
KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST

Struèný pøehled èinnosti v roce 2005

V roce 2005 byla Krystalografická spoleènost poøadatelem 
èi spolupoøadatelem celkem ètyø tradièních Roz ho vo rù,
ko lok via Struktura 2005, 4. Setkání strukturních biologù,
regionální konferenci o práškové difrakci.

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

264. ROZHOVORY 

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, 20. 1. 2005

Využití moderních víceúèelových difraktometrù,
Systém firmy Panalytical

Pøednášky: 
R. Kužel: Difraktometr X´Pert PRO MRD, V. Holý:
Zrcadlová a difuzní reflektivita na tenkých vrstvách,
S. Daniš: Geometrie s vysokým rozlišením - studium
epitaxních vrstev, rock ing curve mapy monokrystalù, M.
Dopita, D. Šimek: Studium napìtí a textur tenkých vrstev,
mapy reciprokého prostoru mìøené na Eulerovì kolébce,
R. Kužel, Z. Matìj, L. Nichtová: Geometrie paralelního
svazku s nízkým rozlišením - studium vrstev TiO2 a
nanoèástic Au, V. Goliáš: Zkušenosti s provozem difrak to -
metru X´Pert pøi analýze geologických materiálù, P.
Bezdièka: Krystalizace chalkogenidových skel - co mùže -
me vidìt pomocí rtg práškové mikrodifrakce, T. Grygar:
HTXRD jako nástroj k identifikaci expan dabilních jílo -
vých minerálù ve složitých smìsích, H. Petøíèková:
Mož nosti využití difraktometru X'Pert PRO MPD ve
farmacii, R. Kužel: Použití zobrazovacích fólií a skeno va -
cího systému VistaScan urèeného pro zubní lékaøe v rtg
difrakci pro plošnou detekci záøení,

Exkurze v laboratoøích MFF UK a PøF UK.

Organizace:  R. Kužel, V. Holý

265. ROZHOVORY 

Akademie vìd, Praha, 20. 4. 2005

Structural Biology and Pharmacy

with the Pres i dent of the In ter na tional Un ion of Crys tal log -
ra phy

Pøednášky:

W. L. Duax: Crys tal log ra phy and the No ble Prize, J.
Dohnálek: En zymes - Struc ture and Func tion, J. Brynda:

X-ray Crys tal log ra phy in the Czech Struc tural Bi ol ogy, I.
Kutá Smatanová: Crys tal li za tion of Mem brane Pro teins
from Higher Plants, W. L. Duax: Antisense ORFs, Codon
Bias and the evo lu tion of the Ge netic Code, H. Petøíèková:
Ap plied Crys tal log ra phy in Phar macy, J. Hašek: Struc ture
Anal y sis of Poly mers used in Phar ma col ogy

Organizace:  J. Hašek

266. ROZHOVORY

Ústav anorganické chemie AV ÈR, Praha, 25. 10. 2005  

Krystalografie v Øeži u Prahy

Pøednášky: 

P. Bezdièka: Zkušenosti s dvouletým provozem 100 ?m
mikrodifrakce, T. Grygar: Použití HT XRD k analýze
jílových minerálù a hydrotalcitù, M. Klementová: HRTEM 
- nová metoda v ÚACH AV ÈR, pøíklady použití, P. Lukáš: 
In-situ neutronová difrakèní studia deformaèních a
transformaèních charakteristik kovù, J. Šaroun: Studium
mikroporosity keramik pomocí maloúhlového rozptylu
neutronù, J. Vacík: Neutronové hloubkové profilování a
jeho aplikace, S. Vratislav: Neutronografický výzkum
strukturních parametrù zeolitù a perovskitù 

Exkurze po pracovištích v Øeži (prášková difrakce,
elektronová mikroskopie, reaktor). 

Organizace:  P. Bezdièka, P. Lukáš

267. ROZHOVORY

Ústav makromolekulární chemie AV ÈR, Praha, 16. 12.
2005  

Pøednášky: 

V. Janovec: Krystalografie doménových struktur, L. So -
dom ka: Krystalinita vláken, J. Fiala: Struktura vysoko -
legovaných chromniklových ocelí, M. Rieder: Arsén v
kyzech železa z hnìdého uhlí ze severoèeske hnìdouhelné
pánve, L. Beneš: Využití práškové difrakce pøi studiu
interkalátù, ¼. Smrèok: Dynamický dis or der v štruktúre
zeolitu deka-dodekasil 3R, J. Kubìna: O svìtle a rtg záøení, 
M. Polcarová: In situ rtg topografie bikrystalù Fe-Si s
využitím synchrotronového záøení, L. Èaploviè: Aplikácia
difrakèných technik v materiálovom inžinierstve, P. Šutta:
Transparentné vodivé a nevodivé oxidy z poh¾adu rtg
difrakcie, M. Jergel: Vybrané ukážky aplikácie spekulárnej 
a nespekulárnej rtg reflektometrie, R. Kužel: Studium
tenkých vrstev TiO2 pomocí rtg difrakce a reflektivity,
J. Ondráèek: HipHop upøesòování struktur proteinù,
J. Hašek: Struktura makromolekulárních systémù

Rozhovory byly èásteènì vìnovány významným kulatý
životním jubileím pøednášejících.

Organizace:  J. Hašek, R. Kužel
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Kolokvium - Struktura 2005
Zámecký ho tel Tøeš•, Akademické a univerzitní centrum, 
20. - 23. 6. 2005

Tradièní kolokvium s 6. pøehlídkou studentských prací z
oboru krystalografie a strukturní analýzy.

Hlavní témata: Øešení struktur, nedifrakèní metody, tenké
vrstvy, materiály, textury, napìtí, prášková difrakce.

Hlavní pøednášející:  

L. Pa lati nus (Fyzikální ústav AV ÈR, Praha): Øešení
struktur metodou pøevracení náboje, S. Ïuroviè (Ústav
anorganickej chémie SAV, Bratislava), J. Hybler
(Fyzikální ústav AV ÈR, Praha): Spresnovanie èiastoènì
neusporiadaných OD štruktúr, V. Petøíèek (Fyzikální ústav 
AV ÈR, Praha): Dvojèata a vícefázové monokrystalické
systémy,  

M. Karlík (FJFI ÈVUT Praha): Iontová mikroskopie a
tomo grafická atomová sonda (FIM-TAP), P. Haušild (FJFI 
ÈVUT Praha): Aplikace difrakce elektronù v øádkovací
elektronové mikroskopii (EBSD), V. Baumruk (MFF UK,
Praha): IÈ a Ramanova spektroskopie - co nám mohou
vibrace øíci o (bio)mole kulách, J. Brus (Ústav makro mole -
ku lární chemie AV ÈR, Praha): Studium struktury
materiálù pomocí moderních NMR metod, J. Kulda (ILL
Grenoble, Francie): Nepružný rozptyl neutronù, M.
Kopecký (Fyzikální ústav AV ÈR Praha): Nejnovìjší
pokroky v rtg holografii, R. Kužel (MFF UK Praha):
Difrak èní zobrazení jedné èástice, M. Hušák (VŠCHT
Praha): Zobrazování strukturních dat metodami 3D
stereoskopické visualizace, J. Fiala (Západoèeská
univerzita v Plzni): Strukturní analýza mìøením difuze,
J. Èížek (MFF UK, Praha): Studium interkace vodíku s
defekty v pevných látkách pomocí anihilace pozitronù, M.
Šlouf (Ústav makromolekulární chemie AV ÈR, Praha): 
SAXS a QELS studium koloidních roztokù zlatých a
polyethylenových èástic, M. Kotrlý (Kriminalistický ústav, 
Praha): Strukturní analýza v kriminalistické praxi -
zajímavé pøípady

WWW stránky http://www.xray.cz/xray/csca/kol2005/

Poèet úèastníkù: 72

Organizace: R. Kužel,  J. Hašek, Z. Šourek

Všechny abstrakty jsou publikovány v Ma te rials Struc ture
v. 12, num ber 2  (http://www.xray.cz/ms/).

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

Souèástí kolokvia Struktura 2005 byla též tradièní pøeh líd -
ka studentských prací z oboru rtg a neutronové strukturní
analýzy. Zúèastnilo se jí 21 studentù, kteøí prezentovali
výsledky diplomových a doktorských prací v oboru rtg
strukturní analýzy z èeských a slovenských pracoviš•.
Celkem 21 pøíspìvkù z oblastí - zbytková napìtí, tenké
vrstvy, øešení struktur, fázová analýza, mikrodifrakce,
proteinová krystalografie, mineralogie

Tøi nejlepší práce (prezentace) byly odmìnìny diplomy a
finanèní odmìnou - Mariana Klementová (Ústav

anorganické chemie AV ÈR, Øež u Prahy): Tantaloniobaty
v kasiteritu: inkluze nebo odmíšeniny?, Jan Krèmáø
(Pøírodovìdecká fakulta Masarykovy univerzity v Brnì)
Rtg difrakce na tenkých polykrystalických vrstvách,
Martina Pokorná (Pøírodovìdecká fakulta, MU Brno)
Crys tal struc ture of CV-IIL lectin from hu man op por tu nis -
tic patho gen 

                                                                                                              

4. Setkání strukturních biologù

Ústav fyzikální biologie, Nové Hrady, 10. - 12. 3., 2005

Pøednášky: 

R. Kužel: Pos si bil i ties of mod ern X-ray scat ter ing and im -
ag ing tech niques in bi ol ogy, T. Obšil: Reg u la tion of 14-3-3 
pro tein func tion, V. Baumruk: So lu tion struc ture and dy -
nam ics of pep tides and pro teins from Raman op ti cal ac tiv -
ity, M. Hušák: Pos si ble use of 3D ste reo scopic
vi su a l iza tion in struc tural bi ol ogy, I. Barák: Where the
asym me try in gene ex pres sion starts? V. Sklenáø: Quo
vadis? The role of NMR in struc tural bi ol ogy

Krátké pøíspìvky:

J. Dohnálek, T. Skálová, V. Kopecký, L. Urbaníková,
V. Suchá, J. Wolfová, J. Hašek, M. Prokop, P. Máder,
L. Luley, J. Burda, P.  Flecker, B. Schnei der, R. Fiala,
V. Sychrovský

Došlé abstrakty pøednášek a posterù

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

Poèet úèastníkù:  73
Poèet vývìsek: 32

Organizace: B. Schnei der, I. Kutá Smatanová, R. Kužel,
D. Štys, J. Hašek

Pøíspìvky v Ma te ri als Struc ture vol. 12 (2005), è. 1.

                                                                                                                                    

6th Au tumn School on X-ray scat ter ing from
sur faces and thin lay ers 

Smolenice, Slovakia, 18. 9. - 21. 9. 2005 

Podzimní škola zamìøená na difrakci s vysokým rozli še -
ním a rozptyl na površích a tenkých vrstvách.

Tu to ri als:

P.  Zaumseil: High-res o lu tion dif frac tion, P. Mikulík: X-
 ray Reflec tometry and dif fuse scat ter ing,   V. Holý: Sim u -
la tion of X-ray re flec tivity and dif frac tion curves, N.
Darowski: Graz ing-indicence dif frac tion and GISAXS, K.
Wal ter: Tex ture anal y sis and re sid ual strains

31 krátkých pøíspìvkù.

WWW stránka -
http://cmd.karlov.mff.cuni.cz/Smolenice-2005/

Organizace: V. Holý, U. Pietsch, D. Korytár

Ó Krystalografická spoleènost
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14. Regionální konference o práškové difrakci

Liptovský Mikuláš, 21. - 23. 9., 2005

Pøednášky: 

M. Èeròanský: Momentové metódy jednej línie, L.
Smrèok: Neutronová time-of-flight prášková difrakcia -
malý úvod, ¼. Èaploviè: Analýza zmeny fázového zloženia 
pri ohreve rýchlo stuhnutého prášku z rýchloreznej ocele
difrakciou neutrónov, V. Kaveèanský: Štúdium štruktúry
silne neusporiadaných systémov, J. Fiala: Využití
Fourierovy transformace ve spektroskopii a kvantitativní
mikroskopii, M. Kolega: Fourierova analýza azimutálního
profilu difrakèních linií, M. Jergel: X-ray anal y sis of ul tra
short pe riod multilayers, R. Kužel:  Studium nehomogenity 
a teplotní sta bil ity struktury submikrokrystalických
materiálù, A. Buchal: Stanovení prùmìrné velikosti èástic
pod 5 nm rtg. difrakcí, V. Jorík: Kryštálová štruktúra
[Cu(3-pyacr)2(H2O)2] komplexu z prášku, niektoré
skúsenosti z riešenia problémov súvisiacich s povahou
komplexných zlúèenín, F. Laufek: Krystalochemie
systému Sb-Te-Ni, J.  Marek: Textury tenkých vrstev, M.
Èerník: Rontgenová tenzometrická analýza zvyškových
napätí vo valcovaných oce¾ových plechoch, M. Krupka:
Prezentácia difraktometra X-STRESS 3000 -  PANalytical, 
K. Kolaøík: Difrakèní studium in teg rity povrchu vysoko -
pev nostní slitiny Incinel 718 po elektroerozivním obrábìní
a frézování, J. Drahokoupil: Studium povrchovì
opracovaných ocelových vzorkù, Z. Pala: Rtg. difrakèní
analýza makroskopické zbytkové napjatosti broušených
povrchù ocelí, N. Ganev: Difrakèní analýza  napì•ových
stavù vyvolaných povrchovým opracováním železných
materiálù 

Poèet úèastníkù: 22

WWW stránka -
http://www.saske.sk/RPDK/

Organizace: V. Kaveèanský, S. Jureèka, ¼. Èaploviè,
R. Kužel

                                                                                            

Eighth Heart of Eu rope Bio-Crys tal log ra phy
Meet ing

Karlovy Vary, 29. 9. - 1. 10. 2005

Hlavní pøednáška:

Zbigniew Dauter (Ar gon, IL): Phas ing on anom a lous scat -
ter ing: Multi- ver sus Sin gle-wave length,

32 krátkých pøíspìvkù

WWW stránka -
http://www.img.cas.cz/hec/

Abstrakty publikovány v Ma te ri als Struc ture, vol. 12, èíslo
3, 2005.

Organizace: J. Sedláèek

Redakce spoleènosti

Èasopis 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. Kontakt: skalova@imc.cas.cz.

INTERNET

Adresa WWW serveru: http://www.xray.cz

Databáze

Spoleènost zajiš•uje nákup a distribuci databáze CSD
(Crys tal Struc ture da ta base). 
Kontakt: hasek@imc.cas.cz

Èlenství v Krystalografické spoleènosti

Podmínky èlenství: 

Registrace a zaplacený èlenský poplatek, který èiní 250 Kè
roènì, pro studenty a dùchodce pak 70,- 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.

Podìkování za práci pro Krystalografickou spoleènost

Pøedseda Krystalografické spoleènosti dìkuje všem,  kteøí
se zasloužili o dobrý prùbìh akcí Krystalografické spoleè -
nosti v roce 2005. Zvláštní podìkování patøí:

P. Bezdièkovi, V. Holému, V. Kaveèanskému, S. Jureè -
kovi, I. Kuté Smatanové, R. Kuželovi,  P. Lukášovi, 
J. Sedláèkovi, B. Schneiderovi, Z. Šourkovi, A. Župèanové

Eng lish ver sion of the re port will be pub lished in next is -
sue.                                                     

R. Kužel, J. Hašek

Ó Krystalografická spoleènost
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