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V nádherných prostorech barokního Bøevnovského klášte -
ra v Praze se konala osmá konference Aperiodic vìnovaná
všem aspektùm aperiodických krystalù. Konference se
koná každé tøi roky. Konference se zúèastnilo 134 delegátù 
z 25 rùzných zemí a 22 mladých vìdcù bylo podpoøeno
díky finanèní asistenci IUCr. Konference byla uspoøádána
pod záštitou Komise pro aperiodické krystaly  Mezinárodní 
unie krystalografie, místním organizátorem byla Krystalo -
grafická spoleènost. Pìt konferenèních dní pokrylo klasic -
ké modulované struktury, kvazikrystaly a magne tické
struk tury, stránky symetrie, matematické aspekty, teo rii
dláž dìní, vysokotlakou krystalografii, difuzní rozptyl,
dynamiku krystalových møíží, fyzikální vlastnosti a
souèástí byly i komerèní prezentace. Zvláštní sekce byla 
bylo uspoøádána na památku Chrise Henley, jednoho z
prùkopníkù kvazikrystalové vìdy, který nedávno zemøel.
Èestná pøednáška "Užiteènost a nepoužitelnost super -
prostoru k problematice  aperiodických krystalù"  pronese -
ná nositelem Ewaldovy ceny z roku 2014 Tedem
Jansse nem byla následovaná výletemdo "Kanady, dvou
Amerik a Mexika" nebo ke známému hradu Køivoklát,
obojí v blízkosti Prahy. Další konference  Aperiodic bude
poøádána v roce 2018 v Ames, Iowa, USA.

Abstrakty všech pøednášek a posterù byly publikovány
ve zvláštním èísle Ma te ri als Struc ture, díl 22, è. 4 (2015),
online http://www.xray.cz/ms/bul2015-4.htm.

Konferenèní stránky: http://crysa.fzu.cz/aperiodic2015/

Michal Dušek, Václav Petøíèek, Radek Kužel

ICCBM 2016

In ter nati o nal Con fe ren ce on Crys tal li zati on of Bi o lo gi -
cal Macromolecules

Ho tel Py ra mi da, Pra ha, 
2.– 7.7. 2016

Konference ICCBM jsou organizovány od roku 1985 v
mnoha zemích po celém svìtì. Praha tedy byla poctìna
možností uspoøádat 16. mezinárodní konferenci o krysta -
lizaci biologických makromolekul (ICCBM16) a pøivést
odborníky z rùzných oborù, které se zajímají o krystalizaci
bio lo gických makromolekul. Témata konference se zamì -
øila na pokrytí všech aspektù biologické krystalo geneze od
základního výzkumu v oblasti nukleace a rùstu krystalù až
po praktický vývoj metod krystalizace a také pokroèilé
pøístupy.

Konference byla organizována Mezinárodní organizací 
pro biologickou krystalizaci a Krystalografickou spoleè -
ností.

Úèastníci konference byli pøivítáni dìkanem Pøírodo -
vì decké fakulty Jihoèeské univerzity a dalšími organi -
zátory. Pro gram pak sestával ze 14 rùzných mikrosympozií 
zamìøených na krystalizaci membránových proteinù, krys -
ta lizaci makromolekulárních komplexù, automatizaci pøi
krystalizaci, krystalizaèních pøístupù pro sériovou krysta -
lo grafii, chemickou krystalizaci, komplementární a skóro -
vací metody, výuku makromolekulární krystalizace,
krystalizaèní metody pro difrakci neutronù , teorie a praxe
krystalizace a krystalizace v prùmyslu a biomedicínì. Na
konferenci byla pozvána nositelka Nobelovy ceny, prof.
Ada Yonath z Weizmanova pøírodovìdeckého ústavu (Re -
ho vot, Izrael) a pøednesla pøednášku nazvanou The Re cent
Res o lu tion Rev o lu tion & Friendly Med i cine. Pøednáška
byla veøejná a zúèastnili se jí i zájemci, kteøí nebyli
úèastníky ICCBM16. Po pøednášce mohli všichni poslou -
chat barokní hudbu v podání souboru Ars Instru mentalis
Pragensis. Další veøejnou pøednášku s názvem The im pact
of crys tals in art and mind, pøednesl prof. Juan Manuel
García-Ruiz. 
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Vedle ústních prezentací byli úèastníci vyzváni k
prezentaci svých výsledkù ve fromì posterù, kterých bylo
nakonec 72 ve dvou veèerních sekcích. Diskuse bìhem
posterových sekcí byly velmi produktivní a užiteèné pro
všechny úèastníky. Pìt posterù získalo ceny. 

Na konferenci také byla v hotelovém foyeru insta -
lována výstava 12 umìleckých plakátù, pøedsta vují cích
krystaly široké veøejnosti, CRISTALES. Plakáty byly
poskyt nuté Juanem Manuelem Garciou-Ruizem.

Pøedposlední den byhl zorganizován vlakový výlet do
plzeòského pivovaru spojený s veèeøí a exkurzí do pivo -
varu.

Abstrakty všech pøednášek a posterù byly publikovány
ve speciálním èísle Ma te ri als Struc ture, díl 23, è. 2 (2016),
111 stran. http://www.xray.cz/ms/bul2016-2.htm.

Více informací a konferenèní fota lze nalézt na strán -
kách
http://www.xray.cz/iccbm/ resp. http://www.iccbm16.org

Iva na Kuta Sma ta nová, pøed sed ky nì konference 
Pa vlí na Ma loy Øe zá èová, mís to pøed sed ky nì konference 

Radomír Kužel a Jindøich Hašek

XTOP 2016

13th Bi en nial Con fe ren ce on High Re so lu ti on X-Ray
Diffracti on and Ima ging

Kino Sca la, Brno
4.– 8.9. 2016

Konference XTOP jsou organizovány od roku 1992 každé
dva roky evropskými vìdeckými skupinami, které se zabý -
vají metodami rtg rozptylu, rtg zobrazovacími metodami a
inst ru men tací, a to jak s laboratorními tak i synchro tro -
novými zdroji. V Èeské republice se tato konference kona -
la již podruhé. V Brnì ji organizovala Krystalografická
spoleènost, Masarykova univerzita (MU) a CEITEC MU.
Místem konference bylo univerzitní kino Scala, díky
èemuž se mohli pøednášející i posluchaèi tìšit z velkého
promítacího plátna a vynikající akustiky. O pestrou stravu
bìhem pøestávek se postaralo zázemí kina, o obìdy a
posterové rauty menza MU a o dvì  konferenèní veèeøe ho -
tel Velká Klajdovka a Pivovarská restaurace Starobrno.

Konference se zúèastnilo 150 vìdcù a 10 firemních
sponzorù. Organizaènímu výboru pomohla s urèením hlav -
ních témat a programu konference a výbìrem èlánkù mezi -
národní programová komise sestávající z 15 uznávaných
vìdcù.

Jak je dobrým zvykem na XTOPu, pøed samotnou kon -
fe rencí probìhla jednodenní škola urèená nejen pro studen -
ty a mladé vìdce, ale i pro všechny, kteøí se chtìjí více
doz vìdìt o souèasných trendech více, než se dá stihnout
bìhem krátkých pøednášek konference samotné. Vybraná
mo der ní témata týkající se rentgenových metod a instrum -
en tace byla pøedstavena v šesti (80+20)minutových pøed -
náškách. Tyto tzv. tutoriály pøedstavily poslucha èùm
proble matiku, realizaci i aplikace moderních rtg zobra -
zovacích metod, skenovacích metod s nanosvazky, metod
využívajících fázový kontrast a energiove laditelné zdroje,
pokrok v realizaci zdrojù synchrotronového záøení, ale též
aplikací a novinek v oblasti laboratorních rentge nových
experimentu.

Odborný pro gram konference byl rozdìlen do 12 pøed -
náškových a dvou veèerních posterových sekcí. Celkem
zaznìlo 11 zvaných 40minutových pøednášek, 42 krátkých
20minutových prezentací a bylo vystaveno 98 posterù.

ICCBM-16, cof fee breakICCBM-16, IUCr poster prize

XTOP 2016, B. Tan ner



Aèkoliv se metody rentgenového rozptylu a zobrazovacích 
technik rozvíjejí více než sto let, je zde stále mnoho
nového. Zmíníme alespoò nìkterá témata. Moderní instru -
men tace umožnuje rychlejší mìøení nutná pro in-situ a
in-operando studia. Experimenty využívající vysoké
koherence synchrotronového svazku vedou k metodám s
fázo vým kontrastem, pøípadnì fázovým i absorpèním
kontrastem, což vyžaduje sofistikovaný pøístup pro rekon s -
trukci zobrazovaných objektu. Klasické difrakèní èi
maloúhlové rozptylové experimenty zde byly prezen -
továny zejména ve spojení s mapováním reciprokého
prostoru nanostruktur èi tenkých vrstev pomocí dvou -
rozmìrných detektoru. Nechybìla ani strukturní studia
slitin nebo biologických makromolekul, krystalù èi
struktur pro polovodicový prùmysl nebo systémù pro

rentge novou optiku. Èást pøíspìvkù byla též vìnována
teoretickým pracem.

Abstrakty všech 147 pøijatých pøednášek a posterù byly 
publikovány ve speciálním èísle Ma te ri als Struc ture, díl
23, 3 (2016) http://www.xray.cz/ms/bul2016-3.htm.  

Vybrané èlánky úèastníkù konference byly øádnì
recenzovány a publikovány s volným pøístupem ve
speciálním èísle èasopisu Jour nal of Ap plied Crys tal log ra -
phy v èervnu 2017, svazek 50, 
viz http://jour nals.iucr.org/j/is sues/2017/03/00/.

Více informací a konferencní fota i videa lze nalézt na
stránkách http://xtop2016.sci.muni.cz/.

Petr Mi ku lík, pøed se da kon fe ren ce

VZPOMÍNKY

Uplynulé roky a mìsíce nepøínášely jen pozitivní zprávy.
Odešlo nìkolik osobností tak èi onak spojených s Krystalo -
grafickou spoleèností. V následujících textech pøinášíme
nìkolik vzpomínek. Jedná se o ètyøi èestné èleny naší
spoleè nosti. Jsou to dva významní svìtoví krystalo grafové, 
autoøi prvního dílu Mezinárodních krystalo gra fic kých
tabulek Theo Hahn a Hans Wondratschek a také Fero
Hanic z Bratislavy a Josef Kubìna z MU Brno, dále èlen
komisí IUCr a pøední odborník v oblasti teorie grup
Vojtìch Kopský a také ¼ubo Smrèok, jehož náhlý skon
prakticky v den odchodu do dùchodu byl šokem.

Hans Won drat schek 
(7.3.1925 Bonn - 26.10.2014 Karl sru he) 

Nìmecký fyzik, krystalograf, mineralog a profesor na
Karlsruhe In sti tute of Tech nol ogy (KIT). Studoval od roku
1945 matematiku a fyziku na univerzitì v Bonnu, kde
získal doktorát v roce 1953. V letech 1953-1958 pùsobil
jako asistent na Ústavu Maxe Plancka pro výzkum silikátù
ve Würzburgu, v letech 1958-1959 byl asistentem na
Ústavu krystalografie, ETH Curych a v období 1959-1961

asistentem na Mineralogickém ústavu na univerzitì v
Bonnu. V roce 1961 se habilitoval a pùsobil na univerzitì 
ve Freiburgu. V roce 1964 se stal profesorem mineralogie v 
Karlsruhe a øeditelem Ústavu krystalografie. V roce 1991
se stal emeritním profesorem. V roce 2001 získal medaili
Carla Hermanna a v roce 1987 medaili Friedrich Becke. V
roce 1989 se stal èlenem nìmecké akademie vìd Leopol -
dina v Halle.

Hans Wondratschek zaèal jako experimentální mine -
ralog, ale postupnì se vìnoval teoretické krysta lo grafii a
teorii grup, pozdìji zejména 4D symetriím (odvození 4894
grup) a podgrupám - Crys tal lo graphic groups of four-di -
men sional space, Brown, Bülow, Neubüser, Wond -
ratschek & Zassenhaus (1978).

Podílel se na Mezinárodních krystalografických tabul -
kách. Napsal základní kapitolu 8, In tro duc tion to space-
 group sym me try, další èásti (1983) a v roce 2004 pøispìl do
dílu A1 Sym me try re la tions be tween space groups. Spolu s
Theo Hahnem poøádal školy o užití tìchto tabulek, zejména 
prvního dílu, tedy prostorových grup. V Praze byla tato
škola poøádána dvakrát v roce 1993 a u pøíležitosti ECM v
roce 1998. V roce 1993 se stal èestným èlenem naší
spoleènosti. Z tìchto škol vznikla i kniha Sym me try of
Crys tals, Th. Hahn, H. Wondratschek (1994). 

více Acta Cryst. (2015) A71, 253-254
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Hans Wondratschek na škole o Mezinárodních
krystalografických tabulkách, Praha, 1993


