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Milí čtenáři, 

ELI Beamlines se v těchto dnech nachází těsně před ostrým star-
tem. Definitivní schválení Evropskou komisí a následné uvolnění 
prostředků z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

(spravovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy), 
otevírá cestu k další fázi projektu. S ohledem na to budeme pro vás 

od této chvíle newsletter připravovat podstatně častěji než dosud. 
Mezidobí, o kterém v minulém vydání newsletteru hovořil ředitel 
Fyzikálního ústavu akademie věd Jan Řídký, skončilo. Přecházíme 

do etapy dobudování vědeckého týmu. Podpořili nás vědci 
s obrovským odborným renomé jako Wolfgang Sandner, John Col-

lier, Chris Barty, Georg Korn, Pavel Bakule, Gerard Mourou a řada 
dalších. Věříme, že někteří z nich se stanou našimi přímými kolegy-
spolupracovníky.  

  Stavba infrastruktury ELI v ČR  

 
 13.09.2010 došlo k vydání stavebního 

povolení 
 
 jaro 2011 příprava  k provedení stavby 
 
 11/2011 začneme stavět 

Uvedená jména jsou zárukou, že ELI Beamlines v budoucnu skutečně nabídne možnost nej-

kvalitnějšího postgraduálního vzdělávání. Studenti doktorských programů díky ELI Beamlines 
získají dosud nebývalé spojení se světovou špičkou výzkumu a vývoje a k dispozici jim bude 

nezprostředkovaný přístup k nejnovějším informacím a trendům. Přecházíme také do etapy 
finalizace stavební dokumentace, přípravných stavebních prací a především do fáze vývoje 
potřebných technologií – kostry, na níž vybudujeme jedno z předních světových vědeckých 

center. Zcela unikátní vybavení ELI Beamlines by však přes všechny své očekávané přednos-
ti nebylo ničím bez lidského kapitálu, který máme k dispozici a který chceme dále rozvíjet 

zejména prostřednictvím mladých vědeckých talentů nejen z České republiky, ale z celé Ev-
ropy. 
Těšme se společně, jak budou Dolní Břežany na světové mapě výzkumu a vývoje získávat 

na významu. 
 



 

Události a akce pořádané doma i v zahraničí 

Akce v Dolních Břežanech  

2. října 2010 proběhla prezentace projektu ELI Beamlines v Dolních 

Břežanech. Občané Dolnobřežanska měli příležitost dozvědět se více 

informací od pracovníků Fyzikálního ústavu AVČR o současném stavu 

projektu a jeho dalším vývoji. 

Prezentace projektu ELI Beamlines v Mnichově  

Ve dnech 4.-6. října 2010 proběhl 13. mezinárodní veletrh komerč-

ních nemovitostí a investic EXPO REAL 2010 na Novém výstavišti 

v Mnichově. Zástupci středočeského kraje zde úspěšně prezentovali 

laserové centrum ELI, jež by mělo být vybudováno právě ve Středo-

českém kraji v obci Dolní Břežany. 

Zasedání Mezinárodního řídícího výboru ELI PP v Paříži 

Dne 22. října proběhlo v Paříži závěrečné zasedání Mezinárodního 

řídícího výboru konsorcia přípravné fáze projektu ELI. Hlavním 

tématem zasedání bylo vyhodnocení dosavadního vývoje prací na pří-

pravných fázích mezinárodního projektu ELI, který bude financován z 

prostředků strukturálních fondů České republiky, Maďarska a Rumun-

ska.  

ELI Beamlines na technologickém veletrhu v Londýně 

7. a 8. prosince 2010 se představily projekty ELI Beamlines a Hi-

LASE na prestižním evropském technologickém veletrhu 

v Londýně, jenž je organizován agenturami UK Trade and Investment 

a UK NanoForum. Tato událost umožnila jednotlivým společnostem  

a organizacím zapojeným do inovačních aktivit přiblížit své výrobky  

a projekty širokému mezinárodnímu publiku.  

ELI getting  real-from Inception to Implementation     

10. prosinec 2010 byl důležitým milníkem v historii projektu meziná-

rodní výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure, ELI. 

Na českém velvyslanectví v Paříži slavnostně převzalo ELI Delivery 

Consortium vedení projektu od konsorcia přípravné fáze ELI, a tím za-

hájí realizační fázi projektu.  



         Napsali o nás 

Říjen 2010 

Nové velké laserové projekty Evropské unie v ČR  

Dalším velkým evropským laserovým projektem, který ovšem míří na čistou vědu, je Extreme Light Infrastructure ELI, jehož 
podstatná část zvaná ELI-Beamlines je plánována k výstavbě v Dolních Břežanech u jižní hranice Prahy, další části by měly stát 
v maďarském Szegedu a posléze i v rumunském Magurele u Bukurešti.  
http://www.eli-beams.eu/wp-content/uploads/2011/01/Rohlena_Laserove_projekty_EU_v_CR.pdf 

Listopad 2010 

Výkonové lasery  

FZÚ AV ČR se pro projekty HiLASE a ELI uchází o finance ze strukturálních fondů z Bruselu. Zdá se, že ČR tuto jedinečnou příle-
žitost nezaspala a v případě úspěchu se na poli výkonových laserů stane velmocí. 
http://www.eli-beams.eu/wp-content/uploads/2011/01/rohlena_vesmir.pdf 

29. listopadu 2010  

Nejvýkonnější laser světa míří do Dolních Břežan  

Panevropský laser ELI za 6,7 miliardy korun má Česku přinést prestiž i špičkovou vědu. Megalaser Extreme Light Infrastructure 
(ELI) za 6,7 miliardy korun, který by měl po roce 2015 psát nové kapitoly evropské vědy, se podle tří důvěryhodných zdrojů 
ČESKÉ POZICE přiblížil rozhodnutí Evropské komise.  
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/nejvykonnejsi-laser-sveta-miri-do-dolnich-brezan 

17. prosince 2010  

Do roku 2015 bude v Česku stát nejvýkonnější laser světa 

Tento celoevropský projekt s názvem ELI má pomáhat například při vývoji nanotechnologií, postupů pro léčbu rakoviny nebo 
novinek v leteckém a automobilovém průmyslu.   
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/do-roku-2015-bude-v-cesku-stat-nejvykonnejsi-laser-sveta_188908.html 

8. února 2011  

Česko se může těšit na megalaser, Brusel dá brzy zelenou  

Průlom ve schvalování vědeckých center excelence - Brusel odblokoval megalaser ELI za 6,7 miliardy; rozhodnutí padne během 
pár týdnů.  
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/cesko-se-muze-tesit-na-megalaser-brusel-da-brzy-zelenou 

8. února 2011  

V Česku vyroste nejvýkonnější laser na světě. Za peníze EU  

Unikátní zařízení, které vyroste ve středočeských Dolních Břežanech, poslouží pro bádání ve fyzice, optice nebo materiálovém 
výzkumu.  
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropskezalezitosti/_zprava/v-cesku-vyroste-nejvykonnejsi-laser-na-svete-za-penize-eu--
848581 

29. října 2010  

Exnáměstek MŠMT Růžička jde za projektem laseru ELI  

Od 1. listopadu se stal náměstkem ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR odpovědným za projekty Operačního programu Výzkum a 
vývoj pro inovace (OP VaVpI) ELI a HiLASE profesor Vlastimil Růžička, jenž byl v uplynulých letech náměstkem na ministerstvu 
školství pro výzkum a vysoké školy.  
http://www.euro.cz/detail.jsp?id=3100 

17. února 2011  

Evropská unie bude v Česku financovat obří laserové centrum za sedm miliard  

Přes sedm miliard korun bude stát špičkové vědecké centrum, které vznikne v Dolních Břežanech u Prahy. Od roku 2015 by zde 
měl pracovat nejvýkonnější laser na světě. Jde o jeden ze šesti velkých projektů, které v Česku bude financovat Evropská unie. 

Projekt je těsně před schválením.  
http://www.radio.cz/cz/rubrika/ekonomika/evropska-unie-bude-v-cesku-financovat-obri-laserove-centrum-za-sedm-miliard 

Více článků naleznete na  
www.eli-beams.eu/cs/media/tiskove-zpravy/ 



Vítáme v týmu           

             Georg Korn  

 1995-2001: vedoucí skupiny laserů s ultra-krátkými pulsy, Max-

Born-Institute, Berlín 

 2001-2004: hlavní technolog a výkonný víceprezident Katana 

Technologies GmbH 

 2005-2007: prezident a vedoucí výkonný ředitel Femtotechno-

logies GmbH 

 2007-ELI koordinátor pro Německo 

        Pavel Bakule  

 1998-2003 postgraduální vědecký pracovník University of Ox-

ford, Clarendon Laboratory, United Kingdom 

 2003-2008 vědecký pracovník, RIKEN contract researcher in 

Meson Science Laboratory, Japonsko 

 2008– vědecký pracovník, Science and Technology Facilites 

Council (STFC), Rutherford Appleton Laboratory, ISIS, 

Chilton, United Kingdom 

       Daniel Kramer 

 2003– technický student v CERN, skupina Instrumentace svazků 

 2004-2005: spolupracovník COMPASS RICH1 

 2008–Fellow v sekci EN/STI-EET v CERN, zodpovědný za kalib-

raci pevnolátkových detektorů radiace RadMon v různých svazcích 

 2011– vědecký pracovník při projektu ELI Beamlines 

Máte stejné šance!       
ELI Beamlines představuje zlomovou událost pro základní a aplikovaný výzkum v České republice 

propojený s evropskou a světovou vědecko-výzkumnou komunitou. Studenti fyzikálních oborů zde 

budou realizovat své diplomové a doktorské práce v domácím prostředí na technické a vědecké úrovni 

absolutní světové špičky. Infrastruktura ELI Beamlines by měla být využívána 200–300 vědeckými 

pracovníky. Nejmodernější laserové, interakční a diagnostické technologie instalované v ELI-

Beamlines poskytnou vědcům a studentům možnost provádět průkopnický výzkum v řadě oborů vyu-

žívajících ultraintenzivních laserových pulzů.  Navštivte průběžně aktualizovanou prezentaci projektu 

Extreme Light Infrastructure (ELI) Beamlines na www.eli-beams.eu a zaměřte své studijní a profes-

ní plány správným směrem. 



 Chceme být transparentní 
Seznamte se se společnostmi, které se podílejí při realizaci 

projektu ELI Beamlines v České republice.  

      Aktuální veřejné zakázky projektu ELI v ČR sledujte na: 
 www.isvzus.cz 
 www.fzu.cz/verejne-zakazky 
 www.eli-beams.eu 
 

Poskytují investorsko-

inženýrské služby při pří-

pravě a realizaci vybudo-

vání centra ELI.   

      www.gleeds.com 

 

GLEEDS 

Nabízí komplexní mana-

žerské podpory při pří-

pravě a realizaci projektu 

Vybudování centra v 

rámci ELI. www.deloitte.com  

DELOITTE 

Vytváří konstrukční návrhy 
vakuových bloků optických 
zrcadel a modulů pro cent-

rální distribuci laserových 

svazků systému ELI.  
       www.dicomps.com 

DELONG INSTRUMENTS 

Příprava a charakterizace 

Yb: LuAG krystalů jako 

aktivního prostředí pro 

laserové zesilovače typu 

multislab. www.crytur.cz  

CRYTUR 

Simuluje a optimalizuje 

kryogenní proudění v la-

serových zesilovačích 

typu multislab. 

www.cea.fr 

CEA 

Poradci pro získání dota-

ce z Operačního progra-

mu Výzkum a vývoj pro 

inovace. 

www.euromanagers.cz 

EUROMANAGERS 

Vyprodukují koncepční návrh čerpacích 

laserů typu multislab pro ELI pro genera-

ci multi-PW svazků rozšiřitelných na 10 

PW, numerické stanovení parametrů pro 

energie >100 J. 

                  www.stfc.ac.uk  

Science & Technology  

Facilities Council  

Připravují detailní návrh odstínění expe-

rimentálních laboratoří ELI od laserem 

generovaných sekundárních zdrojů.       

                  www.nuclear.co.uk 

NUCLEAR TECHNOLOGIES 

Vytváří návrh na řešení 

stavby na novostavbu 

budovy laserového cent-

ra ELI v Dolních Břeža-

nech.  

www.bfls-london.com 

BFLS 

Připravují návrh cent-

rálních řídících a kont-
rolních systémů labo-

ratoře ELI. 
   www.honeywell.com 

HONEYWELL 

Přichystají návrh řízení vakuo-
vých rozvodů laboratoří ELI a 
systémový návrh lokálních 
ovládacích jednotek rozvodů 
komunikujícími s centrálními 
řídícími systémy. 
            www. fotons.cz 

FOTON 



ELI Beamlines  

Exteriér - laserová a administrativní část budovy ELI  

made by BFLS made by BFLS 

Interiér laserové části infrastruktury ELI 


