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Or ga ni za ce krys ta lo gra fic kých aktivit

Význam strukturní analýzy vzrostl po druhé svìtové válce.
Hned v roce 1945 byla v Praze uspoøádána mezinárodní
konference zabývající se studiem materiálù rtg. záøením. V
roce 1948 byla založena též svìtová organizace – Mezi -
národní krystalografická unie IUCr (International Un ion
of Crys tal log ra phy) – spadající pod ICSU.
Èeskoslovensko bylo na prvním kongresu v Bostonu IUCr
v roce 1948 jednou z pìti zakládajících zemí spoleènì s
USA, Velkou Británií, Norskem a Kanadou. Èlenství
„Èesko slo ven ského národního komitétu“ bylo pùvodnì
garantováno Pøírodovìdeckou fakultou Karlovy
univerzity, pozdìji tuto roli pøevzala Èeskoslovenská
akademie vìd (ÈSAV).

První specializované setkání krystalografù bylo
zorganizováno profesorkou Adélou Kochanovskou v roce
1954 na pùdì ÈSAV pod názvem „Rozhovory o aktuá -
lních otázkách studia jemné struktury materiálù
ionizaèním záøením“. Tato obvykle jednodenní setkání se
od té doby konají pravidelnì nìkolikrát roènì až do souèas -
nosti. V souèasné dobì pod názvem „Rozhovory o aktu ál -
ních otázkách rentgenové a neutronové strukturní
analýzy“, zjednodušenì „Rozhovory“. Tyto Rozhovory
hrály dùležitou roli pro zavedení výroby kompletního
vybavení pro rtg. strukturní analýzu firmou Chirana v
padesátých letech minulého století. V letech 1972–1974
byly poprvé zorganizovány vícedenní pokroèilé kurzy
strukturní analýzy z iniciativy Allana Línka a Slavomila
Ïurovièe. V roce 1975 byla skupinou Dr. Humla z ÚMCH
AV ÈR pod záštitou IUCr uspoøádána desetidenní „In ter -
na tional School of Crys tal lo graphic Com put ing“, èítající
více než 200 úèastníkù. Aktivity probíhaly vìtšinou pod
hlavièkou “Skupiny pro studium materiálù ionizaèním
záøením Èeskoslovenské vìdecko-technické spoleènosti” .

Poèínaje rokem 1980 tato “skupina” zaèala každoroènì
organizovat pravidelné krystalografické konference
(obvykle 5 dní, 80-100 úèastníkù, sborník 200 stran) a
zaèala pravidelnì rozesílat svým èlenùm “Krystalo -

grafický bul le tin” s informacemi o nových událostech v
oboru. 

Krys ta lo gra fic ká spo leè nost - vznik

Iniciativa k poøádání spoleèných akcí v letech 1953–1959
vycházela z Ústavu technické fyziky ÈSAV. Pozdìji, v
období 1959–1991, byly tyto aktivity zastøešeny Èesko -
slovenskou vìdeckotechnickou spoleèností (VTS). V
posledních dvaceti letech akce organizuje Krystalografická 
spoleè nost. Pøípravy k založení Krystalografické spoleè -
nosti jako samostatné právnické osoby probíhaly již od
roku 1986, ale k jejímu formálnímu schválení na Minis -
terstvu vnitra došlo až 6. 2. 1991.

Historicky byly aktivity krystalografické komunity
orga nizovány dominantnì dvìma lidmi – pøedsedou a
tajem níkem (1954–1966 A. Kochanovská, F. Kohl,
1966–1975 A. Kochanovská, K. Melka, 1975–1978 A.
Línek, M. Nehasil, 1978–1984 A. Línek, J. Hašek,
1984–1989 J. Hašek, V. Valvoda, 1989–1992 J. Hašek, R.
Èerný – vznik Krystalografické spoleènosti, a od roku
1992 J. Hašek a R. Kužel). Poèet èlenù Krystalografické
spoleènosti (350 registrovaných) se v historii pøíliš nemì -
nil, ale poèet pracoviš• v posledních letech poklesl ze 74 na 
cca 50.

Krys ta lo gra fic ká spo leè nost - cíle, 
ob last zá jmù

Krystalografická spoleènost podporuje rozvoj vìdy a
výzkumu ve všech oblastech analýzy struktury materiálù,
kde je využíváno rozptylu a difrakce elektromagnetického
vlnìní (svìtla, rtg záøení, synchrotronového záøení, elek -
tro nù, pomalých neutronù, atd.). Z hlediska klasického
dìlení vìdy rtg strukturní analýza zasahuje prakticky celou
šíøi pøírodních vìd, tj. oblasti fyziky, geofyziky, techno lo -
gie materiálù, organickou a anorganickou chemii, polyme -
ry, biochemii, molekulární biologii, racionální vývoj
nových nanomateriálù, návrh nových léèiv, nové techno -
logie zpracování potravin, atd. 
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Ve vìdì o materiálech a technologiích jsou krystalo -
grafické metody využívány napøíklad pro sledování poruch 
a napìtí v materiálech, pro charakterizaci tenkých vrstev
vytvá øených pokroèilými technologiemi, sledování dislo -
kací, urèování složení a pùvodu materiálù. 

V chemii jsou difrakèní metody cenìny zejména jako
analytický nástroj, protože kompletní urèení struktury
(pros torové rozložení atomù v molekule s pøesností na
desetitisíciny nanometru vèetnì automatického stanovení
chirarity a konformaèní vari abil ity) je možné získat za jedi -
ný den s využitím nepatrného množství mìøeného mate ri -
álu (setiny miligramu). 

Proteinová krystalografie, která v posledních 20 letech
dokázala stanovit témìø 40 tisíc struktur proteinù zpùsobila  
doslova pøevratný rozvoj molekulární biologie založený na 
skuteèné znalosti procesù na molekulární úrovni. Napøík -
lad, detailní popis struktury ribozomu umožnil pochopit a
popsat celý proces tvorby nových proteinù podle genetické
informace ètené z DNA. 

Kromì zobrazování rovnovážného stavu makro mole -
kul v jejich funkèním a plnì hydratovaném stavu jsou rtg
strukturní analýzou zobrazovány prostorové struktury
reakèních mezistavù, které v mnoha pøípadech korigují
pøed stavy o prùbìhu katalyzovaných reakcí a umožòují tak
cílenì modifikovat funkci tìchto vysoce úèinných moleku -
lár ních strojù. Zdroje synchrotronového záøení nyní
umož òují sledovat procesy v desítkách ps. Oèekává se, že
novì testované pulsní zdroje záøení “free elec tron la ser”
umožní “snímkování” okamžitých stavu molekuly v
oblasti femtosekund.

Významnou souèástí krystalografie - jako významné
analy tické metody - je shromažïování všech expe rimen -
tálních výsledkù v poèítaèovì snadno zpracovatelné formì. 
Proto se spoleènost stará o dostupnost tìchto databází a
nava zujícího softwaru v naší geografické oblasti. Jedná se
zejména o Pro tein Data Bank (www.RCSB.com), databázi
molekulárních struktur organických a metalo-organických
slouèenin (CCDC), databázi anorganických slouèenin,
data bázi kovových systémù, databázi práškových
difrakèních materiálù pro fázovou analýzu, krystalizaèní
databáze, proteinovou strukturní atd).

Atri bu ty spo leè nos ti

Znak Krystalografické spoleènosti byl vybrán na kolokviu
v Malé Morávce na základì konkurzu vyhlášeného v lednu
1988. Vítìz konkurzu Z. Zikmund ve znaku zobrazil
šestièetnou symetrii a difrakci paprskù X na rovinách
krystalu. Znak má mnoho zdaøilých vari ant vytvoøených ku 
pøíležitosti významnìjších konferencí R. Kuželem a L.
Dobi ášovou. Na kolokviu v Herlanech u Košic bylo na jaøe
1991 umìleckou dílnou T. Havlík, F. Eichler, M. Petrák
vytvoøeno cechovní právo („žezlo Krystalografické
spoleènosti“) z rtg. lampy Chirana a ètyø monokrystalù
minerálù (køemen z Žulové ve Slezku, amfibol z Valeèe v
Doupovských vrších, kalcit z rudných dolù a pyrit z dolù ve 
Vintíøovì). Cechovní právo bylo poprvé použito k
pasování „rytíøù krystalografie“ na kolokviu ve
Vojtìchovì v kvìtnu 1992 (rytíøka Dagmar Krausová).
Dalším orgánem pøíslušným IUCr je Regionální komitét
èeských a slovenských krystalografù. Ten je jmenován
Akademií vìd ÈR na návrh vìdecké rady Krystalografické
spoleènosti a je složen ze ètyø èlenù z ÈR a ètyø èlenù ze
SR. V uplynulém období byl øízen Marianem Komanem
(Slovenská technická univerzita, Bratislava), nyní R.
Kuželem. Komitét tìsnì spolupracuje s Krystalografickou
spoleèností a vìtšina schùzí je spoleèných s její vìdeckou
radou.
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Sou èas ná or ga ni za ce spo leè nos ti

Výkonný výbor øízený pøedsedou a tajemníkem je zod po -
vìdný za svou èinnost vìdecké radì. Všechny orgány jsou
voleny shro máž dìním na tøi roky. Souèasným pøedsedou je 
Jindøich Ha šek (Ústav makromolekulární chemie AV ÈR,
Praha), tajemníkem je Radomír Kužel (Mate ma tic ko- fyzi -
kál ní fakulta UK, Praha). Místo pøedsedy jsou Zbynìk
Šourek (Fyzikální ústav AV ÈR, Praha) a Ivana Kutá Sma -
ta nová (Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích).
Aktuální složení vìdecké rady a øadu dalších informací lze
nalézt na www.xray.cz. V roce 2015 byly pøijaty nové
stanovy, oficiální název spoleènosti se zmìnil na
Krystalografická spoleènost, z. s. Volební období bylo
prodlouženo na pìt let.

Èa so pis spo leè nos ti

Bul le tin Krystalografické spoleènosti vznikl v roce 1980.
Pùvodnì byl tistìn v ÚMCH AV ÈR poèítaèem a distri buo -

ván spolu s pozvánkou na konferenci. Od roku 1984 byl
repro dukován xeroxem a distribuován ve vázané podobì
(formát A5). V letech 1986–1989 byl Bul le tin tištìn of -
setem Z. Weissem v Ostravì. V letech 1990–1993 se tisk
vrátil do Prahy. V roce 1993 mìl Bul le tin o formátu A5 již
pøíliš mnoho stran, a proto byl zmìnìn formát na klasický
vìdecký èasopis vydávaný v èeském, slovenském a anglic -
kém jazyce. Od roku 1994 tento nový èasopis vychází pod
jménem „Ma te ri als Struc ture in Chem is try, Bi ol ogy, Phys -
ics and Technology“, ISSN 1211-5894 (Print), ISSN
1805-4382 (On line) až dosud. Formát letošního dvacátého
prvního roèníku zùstavá v podstatì stejný, jako byl v roce
1994. Šéfredaktorem je od roku 1994 stále Radomír Kužel.

Vìdecké èlánky podléhají recenznímu øízení. Èasopis
je „open ac cess“ a všechny èlánky jsou volnì dostupné ve
formátu PDF na adrese http://www.xray.cz/ms. Èasopis je
dostup ný též z databáze volnì dostupných elektronických
èasopisù Di rec tory of Open Ac cess Jour nals (http://www.
doaj.org/). Roènì vychází 2–4 èísla. Pøijímány jsou vìdec -
ké èlánky z oblasti problematiky krystalové a reálné struk -
tury materiálù, obecné èlánky o krystalografii a rtg.
struk tur ní analýze, pøehledné èlánky z této oblasti, recenze
knih, zprávy o školách a semináøích, informace o rtg. a
neutro nových laboratoøích, zprávy o novinkách v pøístro -
jovém vybavení, poèítaèových programech, krátké zprávy. 
Primárnì jsou publikovány texty vztažené k pøíspìvkùm na 
konferencích poøádaných èi spolupoøádaných Krystalo -
grafickou spoleèností.

Vý roè ní kon fe ren ce – ko lokvi um

První kolokvium probìhlo v roce 1980 v Lysolajích
(Beskydy). Do dnešní doby bylo zorganizováno již 30
tìchto konferencí. V souèasné dobì jsou organizované pod
názvem Strukturaxxxx, kde xxxx je pøíslušný rok. Konfe -
rence jsou vìnovány difrakèním a nedifrakèním techni kám
a meto dám strukturních studií, apli kacím difrakèních
metod v praxi, užití technik v materiá lovém výzkumu,
fyzice, chemii a biologii. Jsou organizovány každoroènì na 
rùzných místech v Èechách a na Moravì buï v menších
mìstech èi spíše v pøírodì, jsou obvykle multitematické,
ale usku teènilo se též nìkolik specializovaných setkání
obsa hu jících souhrnné pøednášky zvaných hostù. Napøík -
lad „Experimentální metody v rtg. a neutronové analýze“
(zámek v Bechyni 1981, VŠB Ostrava 1994, Ostravice
2002), „Výpoèetní metody“ (Visalaje 1980, Chlum u
Tøebonì 1983, Stará Lesná 1986, Herlany 1991, Nové
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Hrady 2003, Klatovy 2012). Sborníky z tìchto specia lizo -
vaných konferencí obsahují dlouhé pøíspìvky (re view)
zvaných pøednášejících a dávají tak pøehled o souèasném
stavu problematiky.

Dvì kolokvia byla vìnována synchrotronovému záøení, 
resp. neutronovému rozptylu. První konference zamìøená
výhradnìna synchrotronové záøení byla uspoøádána v roce
2006. Osmdesát úèastníkù jelo dvìma autobusy do
Grenoblu, se zastávkou a exkurzí ve Villigenu u švýcar -
ského synchrotronu. Samotné kolokvium se uskuteènilo
pøímo u synchrotronu ESRF (Eu ro pean Syn chro tron Ra di -
a tion Fa cil ity) a neutronového zdroje v ILL (In sti tute
Laue-Langevin). Další kolokvium s tematikou synchro tro -
no vého záøení bylo organizováno ve Valticích na jižní

Moravì a bylo spojeno s plánovaným projektem synchro -
tronu v Brnì CESLAB (Cen tral Eu ro pean Syn chro tron
Lab o ra tory), který byl pak bohužel zastaven.

Kurzy poøádané na tìchto kolokviích jsou èasto organi -
zo vány paralelnì, napø. pro biokrystalografy a úèastníky
zamìøené spíše na práškovou difrakci a materiálové vìdy.
Nìkteré kurzy jsou zamìøené na specifický soft ware
(struk turní databáze, programy Jana, Maud, FOX), na
øešení a zpøesòování struktur, na stanovení parametrù reál -
né struktury. Èást pøednášek bývá organizována paralelnì,
ale více než polovina programu bývá vždy spoleèná pro
všech ny úèastníky (plenární a obecnìji zamìøené
pøednášky). Dùležitou souèástí jsou komerèní pøednášky
prezentující nejnovìjší vývoj v experimentální technice.
Úèast na výroèních kolokviích se dlouhodobì pohybuje v
rozmezí 70–100 lidí. 

V roce 2014 bylo kolokvium v Kutné Hoøe vìnováno
Mezinárodnímu roku krystalografie a pøehledu aplikací 
krystalografie a strukturní analýzy v nejrùznìjších
oblastech. Kolokvium bylo zahájeno starostou mìsta,
bývalým krystalografem, I. Šancem a v jeho rámci
probìhla i exkurze do místního støíbrného dolu. V roce
2015 se konalo v Luhaèovicích a obsahovalo studentskou
pøehlídku i rychlý kurs použití grup v krystalografii a vìtší
pozornost byla vìnována strukturním databázím. Na záøí
roku 2016 se chystá Struktura 2016 do Tábora a bude
èásteènì vìnována aplikacím rùzných nedifrakèních metod 
ke studiu struktury a mikrostruktury.
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Stu dent ská pøe hlíd ka

Pøehlídka studentských prací z oblasti krystalografie a
strukturní analýzy vznikla na Fakultì jaderné a fyzikálnì
inženýrské ÈVUT. Od tøetího roèníku je pak pravidelnì
poøádana na kolokviích „Struktura“ každý druhý rok.
Úèastní se jí studenti doktorského a magisterského, nìkdy
i bakaláøského studia z rùzných vysokých škol z Èeska i ze 
Slovenska, obvykle v poètu 15–25. Své práce prezentují v
patnáctiminutových referátech s následnou diskusí a
dodávají také abstrakty èi rozšíøené recenzované abstrakty 
publikované v Ma te ri als Struc ture. Pøíspìvky jsou hodno -
ceny zvláštní komisí (èítající i pøes deset èlenù) a nejlepší
práce jsou odmìnìny. Jedním z nejlepších studentù tìchto
pøehlídek byl Lukáš Pa lati nus (FZÚ AV ÈR), pozdìji
odmìnìný i cenou Félixe Lewy-Bertauta Evropské krysta -
lografické asociace (ECA) na ECM v Istanbulu 2009.

Poslední dvì pøehlídky byly rozdìleny do dvou
kategorií: Biokrystalografie a chemická krystalografie a
Fyzika a materiálové vìdy.
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Tomáš Roch
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Ze studentské pøehlídky 2015. Zleva dva pøedsedající: Bohdan
Schnei der (Biotechnologický ústav AV ÈR, Praha), ¼ubica
Urbániková (Ústav molekulární biologie SAV, Bratislava).
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Dal ší pra vi del né kon fe ren ce

Od samého poèátku, tedy od jara 2002, spoluorganizuje
Krystalografická spoleènost Setkání strukturních biologù, 
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Nejúspìšnìjší studenti v pøehlídce 
v Luhaèovicích, èerven 2015



Další pravidelné konference

Od samého poèátku tedy jara 2002, spoluorganizovala
Krystalografická spoleènost Setkání strukturních biologù,
které se koná pravidelnì v bøeznu v Akademickém a
univerzitním centru v Nových Hradech.

Letos se uskuteènilo již ètrnácté. V souèasné dobì
probíhá konference v angliètinì pod názvem Dis cus sions
in Struc tural Mo lec u lar Bi ol ogy. Tato setkání jsou
tematicky orientovaná na všechny aspekty strukturní
molekulární biologie vèetnì krystalografie, NMR,
elektronové mikroskopie, hmotnostní spektrometrie,
spektroskopických metod, bioinformatiky, termo dyna -
miky a poèítaèových simulací. V roce 2010 byla založena
Èeská spoleènost pro strukturní biologii (www.structbio.
eu) a stala se hlavní organi zátorkou této konference, která
je také její výroèní. Konference je hojnì navštìvovaná,
zejména studenty. Úèast v posledních letech pøekroèila
èíslo 120. Pøedsedou konference je od poèátku B. Schnei -
der (Biotechnologický ústav AV ÈR, Biocev).

Od roku 2004 jsou na stejném místì organizovány
FEBS kurzy pokroèilých metod v krystalizaci makro mole -
kul (Ad vanced meth ods in macromolecular crys tal li za -
tion), jako kombinace pøednášek a praktik. Typicky se
úèast ní až dvacet pøednášejících a uèitelù. Studenti pøi -
jíž dìjí pøedevším z Evropy, ale i z Asie a Ameriky. Jejich
poèet je omezen na 25, zejména z dùvodu kapacity prak tic -
kých cvièení. Letos v èervnu se koná již sedmý kurs Ad -
vanced meth ods in macro mole cular crys tal li za tion VII.

Hlavnímí organizátorkami jsou Ivana Kutá Smatanová
(Jihoèeská univerzita v Èes kých Budìjovicích) a Pavlína
Øezáèová (Ústav organické chemie a biochemie AV ÈR,
Praha).

Pravidelnì od roku 1998 probíhají studentské konfe -
rence (pøehlídky Ph.D. prací registrovaných pracoviš• –
ÚOCHB a ÚMCH AV ÈR, CSCA) Heart of Eu rope Bio-
 Crys tal log ra phy Meet ings, a to støídavì v Polsku, Nìmec -
ku a Èeské republice (Bedøichov 2001, Karlovy Vary
2005, Tøeš• 2009). Hlavním organizátorem z ÈR byla
skupina z Ústavu molekulární genetiky AV ÈR. V roce 
2015 poøádala tuto konferenci Èeská spoleènost pro struk -
turní biologii (pøedseda: Jan Dohnálek, Biotechnologický
ústav AV ÈR) v Kutné Hoøe.

Malá regionální konference o práškové difrakci se
konala øadu let až do roku 2009 vìtšinou v Liptovském
Mikuláši. Byla spíše pracovním setkáním, kde se disku -
tovaly rùzné praktické problémy (www.saske.sk/ RPDK/).

Me zi ná rod ní kon fe ren ce

Série mezinárodních konferencí organizovaných od osm -
desá tých let v Èeskoslovensku zaèala konferencemi Ad -
vanced Meth ods in X-ray Struc ture Anal y sis (AMEX)
(Karlovy Vary 1987; Praha 1990), které k nám pøivedly
øadu významných zahranièních krystalografù. 

Nejvìtší z akcí poøádaných Krystalografickou spoleè -
ností byla evropská konference ECM-18 (Eu ro pean Crys -
tal lo graphic Meet ing) 16.–20. srpna 1998, která se konala
v budovách ÈVUT v Praze-Dejvicích. V celé 36leté
historii poøádání ECM paøí konference v Praze k nìkolika
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Z konference XII. Dis cus sions v Nových Hradech, bøezen 2014.

Úèastnící FEBS kursu Ad vanced Meth ods in Macromolecular
Crys tal li za tion V, èerven 2012.

       M. A. Krivoglaz, 
          AMEX 1987

Nositel Nobelovy ceny, H. Hauptman, AMEX 1990

P. Coppens, AMEX 1990



málo ECM, které pøitáhly zájem více než tisíce úèastníkù.
Celkem 1 100 aktivních úèastníkù pøijelo z 39 zemí celého
svìta. Nejvíce bylo z Nìmecka (185), Velké Británie (109), 
Ruska (80), Francie (80), Èeské republiky (70), Polska
(50), Itálie (41), USA (41) a Švédska (40). Pøedsedou
konfe rence byl J. Hašek, tajemníkem R. Kužel. Konference 
byla organizována v sedmi paralelních sekcích zamì øe -
ných do oblastí: fyzika a aplikovaná krystalografie, mate -
riá lová vìda, strukturní aspekty v chemii a chemická
krystalografie, struktura a funkce biologických systémù,
pokro èilé metody pro strukturní výzkum, metody pro
urèování biologických struktur, obecná krystalografie.
Pro gram sestával z 18 plenárních pøednášek a 240 dalších
ústních pøíspìvkù prezentovaných ve 48 mikrosympoziích. 
558 pøíspìvkù bylo prezentováno ve formì posterù.

Pøed konferencí bylo zorganizováno pìt workshopù o
symetrii krystalù, metodách øešení struktur, využití struk -
turních databází. Finanènì jsme podpoøili 200 studentù. V
rámci konference se konalo ve Státní opeøe shromáždìní k
50. výroèí IUCr, øízené tehdejším prezidentem IUCr profe -
sorem Tedem Bakerem. Kulturní pro gram zahrnoval
koncert k 25. výroèí ECM na schodech Národního muzea,
výstavu Struktura mikrosvìta v Národním muzeu
(otevøena pro veøejnost následující tøi mìsíce), koncert v
Karolinu k výroèí 650 let od založení Univerzity Karlovy a
hudební pøedstavení u Køižíkovy fontány.

Informace o konferenci lze stále nalézt na www.xray.
cz/ecm. Po konferenci byla vydána kniha Ad vances in
Struc ture Anal y sis, obsahující vybrané recenzované
pøíspìvky (dostupná na požádání). Po konferenci bylo
rozesláno všem úèastníkùm i CD s bohatým obsahem (viz
výše uvedené stránky).

Kon fe ren ce Size-Strain IV 

Ideu konference Size-Strain pøinesl
dlouholetý místo pøedseda spoleènosti
prof. Jaroslav Fiala. Konference mìla
pøedevším zdùraznit úlohu tzv. reálné
struktury materiálù a její charakterizace
pomocí rtg. difrakce. První konference byla poøádána
Krystalografickou spoleèností v roce 1995 na Slovensku v
Liptovském Mikuláši na Vojenské aka demii (místní
organizátor P. Šutta). Z konference vznikla monografie,
vydaná v øadì IUCr Ox ford se ries a redi go va ná R.
Snyderem, H. J. Bungem a J. Fialou (De fect and
Microstructure Anal y sis by Dif frac tion, Ox ford Uni ver sity
Press, NY 1999). Tato konfe rence se nyní pravidelnì
opakuje v rùzných zemích. Obvyklá úèast se pohybuje v
rozmezí 100–150 lidí.

9th Eu ro pean Pow der Dif -
frac tion Con fer ence (EPDIC
IX) byla uspo øá dána Krysta lo -
gra fickou spoleèností v Praze v
roce 2004. Tradièní schéma
konference sestává z šesti
plenárních pøednášek a dvou
paralelních sekcí. Postery jsou
vystaveny po celou dobu. Hlavní témata: øešení struktur z
práškové difrakce, zbytková napìtí a textury, neutronová
difrakce, fázové transformace, difrakce za nestandardních
podmínek, fázová analýza, struktura a vlastnosti bio -
materiálù, nanokrystalické materiály, kovy a slitiny,
minerály, tenké vrstvy, pøístrojové techniky, indexace
práškových difraktogramù. Konference obsahovala work -
shop o softwaru pro analýzu reálné struktury a pro fázovou
analýzu. Pøedsedou konference byl R. Kužel, tajem nicí P.
Øezáèová Spoleèenský pro gram zahrnoval úvodní veèer v
Kongresovém centru s koncertem pìvec kého sboru
gymnázia Na Zatlance (Z-band) a pøednášku vítìze ceny
EPDIC Vincenta Favre-Nikolina. Poslední den konference
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V. Valvoda (vlevo) a J. Fiala (vpravo).

ECM-18, sekce Struc ture and func tion in mo lec u lar bi ol ogy,
vlevo J. Hašek, pøedseda konference.

 ECM-18.

 Z koncertu na      
 schodech v 
 Národ ním muzeu.



byl objednán zvláštní konferenèní vlak do Plznì, kde
kromì závìreèné veèeøe probìhly i exkurze do pivovaru.
Na konferenci dorazilo více než 320 úèastníkù z 36 zemí
svìta (vice na www.xray.cz/epdic). Zhruba 100 šesti strán -
ko vých recenzovaných pøíspìvkù bylo publi kováno v
Zeitschrift für Kristallographie (open ac cess).

Konference XTOP (7th Bi en nial Con fer ence on High
Reso lu tion X-Ray Dif frac tion and Im ag ing) se konala v
kongresovém centru Prùhonice a navazovala na EPDIC IX. 

Tematicky byla zamìøena na teorii rtg rozptylu, difrakci s
vysokým rozlišením, reflektivitu, tzv. graz ing-in ci dence
rozptyl, tenké vrstvy a nanostruktury, topografie, rtg.
zobra zovací techniky a pøístrojové vybavení. Vìdecký pro -
gram obsahoval 9 zvaných pøednášek, 34 dalších ústních
pøíspìvkù a 104 posterù. Bìhem konference oslavil známý
profesor An drew Lang, jeden z prùkopníkù rtg. topografie,
svoje osmdesátiny. Pøedsedy konference byli V. Holý
(MFF UK) a Z. Šourek (FZÚ AV ÈR). Recenzované plno -
hodnotné èlánky vybraných pøednášek vyšly ve zvláštním
èísle Jour nal of Phys ics D. Celkem se konference
zúèastnilo 147 delegátù z 16 zemí tøí kontinentù.

Workshopy o Mezinárodních krystalografických
tabul kách byly poøádány v letech 1993 a 1998 a vedeny
autory tìchto tabulek prof. Hansem Wondratschkem a
prof. Theo Hahnem.

Významná specializovaná konference Aperiodic 2015
se konala v roce 2015 v Bøevnovském klášteøe. Hlavními
organizátory byli M. Dušek a V. Petøíèek (FZÚ AV ÈR).

Konference byla vìnována aperiodickým a
modulovaným strukturám a zúèastnilo se jí 130 úèastníkù z 
30 zemí celého svìta. Hlavní pøednášku mìl Ted Janssen.
Celkem zaznìly pøíspìvky v 64 pøednáškách a bylo
prezentováno 49 posterù. 

Na rok 2016 se chystá konference ICCBM-16 (In ter -
na tional Con fer ence on Crys tal li za tion of Bi o log i cal
Macromolecules) do Prahy a XTOP-2016 (X-ray to pog ra -
phy and high res o lu tion) do Brna.
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Atrium Stavební fakulty ÈVUT bìhem konference EPDIC IX.

XTOP, A. Lang pøi oslavì narozenin.

Úèastníci workshopu o Mezinárodních krystalografických
tabulkách v roce 1993 v ÚMCH AVÈR v Praze na Petøinách.

Z konference Aperiodic 2015.



Ak ti vi ty èes kých a slo ven ských krys ta lo gra fù
v me zi ná rod ních or ga ni za cích

Do Mezinárodních krystalografických tabulek (In ter na -
tional Ta bles for Crys tal log ra phy) na pozvání pøispìli:
Vol.A (2006), Space group sym me try, Chap ter 9.3. Fur ther 
prop er ties of lat tices, B. Gruber.
Vol.C  (2004), Math e mat i cal, phys i cal and chem i cal ta bles, 
Chap ter 4.1 Ra di a tions used in crys tal log ra phy, V.
Valvoda.
Vol.C  (2004), Math e mat i cal, phys i cal and chem i cal ta bles, 
Chap ter 9.2. Layer stack ing, S. Ïuroviè, P. Krishna and D.
Pandey.
Vol. E: Subperiodic groups (2002). V. Kopský and D.
Litvin.
 
V letech 2006-2012 pracoval R. Kužel ve výkon ném
výboru ECA (Eu ro pean Crys tal lo graphic As so ci a tion) a I.
Kutá Smatanová tøi roky ve výboru FEBS (Fed er a tion of
Eu ro pean Bio chem i cal So ci et ies). V komisích IUCr
pracují: Aperiodické krystaly (M. Dušek), Mezinárodní
tabulky, Krystalografická nomenklatura (V. Kopský, M.
Dušek), Pow der Dif frac tion (L. Smrèok a D. Rafaja),
Biologické makro molekuly (B. Schnei der),
Krystalografické výpoèty, Elektronová krystalografie (L.
Pa lati nus), Krys talo grafie v umìní a kulturním dìdictví
(P. Bezdièka), Magnetické struktury (V. Petøíèek),
Nábojové, spinové a momentové hustoty (J. Kožíšek).

R. Kužel byl v roce 2014 zvolen na šest let do
výkonného výboru IUCr. I. Kutá Smatanová je
prezidentkou mezinárodní organizace pro biologickou
krystalizaci (IOBCr). 

Dlouhodobá snaha o získání svìtového krystalo -
grafického kongresu IUCr do Prahy byla nakonec v roce
2014 na kongresu v Montrealu úspìšná. Soupeøem Prahy

byla Paøíž a v historicky prvním elektronickém hlasování
Praha získala hlasy 68 delegátù z celkového poètu 83 ze
všech kontinentù a jubilejní 25. kongres byl pøidìlen na rok 
2020 do Prahy (www.iucr25.org).
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Èestní èlenové Krystalografické spoleènosti

Úèastníci konference Aperiodic 2015.


