
KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST

Struèný pøehled èinnosti v období 2008-2010

V letech 2008-2010 byla Krystalografická spoleènost
poøadatelem èi spolupoøadatelem celkem jedenácti
tradièních Roz ho vo rù, ko lok vií Struktura 2008, 2009 a 
2010, 7. a 8. Setkání strukturních biologù a dalších akcí.

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

276. ROZHOVORY 

Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava, 22. 1. 2008

Pøednášky: 
V. Hlinková: Ribonukleáza Sa2 - katalytický mecha -
nizmus štiepenia a rozpoznávanie RNA, P. Øezáèová: 
Strukturní studia katabolických represorù Ba cil lus subtilis,  
J. Brynda: Strukturní studia quinon reduktázy z E. coli, N.
Kostlánová:  Strukturní studium proteinù vázajících
sacharidy, G. Ondrovièová: Štruktúrny výskum ATP
závis lých proteáz P. Florek: Biochemické štúdie
SpoIISA-SpoIISB toxín-antitoxínového systému z Ba cil -
lus subtilis, Vernon Smith: Fast track to a 3D pro tein Struc -
ture us ing Au to mated Crys tal Im ag ing, Screen ing and Data 
Col lec tion,  I.  Baráth: Môže nukleárny re cep tor HNF4
viaza• syntetické ligandy?, J. Hašek: Projekty proteinové
strukturní analýzy øešené v Ústavu makromolekulární
chemie AV ÈR.

Exkurze.

Organizace:  L. Urbániková

277. ROZHOVORY 

Fyzikální ústav AV ÈR, v.v.i., Praha, 28. 5. 2008

Nový difraktometr Bruker D8 v laboratoøi Rotan
a pøednáškaf Prof. Hartmuta Fuesse

Pøednášky: 
Z. Šourek: Pøedstavení instalované verze difraktometru D8 
DISCOVER SUPER SPEED SOLUTION, O. Pacherová:    
Zkoumání krystalografické struktury tenkých mono -
krystalických vrstev aparaturou D8 – DISCOVER, P.
Vanìk: Pøíprava keramiky EuTiO3 s využitím mechano -
chemické aktivace a její charakterizace, DieterBertelmann: 
Thin films and X-ray dif frac tion, H. Fuess:  In-situ char ac -
ter iza tion of ma te ri als for piezoceramics, Li–ion bat ter ies
and fuel cells, F. Fendrych: Nanostrukturované magne -
tické vrstvy: pøíprava, charakterizace, užití. J. Kub: Mìøení 
reflektivity a teplotních závislostí møížových parametrù

Organizace:  Z. Šourek

278. ROZHOVORY

Zentiva, a.s., 26. 11. 2008

Strukturní analýza ve vývoji léèiv

Pøednášky: 

Sekce A. Význam krystalové struktury API pro farma -
ceutický prùmysl

H. Brusová: Polymorfie – souèasné trendy ve vývojit, M.
Hušák: Fázové pøechody léèiv studované pomocí
synchrotronového záøení/ øešení struktur z práškù, J. Brus: 
NMR krystalografie farmaceuticky aktivních látek, N.
Minks: Patentování, T. Pekárek:  Nástroje pro monitoring
velikosti èástic v lékových formách

Sekce B. Význam struktury proteinù pro farmaceutický
prùmysl

J. Brynda: Rtg strukturní analýza proteinù jako nástroj pro
návrh léèiv, P. Kolenko:Glycosylation mod u lat ing ef fi cacy 
of an ti body-based ther a peu tics, R. Hrabal: Role NMR
spektroskopie ve strukturní biologii, P. Øezáèová: Role
NMR spektroskopie ve strukturní biologii, Jindøich Hašek:
Využití synchrotronového záøení pro diagnostiku a vývoj
nových léèiv. 

Exkurze. PLF a masti plus exkurze do laboratoøí PF.

Organizace:  H. Brusová

279. ROZHOVORY

Ústav makromolekulární chemie AV ÈR v.v.i, 19. 3. 2009  

Rentgenová strukturní analýza v chemii

V. Langer: Strukturní chemie v praxi, B. Kratochvíl:
Farmaceutické kokrystaly, ¼. Smrèok:  O spolužití
kryštalo grafie a kvantovej chémi , E. Scholtzová: NBO
analýza - užitoèný nástroj pri analýze kryštálovej štruktúry
látok,  J. Kožíšek: Získavanie fyzikálno-chemických vlast -
ností z difrakèných dát, R. Èerný: Hydridy: Úspìchy i
léèky práškové difrakce, J. Fábry:   Závislost èetných typù
pros to ro vých grup organických a organometalických látek
na redukovaných objemech základních bunìk, J. Hašek:
Využití synchrotronového záøení pro studium struktury a
dynamiky makromolekul.

Organizace:  J. Hašek

280. ROZHOVORY

Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava, 11. 6. 2009 

k životnému jubileu Ing. Slavomila Ïurovièa, CSc. 

Pøednášky: 
E. Makovický: Aké staré sú quazikryštály - výlet do
kultúrnej èi archeologickej kryštalografie, M. Rieder:
Silikátové fáze schopné vázat radioaktivní Cs :syntéza a
krystalové struktury, J. Hybler: OD charakter a polytypie
minerálu kettneritu, CaBiOFCO3, J. Majling: Nové
záujmové oblasti v aréne termooptických meraní, V.
Petøíèek: Tradice øešení obtížných krystalových struktur v
našich zemích, T. Havlík: O možných aplikáciách rtg
difraktometrie pri recyklácii odpadov, J. Kameníèek: Quo
vadis, rtg strukturní analýza, D. Tunega: Aktivita katió -
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nových adsorpèných miest zeolitov a smektitov -
porovnanie, J. Kožíšek: Elektrónová štruktúra komp lexov
prechodných kovov, J. Fiala: Rtg difrakce v mecha -
nochemii

Organizace:  L. Smrèok

281. ROZHOVORY

Ústav makromolekulární chemie AV ÈR, 20. 7. 2009 

Com pact Light Source

Pøednášky: 

J. Dohnálek: Com pact Light Source a jeho možnosti

Všeobecná diskuse zamìøená na parametry zdroje,
potenciální využití a na pøístup externích uživatelù

Pracovní diskuse o výzkumném programu Strukturní
biologie a proteinového inženýrství projektu BIOCEV.

Organizace:  J. Hašek

282. ROZHOVORY

Výzkumný Ústav Anorganické Chemie, a.s. , Ústí nad 
Labem,  4. 11. 2009

Pøednášky: 

M. Petrák:  Historie rentgenového pracovištì ve VÚAnCh,
a.s. , Ústí nad  Labem, P. Ryšánek:   Využití práškové rtg.
difraktometrie k analýze a sledování likvidace azbestu, N.
Ganev: Aplikace rtg. difrakèní tenzometrie ve strojírenství
a materiálovém výzkumu , P. Antoš: Využití rtg. metod pro 
charakterizaci pigmentù a nátìrových hmot,  O. Bortnov -
skyi: Využití práškové rtg. difrakèní analýzy pøi vývoji
geopolymerù, P. Koutník: Využití práškové rtg. difrakèní
analýzy pøi vývoji technologie výroby kalciumaluminátù 

 Organizace: P. Ryšánek

283. ROZHOVORY

Ústav makromolekulární chemie AV ÈR, Praha, 
10. 12. 2009 

Strukturní analýza

Pøednášky: 

A. Fingerland: Jak z vìdy ven, J. Dubský: Využití difrakce
pøi studiu procesu plazmatického støíkání,  P. Šutta:
Výzkum materiálù pro fotovoltaické technologie II. a III.
generace na NTC ZÈU v Plzni, J. Kameníèek: Rtg difrakce
na Pøírodovìdecké fakultì Univerzity Palackého – historie
a souèasnost, R. Pažout:  Chemismus a krystalové struktury 
vybraných pøírodních sulfosolí Ag-Pb-Bi-Sb, P. Bezdièka:
Všední den jednoho rentgenáøe

Organizace:  J. Hašek, R. Kužel

284. ROZHOVORY

Fyzikální ústav AV ÈR, Cukrovarnická, 18. 5. 2010

U pøíležitosti významného životního jubilea 
Prof. Milana Riedera

Pøednášky: 

Ivo Kraus: Laudacio, M. Klementová: Od precese k
precesi, L. Pa lati nus: How bad is too bad?, P. Comodi,
HP-HT min eral phys ics and the im pli ca tion for
geosciences, S. Nazzareni: High pres sure be hav ior of
gypsu, F. Laufek:  Aplikace experimentální mineralogie na
systémy obsahující Te a Se,  ¼. Smrèok:  Dynamika
vodíkov v 1:1 a 2:1 vrstevnatom silikáte pomocou
neelastického rozptylu neutrónov, R. Gyepes:
Monokrystalová struktura uspìšnì vyøešena. Víme tedy
vše?!!, J. Fábry, Poznámky ke konfiguraci aminové
skupiny -NH2, R. Skála: Ex per i men tally shock-loaded do -
lo mite: TEM and XRD study, M. Rieder: Strastiplné cesty
k objevùm, M.  Dušek:  O oddìlení strukturní analýzy.
Exkurze.

Organizace: M. Klementová, J. Hybler

285. ROZHOVORY

Ústav makromolekulární chemie AV ÈR, Praha, 
20. 9. 2010 

Pre dic tion of Struc ture and Dy nam ics of Bio macro -
molecules

Pøednášky a kurzy:

Sam uel Coulbourn Flores:Pre dic tion of Hinge Re gions in
Pro teins.  The Hinge At las, MolMovDB serv ers, and Mo -
lec u lar Mo tion Da ta base.

B. Schnei der, F. Pavelèík: Lo cal Nu cleic Acid Con for ma -
tions from Ex per i men tal Data 

 Sam uel Coulbourn Flores (Stan ford Uni ver sity):Tu to rial
on the RNABuilder. Fun da men tals and Ap pli ca tions.

Organizace: J. Hašek

286. ROZHOVORY

Ústav makromolekulární chemie AV ÈR, Praha, 
13. 12. 2010 

Pøednášky

Josef Kubìna: Zajímavosti o køemíku, J. Fiala: Studium
reálné struktury pomocí rtg difrakce, M. Èerník: Textúry
hexagonálnych kovov, rtg analýza meteoritov, R. Kužel:
Analýza zbytkových napìtí a  textur v tenkých vrstvách,
vybrané nestandardní pøíklady, J. Hašek:Využití
Cambridges ké strukturní databáze ve vede a pri výuce.
Nové uživatelské prostredí v roce 2011

Organizace: J. Hašek
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Kolokvium - Struktura 2008
Ho tel Hu berts, Valtice
16. - 19. 6. 2008

Hlavní témata: Užití synchrotronového záøení, 
projekt CESLAB

Pøednášky:  

Z. Pokorná:  Syn chro tron - fyzikální principy a problémy,
P. Mikulík: Projekt Støedoevropské synchrotronové labo -
ra toøe CESLAB, J. Hrdý: Wigglery, undulátory a další
zdroje synchrotronového záøení, P. Oberta: Synchro -
tronová optika, R. Vašina: Konstrukce monochromátorù a
fokusaèní optiky od IR po mìkké rtg záøení, P. Vagoviè:
Monochromatizace tvrdého rtg záøení, V. Procházka:
Nukleární rezonanèní rozptyl a Mössbauerova spektro -
skopie s užitím synchrotronového záøení, V. Holý:
Studium nanostruktur synchrotronovým záøením, V. Holý,
J. Dohnálek: Alternativní malé zdroje intenzivního rtg
záøení, J. Hašek: Difrakèní mìøení pro biokrystalografii na
zdrojích synchrotronového záøení, Y. Chuskin: Ap pli ca -
tion of X-ray pho ton cor re la tion spec tros copy to soft mat -
ter, R. Mokso: Zobrazovací metody, J. Roithová: VUV a
chemie v plynné fázi, J. Žabka: Aplikácia synchrotrónneho 
žiarenia pri štúdiu ionosféry planét, G. Schoenhense: X-ray 
photoemission elec tron mi cros copy us ing syn chro tron ra -
di a tion - a pow er ful ap proach to chem i cal nanoanalysis,
sur face mag ne tism and ultrafast dy nam ics, M. Dopita, R.
Kužel: Synchrotronové záøení pro materiálový výzkum a
práškovou difrakci, M. Vondráèek: Èeská Ma te ri als Sci -
ence Beamline na synchrotronu ELETTRA.

Krátké pøednášky:  

M. Jergel: Real-time track ing of fast superparamagnetic
nanoparticle self-assemblying by fo cused syn chro tron
beam, P. Klang: Struktura whiskerù GaAs vyrostlých na
køemíkových nanovláknech, M. Barchuk: Monte-Carlo
sim u la tion of dif fuse X-ray scat ter ing from dis lo ca tions in
epitaxial lay ers, B. Schnei der: Konformace nukleových
kyselin, A. Stsiapanava: Crys tal li za tion and pre lim i nary
X-ray char ac ter iza tion of DhaA mu tants from Rhodo -
coccus rhodochrous, A. Štìpánková: Beta- Galacto sidáza z 
Arthrobacter sp. C2-2 inhibovaná galaktono lakto nem;
Krystalová struktura v rozlišení 2.2 C.

Pøístroje:

J. Dohnálek: Projekty BIOCEV and INSTRUCT, J.
Dohnálek: The first ex pe ri ence of a pro tein crys tal log ra -
pher with the Ox ford Dif frac tion En hanced Ul tra source
and the At las CCD de tec tor, V. Smith: Bruker Lat est Ad -
vances in Pro tein Crystallisation & Screen ing, M. Benson:
Rigaku Au to mated crys tal growth, trans port, ori en ta tion
and re trieval from  Rigaku, V. Smith: Bruker High est sig -
nal - Low est noise: De tec tors for X-ray crys tal log ra phy, P.
Munk: X-ray Dif frac tion anal y sis of pack aged coun ter feit
drugs and con trolled sub stances (nar cot ics), Pe ter Munk: l 
De ter mi na tion of Spe cific Sur face Area and Nanoparticle
Size Dis tri bu tion by SAXS

WWW pages:  http://www.xray.cz/xray/csca/kol2008/

Poèet úèastníkù: 95                 
Or ga ni za ce: P. Mikulík, R. Kužel, J. Hašek, Z. Šourek     

Všechny abstrakty jsou publikovány v Ma te ri als Struc ture
v. 15, num ber 2a  (http://www.xray.cz/ms/).  

                                                         

17. Regionální konference o práškové difrakci

Valtice, 19. - 20. 6., 2008

organizovaná spoleènì s kolokviem

Pøednášky: 

S. Daniš: Studium magnetických struktur, V. Petøíèek:
Upøesòování magnetických struktur v systému Jana2006,
J. Maixner: Zkušenosti s provozem podavaèe vzorkù pro
difraktometr XPert Pro, J. Drahokoupil: Mìøení
monokrystalù na práškovém difraktometru, D. Šimek:
Transformace NiTi drátù s tvarovou pamìtí pøi deformaci
sledovaná synchrotronovým záøením, P. Roupcová:
Analýza fázového složení Zr-Fe-V po opakovaném
nabíjení a vybíjení vodíkem, J. Hamza: Vliv reálné
struktury na kvantitativní fázovou analýzu, L. Smrèok: 
Štruktúra K2TaF7 pri 720 C - kombinované využitie
synchrotrónových práškových difrakèných dát a DFT
výpoètu v tuhej fáze, F. Laufek: Krystalografická studia
pyritových fází PtSnS, PtSeSe a PtSnTe , A.  Buchal: Ocel
ÈSN 14 331 po 10-ti letech po zpracování, M. Èeròanský:
Kumulanty v profilové analýze, Z. Pala: Studium
povrchových vrstev rozmìrných vzorkù difraktometrem
X'Pert Pro, Z. Matìj: Koplanární graxing exit rtg difrakce
na tenkých polykrystalických vrstvách, L. Nichtová:
Studium krystalizace tenkých vrstev TiO2.

Num ber of par tic i pants: 21

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

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

Kolokvium - Struktura 2009
Parkhotel Hluboká, Hluboká nad Vltavou
22. - 25. 6. 2009

Hlavní témata: strukturní analýza, biokrystalografie, rtg
pøístrojová technika, rtg zobrazování, zdroje, povrchy,
reálná struktura, chemická krystalografie

Pøednášky:  

P. Vojtíšek: Stereochemie komplexù lanthanoidù uží va -
ných v medicínì: Vztahy mezi strukturou a funkcí , F.
Laufek: Strukturní typy anorganických látek v databázi
ICSD, P. Øezáèová: Souèasné problémy v proteinové
krystalografii, B. Schnei der: Nová skupina krystalografie
proteinù na Biotechnologickém ústavu, S. Daniš: Kohe -
rentní difrakce, J. Fiala, I. Kraus: Povrchy a rozhraní, M.
Dopita: Elec tron back scat tered dif frac tion - prin ci ples and
ap pli ca tions, P. Mikulík: Mapování rozorientace krysta -
lové møíže metodou rock ing curve map ping,  M. Kotrlý:
Mikro a nanomateriály ve forenzní oblasti, M. Šlouf:
Elektronová difrakce, mikroprvková a obrazová ana lýza
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nanokrystalù , M. Klementová: Elektronová difrak ce -
SAED, CBED, NBED, PED

Krátké pøednášky:  

J. Drahokoupil: Výpoèet instrumentální funkce, M.
Èeròanský: Poznámky k momentùm difrakèních profilù, P. 
Roupcová: In flu ence of pro tec tive gas on the phase com po -
si tion of Mg-Ni-Fe-H based nanocomposite pre pared by
Spark syn the sis J. Kopeèek: Feromagnetická slitina s
tvarovou pamìtí Co38Ni33Al29 - pøíprava monokrystalù a
jejich charakterizace, P. Vojtíšek: Užiteèný dis or der, J.
Monco¾: Polymorfia, izomorfia, distorzná izoméria a
supra molekulová izoméria komplexov [Cu(RCOO)2

(dena)2(H2O)2] (dena = N,N-dietylnikotínamid), J. Hašek:
Struktura valinomycinu a jeho komplexù,  V. Goliáš:
Zkušenosti s testováním RTG mikrodifrakèních technik
pro použití ve forenzní oblasti,  P. Kacerovský: Mikros -
kopie nanoèástic a vrstev s nanoèásticemi, P. Klang: X-ray
char ac ter iza tion of GaAs nanowires on Si Nanowires 

In stru ments

L. Pína: Dif fracted-beam an a lyzer with mul ti ple sin gle
crys tals for high res o lu tion par al lel-beam X-ray dif frac -
tion, B. Míè: Bruker prod ucts, J. Maixner: Zkušenosti s
provozem poziènì citlivého detektoru LynxEye, P. Beran:
Prášková neutronová difrakce v ÚJF, T. Samtleben: New
Pos si bil i ties for X-ray Diffractometry: Bring ing Light into
Homelabs, D. Gotz: New ap pli ca tions of the PIXcel de tec -
tor, O.Presly: Cu vs Mo in Treat ment of a Non-merohedral
Twin us ing CrysalisPro, S. Prugovecki: Hard ra di a tion,
Pair Dis tri bu tion Func tions

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

Souèástí kolokvia Struktura 2009 byla též tradièní
pøehlídka studentských prací z oboru rtg a neutronové
strukturní analýzy. Zúèastnili se jí studenti z rùzných
institucí v Èeské republice a na Slovensku, kteøí prezen -
tovali výsledky diplomových a doktorských prací v oboru
rtg strukturní analýzy z èeských a slovenských pracoviš•.
Celkem 20 pøíspìvkù z oblastí - zbytková napìtí, tenké
vrstvy, øešení struktur, nanokrystalické materiály, protei -
nová krystalografie.

Nejlepší práce (prezentace) byly odmìnìny diplomy a  tøi
nejlepší i finanèní odmìnou - Mi chael Barchuk
(Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha): Monte Carlo
sim u la tion in thin lay ers of GaN, Jan Krèmáø
(Pøírodovìdecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno):
Rentgenová difrakce na polykrystalických multivrstvách v
GID geometrii, Andrea Štìpánková (Ústav makromole -
kulární chemie AV ÈR ): The bind ing modes of lig ands in

the ac tive site of b-galactosidase, Jan Jíša (Pøírodovìdecká 
fakulta Masarykovy Univerzity, Brno): Limity metody rtg
reflexe, Petr Kolenko (Ústav makromolekulární chemie
AV ÈR): De sign of novel poly mers for macromolecular
crys tal log ra phy.

V rámci kolokvia byly uspoøádány tøi kursy:

Jana 2006 (V. Petøíèek, M. Dušek)

CCDC da ta báze (J. Hašek)

Reálná struktura polykrystalických materiálù (R. Kužel)

WWW stránky http://www.xray.cz/xray/csca/kol2009/

Poèet úèastníkù: 79

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

Všechny abstrakty jsou publikovány v Ma te ri als Struc ture
v. 16, num ber 2a  (http://www.xray.cz/ms/).  

Kolokvium - Struktura 2010
Ho tel Soláò, Soláò

14. - 17. 6. 2010

Hlavní témata: prezentace laboratoøí

Pøednášky:  

J. Marek: Výroba RTG aparatur v ÈSR, Z. Šourek:
Laboratoø ROTAN, E. Dobroèka: Rtg laboratórium s
rotaè nou anódou združenia ústavov SAV MULTIDISC -
mož nosti difraktometra Bruker D8 DISCOVER SSS, M. 
Jergel: Rtg metódy a nové rtg laboratórium pre koplanárne
a nekoplanárne mapovanie reciprokého priestoru na
tuhých a kvapalných povrchoch na FÚ SAV, M. Meduòa:
RTG strukturní metody na Ústavu fyziky kondenzovaných
látek PøF MU, G. Demo: Aktualne technologické zazemie
urèené pre kryštalografiu biomakromolekúl v Národnom
cen tre pre výskum biomolekul, B. Schnei der: Strukturní
biologie na Biotechnologickém ústavu AV ÈR, I. Kutá
Smatanová: Proteinová krystalografie na JÈU,  J. Hašek:
Strukturní analýza molekulárních systémù v Ústavu
makromolekulární chemie AV ÈR, J. Ševèík: História a
súèasnos• kryštalografie bielkovín na ÚMB SAV, V.
Goliáš: Rentgenová difrakce v geologických oborech na
Pøírodovìdecké fakultì UK v Praze: Bahna a uran, L.
Èaploviè:Laboratórium štruktúrnych analýz Ústavu
materiálov MTF STU v Trnave, M. Èerník: Röntgenová
difrakcia v podmienkach U.S.Steel - zvyškové napetie,
textura a fázova analýza, N. Ganev, Z. Pala: Rentgenová a
neutronová difrakce na ÈVUT v Praze, M. Dušek:
Oddìlení strukturní analýzy na Fyzikálním ústavu AV ÈR,
J. Hybler: Laboratoø pro orientaci krystalù FZÚ AVÈR, M. 
Šlouf: Elektronová mikroskopie, mikroanalýza a difrakce
na ÚMCH AV ÈR, v.v.i., L. Pa lati nus: Laboratoø precesní
elektronové difrakce FZÚ AVÈR, J. Kulda: Eu ro pean in -
fra struc tures for neu tron scat ter ing stud ies, P. Beran:
Neutronové difrakèní  experimenty na pøístroji MEREDIT, 
M. Kotrlý: Rentgenové metody v kriminalisticko-
technické a znalecké praxi Kriminalistického ústavu Praha, 
M. Koman: In flu ence of  X-ray struc ture on the de vel op -
ment of co or di na tion chem is try, J. Kožíšek: Elektronová
struktúra koordinaèných zlúèenin, I. Císaøová: Centrum
molekulových a krystalových struktur na Pøírodovìdecké
fakultì v Praze, J. Rohlíèek: RTG strukturní analýza na
ÚCHPL VŠCHT v Praze, J. Filip: RTG difrakce nano -
materiálù na Pøírodovìdecké fakultì Univerzity Palackého
v Olomouci, R. Kužel, S. Daniš: Studium tenkých vrstev a
nanomateriálù na MFF UK, M. Pospíšil: Použití moleku -
lárních simulací pøi øešení struktur. Vyøešené struktury
vrstevnatých jílù.
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Krátké pøednášky:

F. Eichler: Možnosti prognozy sta bil ity sulfidù vùèi
zvìtrávaní z parametrù získaných Rietveldovou metodou,
P. Roupcová: Zmìny fázového složení komplexníxh
hydridù na bázi NaAlH4 exponovaných na vzduchu, R.
Skála: On the elas tic be hav ior of ze o lite paulingite: a syn -
chro tron pow der dif frac tion study, F. Laufek: Syntéza a
struktura Pd3AgSe a Pd3Pb2Te2, J. Drahokoupil: Zeolitové
membrány - ZSM-5, L. Urbániková: Štruktúra a funkcia
xylanázy A z Erwinia chrysanthemii, T. Prudnikova: Struc -
ture-func tional anal y sis of a haloalkane dehalogenase
DbeA from Bradyrhizobium elkani USDA94, V. Schmidt:
Crys tal li za tion of higher plant photosystem II, J. Haníková: 
Štruktúra koordinaèných zlúèenín Cu(II) S N metyl -
derivát mi etanu; diaminu a tetrafluoridoboritanovým
aniónom, P. Vranec: Com plexes of Ni(II) and Pd(II) with
8-hydro xyquinoline de riv a tives, I. Koèanová: Príspevok k
štúdiu kryštalových štruktúr Cu-Ni heterobimetalických
koordinaèných zlúèenin, M. Èeròanský:  Metoda dvou
záøení na urèení velikosti krystalitù a mikrodeformací, J.
Kopeèek: Strukturní vývoj ve feromagnetické slitinì s
tvarovou pamìtí Co38Ni33Al29, D. Šimek: Sledování
vlastností perlitické oceli v rtg. difrakci, M. Klementová:
SiGe produkty pøipravené pomocí CVD, P. Klang: Struc -
tural anal y sis of GaAs/Si nanowires, T. Èechal: Periodické
modulace deformaèního pole a magnetické anizotropie v
(Ga,Mn)As/InAs/GaAs strukturách

Pøístroje:

T. Samtleben: Clever diffractometers with the Incoatec
microfocus source, B. Míè: Bruker prezentace, S. Prugo -
vecki: Panalytical 2D and 3D de tec tor), E. Sarakinou: New
tech niques for TEM  nano-anal y sis : pre ces sion dif frac tion
and 3D dif frac tion to mog ra phy for struc ture de ter mi na tion
and  (EBSD-TEM like) high res o lu tion phase/ori en ta tion
maps, L. Pína: X-ray De tec tor with Submicron Res o lu tion

V rámci kolovia byly uspoøádány kurzy:

Proteinová krystalografie 
(J. Dohnálek, J. Brynda, P. Pachl, J. Hašek), 

Pro gram MAUD (M. Dopita, M. Èerník), 
Pro gram MStruct (Z. Matìj)

                                                                                                              

7th Dis cus sions in Struc tural Mo lec u lar 
Bi ol ogy 

Ústav fyzikální biologie, Nové Hrady, 12. - 14. 3. 2009

Hlavní pøednášky:

R. Ettrich: Struc ture of the mo tor sub unit and translocation
model for EcoR124I re stric tion-mod i fi ca tion com plex, J.
Dohnálek: The Small Laccase from Streptomyces coeli -
color, Z. Jiroušková: Electronegativity Equal iza tion
Method - Fast Method For Charge Cal cu la tion, J. Kmu -
níèek, M. Kuba: Metacentrum: e-in fra struc ture for solv ing
struc tural bi ol ogy re search chal lenges, J. Burda: Quan tum
chem i cal de scrip tion of the prop er ties and re ac tion mech a -
nisms of se lected anticancer metallodrugs with bio -
molecule, J. Pøecechtìlová: The in flu ence of back bone and

sol vent dy nam ics on 31P chem i cal shift ten sors in
Dickerson dodecamer: A com bined MD/DFT study, B.
Schnei der: DNA lo cal con for ma tions and their se quence
pref er ences, I. Kratochvílová: Con duc tiv ity of nat u ral and
mod i fied DNA mea sured by Scan ning Tun nel ing Mi cros -
copy. The ef fect of se quence, charge and stack ing, V.
Sklenáø: Quo vadis? NMR as an em i nent tool for struc tural
and sys tems bi ol ogy, T. Obšil: Role of 14-3-3 pro teins in
the reg u la tion of G-pro tein sig nal ing, J. Jonák:
Proteosynthetic elon ga tion fac tor EF-Tu do mains: ther mal
ad ap ta tion and func tions    

Krátké pøíspìvky: 

P. Florek, J. Hašek, A. Štìpánková, T. Koudeláková,
J. Von drášek, M. Krupièka, A. Foøtová, V. Štumbauer, 
V. Sychrovský, I. Beššeová, J. Èerný, P. Pachl, F. Lankaš,
R. Chaloupková, V. Bauerová, Z. Halbhuber, J. Vlach,
P. Plevka, D. Štys

WWW  - http://www.structbio.eu/

Num ber of par tic i pants:  109
Num ber of post ers: 42

Pøíspìvky v Ma te ri als Struc ture vol. 16 (2009), è. 1a.

8th Dis cus sions in Struc tural Mo lec u lar 
Bi ol ogy 

Ústav fyzikální biologie, Nové Hrady, 18. - 20. 3. 2010

Hlavní pøednášky:

P. Jungwirth: The in ter face be tween ox i dized phospholipid 
bilayers and aque ous so lu tions, R. Ettrich: Was bind ing of
free amino ac ids an early in no va tion in the evo lu tion of
allostery? J. Koèa: Com pu ta tional meth ods as a com po nent 
of mod ern struc tural bi ol ogy, I. Barák: Mo lec u lar and
struc tural mech a nisms of cell di vi sion site rec og ni tion in
Ba cil lus subtilis, B. Schnei der: Bioinformatic anal y ses of
the first sol va tion shell of nu cleic ac ids, M. Kuba:
MetaCentrum - On the Way from Dis trib uted Com put ing
to Cyber In fra struc ture for Re search, D. Štys: Three di -
men sional in for ma tion struc ture of liv ing cell fate, V.
Motáèková: Struc ture and dy nam ics of RNA poly mer ase
delta sub unit from Ba cil lus subtilis de ter mined by NMR
spec tros copy, K. Kubíèek: Struc tural in sights into re cruit -
ment and dis so ci a tion of RNA poly mer ase II ter mi na tion
fac tors, V. Veverka: Struc tural in sight into reg u la tion of
the Wnt/b-catenin sig nal ling path way by sclerostin: im pli -
ca tions for os teo po ro sis treatments 

Krátké pøíspìvky:
Z. Tošner, P. Srb, J. Prchal, V. Kopecký, V. Andrus -
chenko, I. Kratochvílová, B. Minofar, V. Štìpánková, T.
Mozga, V. Spiwok, R. Svobodová-Vaøeková, J. Èerný, L.
Benda, C.M. Ionescu, J. Alán, T. Obšil, K. Procházková, P. 
Mader, D. Kopeèný, J. Wolfová, T. Klumpler, J. Hašek F.
Hóbor, J. Houser, R. Dvorský

WWW  - http://www.structbio.eu/

Num ber of par tic i pants:  113
Num ber of post ers: 44
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Pøíspìvky v Ma te ri als Struc ture vol. 17 (2010), è. 1a.     

Èeská spoleènost pro strukturní biologii

Na 8. setkání strukturních biologù byla založena Èeská
spoleènost pro struktruní biologii, schváleny stanovy a
zvolena rada spoleènosti. Adresa spoleènosti je

The Czech So ci ety for Struc tural Bi ol ogy
(Èeská spoleènost pro strukturní biologii)
Vídeòská 1083
CZ-142 20 Praha 4, Czech Re pub lic
fax: +420 296 443 610
IÈO: 0022869433 

Rada:

Ing. Jan Dohnálek, Ph.D. pøedseda
Prof. RNDr. Vladimír Sklenáø, DrSc., místopøedseda
Ing. Bohdan Schnei der, DrSc., pokladník

Doc. RNDr. Rudiger Ettrich, PhD, RNDr.  Jindøich Hašek,
DrSc., Ing. Rich ard Hrabal, CSc., Doc. RNDr. Tomáš
Obšil, Ph.D., èlenové.

Vìdecká rada Krystalografické spoleènosti

2007-2010

Ing. Hana Brusová 
Laboratoøe pevné fáze a optické èistoty
Zentiva, a.s.

RNDr. Jiøí Brynda, CSc. 
Ústav molekulární genetiky
Akademie vìd Èeské republiky, v.v.i., Praha

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

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

Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
Západoèeská univerzita, Plzeò

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

RNDr. Jindøich Hašek, DrSc. 
Ústav makromolekulární chemie 
Akademie vìd Èeské republiky, v.v.i., Praha

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

RNDr. Jiøí Hybler, CSc. 
Fyzikální ústav
Akademie vìd Èeské republiky, v.v.i., Praha

RNDr. Jiøí Kulda, CSc. 
In sti tute of Laue-Langevin
Grenoble, France

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

       v Èeských Budìjovicích

RNDr. Radomír Kužel, CSc. 
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, 
Praha

RNDr. Zbynìk Šourek, CSc. 
Fyzikální ústav 
Akademie vìd Èeské republiky, v.v.i., Praha

Volby nové vìdecké rady

Na kolokviu Struktura 2010 na Soláni, dne 14. 6. byly
ukonèeny volby vìdecké rady na další období. Hlasování
probíhalo pøed tím i korespondenènì. Volební komise ve
složení, pøedsedkynì Ivana Císaøová, èlenové Petr
Bezdièka, Mar ian Koman, Edmund Dobroèka porovnala
hlaso vací obálky se seznamem Krystalografické spoleè -
nosti (všechny hlasy odpovídaly èlenùm spoleènosti, nikdo 
nehlasoval dvakrát). Komise obdržela celkem 88 platných
hlasovacích lístkù, rozlepila obálky, vyjmula lístky a
zlikvidovala obálky, seèetla hlasy. Pøedsedkynì komise
pak zveøejnila poøadí prvních 13 kandidátù s poètem
obdržených hlasù (v závorce).

Vìdecká rada Krystalografické spoleènosti

2010-2013

Ing. Hana Brusová (39)
Laboratoøe pevné fáze a optické èistoty
Zentiva, a.s.

RNDr. Jiøí Brynda, CSc. (47)
Ústav molekulární genetiky
Akademie vìd Èeské republiky, v.v.i., Praha

Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc. (47)
Západoèeská univerzita, Plzeò

Prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. (53)
Fakulta jaderná a inženýrská ÈVUT, Praha

RNDr. Jindøich Hašek, DrSc. (68)
Ústav makromolekulární chemie 
Akademie vìd Èeské republiky, v.v.i., Praha

RNDr. Jaromír Hrdý, DrSc. (45)
Fyzikální ústav
Akademie vìd Èeské republiky, v.v.i., Prah

RNDr. Jiøí Hybler, CSc. (45)
Fyzikální ústav
Akademie vìd Èeské republiky, v.v.i., Praha

RNDr. Jiøí Kulda, CSc. (52)
In sti tute of Laue-Langevin
Grenoble, France

Doc. Ivana Kutá Smatanová, PhD   (58)
Ústav fyzikální biologie, Jihoèeská univerzita

       v Èeských Budìjovicích
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Doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (80)
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, 
Praha

Doc. RNDr. Petr Mikulík, PhD (51)
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, 
Praha

Ing. Bohdan Schnei der, CSc. (36)
Biotechnologický ústav, 
Akademie vìd Èeské republiky, v.v.i., Praha

RNDr. Zbynìk Šourek, CSc. (61)
Fyzikální ústav 
Akademie vìd Èeské republiky, v.v.i., Praha

Nikdo z kandidátù nezískal ménì než 24 hlasù. Pøi
odstoupení èlena vìdecké rady bude tato doplnìna z
náhradníkù dle dalšího poøadí (Jiøí Kameníèek, Mar tin
Kusý).

Nová vìdecká rada na svém prvním zasedání zvolila
funkcionáøe Krystalografické spoleènosti. 

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. Èlánky z
èasopisu jsou volnì dostupné ve formátu PDF na adrese:
http://www.xray.cz/ms. Èasopis je zaøazen do databáze
volnì dostupných elektronických èasopisù Di rec tory of
Open Ac cess Jour nals (http://www.doaj.org/). 

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).

INTERNET

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

zajišÙuje 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).

Synchrotronová sekce

Synchrotronová sekce v rámci Krystalografické spoleè -
nosti byla založena v èervnu 2008 na kolokviu Struktura
2008. Jejím cílem je sdružit uživatele synchrotronového
záøení a poskytnout platformu pro výmìnu informací
široké komunite využívající synchrotronové záøení, která
zahrnuje nejen fyziky, ale i chemiky, bi ol ogy, ge ol ogy,
lékaøe, techniky a pracovníky dalších oborù. Momentální
webová stránka je umístìna na http://www.phys -
ics.muni.cz/ufkl/SynSekce.

Grantové projekty

Spoleènost vítá všechny iniciativy a projekty prospìšné
pro rozvoj krystalografie a oborù s ní souvisejících.

Spolupráce

Spoleènost úzce spolupracuje s následujícími odbornými
organizacemi:

Odborná skupina pre fyziku a chémiu tuhých látok,
Bratislava

Regionální komitét IUCr,

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 250
Kè, 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.

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;
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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 letech 2008-2010. Zvláštní podìkování patøí:

H. Brusové, J. Hyblerovi, M. Klementové, I. Kuté
Smatanové, R. Kuželovi,  P. Lukášovi, P. Mikulíkovi, P.
Ryšánkovi,  B. Schneiderovi, L. Smrèokovi, Z. Šourkovi.

Sekretariát spoleènosti 2007-2010

Pøedseda:

RNDr. Jindøich Hašek, DrSc
Ústav makromolekulární chemie AV ÈR

Místopøedseda:

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

Místopøedseda:

Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, Csc.
Západoèeská univerzita

Tajemník

Doc. RNDr. Radomír Kužel, Csc.
Matematicko-fyzikální fakulta UK

Sekretariát spoleènosti od r. 2010

Èinnost spoleènosti øídí sekretariát spoleènosti ve složení:

Pøedseda:

RNDr. Jindøich Hašek, DrSc
Ústav makromolekulární chemie AV ÈR
Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6 

      Tel. 00420- 296 809 390, 
Fax: 00420- 296 809 410

       E-mail: hasek@imc.cas.cz

Místopøedseda:

RNDr. Zbynìk Šourek, CSc.
Fyzikální ústav AV ÈR
Na Slovance 2
182 21 Praha 8
Tel. 00420- 266 052 892
Fax: 00420- 286 890 527

       E-mail: sourek@fzu.cz

Místopøedsedkynì:

Doc. Ivana Kutá Smatanová, PhD 
Ústav fyzikální biologie, Jihoèeská univerzita

       v Èeských Budìjovicích
Nový zámek 136
373 33 Nové Hrady
Tel. 00420- 386 361 279
Fax: 00420- 386 361 219
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