosti

mo�nost vyu�ívat slu�eb knihovny Krystalografické
spoleènosti

lepší dostupnost informací týkajících se krystalografie,
materiálového výzkumu, strukturní analýzy, atd.

navrhnout zøízení a úèastnit se aktivit specializovaných
odborných skupin,

organizovat za pomoci Spoleènosti semináø èi konferenci
specializovanou na Vámi vybrané téma,

sdru�ovat prostøedky k zakoupení èi pronájmu spoleènì
sdílených prostøedkù (napø. pronájem databází),

organizovat prostøednictvím Spoleènosti mnohostrannou
spolupráci s právními subjekty v ÈR, SR, pøípadnì v
zahranièí,

podávat návrhy na udìlení cen v oblasti Krystalografie

podávat prostøednictvím Spoleènosti návrhy na kandidáty
do komisí IUCr, do ECA a ostatních mezinárodních
organizací spolupracujících se Spoleèností

Èlenství v Evropské krystalografické
spoleènosti ECA

Kromì èlenství Èeské a Slovenské republiky v ECA, které
platí Krystalografická spoleènost automaticky, se mù�e
ka�dý jednotlivec stát individuálním èlenem ECA s výho-
dami popsanými na WWW stránkách. Individuální èlenský
poplatek 180 Kè je mo�né zaplatit na konto spoleènosti,
která z dùvodù minimalizace poplatkù provádí platbu na
konto ECA hromadnì jednou roènì.

Podìkování za práci pro Krystalografickou spoleènost

Pøedseda Krystalografické spoleènosti dìkuje všem, kteøí
se zaslou�ili o dobrý prùbìh akcí Krystalografické spoleè-
nosti v roce 2001. Zvláštní podìkování patøí:

A. Buchalovi, J. Balcárkovi, L. Dobiášové, F. Eichlerovi,
J. Fábrymu, V. Holému, V. Joríkovi, V. Kaveèanskému,
M. Komanovi, D. Krausové, J. Kuldovi, I. Kuté Smata-
nové, R. Ku�elovi, L. Machonskému, J. Ondráèkovi,
P. Øezáèové, J. Sedláèkovi, R. Skálovi, ¼. Smrèokovi,
R. Š�ouraèové, P. Šuttovi, Z. Weissovi

Sekretariát spoleènosti

Èinnost spoleènosti øídí sekretariát spoleènosti ve slo�ení:

Pøedseda:

RNDr. Jindøich Hašek, DrSc
Ústav makromolekulární chemie AV ÈR
Heyrovského nám. 2, 162 00 Praha 6
Tel. (02)-20403205
Fax: (02)-367981
E-mail: hasek@imc.cas.cz

Místopøedseda:

Doc. RNDr. Pavol Šutta, CSc.
Katedra fyziky, Vojenská akadémia
Liptovský Mikuláš
Tel: (07)-326021 l.617
E-mail: sutta@valm.sk

Místopøedseda:

Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
Západoèeská univerzita
Univerzitní 22, 306 14 Plzeò
Tel: 00420- 019-7423604
E-mail:fiala@ntc.zcu.cz

Tajemník

Doc. RNDr. Radomír Ku�el, CSc.
Matematicko-fyzikální fakulta UK,
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2
Tel.: (02)-21911394
Fax: (02)-24911061
E-mail: kuzel@karlov.mff.cuni.cz

J. Hašek, R. Ku�el
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