
KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST

Struèný pøehled èinnosti v roce 2011

V roce 2011 byla Krystalografická spoleènost poøadatelem 
èi spolupoøadatelem tradièních Roz ho vo rù, ko lok via
Struktura 2011 a 9. Setkání strukturních biologù.

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

287. ROZHOVORY 

U. S. Steel Košice, 4. 11.

40 rokov RTG laboratória v U.S. Steel Košice 

Pøednášky: 
K. Lacková: Komplexné zlúèeniny Cu(II) obsahujúce
trikyánmetanid a N-donorové chelátové ligandy, L.
Váhovská: Príprava a štruktúrna analýza koordinaèných
zlúèenín Fe(II) a Co(II) s N-donorovými bidentátnymi
ligandami, P. Vranec: Štvorcovo-planárne komplexy Pd –
analógy cisplatiny a karboplatiny, M. Almáši: Štúdium
štruktúry komplexov typu [Ln(FOR)3]n použitím
HE-XRPD, N. Pavlišáková: Štruktúra vybraných
komplexov niklu a kobaltu s 2,2´-dipyridylamínom ako
blokujúcim ligandom, I. Vìtvièka: Vliv teèení na texturu
obalových trubek ze slitiny Zr1Nb zkoumaný neutronovou
difrakce,  L. Hrabèáková: Využitie metodiky EBSD v
podmienkach USS Košice, M. Èerník: História rtg
laboratória od roku 1971. Èinnos•, výsledky a zaujímavé
riešenia - textúr, vnútorných napätí a fázového zloženia.

Exkurze.

Organizace:  M. Èerník

288. ROZHOVORY 

Ústav makromolekulární chemie AV ÈR v.v.i, 2. 12. 2011  

Krystalografie v chemii, fyzice a biologii

Pøednášky: 
I. Kraus: Rentgenové záøení ve vývoji èeské fyziky,
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L. Pína: Rentgenová optika v Èeské republice - historie a
souèasnost, M. Èeròanský: Význam momentù v profilové
analýze, V. Sklenáø: Quo Vadis? NMR as an em i nent tool
for struc tural and sys tems bi ol ogy, J. Maixner: Laboratoø
rentgenové difraktometrie a spektrometrie - historie a
souèasnost, D. Gyepesová: Niektoré aspekty štrukturného
výskumu vybraných anorganických zlúèenín, F. Valach:
Štruktúrne korelácie v chemickej kryštalografii, M. Petrák: 
Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí nad Labem, R.
Kužel: Vzpomínka na pøátele èeskoslovenské krystalo -
grafie - Prof. Petera Klimanka a Prof. Roberta L. Snydera 

Organizace: J. Hašek

Kolokvium - Struktura 2011
Ho tel Karel IV, Turnov

14. - 17. 6. 2010

Hlavní témata, pøednášky:  

Nanomateriály

M. Šlouf: Nanoèástice pro vícenásobné imunoznaèení a
nukleaci krystalizace polymerù, P. Roupcová: Nano -
crystalline ma te ri als con tain ing 3d met als for hy dro gen

stor age, P. Brázda: e-Fe2O3 - tvar a distribuce velikosti
nanokrystalù pøipravených v SiO2 matrici
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Materiály

J. Drahokoupil: Anal y sis of higly mo bile twin bound ary in
NiMnGa martensite by X-ray dif frac tion, J. Kopeèek:
Feromagnetické tvarové pamìti na bázi kobaltu, D. Šimek:
Využití difrakce k charakterizaci pevnosti válcované a
tažené feriticko-perlitické oceli, M. Èerník: Röntgenová
difrakèná analýza trosiek. EBSD analýza obalových
plechov.

Fázová analýza

J. Fiala: Kvalitativní a kvantitativní fázová analýza, M.
Kotrlý:  Zkušenosti s práškovou mikrodifrakcí ve forenzní
praxi

Fázové transformace, instrumentace

A. Zorkovská: Transformácia kalcitu na aragonit v procese
mletia vajeènej skrupiny, J. Polák: Pìstování safírových
profilù metodou EFG a jejich využití pøi strukturní analýze.

Prvková analýza

V. Starý: Elektronová mikroanalýza a nìkteré další metody 
prvkové analýzy, S. Daniš: Rtg flu o res cence, K. Mašek:
Metody povrchové a tenkovrstvé analýzy prvkového

složení (XPS, AES, SIMS), difrakce fotolektronù, V. Hav -
rá nek: Úvod do využití iontových svazkù. Rozptyl iontù,
metody PIXE, PIGE, protonová mikrosonda. Metoda RBS, 
iontové kanálování, J. Dohnálek: Identifikace iontù v
proteinech.
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Struktury

M. Dušek: Con sti tu tion iso mers of [Cp*2Mo2P2Se3
(CuI)3(CH3CN)]n, J. Hašek: Interakce polymerù s protei -
ny - Polymerní strukturní databáze, J. Brynda: Aspartátové
proteasy pathogení kvasinky Candida parapsilos, M.
Pospíšil: Interkalované hydrotalcity, difrakce a modelo -
vání, F. Laufek: Krystalografické studium ternárních
systémù s platinovými kovy

L. Sodomka: Sto šestnáct let využívání rentgenového
záøení, Urèování dokonalosti zrn karbidu titanu a nitridu
boru pøipravených metodou vysokoteplotní samošíøící se
syntézy, M. Èeròanský: Metoda dvou záøení - ex per i ment,
R. Kužel: Textury a napìtí v tenkých vrstvách. Vybrané
zajímavé pøípady

Pøístroje:

J. Maršík: Nové možnosti difraktometru Rigaku SmartLab, 
T. Samtleben: High-bril liance low-maintaince microfocus
sources for diffractometry, B. Míè: Produkty firmy Bruker

V rámci kolovia byl uspoøádán kurs fázové analýzy (P.
Bezdièka, R., Kužel) a také exkurze do Cryturu v Turnovì.

9. Pøehlídka studentských prací z oblasti krystalografie 
a strukturní analýzy 

Souèástí kolokvia Struktura 2011 byla též tradièní
pøehlídka studentských prací. Zúèastnili se jí studenti z
rùzných institucí tentokrát pouze v Èeské republice, kteøí
prezen tovali výsledky diplomových a doktorských prací
v oboru rtg strukturní analýzy. Celkem 13 pøíspìvkù z
oblastí - protei nová krystalografie, tenké vrstvy,
nanokrystalické materiály, materiály (textury a napìtí).
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A. Štìpánková: Struc tural and func -
tional study of bi-func tional anhy -
drolase, T. Kova¾: Crys tal li za tion
and X-ray struc tural anal y sis of bifunctional nuclease
TBN1, G. Demo: Proteiny zapojene do DNA transkripcie, 
J. Rùžiè ka: Studium kyslíkových precipitátù v Czochral -
ského køemíku pomocí Laueho rtg difrakce, J. Matìjová:
Nanoheteroepitaxy of Ge on Si(001) Stud ied by X-ray Dif -
frac tion,  M. Barchuk: De ter mi na tion of the de fects in the
a-plane GaN heteroepitaxial lay ers, L. Horák: Studium Mn
intersticiálù v (Ga,Mn)As pomocí rtg difrakce s vysokým
rozlišením,  J. Endres: Kvantové teèky v amorfní matrici,
V. Valeš: Nanoteèky Fe2O3/TiO2 v Si matrici: Struktura a
morfologie, T. Brunátová: Studium struktury titaná tových
nanotrubek, M. Krùželová: Studium slitin na bázi zirkonia
pomocí neutronové difrakce, Z. Pala: Studium hloubkové

distribuce reálné struktury pomocí difrakèních technik, J.
Drahokoupil: Fázová transformace v auste nitické oceli
vyvolaná plastickou deformací.

Hlavními ocenìnými byli: Z. Pala, M. Krùželová a
J. Drahokoupil (FJFI ÈVUT Praha), L. Horák (MFF UK), 
J. Rùžièka (PøF MU Brno), T. Kova¾ a A. Štìpánková
(ÚMCH AV ÈR, Praha)

WWW  - http://www.xray.cz/xray/csca/kol2011/

Abstrakty pøíspìvkù: 

http://www.xray.cz/ms/bul2011-2.htm

Poèet úèastníkù:  63
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9th Dis cus si on in Structu ral Mo le cu lar
Biology                                                      

Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady
24.-26. 3.

Hlav ní pøed náš ky:

I. Barák: Lipid he li ces for ma tion in Ba cil lus subtilis cell
mem brane, P. Malý: Gen er a tion of artifical bind ers with
af fin ity to hu man cytokines via com puter-as sisted mu ta -
gen e sis of a sta ble pro tein scaf fold and ri bo some dis play
se lec tion, J. Pøecech•elová: Tor sion an gle de pend ence of
phos pho rus chemcial shifts in a nu cleic acid back bone
from com bined mo lec u lar dy nam ics and den sity func -
tional cal cu la tions, P. Øezáèová: Crys tal struc tures of two
pro te ase in hib i tors from tick sa liva,  L. Urbániková: Struc -
tural ba sis for sub strate rec og ni tion by GH30 glucuro no -
xylanase from Erwinia Chrysanthemi, J. Brynda: Crys tal
struc ture of the mouse galectin-4 N-ter mi nal car bo hy drate
rec og ni tion do main, R. Dvorský: Im pact of Point Mu ta -
tions on Pro tein Func tions: Ex am ple Case of Ras GTPases

Krátké pøednášky:
P. Dvoøák, J. Prchal, J. Dohnálek, D. Rozbeský, P. Hanc,
V. Andrushchenko, L. Øežábková, M. Šebela, P. Man, Z.
Chval, V. Sychrovský, Z. Futera, V. profant, J. Hudecová,

D. Øeha, I. Kishko, J. Hašek, A. Štìpánková, T. Kova¾, O.
Kroutil, M. Krupièka, P. Pachl, A. Køenek, M. Ruda, O.
Skøehota, J. Houser, R. Ettrich

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

Abstrakty pøíspìvkù: 

http://www.xray.cz/ms/bul2011-1.htm

Poèet úèastníkù:  122
Poèet posterù: 46

Od roku 2010 je hlavním organizátorem Èeská spoleènost
pro strukturní biologii.

Ó Krystalografická spoleènost

284 KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST 2011

L. Horák, J. HašekJ. Rùžièka, J. Hašek

J. Endres, J. Hašek M. Krùželová, J. Hašek



Èeská spoleènost pro strukturní biologii

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

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

Vìdecká rada:

Jan Dohnálek, pøedseda
Vladimír Sklenáø, místopøedseda
Bohdan Schnei der, pokladník

Rudiger Ettrich, Jindøich Hašek, Rich ard Hrabal, Tomáš
Obšil, èlenové.

Vìdecká rada Krystalografické spoleènosti

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

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

Prof. 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

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

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

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

       v Èeských Budìjovicích

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

Doc. RNDr. Petr Mikulík, PhD 
Pøírodovìdecká fakulta Masarykovy Univerzity, 
Brno

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

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

Redakce spoleènosti

Èasopis spoleènosti

(pùvodnì Bul le tin Krystalografické spoleènosti)

vychází pod jménem “Ma te ri als 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.
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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 300
Kè, pro studenty a dùchodce pak 100,- Kè roènì.

Poplatek zahrnuje vložné na Rozhovory (4 jednodenní
semináøe o strukturní analýze), zasílání informaèních
materiálù a zasílání dvou èasopisù - “News let ter IUCr”' a
“Ma te ri als 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.

Sekretariát spoleènosti 

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 
Fakulta rybáøství a ochrany vod, Jihoèeská univerzita

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

       E-mail: kuta@frov.jcu.cz

Tajemník

Doc. RNDr. Radomír Kužel, Csc.
Matematicko-fyzikální fakulta UK,
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2
Tel: 00420-221911394
Fax: 00420-224911061
E-mail: kuzel@karlov.mff.cuni.cz

Regionální komitét IUCr 

Doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (pøedseda)
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze

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

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

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

Doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
Fac ulty of Chem i cal Tech nol ogy
Slo vak Tech ni cal Uni ver sity, Bratislava
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Doc. Ivana Kutá Smatanová, PhD 
Fakulta rybáøství a ochrany vod, Jihoèeská univerzita

       v Èeských Budìjovicích

Doc. RNDr. Petr Mikulík, PhD
Pøírodovìdecká fakulta
Masarykova univerzita v Brnì

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

R. Kužel, J. Hašek

FEBS Ad vanced Course „Ad vanced meth ods 
in macromolecular crys tal li za tion IV

Aka de mic ké  a uni ver zit ní cen t rum Nové Hra dy
25. 6.- 2. 7. 2010

Na úspìšné tøi roèníky FEBS PLC kurzù konaných v letech 
2004, 2006 a 2008 navázal ètvrtý poøádaný poprvé na
konci èervna 2010. Na kurz pøijali pozvání pøední svìtoví
odborníci z oblasti proteinové krystalografie jako napø.
Prof. Na omi Chayen z Im pe rial Col lege Lon don (UK),
Prof. Mar tin Caffrey z Trin ity Col lege Dub lin (Irsko), Dr.
Terese Berfors z Upsalla Uni ver sity (Švédsko), Prof. Juan
Manuel García-Ruiz z Laboratorio de Estudios Cristal -
ografico (LEC) Edificio BIC-Granada (Španìlsko), Prof.
Chris tian Betzel z Univ.-klinikum Ham burg (Nìmecko) a
dalších 16 svìtovì uznávaných specialistù. Akci, která
byla poøádaná pod záštitou FEBS (Fed er a tion of Eu ro pean
Bio chem i cal So ci et ies), sponzorovalo 7 zahranièních a 2
èeské firmy a také Èeská a Slovenská Krystalografická
spoleènost. Na základì požadovaných kritérií bylo na kurz
vybráno šest studentù z Èech a devatenáct studentù z ostat -
ních evropských zemí. V dopoledních cyklech pøed nášek
se studenti seznámili s metodami izolace, purifikace a
krystalizace proteinù. Obeznámili se nejen se standard ními 
postupy, ale také s nejnovìjšími trendy. V odpo ledních
hodinách si v rámci praktické výuky vyzkou šeli vše, co se
dozvìdìli na pøednáškách. Praktická cvièení se konala v
místì kurzu v Laboratoøi biomo lekulární krystalo geneze a
krystalografie. Studenti si s použitím rùzných krystali -
zaèních metod (hang ing drop & sit ting drop vapour dif fu -
sion meth ods, crys tal li za tion in gel, streak seed ing, aj.)
sami vypìstovali krystaly modelových a nìkteøí i vlastních
proteinù, seznámili se s pøístrojem využívajícím dynamic -
ký rozptyl svìtla a s jeho aplikací v krystalografii, vyzkou -
šeli si krystalizovat s pomocí robota zapùjèeného od firmy
Douglas In stru ments, nauèili se oèkovat a zmrazovat

krystaly a správnì pracovat s komerèními sadami roztokù.
V rámci jednotýdenního pobytu byl zajištìn kromì
vìdeckého programu také kulturnì-spoleèenský pro gram,
napøíklad návštìva Èeského Krumlova. Na závìr kurzu
byla studenty vyhodnocena jeho odborná a spoleèenská
úroveò formou dotazníku a lze konstatovat, že úèastníci
byli s kurzem velmi spokojeni (98 % studentù oznaèilo
kurz jako vynikající) a uvítají další kurzy, které budou v
podobném rozsahu probíhat i v následujících letech.
Veškeré informace o krystalizaèních kurzech poøádaných
na Nových Hradech jsou uveøejnìny na internetové adrese
http://www.img.cas.cz/igm/cc.

Po èet úèast ní kù: 25

Poèet vyuèujících: 24

Abstrakty pøíspìvkù byly otištìny v Ma te ri als Struc ture,
vol. 17, no. 3a (2010).

http://www.xray.cz/ms/bul2010-3a.htm
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Ivana Kutá Smatanová, Pavlína Øezáèová, Rolf Hilgenfeld

Ivana Kutá Smatanová
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