
KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST

Struèný pøehled èinnosti v roce 2003

V roce 2003 byla Krystalografická spoleènost poøadatelem 
èi spo lupo øa da te lem tra diè ních Roz ho vo rù, ko lok via Ma -
te ma tic ké  me to dy v rtg a neutro nové struk tur ní analýze, 2.
Setkání strukturních biologù a mezinárodní kon fe ren ce
Structu re So lu ti on from Pow der Diffracti on Data -
SSPD´03.

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

258. ROZHOVORY 

VŠCHT Praha, 14. 5. 2003

Pøednášky: 
 
B. Kratochvíl: Polymorfie pevných farmaceutických
substancí, H. Petøíèková: Molekulová a krystalová
struktura semisyntetických morfinanových al ka loidù,
J. Èejka: Polymorfie námelových al ka loidù, M. Hušák:
Využití interaktivní vizualizace map elektronových hustot
a podobných funkcí pro lepší interpretaci strukturních dat,
J. Had: RTG fázová analýza na VŠCHT v Praze,
J. Maixner: Sbìr dat na difraktometru X’Pert PRO
programem X’Pert Data Col lec tor a jejich vyhodnocení
programem X’Pert HighScore, J. Maixner: RTG
fluorescenèní analýza – aplikace vlnovì-disperzního
spektrometru a kvantitativní prvková analýza pomocí
bezstandardového softwaru Uniquant 4, M. Hušák:
Metody studia struktury rostlinných pro teinù metodami
elektronové mikroskopie.

Exkurze: 

a) Laboratoø rentgenové difraktometrie a spektrometrie
zahrnující pøedvedení mìøení na spektrometru ARL 9400 a 
difraktometru X’Pert PRO (Dr. Maixner) 
b) Mineralogické sbírky VŠCHT v Praze (Prof.
Kratochvíl)   

Organizace:  B. Kratochvíl

259. ROZHOVORY 

Ústav molekulární genetiky, 12. 11. 2003

Synchrotronové záøení ve strukturní analýze 

Pøednášky 

J. Hrdý: Studium refrakce pøi Braggovì a Laueho difrakci
na dokonalých krystalech, L. Pa lati nus: Výhody a
nevýhody použití synchrotronového záøení k pøesnému
mìøení intenzit braggovských re flexí pro urèení
krystalových struktur, J. Hašek: Stanovení struktur pro -
teinù v ÚMCH AV ÈR s využitím mìøení na zdrojích
synchrotronového záøení ELETTRA a ESRF, P. Øezáèová: 
Stanovení proteinových struktur v ÚMG AV ÈR s
využitím mìøení na zdrojích synchrotronového záøení
ESRF a DESY, L. Urbaníková: Mutanty RNazy Sa -
štruktúra, stabilita, flexibilita, J. Ševèík: Štruktúry
bielkovín s atomovým rozlišením, J. Brynda: Stanovení
proteinových struktur v ÚMG AV ÈR s využitím mìøení na 
místním proteinovém difraktometru.

Exkurze k proteinovému difraktometru na oddìlení
genových manipulací (rotaèní anoda firmy Nonius, plošný
detektor firmy MarResearch, zaøízení pro chlazení
krystalu)

Organizace:  P. Øezáèová, J. Hrdý, J. Hašek

260. ROZHOVORY

Ústav makromolekulární chemie AV ÈR, Praha, 21. 11.  

X-ray scat ter ing and syn chro tron ra di a tion in
ma te ri als sci ence 

Pøednášky: 

T. Ungár: The microstructure of crys tal line ma te ri als de ter -
mined by X-ray dif frac tion peak pro file anal y sis, V. Holý:
Use of syn chro tron ra di a tion for study of self-or ga nized
nanostructures, D. Rafaja: Struc ture-re lated changes in
magnetoresistance of Co90Fe10/Cu and Co90Fe10/
Cu85Ag10Au5 multilayers, R. Èerný: Ma te ri als sci ence at
Swiss-Nor we gian beamline in ESRF and at SLS, M.
Rieder: Ex pe ri ence with dif frac tion of syn chro tron ra di a -
tion on min eral pow ders, M. Steinhart: Prob lems solved at
small-an gle scat ter ing beamline in Elettra 

Organizace:  R. Kužel, M. Steinhart, J. Hrdý

Kolokvium - Výpoèetní metody v rtg a
neutronové strukturní analýze - 
Struktura 2003
Nové Hrady, Akademické a univerzitní centrum, 
16. - 20. 6. 2003

Tradièní kolokvium s kursovním charakterem. Souèasný
stav nìkterých výpoèetních technik ve strukturní analýze,
jejich užití a možnosti pro získání informací o atomové
struktuøe materiálù v biologii, chemii, fyzice i mineralogii.
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Kolokvium navazovalo na pøedchozí kolok vium Expe -
rimentální metody, které se konalo v Ostravici.

Hlavní témata: Fourierovské metody v difrakci, databáze,
zobrazování struktur, Internet; prášková difrakce - fázová
analýza, textury, napìtí;  øešení struktur z monokrystalù,
øešení struktur z práškù, Rietveldova analýza, øešení a
upøesòování struktury proteinù, modelování struktur,
dekonvoluèní metody.

Hlavní pøednášející:  J. Komrska (FSI VUT Brno),
K. Huml (ÚMCH AVÈR, Praha), B. Schnei der (Centrum
pro komplexní molekulární systémy AVÈR, Praha),
J. Hašek (ÚMCH AVÈR, Praha), R. Kužel (MFF UK,
Praha), M. Hušák (VŠCHT Praha), J. Fiala (ZÈU, Plzeò),
P. Ondruš (Geologický ústav, Praha), V. Petøíèek (FzÚ
AVÈR, Praha), T. Obšil (PøF UK, Praha),  J. Brynda
(ÚMG AVÈR Praha), R. Èerný (Uni ver sity of Geneve,
Ženeva), S. Daniš (MFF UK, Praha), J. Vévodová (PøF
MU, Brno), P. Øezáèová (ÚMG AVÈR, Praha),  J.
Ondráèek (ÚMG AVÈR, Praha), P. Èapková (MFF UK,
Praha),  B. Koudelka (MFF UK, Praha), T. Skálová
(ÚMCH AVÈR, Praha),  J. Marek (FJFI ÈVUT, Praha), M. 
Šlouf (ÚMCH AVÈR, Praha), M. Èerník (U. S. Steel,
Košice), M. Èeròanský (FzÚ AVÈR, Praha).

Souèástí kolokvia byly i malé workshopy v dobøe
vybavené poèítaèové uèebnì.

Témata workshopù:

Databáze, zobrazování struktur (Schnei der, Hašek, Hušák,
Císaøová), soft ware pro práškovou difrakci (Kužel), øešení
struktur z monokrystalù (Dušek, Petøíèek, Brynda, Obšil),
øešení struktur z práškù (Èerný, Daniš).

WWW stránky http://www.xray.cz/xray/csca/kol2003/
(vèetnì konferenèních fotografií a videoklipù)

Poèet úèastníkù: 71

Organizace: R. Kužel, I. Kutá Smatanová, P. Øezáèová, J.
Hašek, R. Èerný, V. Petøíèek

Všechny abstrakty jsou publikovány v Ma te rials Struc ture
v. 10, num ber 1a  (http://www.xray.cz/ms/).

5. pøehlídka studentských prací z oboru rtg a neutro no -
vé strukturní analýzy 

Souèástí kolokvia Struktura 2003 byla též tradièní
pøehlídka studentských prací z oboru rtg a neutronové
strukturní analýzy. Tentokrát se bohužel zúèastnilo pouze
12 studentù, kteøí prezentovali výsledky diplomových a
doktorských prací v oboru rtg strukturní analýzy z èeských
a slovenských pracoviš•. Tøi nejlepší práce (prezentace)
byly odmìnìny diplomy a finanèní odmìnou - 
B. Klepetáøová (VŠCHT, Praha): Solvatomorfie náme -
lových alkaloidù, H. Petøíèková (VŠCHT, Praha): Struk -
turní analýza morfinanových alkaloidù, V. Hlinková
(Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava): Com plex
of Ribonuclease Sa2 with 3`-GMP and 2´, 3´-GCPT.
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Z pøednášek. Radovan Èerný, Jaroslav Fiala.

Z pøednášek. Pavlína Øezáèová, Jiøí Brynda.

Pøednáškový sál - divadlo. Blanka Klepetáøová
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Èást úèastníkù kolokvia.

Radomír Kužel. Vlevo dole Radovan Èerný, ve støedu
dole Ivana Císaøová.

Jindøich Hašek a Vladena Hlinková po pøedání diplomu.

Veèerní pro gram.

P. Øezáèová, J. Vévodová, I. Kutá Smatanová



Struc ture So lu tion from Powder Dif frac tion
data

Stará Lesná, 14. 9. - 19. 9. Kongresové centrum SAV

Setkání významných odborníkù oboru, prezentace a
diskuse o souèasném stavu a dosaženém pokroku v teorii a
metodice urèování krystalové struktury z práškové
difrakce, stejnì jako o smìrech, kterými by se tato oblast
mìla ubírat.

Hlavní témata: 

indexace, modelování a predikce struktur, pøímé metody,
urèování intenzit, globální optimalizace, analýza
difrakèního záznamu, aplikace

Hlavní pøednášející:

A. Le Bail (Francie), J. C. Schön (Nìmecko), 
A. Dzyabchenko (Rusko), J. P. Wright (ESRF), 
J. Rius (Španìlsko), P. W. Stephens (USA), 
R. Èerný (Švýcarsko), R. L. Snyder (USA), D. Louer
(Francie), R. von Dreele (USA), J. A. Kaduk (USA), 
P. Radaelli (Anglie)

Poèet úèastníkù: 69

http://www.sspd-03.sav.sk/
Vydáno CD s hlavními pøednáškami a fotografiemi.

Organizace:

¼. Smrèok
Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava

Více viz zpráva na str. 112.

De vel op ment of Ma te ri als Sci ence in Re search 
and Ed u ca tion

Uèebno- rekreaèné zariadenie Slovenskej po¾no hos po -
dárskej univerzity  Nitra v Raèkovej doline, 15. až 19.
septembra

Více viz zpráva na str. 111

2. Setkání strukturních biologù

Ústav fyzikální biologie, Nové Hrady, 13. - 15. 3.

Pøednášky: 

Plenární pøednáška:

Karel Ulbrich Dr.Sc. (Ústav makromolekulární chemie AV 
ÈR, Praha): Polymerní nosièe pro dopravu a øízené
uvolòování léèiv 

Další pøednášky:

R. Dvorský (In sti tute for Mo lec u lar Phys i ol ogy MPI,
Dortmund): In ter ac tion of RhoA GTP-ase with its effector
p160Rock, I. Barák (Ústav molekulárnej biológie SAV,
Bratislava): Ter tiary struc ture of pro teins in volved in in the 
Ba cil lus subtilis cell dif fer en ti a tion pro cess, P. Flecker

(Chem is try and Phar macy, J.G. Universitaet, Mainz):
Struc tural Ba sis of Pro tein Metastability, R. Chaloupková
(NCBR, PøF MU, Brno): Sat u ra tion mu ta gen e sis of L177
in haloalkane dehalogenase LinB, Z. Prokop (NCBR, PøF
MU, Brno): Stud ies of en zyme ki net ics by tech niques of
tran si tion ki net ics and microcalorimetry, F. Vácha (Ústav
fyzikální biologie JU ÈB, Nové Hrady): Indentification of
the chlorophyl cat ion in the photosynthetic cen ter II, K.
Bezouška (PøF UK, Praha): Pro tein chem is try and mass
spec trom e try in struc tural anal y sis of large pro teins, J.
Vondrášek (Ústav organické chemie a biochemie AV ÈR,
Praha): Anal y sis of nonplanarity of the pep tide bond in
pro teins and pep tides. A com pu ta tional study, J.
Damborský (PøF UP Olomouc): Dy nam ics of 1,2- dichlo -
roethane in the ac tive site of haloalkane dehalogenase
LinB: Ef fect of sol vent and ha lide ion on pro duc tive bind -
ing, R. Ettrich (ÚFB JU ÈB, Nové Hrady): Mo lec u lar mod -
el ling as a tool in mo lec u lar bi ol ogy of mem brane-bound
re cep tors, I. Bártová (NCBR, PøF MU, Brno):
CDK2 Ac ti va tion and In hi bi tion by Phosphorylation, A
Mo lec u lar Dy nam ics Study, R. Kužel (MFF UK, Praha):
Pow der dif frac tion ap pli ca tion in bi ol ogy? The egg shell
microstructure, R. Hrabal (NMR lab, Ústav chemické
technologie, Praha): Struc tural and dy namic stud ies of the
12 kDa form of pro te ase from Ma son-Pfizer mon key vi rus,
R. Fiala (NCBR, PøF MU, Brno): NMR Re lax ation Stud ies
of Fast In ter nal Mo tions in Nu cleic Ac ids, B. Schnei der:
(Centrum pro komplexní molekulární systémy AV ÈR,
Praha): Conformational be hav ior of the RNA back bone, K. 
Réblová (NCBR, PøF MU, Brno): Struc ture and dy nam ics
of ri bo somal 5S RNA and its com plex with ri bo somal pro -
tein L25, V. Sychrovský (Centrum pro komplexní
molekulární systémy AV ÈR, Praha): The Ef fect of Wa ter
Sol vent on The o ret i cal NMR Spin - Spin Cou plings in
DNA: Im prove ment of Cal cu lated Val ues by Ap pli ca tion
of Two Sol vent Mod els,  J. Dohnálek (York Struc tural Bi -
ol ogy Lab., York Uni ver sity): Two X-ray Struc tures of En -
zymes, J. Brynda (Ústav molekulární genetiky AV ÈR,
Praha): Struc ture of a com plex HIV-I pro te ase --
phenylnorstatine at atomic res o lu tion of 1.03A, P.
Øezáèová (Ústav molekulární genetiky AV ÈR, Praha):
Struc tural Ba sis of HIV-1 and HIV-2 Pro te ase In hi bi tion
by a Monoclonal An ti body, R. Š•ouraèová (Ústav
molekulární genetiky AV ÈR, Praha): Crys tal lo graphic
study of an anti - car bonic anhydrase IX monoclonal an ti -
body M75, ¼. Urbaníková (Ústav molekulárnej biológie
SAV, Bratislava): A long way to well dif fract ing pro tein
crys tals, J. Hašek (Ústav makromolekulární chemie AV
ÈR, Praha): Pre ci sion and re li abil ity in mo lec u lar struc ture
de ter mi na tion, Anita Lewit-Bentley (LURE, CNRS,
Orsay): The crys tal struc ture of YodA, an E.coli pro tein in -
volved in heavy metal stress, T. Obšil (PøF UK, Praha):
Struc tural bi ol ogy of 14-3-3 pro tein: The sig nif i cance of
pro tein - pro tein in ter ac tions in transduction of cell signal 

WWW stránka - http://www.xray.czs/setkani/

Poèet úèastníkù:  90

Organizace: B. Schnei der, I. Kutá Smatanová, R. Kužel,
D. Štys, V. Sklenáø

Více viz zpráva na str. 114.
Pøíspìvky v Ma te ri als Struc ture vol. 10 (2003), è. 1.
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Vìdecká rada Krystalografické spoleènosti

V roce 2003 probìhly volby nové vìdecké rady. Hlasování
se uskuteènilo korespondenènì na adresu pøedsedy volební 
komise a nebo na kolokviu v Nových Hradech ve dnech 16. 
a 17. 6., kde bylo uzavøeno. Výsledky zveøejnila volební
komise dne 17. 6. veèer všem úèastníkù kolokvia.

Volební komise pracovala ve složení: pøedseda Mar ian
Èeròanský, èlenové Renata Štouraèová, Pavel Vojtíšek.
Komise porovnala hlasovací obálky se seznamem
Krystalografické spoleènosti (všechny hlasy odpovídaly
èlenùm spoleènosti, nikdo nehlasoval dvakrát). Komise
obdržela celkem 92 hlasovacích lístkù. Všechny byly
platné.  Dále komise rozlepila obálky, vyjmula lístky,
zlikvidovala obálky a seèetla hlasy. Pøedseda komise pak
zveøejnil poøadí prvních 13 kandidátù s poètem
obdržených hlasù (v závorce). Nikdo z kandidátù nezískal
ménì než 24 % hlasù. 

Výsledky v abecedním poøadí:

RNDr. Antonín Buchal, CSc. (57)
Odbor strukturní a fázové analýzy,
Ústav materiálového inženýrství VUT Brno

RNDr. Ivana Císaøová, Csc. (67)
Katedra anorganické chemie, 
Pøírodovìdecká fakulta UK,Praha

Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, Csc. (73)
Západoèeská univerzita, Plzeò

Doc. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. (56)
Fakulta jaderná a inženýrská ÈVUT, Praha

RNDr. Jindøich Hašek, DrSc. (76)
Ústav makromolekulární chemie AVÈR, Praha

Prof. RNDr. Václav Holý, CSc. (44)
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Pøírodovìdecká fakulta MU, Brno

RNDr. Jiøí Hybler, CSc. (43)
Fyzikální ústav AVÈR, Praha

RNDr. Viktor Kaveèanský, CSc. (43)
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Mgr. Ivana Kutá Smatanová, PhD (47)
Ústav fyzikální biologie, Jihoèeská univerzita

       v Èeských Budìjovicích

Doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (90)
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, 
Praha

RNDr. Zbynìk Šourek, CSc. (55)
Fyzikální ústav AVÈR, Praha

Doc. RNDr. Pavol Šutta, Csc. (49)
Nové technologie, výzkumné centrum, Plzeò

Prof. RNDr. Zdenìk Weiss, DrSc. (52)
Centrální analytická laboratoø,
VŠB - Technická univerzita Ostrava

Pøi odstoupení èlena vìdecké rady bude tato doplnìna z
náhradníkù dle dalšího poøadí (Øezáèová, Kameníèek,

Èaploviè). Charakteristiky a pracovištì jednotlivých èlenù
jsou uvedeny na internetových stránkach
http://www.xray.cz.

Po vyhlášení výsledkù 17. 6. se sešla nova vìdecká rada
Krystalografické spoleènosti a provedla volby
funkcionáøù.

Pøítomni: Buchal, Císaøová, Fiala, Ganev, Hašek, Hybler,
Kutá, Kužel, Šourek.

Novì zvolená vìdecká rada Krystalografické spoleènosti
se sešla na svém ustavujícím zasedání a jeho jediným
bodem byly volby nového vedení Rady. Zasedání øídil R.
Kužel.

Protože nebyl podán žádný návrh na tajné volby a byl
pøedložen jediný návrh kandidáta, volby vedení rady
probìhly aklamací. 

Pøedsedou Krystalografické spoleènosti byl opìt
jednohlasnì zvolen RNDr. Jindøich Hašek, DrSc.

Místopøedsedy byli zvoleni prof. RNDr. Jaroslav Fiala,
CSc. a RNDr. Viktor Kaveèanský, CSc. 

Tajemníkem Krystalografické spoleènosti zùstáva doc.
RNDr. Radomír Kužel, CSc.

Pøedseda Rady J. Hašek vzápìtí svolal první pracovní
zasedání Rady, kde se projednávala pøedevším pøíprava
mezinárodních konferencí, ale také výroèních Rozhovorù.

Redakce spoleènosti

Èasopis spoleènosti

(pùvodnì Bul le tin Krystalografické spoleènosti)

vychází pod jménem “Ma te rials Struc ture in Chem is try,
Bi ol ogy, Phys ics and Tech nol ogy”, ISSN 1211-5894.

Vìdecké èlánky podléhají recenznímu øízení a jsou pøijí -
mány v angliètinì, èeštinì èi slovenštinì. Redakèní rada
mùže zaslaný pøíspìvek odmítnout, pokud se dom nívá, že
koncepènì nespadá do redakèního plánu.

News let ter IUCr

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

Knihovna spoleènosti

èasopisy - Acta Crystalographica: (A) Foun da tions of
Crys tal log ra phy, (B)  Struc tural Sci ence, (C) Crys tal Struc -
ture Com mu ni ca tions, (D) Bi o log i cal Crys tal log ra phy a
Syn chro tron Ra di a tion, Jour nal of Ap plied Crys tal log ra -
phy, Pro tein Sci ence

INTERNET

Krystalografická spoleènost se snaží o intenzívní využití
Internetu. Byla zaregistrována doména xray.cz
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Adresa WWW serveru: http://www.xray.cz

Vyzýváme všechny èleny a ostatní zájemce, aby pøispìli k
zlepšení formy i obsahu. Pøinejmenším tím, že nám oznámí 
odkazy na vlastní WWW stránky. 

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 jsou pro jednotlivé produkty odlišné. V prvním
pøiblížení platí, že licence jsou platné pro nekomerèní
uživatele zaregistrované na poèítaèi, kde je databáze
instalována (FZÚ, ÚMCH, MFF, STU). Podrobnìjší
informace lze získat u správcù databází.  Projekt øídí J.
Ondráèek (ÚMG AVÈR, Praha).

Instalované databáze: FZÚ (CSD, ICSD) - J. Fábry, 
ÚMCH (CSD, Polybase) - J. Hašek,  MFF UK (PDF-2) - R. 
Kužel, STU Bratislava (CSD) - M. Koman.

Grantové projekty

Spoleènost vítá všechny iniciativy a projekty prospìšné
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. Rozpoè tové zdroje
pøíjmu, grant na strukturní databáze (J. Ondráèek) a grant
na vybavení knihovny spoleènosti (J. Hašek) a redakce
èasopisu Ma te rials Struc ture (R. Kužel) byly vynaloženy v
prùbìhu roku 2003 v souladu s pøíslušnými projekty.  

Spolupráce

Spoleènost úzce spolupracuje s následujícími odbornými
organizacemi :

Odborná skupina pre fyziku a chémiu tuhých látok,
Bratislava

Regionální komitét IUCr,

OS Synchrotronové záøení FVS JÈSMF,

a mezinárodními organizacemi IUCr, ECA, ACA, Pro tein
So ci ety, EPDIC com mit tee, ICDD

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 vložné na Rozhovory (5 jednodenních
semináøù o strukturní analýze), zasílání informaèních
materiálù a zasílání dvou èasopisù - “News let ter IUCr”' a
“Ma te rials Struc ture in Chem is try, Bi ol ogy, Phys ics and
Tech nol ogy”' nìkolikrát roènì.

V souèasnosti je možné 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:

možnost volit, být volen a úèastnit se rozhodování o
èinnosti Spoleènosti a Regionálního komitétu IUCr;

možnost zúèastnit se konkurzu na poskytnutí stipendia na  
konference Spoleènosti a nìkteré další akce na nichž se
Spoleènost podílí. Stipendium mùže udìlit buï organi -
zaèní výbor  pøíslušné akce, nebo mùže úèast na akci
dotovat výbor  Spoleènosti. Zpravidla se poskytují slevy
vložného;

možnost podat vlastní výzkumný projekt grantové
agentuøe  prostøednictvím Krystalografické spoleènosti;

možnost využívat služeb 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;

sdružovat 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.

Podìkování za práci pro Krystalografickou spoleènost

Pøedseda Krystalografické spoleènosti dìkuje všem,  kteøí
se zasloužili o dobrý prùbìh akcí Krystalografické spoleè -
nosti v roce 2003. Zvláštní podìkování patøí:

R. Èernému, J. Fábrymu, J. Hrdému, M. Koma novi, 
B. Kratochvílovi, I. Kuté Sma tanové, L. Èaplovièovi,
R. Kuželovi,  V. Petøíèkovi, P. Øezáèové

Sekretariát spoleènosti

Èinnost spoleènosti øídí sekretariát spoleènosti ve složení:

Pøedseda:

RNDr. Jindøich Hašek, DrSc
Ústav makromolekulární chemie AV ÈR
Heyrovského nám. 2, 162 00 Praha 6
Tel. 296 809 390, Fax: 296 809 410
E-mail: hasek@imc.cas.cz
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Místopøedseda:

Doc. RNDr. Pavol Šutta, CSc.
Nové technologie - výzkumné centrum  
Univerzitní 8, 306 14 Plzeò

Místopøedseda:

Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
KMM, ZÈU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeò

       Tel: 377 638 300 
E-mail:fiala@ntc.zcu.cz, fialaj@kmm.zcu.cz

Tajemník

Doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
Matematicko-fyzikální fakulta UK,
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2
Tel.: 221 911 394, Fax: 224 911 061
E-mail: kuzel@karlov.mff.cuni.cz

J. Hašek, R. Kužel

Regionální komitét IUCr 2001-2004

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

Prof. Ing. Mar ian Koman, DrSc. (místopøedseda)
Katedra anorganickej chémie, STU Bratislava

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

Doc. RNDr. Juraj Èernák, CSc.
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, 
Košice

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

RNDr. Jaromír Marek, PhD.
Laboratoø funkèní genomiky a proteomiky
Pøírod. fakulta Masarykovy uni ver sity, Brno

Doc. RNDr. Pavol Šutta, CSc.
Nové technologie - výzkumné centrum  
Univerzitní 8, 306 14 Plzeò

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

Z. Šourek

Zprávy

ODBORNÁ SKUPINA CHÉMIE A FYZIKY
TUHÝCH  LÁTOK   SSPCH

Hlavným podujatím,  ktoré v roku 2003 organizovala
Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok, bol  13.
seminár s názvom De vel op ment of Ma te ri als Sci ence in
Re search and Ed u ca tion. Prvý seminár sa uskutoènil v
roku 1990 v Gabèíkove. Naša OS tieto semináre organizuje 
v spolupráci s Èeskoslovenskou spoloènos•ou pre rast
kryštálov, striedavo na Slovensku a v Èeskej republike.
Ïalšími spoluorganizátormi boli Fakulta chemickej a
potravinárskej technológie STU, Materiálovo tech no -
logická fakulta STU, Kryštalografická spoloènos•,
Regionálny komitét èeských a slovenských kryštalografov
a Slovenská spoloènos• priemyselnej chémie. V tomto
roku sa 13. seminár uskutoènil 15. až 19. septembra v
Uèebno- rekreaènom zariadení Slovenskej po¾no hos po -
dárskej univerzity  Nitra v Raèkovej doline. 

Pro gram seminára bol už tradiène venovaný týmto
základným problémom: 

a) Trendy rozvoja materiálových vied

b) Vyuèovanie materiálových vied na vysokých školách

c) Informácie o nových zariadeniach na prípravu
a identifikáciu materiálov

d) Výsledky vlastnej vedecko-výskumnej èinnosti
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