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vyrábìjících zaøízení pro rtg difrakci a spravujících
strukturní databáze umo nilo organizaènímu výboru
poskytnout 200 èásteèných finanèních podpor pøevá nì
studentùm. Firmy vystavovaly své produkty v 35 stáncích
na Stavební fakultì ÈVUT.

KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST
Struèný pøehled èinnosti 1997 - 1998
V letech 1997 - 1998 bylo uspoøádáno 9 Rozhovorù o
aktuálních otázkách rtg a neutronové strukturní analýzy a 6
dalších krystalografických semináøù a konferencí, kterých
se zúèastnili i zahranièní odborníci. Byl vydávan èasopis
spoleènosti Materials Structure in Chemistry, Biology,
Physics and Technology. Historickou událostí se stala
konference ECM-18 (European Crystallographic Meeting), která se poprvé
konala na území bývalého
Èeskoslovenska.

ECM-18
European Crystallographic Meeting
Praha, 15. -20. 8. 1998
Tradièní evropská konference, setkání krystalografù, se
konala v letošním roce ji po osmnácté avšak poprvé na
území bývalého Èeskoslovenska. Hlavním poøadatelem
byla Krystalografická spoleènost, spolupoøadateli pak
MFF UK, Strojní fakulta ÈVUT, Ústav makromolekularní
chemie a Fyzikální ústav AV ÈR, Národní muzeum a
In enýrská akademie ÈR
Konference se konala pod patronací Evropské
krystalografické asociace (ECA) a Mezinárodní krystalografické unie (IUCr) na Strojní a Stavební fakultì ÈVUT.
Ze 39 státù nejen evropských ale prakticky ze všech
kontinentù pøijelo 1 059 úèastníkù. Nejvíce krystalografù
bylo z Nìmecka (185), Velké Británie (109), Ruska (80),
Francie (80), Èeské republiky (70), Polska (50), Itálie (41),
USA (41) a Švédska (40). Ka dý den konference byl
zahájen dvìma a tøemi paralelními pozvanými pøednáškami. Další jednání probíhala v šesti paralelních
mikrosympoziích, kterých bylo celkem 48. Na 600
pøíspìvkù bylo prezentováno ve vývìskové formì. Pøed
konferencí bylo uspoøádáno 5 workshopù na téma symetrie, metody øešení atomých struktur a vyu ití databází.

Rozsáhlý program konference opìt ukázal na velkou
šíøi oborù, které zasahuje souèasná krystalografie zabývající se studiem atomové, molekulární a fyzikální
struktury látek. Jedná se pøedevším o fyziku a materiálový
výzkum (napø. fázové transformace, nábojové hustoty, tzv.
reálné struktury, napìtí v materiálech, tenké vrstvy, látky s
nízkým uspoøádáním, studium struktur za extrémních
teplot a tlakù), organickou i anorganickou chemii
(modelování a urèování nových struktur) a rychle se
rozvíjející oblast biologické krystalografie (DNA,
proteiny, viry, vývoj léèiv). Nìkolik mikrosympozií bylo
metodických se zamìøením na urèování a zpøesòování
struktur, vyu ití synchrotronového záøení a neutronù,
experimenty s jemným èasovým rozlišením, nové pøístroje,
ale také na vyu ití Internetu a výuku.
Na 900 abstraktù konferenèních pøíspìvkù bylo
publikováno ve zvláštním dvojèísle èasopisu Materials
Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology
(díl 5, pøes 500 stran) vydávaném Krystalografickou
spoleèností. Pøi organizaci byl velmi intenzivnì pou íván
Internet. WWW stránky na serveru
krystal.karlov.mff.cuni.cz/ecm
obsahující informace související s konferencí, napø.
seznam úèastníkù a jejich adres, kompletní program,
všechny abstrakty. Pøipravuje se kniha obsahující plné
texty vybraných referátù a CD-ROM s kopiíí WWW
stránek a u iteènými krystalografickými programy. WWW
stránky na uvedené adrese stále existují a umo òují i
vyhledávání úèastníkù, jejich adres a pøíspìvkù.
U pøíle itosti konference byla v Národním muzeu
uspoøádána od 1.7. do 11.10. 1998 výstava Struktura
mikrosvìta, která byla urèena pro veøejnost, zejména
studenty støedních škol (viz zpráva v tomto èísle).

Spoleèenský program obsahoval – zasedání k 50.
výroèí vzniku IUCr a perspektivám krystalografie ve
fyzice, chemii a biologii ve Státní opeøe uvedené
presidentem IUCr profesorem Bakerem, koncert k 25.
výroèí ECM v Národním muzeu, koncert k 650. výroèí
Univerity Karlovy v Karolinu, návštìva Køi íkovy
fontány, øada výletù.
Pøíspìvky od Krystalografické spoleènosti, IUCr,
pøedcházejících ECM v Lundu a Lisabonu a dále firem
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Rozhovory, konference

239. ROZHOVORY

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

Tenké vrstvy

236. ROZHOVORY

Pøednášky: Rtg rozptyl na nanostrukturách (multivrstvy,
kvantové dráty, samouspoøádané systémy (V. Holý,
J. Kubìna), Göbelovo zrcadlo - naše zkušenosti (J. Kubìna), Polohovì citlivý detektor a jeho vyu ití pøi optické
reflexi rtg záøení na multivrstvách SiGe/SiC (J. Grim),
Mo nosti vysokoteplotní rentgenografie (A. Buchal), Statistická interpretace rtg difrakèních záznamù a její vyu ití
pøi identifikaci polymorfních fází (P. Súlovský), Rtg
kvantitativní fázová analýza aplikovaná na popílkové
materiály (V. Vávra), Produkty firmy STOE (L. Smrèok)

Struktura biologických makromolekul
Masarykova univerzita, Pøírodovìdecká fakulta, Brno
15.1. 1997
Pøednášky: Projekty LSD Bio v oblasti poèítaèové chemie
a molekulového modelování (J. Koèa), Konformaèní chování fragmentù nukleových kyselin (E. Fadrná), Vyu ití
molekulového modelování ke studiu biodegradaèních
reakcí (J. Damborský, M. Kutý), Studium struktur biomakromolekul metodami nukleární magnetické rezonance
(V. Sklenáø), Studium struktury nukleových kyselin
pomocí
vícedimenzionální
nukleární
magnetické
rezonanèní spektroskopie a molekulové dynamiky (P.
Padrta).
Exkurze v prostorách LSD Bio, pøedvedení pøístrojù,
vybavení laboratoøe NMR (500 MHz spektrometr), X-ray
(nízkoteplotní krystalografie), SGI laboratoøe (rùzný
MSI/Biosym software).
Organizace: J. Koèa, J. Marek, J. Hašek

Masarykova univerzita, Pøírodovìdecká fakulta, Brno,
5. 6. 1997

Pøedvedení difraktometru STADI P (STOE) na katedøe
mineralogie, petrografie a geochemie pøírodovìdecké
fakulty MU.
Organizace: V. Vávra, V. Holý, A. Buchal
Pøíspìvek o Göbelovì zrcadlu v Materials Structure, díl.4
(1997), èíslo 2
240. ROZHOVORY
Rozptyl neutronù
Ústav jaderné fyziky, Øe u Prahy 10. 10. 1997

237. ROZHOVORY
Vybrané metódy skúmania materiálov
Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava,
5. 3. 1997
Pøednášky: Metódy skúmania vlastností konštrukèných
keramických materiálov (P. Šajgalík), NMR a 57Fe
Mössbauerova spektroskopia minerálov (P. Komadel), IÈ
a Ramanova spektroskopia (D. Tunega), Analýza reálnej
štruktúry polykryštalických látok (J. Keèkéš), Vyu itie
práškových difrakèných metód pre štúdium zeolitov
(V. Jorík), Elektrónová spektroskopia pre chemickú
analýzu (ESCA) (L. Benco)
Organizace: M. Koman, M. Dunaj-Jurèo

Pøednášky: Støedisko základního a aplikovaného výzkumu
s termálními neutrony v Øe i (P. Mikula), Maloúhlový
rozptyl s vysokým rozlišením - vyu ití pøi studiu porozity
(J. Šaroun), Vyhodnocení neutronových difrakèních
experimentù pomocí modelování a nepøímá transformace
(P. Strunz), Prášková difraktrometrie na zeolitech, perovskitech a vysokoteplotních supravodièích (S. Vratislav),
Analýza mikropnutí v kovech pomocí neutronové difrakce
s vysokým rozlišením, (P. Lukáš)
Exkurze do haly reaktoru.
Pøíspìvky v Materials Structure, díl.4 (1997), èíslo 3
Organizace: Pavel Mikula
241. ROZHOVORY

238. ROZHOVORY

Textury, tenké vrstvy, produkty firmy FPM Seifert

Molekulárna elektronika
Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU Bratislava,
21. 5. 1997
Pøednášky: na téma studium molekulárních systémù a
jejich aplikací
S. Nešpùrek, F. Schauer, D. Chorvát, R. Harman, G. Èík,
P. Koštial, I. Thurzo, J. Cirák
Organizace: J. Cirák, P. Tomèík, D. Baranèok, J. Vajda

Západoèeská univerzita, Plzeò, 12. 11. 1997
Rozhovory spojeny se semináøem Západoèeské poboèky
Vìdecké spoleènosti pro nauku o kovech.
Exkurze na katedru fyziky a na katedru materiálu a
strojírenské metalurgie spojená s demonstrací rtg difraktometru DRON zmodernizovaného firmou Seifert
Pøednášky: Orientierungsbestimmung durch Approximation von Texturkomponenten (K. Helming), Texturní
analýza ocelí produkce VŠB Košice (M. Èerník), Textura
dvoufázových mechanicky nestabilních nerezových ocelí
(J. Zeman), Profilová analýza vysokotexturovaných
tenkých vrstev (P. Šutta), Vorstellung eines neuen
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Ritveld-Programms am Beispiel von Tonmineralen
(T. Taut), Prezentace softwarových produktù firmy Seifert
pro texturní a Rietveldovu analýzu (K. Helming, T. Taut),
Produktinnovation aus dem Hause Seifert (H. Miersch),
Problematika procesù na rozhraní galvanické cínové vrstvy
a bronzového substrátu (D. Jandová, J. Fiala, D. Beran,
Z. Nový, Z. Kubeš), Deformace oceli P900 za studena
(Z. Nový, M. Èepera, J. D ugan, D. Jandová)
Organizace: Jaroslav Fiala, Vladimír Bernášek, J. Vlèek
Pøíspìvky v tomto èísle.
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tylu röntgenového iarenia (M. Jergel), Interakcia
elektrónov s tenkými polymérovými vrstvami v elektrónovej litografii (P. Hudek), Rozhrania v tenkých vrstvách
VTS a Josephsonove javy (S. Beòaèka)
Organizace: M. Dunaj-Jurèo, M. Hartmanová

2. pøehlídka studentských prací
Fakulta jaderná a fyzikálnì in enýrská ÈVUT, Praha,
12.6.1997
Program

242. ROZHOVORY

Zahájení:I. Kraus, L. Musílek, J. Hašek, DrSc.

INTERNET a jeho u ití v krystalografii

I. Kraus: Výroèí Laueho objevu,

MFF UK Praha, 17. 2. 1998

J. Dohnálek: Struktury 6-fosfoglukonat dehydrogenazy z
parazitu Trypanosoma brucei a HIV-1 proteazy s inhibitory, M. Horký: SAXS mìøení smìsí POE/PMMA.
D. Janeba: Studium struktury interkalovaných montmorillonitù, A. Kláriková: Studium vzniku èástic hexagonálních
ferritù v systému, Fe2O3-BaO-B2O3 pomocí Mossbauerovy
spektroskopie, M. Kolega: Difrakèní analýza mletých
práškù, M. Èepera: Vysokoteplotní modifikace Ti v PVD
tenkých filmech, P. Freundlich: Nerovnost povrchu v rtg
práškové difraktometrii, J. Keèkéš: Difrakèná analýza
tepelnej degradacie rozhrani ZnO/InP, J. Kopeèek: Uspoøádání a mechanické vlastnosti ve slitinì Fe3Al, J. Lhotka:
Studium struktury tenkých vrstev TiN,. M. Malá: Epitaxiální nesoulad, J. Pavelka: Rtg spektrometrie kovových
multivrstev za vyšších teplot, E. Scholtzová: Studium
struktury vrstevnatých silikátov metodami kvantovej
chémie, I. Smatanová: Krystalové struktury oxo-, peroxo
slouèenin vanadu

Práce na Internetu v kostce
Krátký úvod na téma PC v poèítaèových sítích (pøipojení a
práce), Výbìr klientských programù pro E-mail, FTP
(pøenos souborù), WWW prohlí eèù a práce s nimi,
Hledání informací na Internetu, Jak vytvoøit vlastní FTP a
WWW server, Jak pøipravit jednodušší WWW stránky
(HTML a WYSIWYG editory), Krystalografické WWW
servery a zajímavé aplikace, Hledání informací na tìchto
serverech, Zobrazování struktur ve VRML, Diskuse
Demonstrace programu ZDS (vyhodnocování rtg
práškových difrakèních záznamù) - nová verze programu
Petra Ondruše
Organizace: R. Ku el
243. ROZHOVORY
Chémia a fyzika vysokoteplotných supravodièov
Katedra anorganickej chémie CHTF STU, Bratislava,
14.10.1998

Organizace: I. Kraus, L. Dobiášová
Pøíspìvky v Materials Structure, díl.4 (1997), èíslo 1

Pøednášky: Vplyv substrátov na vlastnosti tenkých vrstiev
a ich aplikácie (P. Kúš), Príprava tenkých vrstiev VTS
metódou MOCVD (K. Frohlich), Vlastnosti tenkých vrstiev VTS pripravených fyzikálnymi metódami (V.Štrbík),
Príprava a vlastnosti Tl a Hg supravodièov (G. Plesch),
Paramagnetický supravodivý systém (F. Hanic)

Structure and Function of Biological
Synthetic Macromolecules

Organizace: M. Dunaj-Jurèo, F. Hanic

Expression, Purification and Crystallization of Proteins,
Crystallization of Enzymes and Oligonucleotides, Protein
Structure Database, DNA/RNA database, Software for
Modelling and Crystallography, Cathepsin B - Polymeric
Drug Interaction, Structure and Function of Ribonuclease,
Structure Determination of Proteins, Solvation of the Phosphate Group, Protein - DNA/RNA Recognitioon, Polymers
and biopolymers, Synchrotron radiation sources, Fiber diffraction, Bio-informatics

244. ROZHOVORY
Tenké vrstvy, povrchy, rozhrania
Katedra anorganickej chémie CHTF STU, Bratislava,
18.11. 1998
Pøednášky: Príprava tenkých vrstiev ytriom stabilizovaného ZrO2 metódou vákuoveho reaktívneho naparovania
(S. Chromík), Tenkovrstvové supermrie ky (I. Vávra),
Magnetorezistencia v multivrstvách (Š. Luby), Diamantové a diamantu podobné vrstvy (príprava a aplikácie) (S.
Bederka), Charakterizácia rozhraní metódou DLTS (K.
Gmucová), Štúdium povrchov a rozhraní pomocou rozp-

Ústav makromolekulární chemie AV ÈR, Praha,
10-12.6., 1997
Program:

Organizace: J. Hašek
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X-Ray Scattering from Surfaces
3rd Autumn School on X-ray scattering from surfaces and
thin layers

7. Regionální konference o práškové difrakci
- RPDK-98
Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš, 16. 9. - 18. 9. 98

Smolenice, Slovakia, October 1 - 4, 1997

Organizace:

Tøetí škola o rozptylu rtg. záøení na površích a tenkých
vrstvách byla organizována zvláštì pro studenty a mladé
vìdce, kteøí mohli prezentovat a diskutovat své èerstvé a
èasto dosud nepublikované výsledky

Kryštalografická spoloènos , Katedra anorganickej
chémie, CHTF, STU, Vojenská akadémia Liptovský
Mikuláš, Ústav anorganickej chémie SAV;
V. Jorík, P. Šutta, L. Smrèok

Organizace:
Masarykova universita Brno, University of Potsdam,
Elektrotechnický ústav SAV Bratislava, Krystalografická
spoleènost;
V. Holý, U. Pietsch

Pøednášky:

Hlavní pøednášky
Metin Tolan: X-ray reflectometry, Ullrich Pietsch: Highresolution X-ray diffraction, Jürgen Haertwig: X-ray topography, Tim Salditt: X-ray diffuse scattering, Sergey
Stepanov: X-ray grazing incidence diffraction, Tilo
Baumbach: X-ray diffraction from structurized surfaces
uveøejnìny v Materials Structure, díl.4 (1997), èíslo 3

6. Regionální konference o práškové difrakci RPDK-97
Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš, 17. 9. - 19. 9. 97
Organizace:
Kryštalografická spoloènos , Katedra anorganickej
chémie, CHTF, STU, Vojenská akadémia Liptovský
Mikuláš, Ústav anorganickej chémie SAV;
V. Jorík, P. Šutta, L. Smrèok
Pøednášky:
P. Mikula: Neutronové difrakèné pracovištì v Øe i u
Prahy, J. Fiala: Zpracování mìøených dat filtrací,
M. Èepera: Textury - mìøení a zpracování experimentálních dat, D. Rafaja: Mìøení profilù zbytkového
napìtí v tenkých vrstvách, M. Jergel: Application of the
Distorted-Wave Born Approximation to the X-ray Interface Studies, M. Èerník: Deformaèné textúry kovov s FCC
mrie kou, R. Ku el: Anizotropie parametrù difrakèních
linií a reálná struktura, D. Krausová, R. Koïousek,
V. Procházka: Krystalografické studium luèových konkrementù, V. Jorík: Vyu itie práškových difrakèných
metód pre štúdium zeolitov, M. Ïurík : Syntéza a charakterizácia komplexu Cu v štruktúre zeolitu Y, L. Smrèok:
Štruktúry anorganických látok z práškových difrakèných
dát, J. Èernák, A. Orendáèová, M. Orendáè, J. Chomiè,
A. Feher: Synthetic design of one-dimensional compounds
using tetracyanonickellate(2-) and dicyanoargentate(1-)
anions, V. Šepelák, A. Buchal: X-ray diffraction study of
mechanically induced disordering in inverse spinel ferres,
A. Buchal: K záporné teplotní rozta nosti cihel DINAS, Q.
Jackuliak: Porovnanie metód pre aproximáciu profilu difrakènej èiary, P. Šutta: Skušenosti s pou ívaním softvéru
APX-63 firmy Seifert .

N. Ganev: O vìrohodnosti a spolehlivosti rentgenové
tenzometrie, I. Èerveò: Holografia s atomovým rozlišením,
M. Èerník, P. Mikula, P. Lukáš: Textury ocelí válcovaných
za tepla merané s pou itím röntgenového a neutronového
iarenia, M. Jergel: W/Si Multilayer Gratings for X-UV
Optics, J. Fiala: Waveletové transformace, L. Smrèok:
Rietveldovské spresnenie z komprimovaných dat, V. Jorík,
L. Smrèok, M. Ïurík: Waveletové odšumenie práškových
difrakèných dát, M. Ïurík: Predpovedanie kryštálovej
štruktúry dvoch vzácnych cukrov, V. Kaveèanský, A.
Buchal: Limitní mo nosti kvantitativního stanovení,
T. Havlík: Aplikácie rtg difrakènej fázovej analýzy v
hydrometalurgii, M. Škrobian: Rtg. difrakèná kvantitatívna
analýza "reálnych" fáz", M. Èepera: Textura tenkých
vrstev ZrO2, V.Kaveèanský, K.Csach: Štúdium štruktúry
FeCuNbSiB - finemetu metódami rtg. difrakcie,
D. Havlíèek: Identifikace a stanovení azbestových minerálù v rùzných materiálech rentgenovou difrakci.

Vìdecká rada Krystalografické spoleènosti
Pracuje ve slo ení
RNDr. Antonín Buchal, CSc.
Odbor strukturní a fázové analýzy,
Ústav materiálového in enýrství VUT Brno
RNDr. Ivana Císaøová, CSc.
Katedra anorganické chemie,
Pøírodovìdecká fakulta UK,Praha
Ing. Michal Dunaj-Jurèo, CSc.
Katedra anorganické chémie, CHTF STU, Bratislava
RNDr. Slavomil Ïuroviè, CSc.
Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava
Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
ŠKODA Výzkum s.r.o., Plzeò
RNDr. Jindøich Hašek, DrSc.
Ústav makromolekulární chemie AVÈR, Praha
Doc. RNDr. Václav Holý, CSc.
Katedra fyziky pevné fáze,
Pøírodovìdecká fakulta Masarykovy university, Brno
RNDr. Karel Huml, DrSc.
Ústav makromolekulární chemie AVÈR, Praha
RNDr. Jiøí Hybler
Fyzikální ústav AVÈR, Praha
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Pracovní skupina Struktura a vlastnosti

Ing. Matej Jergel, CSc.
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
RNDr. Radomír Ku el, CSc.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy,
Praha
RNDr. Václav Petøíèek, CSc.
Fyzikální ústav AVÈR, Praha
RNDr. David Rafaja, CSc.
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
RNDr. Lubomír Smrèok, CSc.
Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava
RNDr. Pavol Šutta, CSc.
Katedra fyziky, Vojenská akadémia,
Liptovský Mikuláš

zajiš uje provoz krystalografických databází a zprostøedkovává nìkteré aktivity týkající se programového vybavení
pro krystalografii a pro molekulární modelování.
Licence jsou pro jednotlivé produkty odlišné. V prvním
pøiblí ení platí, e licence jsou platné pro nekomerèní
u ivatele zaregistrované na poèítaèi, kde je databáze
instalována (FZÚ, ÚMCH, MFF, STU). Podrobnìjší
informace lze získat u správcù databází.
Instalované databáze: FZÚ (CSD, ICSD) - J.Fábry,
ÚMCH (CSD, PDB, NDB, Polybase, protein software) J.Hašek, MFF UK (PDF-2) R.Ku el, STU Bratislava
(CSD) - M.Koman.

Grantové projekty

Doc. RNDr. Zdenìk Weiss, DrSc.
Centrální analytická laboratoø,
VŠB - Technická univerzita Ostrava

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

Pøíjmy spoleènosti

Redakce spoleènosti
Èasopis spoleènosti
(pùvodnì Bulletin Krystalografické spoleènosti)
vychází pod jménem “Materials Structure in Chemistry,
Biology, Physics and Technology”', ISSN 1211--5894.
Vìdecké èlánky podléhají recenznímu øízení a jsou pøijímány v angliètinì, èeštinì èi slovenštinì. Redakèní rada
mù e zaslaný pøíspìvek odmítnout, pokud se domnívá, e
koncepènì nespadá do redakèního plánu.
Newsletter IUCr
na základì dohody s IUCr ètvrtletnì rozesílá všem èlenùm
spoleènosti èasopis “Newsletter IUCr”, který je
vyèerpávajícím zdrojem informací o všech aktivitách nám
pøíslušné Mezinárodní krystalografické unie (IUCr).
Knihovna spoleènosti

jsou tvoøeny èlenskými pøíspìvky, pøíspìvky kolektivních
èlenù, grantem GA ÈR, granty od AV ÈR, konferenèními
poplatky a další samostatnou èinností. Rozpoètové zdroje
pøíjmu, grant na strukturní databáze (J. Fábry) a grant na
vybavení knihovny spoleènosti (J. Hašek) a redakce
èasopisu Materials Structure (R. Ku el) byly vynalo eny v
prùbìhu roku 1998 v souladu s pøíslušnými projekty.

Spolupráce
Spoleènost úzce spolupracuje s následujícími odbornými
organizacemi :
MFF UK, ÚMCH AV ÈR, FZÚ AV ÈR, MU Brno, STU
Bratislava, Odborná skupina pre fyziku a chémiu tuhých
látok, Regionální komitét IUCr, OS Synchrotronové záøení
FVS JÈSMF
a se zahranièními a mezinárodními nevládními organizacemi:

èasopisy - Acta Crystalographica : (A) Foundations of
Crystallography, (B) Structural Science, (C) Crystal Structure Communications, (D) Biological Crystallography a
Synchrotron Radiation, Journal of Applied Crystallography, Protein Science, ACA Newsletter , Structure, Physics
Today

International Union for Crystallography (IUCr), European
Crystallographic Association, American Crystallographic
Association and Protein Society.

INTERNET

RNDr. Radomír Ku el, CSc. (pøedseda)
MFF UK, Praha

Krystalografická spoleènost se sna í o intenzívní vyu ití
Internetu.
Adresy WWW a FTP serverù:
http://krystal.karlov.mff.cuni.cz
http://www-xray.fzu.cz
http://www.savba.savba.sk
ftp://krystal.karlov.mff.cuni.cz

Regionální komitét IUCr 1997-2000

Doc. Ing. Marian Koman, CSc. (místopøedseda)
Katedra anorganickej chémie, STU Bratislava
RNDr. Zbynìk Šourek, CSc. (tajemník)
Výzkumný ústav ŠKODA, Plzeò

Vyzýváme všechny èleny a ostatní zájemce, aby pøispìli k
zlepšení formy i obsahu. Prosíme, abyste poslali odkaz na
WWW stránky s popisem Vašeho pracovištì na adresu
kuzel@krystal.karlov.mff.cuni.cz.

Doc. RNDr. Václav Holý, Csc
Katedra fyziky pevné fáze,
Pøírod. fakulta Masar. university, Brno
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organizovat prostøednictvím Spoleènosti mnohostran- nou
spolupráci s právními subjekty v ÈR, SR, pøípadnì v
zahranièí,

Prof. Ing. Dáša Hrivòáková, DrSc
Kat.stroj.metalurgie,
Materiálovo technologická fakulta,
STU Bratislava

podávat návrhy na udìlení cen Krystalografické
spoleènosti (èestné èlenství, rytíø øádu krystalografického)

RNDr. Pavol Šutta, CSc.
Katedra fyziky, Vojenská akadémia
Liptovský Mikuláš
RNDr. Jaromír Marek, CSc.
Katedra anorganické chemie
Pøírod. fakulta Masar. university, Brno

podávat návrhy na udìlení mezinárodních cen v oblasti
Krystalografie (napø. Ewaldovy ceny)
podávat prostøednictvím Spoleènosti návrhy na kandidáty
do komisí IUCr, do ECC a ostatních mezinárodních
organizací spolupracujících se Spoleèností

Èlenství v Krystalografické spoleènosti
Podmínky èlenství:

Podìkování za práci pro Krystalografickou spoleènost

1. Vyplnìný a podepsaný registraèní list;

Pøedseda Krystalografické spoleènosti dìkuje všem, kteøí
se zaslou ili o dobrý prùbìh akcí Krystalografické
spoleènosti v letech 1997-98.

2. Zaplacený èlenský poplatek a nebo ádost o prominutí
poplatku, který v roce 1999 èiní 200 Kè, resp. 200 Sk
roènì. Poplatek zahrnuje vlo né na Rozhovory
(5 jednodenních semináøù o strukturní analýze), zasílání
informaèních materiálù a zasílání dvou èasopisù - “Newsletter IUCr”’ a “Materials Structure in Chemistry, Biology,
Physics and Technology”’ nìkolikrát roènì.
Pokud Vaše pracovištì nepodporuje Vaše krystalografické
aktivity, nebo jste student èi dùchodce nebo jste neziskový
soukromý badatel, mù ete po ádat písemnì o prominutí
èlenského poplatku pomocí zaklínací formulky “ ádám o
prominutí zaplacení vlo ného na rok .....”. Vyplnìní
registraèního listu ka dých 5 let však nelze prominout. V
souèasnosti je mo né vyplnit a nebo upravit registraèní
formuláø pøes Internet.

mo nost volit, být volen a úèastnit se rozhodování o
èinnosti Spoleènosti a Regionálního komitétu IUCr
mo nost zúèastnit se konkurzu na poskytnutí stipendia na
konference Spoleènosti a nìkteré další akce na nich se
Spoleènost podílí. Stipendium mù e udìlit buï
organizaèní výbor pøíslušné akce, nebo mù e úèast na akci
dotovat výbor Spoleènosti.
mo nost podat vlastní výzkumný projekt grantové
agentuøe prostøednictvím Kryst. spoleènosti
slu eb

Jiøí Brynda, Eva Buchtelová, Ivana Císaøová, Michal
Èajan, Marian Èeròanský, Ludmila Dobiášová, Jan
Dohnálek, Michal a Jarmila Duškovi, Jan Fábry, Jaroslav
Fiala, Nikolaj Ganev, Jana Hašková, Jaromír Hrdý, Jiøí
Hybler, Václav Jorík, Marian Koman, Rudolfa Králová,
Ivo Kraus, Jiøí Kub, Radomír Ku el, Jaroslav Lhotka, Jiøí
Marek, Jaromír Marek, Pavel Mikula, David Rafaja, Ivana
Smatanová, Lubomil Smrèok, Jana Ševcová, Hana
Šíchová, Zbynìk Šourek, Miloš Steinhart, Vìra Šubrtová,
Pavol Šutta, Jitka Vacínová, V.Vávra, Jitka Vévodová

Sekretariát spoleènosti

Práva a výhody èlenù Spoleènosti:

mo nost vyu ívat
spoleènosti

Zvláštní podìkování zejména následujícím èlenùm
spoleènosti :

knihovny Krystalografické

lepší dostupnost informací týkajících se krysta- lografie,
materiálového výzkumu, strukturní analýzy, atd.
navrhnout zøízení a úèastnit se aktivit speciali- zovaných
odborných skupin,
organizovat za pomoci Spoleènosti semináø èi konferenci
specializovanou na Vámi vybrané téma,
sdru ovat prostøedky k zakoupení èi pronájmu spoleènì
sdílených prostøedkù (napø. pronájem databází),

Èinnost Spoleènosti øídí sekretariát Spoleènosti ve slo ení:
Pøedseda:
RNDr. Jindøich Hašek, DrSc
Ústav makromolekulární chemie AV ÈR
Heyrovského nám. 2, 162 00 Praha 6
Tel. (02)-20403205
Fax : (02)-367981
E-mail : hasek@imc.cas.cz
Místopøedseda:
RNDr. Pavol Šutta, CSc.
Katedra fyziky, Vojenská akadémia
Liptovský Mikuláš
Tel: (07)-326021 l.617
E-mail: dunaj@cvt.stuba.sk
Místopøedseda:
RNDr. Jaroslav Fiala, Csc
ŠKODA Výzkum Plzeò, s.r.o.,
Tylova 46, 316 00 Plzeò
Tel. : (019)-7734335
E-mail:Jaroslav. Fiala@vsb.cz
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Vyberete-li si v tabulce linii a odklepnete ikonu
HANDBOOK, objeví se popis pøíslušné linie (adresa
odpovìdné osoby, charakteristika zdroje, popis
experimentu, pøístrojové vybavení,...). Z nabídky si pak
mù ete zvolit linii, která je svými parametry a vybavením
pro Váš experiment nejvhodnìjší. Kolegy z lékaøských
oborù bychom rádi upozornili na mo nosti výzkumu v
tìchto oborech na dokonèované MEDICAL BEAMLINE,
které jsou popsány na adrese:
http://www.esrf.fr/info/ESRF/about/research/medicine/.

Organizaèní tajemník:
RNDr. Jiøí Hybler,
Fyzikální ústav AV ÈR,
Cukrovarnická 10, 160 00 Praha 6;
Tel: (02)-24311137 linka 596, 551
Fax: (02)-3123184;
E-mail: hybler@fzu.cz
Vìdecký tajemník
RNDr. Radomír Ku el, Csc
Matematicko-fyzikální fakulta UK,
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2
Tel. : (02)-21911394
Fax : (02)-24911061
E-mail : kuzel@karlov.mff.cuni.cz
J. Hašek, R. Ku el

INFORMACE
Èlenství ÈR v ESRF
Vá ení pøátelé synchrotronového záøení,
chtìli bychom Vás informovat, e v Grenoblu v European
Synchrotron Radiation Facility (ESRF) byl v pondìlí
7.12.1998 schválen a podepsán dvouletý dokument o
našem doèasném èlenství v ESRF. Po schválení
potøebných dokumentù v Polsku, Maïarsku a Rakousku by
naše doèasné èlenství mìlo pøejít v pøidru ené èlenství
spoleènì s tìmito zemìmi. Pro Vás jako budoucí u ivatele
to znamená, e od 1.1.1999 fungujeme prakticky jako
èlenská zemì. Podle této dohody budou tìm, kteøí podali
projekt na první polovinu roku 1999 a jejich projekt byl
schválen, uhrazeny veškeré výdaje spojené s
experimentem (cestovné, ubytování, stravné). Do konce
února musí být do ESRF poslány návrhy projektù na 2.
polovinu roku 1999.
Pro Vaši lepší orientaci bychom Vám chtìli sdìlit
nìkteré informace o ESRF:
1) Podrobné informace o ESRF mù ete získat na adrese:
http://www.esrf.fr
2) Pro Vás jako budoucí u ivatele je pøedevším dùle itá
oblast USER GUIDE, kde jsou v podadresáøi
http://www.esrf.fr/exp_facilities/BLHB.htm
jednotlivé experimentální linie (beamline) rozdìleny podle
typu experimentu:
Macromolecular crystallography, WAXS and SAXS, Hard
condensed matter, Absorption spectroscopy, Surface Science, Magnetic Scattering, Imaging coherence, Nuclear
scattering, Inelastic scattering.

3) O mìøící èas potøebný pro Váš experiment za ádáte
prostøednictvím návrhu experimentu. Pøíslušný formuláø je
k dispozici v rùzných formátech v podadresáøi:
http://www.esrf.fr/useroff/proposals/proposals.html
Formuláø se skládá ze ètyø stran a je doplnìn dvìma
stranami informací, jak se má vyplnit. V popise ka dé
beamline najdete i e-mailovou adresu, telefon a fax
kontaktní osoby, se kterou je ádoucí ještì pøed podáním
návrhu projektu prodiskutovat mo nost provedení
experimentu na této beamline. Osobnì bychom Vám chtìli
poradit, abyste pøi vyplòování oblasti "AIMS OF THE
EXPERIMENT AND SCIENTIFIC BACKGROUND"
maximálnì zkrátili obecný (a tedy ji známý) popis
vìdeckého problému a zdùraznili pøedevším konkrétní
problematiku na Vašich vzorcích urèených pro navrhovaný
experiment. K úspìšnému pøijetí Vašeho návrhu mù e té
pomoci uvedení dílèích výsledkù získaných jinými
experimentálními technikami a zdùraznìní potøebnosti
zdroje synchrotronového záøení pro úplné vyøešení
problému. Projekty, které je mo no realizovat na
konvenèních rtg. aparaturách nebudou pøijaty. Odhadnìte
peèlivì po konzultaci s pøíslušným odpovìdným
pracovníkem poèet smìn, které budete po adovat.
Nevyu ité smìny ve svých dùsledcích omezují další
u ivatele.
Na závìr bychom Vás chtìli po ádat, abyste opravdu v
co nejvìtší míøe vyu ili mo nosti experimentovat na tomto
jedineèném vìdeckém zaøízení a pomohli tak posunout
úroveò naší vìdy o krùèek dál. Zároveò bychom chtìli
zdùraznit, e o finanèním pøíspìvku na pokraèování našeho
èlenství rozhodne náš zájem a pøedevším mno ství
uskuteènìných experimentù v roce 1999. Pokud
neproká eme dostateèný zájem a bude rozhodnuto naši
úèast v ESRF dále nepodporovat, pak nám ESRF mù e
zùstat na dlouhá léta uzavøen.
Jaromír Hrdý,
Institute of Physics Czech Academy of Sciences Na
Slovance 2 18221 Praha 8
Tel.:(004202)66052148 Fax.: (004202)8581448
E-mail: hrdy@fzu.cz
Jitka Vacínová,
Faculty of Mathematics and Physics Department of Semiconductor Physics Ke Karlovu 5 CZ-121 16 Prague 2
Tel:+420-2-2191 1398 Fax:+420-2-2491 1061
E-mail: vacinova@karlov.mff.cuni.cz
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Volná místa

RECENZE

V poslední dobì pøichází stále více nabídek, zejména pro
doktorandy, na studijní pobyty v zahranièí. Dvì konkrétní
nabídky jsou v anglické èásti tohoto èísla. Místa v
Nìmecku lze nalézt na WWW stránce Nìmecké
krystalografické spoleènosti
http://www.kristall.ethz.ch/DGK/

Ivo Kraus: "Wilhelm Conrad Röntgen - dìdic št'astné
náhody",

Díky èlenství ÈR v ESRF mají naši pracovníci a studenti
mo nost ucházet se té o pracovní a stipendijní místa v této
organizaci. Aktuální nabídku volných míst naleznete na
adrese: http:/www.esrf.fr/jobs/
Nabídky se mohou objevit i na našich stránkách.
Vyzýváme všechny, aby se s nabídkami inzerce obraceli na
funkcionáøe Krystalografické spoleènosti (viz pøedchozí
strana). Tato inzerce je zdarma.

Round Robin Test
Další Round Robin test na fázovou analýzu je organizován
Dr. B. Peplinskim (viz anglická èást tohoto èísla, str. 31)

Kolokvium Krystalografické
spoleènosti v roce 1999
Tradièní kolokvium Krystalografické spoleènosti se
uskuteèní v bezbariérovém støedisku, Zámeèek Hodonín, v
Hodonínì u Kunštátu, 49 km od Brna, v dobì od 14. do
18.6.1999. Cena: 300,-Kè za den zahrnuje ubytování v
dvojlù kových èi ètyølù kových pokojích a plnou penzi.
Krystalografická spoleènost dotuje odmìny studentùm a
tisk bulletinu s konferenèními pøíspìvky.
Hlavní navr ená témata:
3. pøehlídka studentských prací z oboru rtg a neutronové
strukturní analýzy
Aplikace v materiálovém výzkumu, prášková difrakce,
makromolekulární krystalografie, molekulární modelování, výuka krystalografie a strukturní analýzy, synchrotronové záøení, strukturní chemie, fázová analýza, tenké
vrstvy

Prometheus, Praha 1997, ISBN 80-7196-049-7, 56 stran,
58,-Kè.
Tato monografie vychází jakoa druhý svazek edice "Velké
postavy vìdeckého nebe " sto a jeden rok po objevu záøeni,
která byla na poèest svého objevitele nazvána záøením
rentgenovým; objevem, za který byla W. C. Röntgenovi v
roce 1901 udìlena vùbec první Nobelova cena pro obor
fyziky. Kniha líèí Röntgenovy privátní osudy a historii
objevu paprskù, je po nìm byly pojmenovány; popisuje
první ohlasy na objev paprskù, Röntgenovu cestu do
Stockholmu pro Nobelovu cenu i jeho obraz ve
vzpomínkách souèastníkù. Na závìr se uvádí plný seznam
Röntgenových vìdeckých publikací a chronologický
pøehled jeho ivotopisných dat, jako i výèet vìdních,
technických a lékaøských oborù v nich se záøení objevené
Röntgenem vyu ívá. Text doprovází faksimile originálních
dokumentù (napøíklad rukopisu první stránky Röntgenova
historického pøedbì ného sdìlení “O novém druhu
paprskù”) a dobové faktografie.
Krausova historická studie uvádí velké mno ství dat,
jmen a citátù . Pøesto se ète jako detektivka díky ivému a
poutavému stylu, ze kterého dýchá osobní zaujetí autora,
jen se celý ivot zabývá vyu íváním rentgenového záøení
pøi urèování struktury materiálu. Kniha je u iteèná nejen
jako zdroj peèlivì shromá dìných a u iteèných
skuteèností, ale také jako svìdectví o tom, co to je vìdecká
práce a jak vypadá ivot èlovìka, který se jí oddal.
Svìdectví o pokoøe, pracovitosti a profesionální virtuositì
jednotlivce, jeho dílo slou í ji po celé století všemu
lidstvu; o morálce vìdce, který odmítl svùj epochální
objev patentovat, aby si sobecky nepøivlastnil nìco, co má
prospívat všem..
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