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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
právě listujete již jedenáctým 
číslem Newsletteru projektu ELI 
Beamlines a troufám si tvrdit, že 
v něm naleznete mnoho zajímavého. 
Velmi rychle se nám blíží dokončení 
první části výzkumného komplexu 
v Dolních Břežanech (str. 10-11). V létě 
se tedy budeme moci stěhovat! Čeká 
nás obdobné přemisťování, jaké si 
na vlastní kůži prožili naši kolegové 
z HiLASE. Ti už se v Dolních 
Břežanech usadili natrvalo a za 
přítomnosti mnoha významných 
čestných hostů slavnostně otevřeli 
své nové pracoviště (str. 22-23).
Centrum ELI Beamlines láká čím dál 
tím více vzácných hostů ze všech 
možných oborů a skupin, od vědců, 
studentů, místních obyvatel až po 
politiky. Jsem za to rád a doufám, 
že se i nadále budeme těšit takové 
přízni a podpoře, kterou nám 
až doposud všichni návštěvníci 
vyjadřovali. O tom, co ELI znamená 
pro nejpovolanějšího politika v oblasti 
vědy a výzkumu, se můžete dočíst 
na stránkách 8 a 9. 
Je úžasné sledovat kolik 
talentovaných lidí se zajímá o práci 
v rámci centra ELI. S potěšením 
mohu konstatovat, že v  řadě 
výzkumných programů již dnes 
pracuje více kolegů ze zahraničí než 
z tuzemska, což je jen potvrzením 
mezinárodní dimenze celého 
projektu.
Centrum ELI Beamlines bude 
primárně určeno pro externí 
uživatele, a proto budeme 
i v letošním roce pokračovat 
v pořádání uživatelských seminářů 
pro vědce ze široké škály oborů. 
Jejich hlavním úkolem bude příprava 
prvních experimentů, které by nám 
měly umožnit naladit vše potřebné 
pro otevření centra počátkem roku 
2018.

Současně velmi intenzivně 
spolupracujeme s Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy na 
dokončení tzv. fázování projektu, 
které nám umožní rozložit využití 
dostupných finančních prostředků 
do konce roku 2017. I přesto, že 
se jedná o novou a často trnitou 
cestu, napomůže to k dokončení 
úžasných vývojových dodávek 
technologií s parametry na hranici 
lidského poznání. Jednou z nich je 
i 10petawattový laserový systém, 
který bude využívat nejmodernější 
laserové a optické technologie 
a poskytne nejintenzivnější světelné 
pulsy. Vyvíjíme ho společně 
s americko-evropským konsorciem 
firem National Energetics a EKSPLA 
(str. 4-5).

Příjemné ELItní čtení přeje

ROMAN HVĚZDA
zástupce ředitele FZÚ AV ČR pro 
projekty OP VaVpI

foto: Jan Rasch
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TOPIC

L4 - a top-class 10-PW laser 
system for ELI Beamlines

Institute of Physics of the Academy of 
Sciences of the Czech Republic has 
awarded contract for development 
and delivery of top-class 10-PW laser 
system to a US-European consortium 
led by National Energetics (USA), in 
partnership with EKSPLA (Lithuania), 
and with major subcontractors 
being Lawrence Livermore National 
Laboratory (USA) and Schott 
(Germany-USA). Signing ceremony 
was held on 6th of October on 
the American Embassy in the 
presence of American and Lithuanian 
ambassadors, representatives of the 
Academy of Sciences, Ministry of 
Education, Ministry of Foreign Affairs, 
universities and representatives of 
the ELI project and the American-
European Consortium.

The 10-PW laser system will be one 
of the key technology elements 

of the ELI Beamlines facility. 
As designed, the laser will utilize 
most advanced laser and optical 
technology available in the world 
and will generate brightest pulses 
of light ever generated (10 PW 
= 10,000,000,000,000,000 W), 
with the intensity exceeding about 
10 times values currently available 
from the existing lasers. The laser 
will deliver one pulse every minute, 
each containing 1.5 kJ of energy 
and lasting about 150 fs (1 fs = 1015s). 
It will be world’s highest energy 
10 PW laser system.

The role of each member of the 
consortium will be different in 
development of the laser system. 
The National Energetics will deliver 
advanced high-energy laser amplifiers 
and other laser subsystems and will 
be responsible for the integration of 

the complete laser chain; EKSPLA 
will supply pump units for the front 
end section of the laser as well as 
the laser power supplies, Lawrence 
Livermore National Laboratory will 
manufacture very large state-of-the-
art diffraction gratings for the pulse 
compression to 10 PW peak power, 
and Schott will fabricate the special 
glass for amplifying the laser pulses 
to large energies.

“National Energetics is proud to 
have led the Consortium which 
has captured the contract for this 
exciting and challenging laser project. 
This laser pushes the boundaries 
of current laser technology toward 
peak powers yet to be seen in the 
laboratory. The techniques which will 
be utilized to realize such a dramatic 
improvement in peak power and high 
energy repetition rate will, without 

a doubt, have a major impact on 
the development of many high peak 
power ultrafast laser systems in the 
future”, says Todd Ditmire, President 
of National Energetics.

The laser team of ELI Beamlines 
at the Institute of Physics will actively 
participate on development of several 
subsystems of the laser. “This event 
marks an important milestone in 
the ELI Beamlines project. In the 
designed 10 PW laser the facility will 
obtain a unique and powerful tool 

which will help European and world 
research community to essentially 
advance knowledge in ultra-high-
field frontier physics. We are proud 
and excited to be working with 
this consortium, which consists of 
world’s top-level suppliers of laser 
and optical technologies”, says prof. 
Jan Řídký, the director of the Institute 
of Physics.
 
The 10-PW laser will be commissioned 
in the ELI Beamlines facility in 
December 2017 and will be primarily 

used for fundamental research. 
It will be a unique instrument in the 
world that will serve broad Czech 
and international community of 
users. The collaborative projects 
prepared by the ELI Beamlines 
with the use of this laser involve 
for instance experiments in the 
fields of laboratory astrophysics, 
high-field physics, quantum 
electrodynamics to start measuring 
the texture of vacuum, particle 
acceleration, and nonlinear plasma 
physics. ■
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ELI je velkou výzvou 
i odpovědností pro nás 
všechny

ROZHOVOR PAVEL BĚLOBRÁDEK

V roce 2013 jste se stal 
místopředsedou vlády pro vědu, 
výzkum a inovace. Jaký je Váš 
osobní vztah k exaktním vědám?
Osobní vztah k exaktním vědám mám 
pozitivní, vystudoval jsem magisterský 
i doktorský program na Veterinární 
a farmaceutické univerzitě v Brně a na 
Vysoké škole CEVRO Institut a MPA 
program Bezpečnostní a krizový 
management. Na četbu vědeckých 
časopisů sice čas nemám, ale za 
minulý rok jsem v rámci pracovních 

povinností navštívil desítky vědeckých 
institucí, univerzit a výzkumných 
oddělení podniků, kde jsem viděl 
úžasné novinky ve vědě a výzkumu. 
Ale rád mám i historii, výtvarné umění 
a literaturu. Konečně, maturoval jsem 
z biologie, chemie a dějepisu.

Došlo již k nějakým změnám v řízení 
české vědy od té doby, co ji máte na 
starosti?
Obměnili jsme velkou část vládní 
Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 

Byl zvolen nový předseda Grantové 
agentury ČR a dále noví členové 
a předsednictvo vědecké rady 
Grantové agentury ČR a výzkumné 
rady Technologické agentury 
ČR. Personálně je nyní situace 
stabilizovaná a všechny instituce 
řádně fungují. Nový zákon o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací, který připravíme během 
letošního roku, by měl dále vyřešit 
postavení a pravomoci jednotlivých 
aktérů v rámci systému VaV. Nově 

Přinášíme vám rozhovor s Pavlem Bělobrádkem, 
předsedou KDU-ČSL, místopředsedou vlády a poslancem 
PČR. Jako místopředseda vlády pro vědu, výzkum 
a inovace je momentálně jednou z nejpovolanějších 
autorit, která má možnost ovlivnit nasměrování a další 
vývoj vědy a výzkumu v České republice.
Pavel Bělobrádek se narodil na Boží hod vánoční v roce 
1976, má dvě děti a kromě politických aktivit se také 
věnuje činnosti literární, píše básně a texty k písním.

také chceme připravovat rozpočet na 
vědu s delším časovým výhledem, aby 
bylo možné lépe plánovat investice. 
Přichystán je zde člen vlády, který se 
věnuje této oblasti na 100%.

Jaká je úroveň vědy a výzkumu 
v České republice a dokážeme 
výsledky našich vědců dobře 
„prodat“ v zahraničí?
Máme některé špičkové výzkumné 
instituce a vědecké týmy i jednotlivce. 
Nelze ale být excelentní ve všem a do 
budoucna bychom se měli soustředit 
především na obory, v nichž 
můžeme patřit ke světové špičce. 
Velmi zajímavé výsledky se rýsují 
například v oblasti nanotechnologií, 
3D tisku a biotechnologií. Co se týká 
mezinárodní vědecké spolupráce, 
tady mohou hrát významnou roli 
nová vědecká centra. V letošním 
roce chceme také v USA a v Izraeli 
zřídit posty zmocněnce pro vědu, 
který by měl výsledky českých vědců 
propagovat v cizině, zajistit intenzivní 
spolupráci vysokých škol, vědecko-
výzkumných institucí a průmyslu.

Co Vám říká projekt ELI a co pro 
vás znamená? Jaký přínos bude mít 
pro naši zemi realizace tak velkého 
projektu, jakým ELI Beamlines je?

Projekt nejmodernějšího laserového 
zařízení na světě ELI Beamlines je 
pro naši republiku velmi významný. 
Budeme součástí velkého 
mezinárodního projektu, což na nás 
klade také velkou odpovědnost. 
Zařízení může přilákat do ČR 
špičkové zahraniční vědce a zvýšit 
prestiž a konkurenceschopnost naší 
země. Bude ovšem nutné vyřešit 
financování tohoto sedmimiliardového 
projektu, který měl být dokončen už 
v programovacím období 2007-2014.

Jaké jsou podle Vás přírodovědné 
znalosti naší mládeže? Mají mladí 
lidé zájem o studium přírodovědných 
oborů? Bude mít infrastruktura 
ELI Beamlines nějaký zásadní vliv 
na tyto věci?
Poptávka firem po mladých 
odbornících s technickým 
a přírodovědným vzděláním je větší 
než počet absolventů těchto oborů. 
Nedostatek lidských zdrojů je pro 
rozvoj průmyslu větší překážkou 
než byrokracie nebo daně. Problém 
je ale třeba řešit už od základních 
škol či mateřských školek. Budeme 
prosazovat, aby v rámci nového 
operačního programu vznikly výzvy 
na podporu takzvaného duálního 
vzdělávání. Prestiž přírodních 

a technických oborů mohou zvýšit 
i nová vědecká centra jako ELI. Líbí 
se mi také popularizační a vzdělávací 
science centra pro děti, která se 
otevřela v Ostravě, Plzni nebo Liberci 
Propagaci vědy považuji za jeden 
z cílů svého úřadu.

Kardinál Dominik Duka kdysi 
v jednom rozhovoru pro ELI 
Beamlines řekl, že zásadní rozdíl 
v pohledu na život skrze víru a skrze 
vědu je v tom, že přírodní vědy více 
kladou důraz na otázku „jak“ a víra 
se ptá především na otázku „proč“. 
Z toho důvodu je dialog mezi vírou 
a vědou nesmírně důležitý. Jak je 
tomu u vás? Ptáte se vy sám častěji 
„jak“ nebo „proč“?
Jak říká Jiří Grygar, není rozpor 
mezi vírou a vědou, ale mezi vírou 
a pověrou, vědou a pavědou. Důležité 
jsou pro mě osobně obě otázky. Proč 
i jak.

Co byste popřál projektu ELI 
Beamlines do nového roku 2015?
Aby splnil svůj účel a záměr, 
byl udržitelný, rozšířil naše 
znalosti a přispěl ke zvýšení 
konkurenceschopnosti České 
republiky. ■

Pavel Bělobrádek
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TÉMA

Jak postupuje stavba laserového centra ELI

květen–červen 2014

červenec–srpen 2014

září–prosinec 2014

leden–únor 2015

Izolace na rozvodech vzduchotechniky v multifunkční budově 
v objektu SO 01

Armování atiky na laserové hale v objektu SO 02

Montáž schodů v atriu v objektu SO 01

Pohled na fasádu kancelářské budovy v objektu SO 01 Dokončování fasády na multifunkční budově Dokončování fasády na administrativní budově

Montáž fasády kancelářské budovy Pohled na zasklené atrium ze střechy laboratorní budovy

V období 05-06 2014 byly zahájeny 
zásypy v podzemních částích stavby 
objektu 01 (kanceláře a multifunkce). 
V atriu mezi budovami multifunkce 
a kanceláří začala montáž výtahových 

šachet. Dále probíhaly hydroizolační 
práce na stěnách objektu 02 
(laserová hala) a betonáž stropů 
druhého nadzemního patra tohoto 
objektu. Taktéž byly zahájeny práce 

na stavbě sádrokartonových příček 
v objektu 01. U objektu 03 (technické 
vybavení stavby) byla dokončena 
betonáž základové desky pro budovu.  

V tomto období byly zahájeny práce 
na montáži ocelových konstrukcí 
v atriu. V sousední kancelářské 
budově započala v obvodové stěně 
montáž oken. Současně probíhaly 
práce na rozvodech vody, kanalizace 

a vzduchotechnických potrubí 
v kancelářské budově. V laserové hale 
a laboratoři byly betonovány stěny 
3. a 4. nadzemního podlaží a stropy 
ve 3. nadzemním podlaží v laboratoři. 
Ve 2. podzemním podlaží laserové haly 

probíhalo zdění stínících bloků a byla 
zahájena instalace závěsů jeřábových 
hal. V těchto halách zároveň probíhalo 
trubkování  pro kabeláž silnoproudých 
rozvodů.

Na technické budově (SO 03) 
probíhaly práce na zateplování fasády 
a finální úprava jejího povrchu. 
Současně byla vybetonována 
základová deska pro chladící věže. 
Tímto byla hrubá stavba tohoto 
objektu dokončena. V kancelářské 
a multifunkční budově se finalizovaly 

práce na střeše, instalaci oken 
a fasádě. Uvnitř pokračovala montáž 
sádrokartonových příček. Montáž 
a zasklívání stěn uvnitř atria byly 
v tomto prostoru nejdůležitější 
operací tohoto období. V laserové 
hale byla zahájena montáž nákladního 
výtahu a probíhala montáž ocelových 

konstrukcí strojoven a velínu. 
Pokračovalo vyzdívání labyrintů 
a stínících bloků ve 2. podzemním 
podlaží laserové haly. Venkovní 
práce spočívaly ve výkopu a montáži 
vodovodu, kanalizace a plynové 
přípojky. 
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TÉMA

Zajímavé návštěvy na ELI Beamlines

V rámci lokálních akcí Dolnobřežanského vědeckého jarmarku a Jízdy 
Slunovratu si staveniště ELI Beamlines a také budovu již dokončeného 
centra HiLASE prohlédli zájemci z řad dolnobřežanských obyvatel. Prohlídka 
byla doprovozena odborným výkladem pracovníků z obou projektů.

Dokončenou budovu projektu HiLASE 
a stavbu administrativní a laserové 
budovy ELI Beamlines navštívilo 
dvanáct zástupců Ministerstva 
školství. Za odborného výkladu 
Jiřího Vaculíka a Jaroslava Nejdla si 
se zájmem prošli rozsáhlé prostory 
jednotlivých experimentálních 
a laserových hal.

Stavbu centra ELI Beamlines 
navštívili účastníci výročního 
zasedání Laserlab-Europe. 
Experimentálními a laserovými 
halami je provedli členové 
týmu ELI Miroslav Krus 
a Stanislav Adam.

Dne 12. listopadu 2014 stavbaři 
uložili poslední kubík betonu do 
hrubé stavby laserového centra 
ELI Beamlines v Dolních Břežanech. 
Spojení téměř 39.000 m3 betonu 
dovezených v 4870 automixech, 
7 000 tun železa transportovaných 
450 kamióny a usilovná práce 
stovek pracovníků znamená v součtu 
dokončenou hrubou konstrukci 
hlavního objektu. Nyní jsou na řadě 
práce na montáži technologií a fasády.

Dne 19. listopadu 2014 navštívila 
delegace zástupců bavorské 
vlády a bavorských firem Dolní 
Břežany a prohlédla si stavbu 
laserového centra ELI Beamlines 
a také výzkumné zařízení HiLASE. 
Celou delegaci, čítající na padesát 
zúčastněných, vedl statni tajemník 
Franz Pschierer, zástupce bavorské 
ministryně hospodářství Ilse Aigner.

1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí Andrej Babiš 
navštívil Dolní Břežany u Prahy a za doprovodu předsedy Akademie 
věd Jiřího Drahoše a vládní zmocněnkyně pro udržitelnost výzkumných 
center Evy Kislingerové si zde prohlédl dvě mezinárodní laserová centra 
ELI Beamlines a HiLASE.

Novináři a zástupci médií 4. srpna 2014

Během prázdnin se konalo neformální setkání představitelů projektů 
ELI Beamlines a HiLASE s novináři z nejrůznějších českých médií. Na úvod 
je vedoucí obou projektů Roman Hvězda (ELI Beamlines) a Tomáš Mocek 
(HiLASE) seznámili s aktuálním děním a poté měli všichni zúčastnění možnost 
prohlédnout si jak stavbu unikátního laserového centra ELI, tak již dokončenou 
budovu výzkumného zařízení HiLASE.

Hejtman Středočeského kraje 4. září 2014

Se začátkem školního roku se do Dolních Břežan přijel podívat hejtman 
Středočeského kraje Miloš Petera. Doprovázeli ho ředitel Fyzikálního ústavu 
AV Jan Řídký a manažer projektu Roman Hvězda. „Jsem nesmírně rád, že špičkové 
světové výzkumné centrum vzniká právě ve středních Čechách. Je to pro náš 
kraj velká čest, ale také zodpovědnost. Dohodli jsme se s panem ředitelem Janem 
Řídkým na další úzké spolupráci. Kraj bude například přispívat ke zlepšování 
základní infrastruktury regionu, jako je dopravní spojení, kvalita komunikací či 
školství. Výzkumné centrum, které právě vzniká v Dolních Břežanech, bude mít 
jednou obrovský význam pro vědecké poznání v rámci celé Evropy. Vážím si toho, 
že jsem mohl být na začátku této cesty, kdy dochází k zásadní proměně regionu 
a vzniká zde území podobné Silicon Valley,“ řekl hejtman Miloš Petera. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová 

navštívila Dolní Břežany a prohlédla si stavbu laserového centra 
ELI Beamlines. Doprovázeli ji Jan Řídký, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, 
a Roman Hvězda, manažer projektu ELI Beamlines.

Do slavnostního otevření výzkumného centra 
ELI Beamlines zbývá ještě nějaký čas, ale již teď láká 
jeho výstavba návštěvníky nejen z různých koutů světa, 
ale také z různých oborů a profesních skupin.

Obyvatelé Dolních Břežan 15. května a 21. června 2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 22. září 2014

Účastníci evropského projektu Laserlab-Europe 30. září a 7. října 2014 

Poslední kubík pro ELI Beamlines 12. listopadu 2014

Bavorská vládní a průmyslová delegace 19. listopadu 2014

Andrej Babiš 26. února 2015

Dana Drábová 13. února 2015
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TÉMA

ELISS
Letos v létě se bude konat již třetí 
ročník letní školy ELI Beamlines 
a HiLASE - ELISS 2015. Oba 
předchozí ročníky byly více než 
úspěšné a těšily se obrovskému 
zájmu odborné veřejnosti. V loňském 
roce letní škola přivítala přes 
100 talentovaných studentů, 
postdoktorandů a mladých 
výzkumníků z různých koutů 
světa. Všichni měli jedinečnou 
příležitost vyslechnout si více 
než 20 přednášek od výzkumníků 
ELI a HiLASE a dalších předních 
světových odborníků - naše 
pozvání přijali např. John Collier, 
šéf Rutherford Appleton Laboratory 
ve Velké Británii, nebo Chris Barty 
a Al Erlandson z Lawrence Livermore 

National Laboratory z USA a další 
mezinárodně uznávaní vědci.
Přednášky pokrývaly témata od 
úvodu do laserových technologií, 
přes urychlování částic a RTG 
zobrazování, DPSSL technologie, 
jejichž vývojem se zabývají vědci 
projektu HiLASE, až po fyziku 
plazmatu. Program posledního 
dne byl vyhrazen prezentujícím ze 
sesterského projektu ELI Nuclear 
Physics, který se realizuje 
v Rumunsku.
Letní škola skýtala příležitost 
i samotným účastníkům představit 
svůj výzkum, a to neformálně 
prostřednictvím posterů. Poster 
session podpořila celkovou 
diskuzní atmosféru a napomohla 

k navazování nových kontaktů, 
popř. dohodám na spolupráci. 
„Poster session byla velmi přínosná. 
Zejména mě potěšilo, že se samotní 
přítomní vědci aktivně zajímali, čím 
se zabýváme, diskutovali s námi 
a s některými jsme si dokonce 
vyměnili i kontakty,“ pronesl nadšeně 
jeden z účastníků. 
Zajímavou součástí letní školy 
byla i prohlídka dokončené budovy 
laserového centra HiLASE a jeho 
postupně se vybavujících laboratoří 
a staveniště ELI Beamlines v Dolních 
Břežanech.

Těšíme se na další setkání na 
ELISS 2015. ■

1. Al Ernaldson | 2. Bedřich Rus | 3. Georg Korn a Florian Gruener | 4. Chris Barty | 5. Jan Řídký | 
6. John Collier | 7. Peter Moulton | 8. Poster session | 9. Sergei Bulanov | 10. Stephane Sebban

9. 10.

6.

7.

8.

3.

4. 5.

1. 2.

INVITATION TO ELI BEAMLINES 
AND HILASE SUMMER SCHOOL 
(ELISS 2015)
PRAGUE, THE CZECH REPUBLIC 
23. 8. 2015 – 28.8. 2015
The ELI Beamlines Summer School (ELISS 2015) will be held in Prague, 
The Czech Republic from Sunday August 23rd, 2015 to Friday August 
28th, 2015.  The summer school targets students around the world to 
participate in seminars lead by distinguished academics and researchers.

For more information visit our website.
http://www.eli-beams.eu
We hope to see you at ELISS 2015 in Prague! 
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RESEARCH RESEARCH TEAM - WHAT´S NEW?

HELL-DUR Key challenges for technology 
integration and installation

FBK miniworkshop

The 1st HELL-DUR (HELL Experimental Platform – 
Detailed User Requirements) Workshop 
was held at HiLASE, in Dolni Brezany (Prague) on 
the 24th of October 2014. HELL (High-energy Electrons 
by Laser) is an experimental platform which will be 
implemented into the ELI-Beamlines facility with the aim 
of providing high stability electron beams to a wide 
range of users both for basic science and societal 
applications. 
Within this framework, the aim of the 1st HELL-
DUR workshop was to form several task groups 
of international specialists that will be in charge 
of providing detailed user requirement specifications 
and suggestions for the final design of this core 
target area of the ELI Beamlines facility. The workshop 
gathered more than 20 specialists of different 
disciplines including Physics, Biology, Chemistry, 
Medicine, and Material Science, who contributed to high-
level presentations and discussions on the topic.

V pondělí 1. prosince 2014 
se na Harfě konal workshop 
(Key challenges for technology 
integration and installation)
zaměřený na výzvy spojené 
s instalací komplexních technologií, 
které na ELI Beamlines vyvíjíme, 
a s jejich integrací v Dolních 
Břežanech. Hlavním hostem 
workshopu byl Marzio Nessi (CERN, 
na fotografii sedící v popředí), který 
v roli technického ředitele v letech 
2000 – 2013 vedl kolaboraci 
ATLAS čítající více než 3000 členů. 
Pod jehož vedením byl stejnojmenný 
detektor v laboratoři CERN postaven 
a uveden do provozu, aby v roce 
2012 ohlásil objevení Higgsova 
bosonu. V závěru workshopu navštívil 
Marzio Nessi budovu ELI Beamlines 
v Dolních Břežanech a také velmi 
ocenil pokrok našeho projektu. 

Odkazy:

*  Prezentace z workshopu: https://research.eli-beams.eu/indico/event/EliAtlas2014
*  Stavba detektoru ATLAS ve třech minutách: 

http://www.atlas.ch/multimedia/atlas-built-3-minutes.html

A small workshop with the FBK (Fondazione Bruno Kessler) delegation from Trento (Italy) was organized by CITT 
in Prague at Harfa on October 16th 2014. Scientific and technological cooperation between FBK and ELI-Beamlines 
(IoP-ASCR) has been carried out by Dr Antonino Picciotto and Dr Daniele Margarone for the last four years in the 
field of advanced semiconductor targets for laser driven ion acceleration and laser induced nuclear fusion.

In fact, the two partner institutions have recently published several joint scientific articles including the prestigious 
Journal “Physical Review X” (A. Picciotto, D. Margarone et al., “Boron-Proton Nuclear-Fusion Enhancement Induced 
in Boron-Doped Silicon Targets by Low-Contrast Pulsed Laser”, Phys. Rev. X 4 (2014) 031030) based on a LaserLab 
experimental campaign performed at the PALS high power laser Centre in Prague. Moreover a patent application 
following the innovative results from the ultraclean 
proton-boron nuclear fusion experiment, based on a 
conceptual idea of ELI-Beamlines and FBK researchers 
(D. Margarone, A. Picciotto, G. Korn and P. Bellutti), was 
filed in July 2013.

Three different seminars were given by the FBK 
delegation as follows: “FBK-ASCR/ELI scientific 
collaboration (2010-2014) and recent experiments 
at PALS” by A. Picciotto, “CMM (Center for Materials 
and Microsystems) activities at FBK (Fondazione Bruno 
Kessler)” by M. Zen, and “Micro Nano Facility activities 
at FBK (Fondazione Bruno Kessler)” by P. Bellutti. 
Numerous stimulating scientific discussions took place 
during the seminars and the brainstorming sessions.

New GACR grant for ELI Beamlines

The Institute of Physics (IoP) of 
the Academy of Sciences of the 
Czech Republic (ASCR) has awarded 
a contract for the development 
and delivery of a “Laser Driven 
Ion Beamline for Multidisciplinary 
Applications” to the INFN (National 
Institute of Nuclear Physics) – LNS 
(National Laboratories of Southern 
Italy).
ELIMAIA (ELI Multidisciplinary 
Applications of laser-Ion 
Acceleration) will be one of the 
key secondary source target 
areas of the ELI Beamlines facility. 
The contract concerns the design, 
assembly, performance optimization, 
and delivery of a complete ion 
transport beamline and a number of 
dosimetric endpoints that will enable 
the users to apply laser-driven ion 
beams in multidisciplinary fields.

ELIMAIA will be commissioned 
in the ELI Beamlines facility in 
December 2017 and we will aim to 
demonstrate that the overall cost 
of standard acceleration facilities 
can be drastically reduced through 
the use of innovative compact 
approaches based on high power 

laser-matter interaction. In fact the 
main goal of the ELIMAIA beamline is 
to provide stable, fully characterized 
and tuneable particle beams 
accelerated by PW-class lasers and 
to offer them to a broad Czech and 
international community of users for 
multidisciplinary applications.

Daniele Margarone and Jan Pšikal, 
two scientists from ELI Beamlines, 
have received a grant from 
the Czech Science Foundation 
(GACR), entitled Ultra-intense laser 
interaction with specially-designed 
targets as a source of energetic 
particles and radiation. The main 

goal of the project is theoretical 
(with the help of 2D/3D numerical 
simulations) and experimental 
research of ultra-intense laser pulse 
interaction with specially designed 
and fabricated targets for enhanced 
ion acceleration and generation of x-/
gamma- radiation or positrons.

ELIMAIA
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Why do we need LSP?
Laser Shock Peening (LSP) is 
a surface enhancement process 
which is used to increase the 
resistance of metals to surface-
related failures, such as fatigue, 
fretting fatigue and stress corrosion 
cracking. One of the most valuable 
applications would be to increase 
the resistance of aircraft gas turbine 
engine compressor and fan blades 
to object damage, and extend 
high cycle fatigue life. Overall the 
potential savings from LSP just 
in this particular application are 
estimated to approach $1 billion, 
taking into account the impact 
to engines in the worldwide Air 
Force fleets. For example the US 
Navy, US Marines, and the Royal 
Air Force (RAF) have expressed 
serious interest in laser peening 
to improve the reliability of the 
Pegasus engine for the Harrier. 
Other candidates include fatigue 
prone catapult and tail-hook arrest 
mechanisms, ship drive gears and 
bearings, and prevention of stress 
corrosion cracking (SCC) in welded 
components found on vehicles 
such as HUMVEES. However, the 
applications for laser peening are 
certainly not limited just to military 
components. As the process is 
becoming more affordable, numerous 
industrial applications are emerging 
- improvement of automotive parts 
(particularly for weight reduction, 
increased reliability, and improved 
fuel economy), orthopedic implants, 
tooling and dies, different aircraft 
structures or machine tool parts. 

How LSP works?
Basically, there are two ways 
of preparing a sample for the 
LSP treatment: with and without 
deposition of an opaque coating. 
In both approaches a transparent 
overlay is formed over the surface 
by the flow of water. Laser pulse 
focused on the material will 
evaporate a thin surface layer 
which will be confined in the water. 
By inverse bremsstrahlung the 
vapor is immediately ionized to 
plasma. A heat-sustained shock 
wave generated by absorbing 
the subsequent laser energy 
by the plasma will then strike 
the material with an intensity of 
several gigapascals. If the peak 
pressure of the shock wave is 
above the dynamic yield strength 
of the treated material, a tensile 
plastic strain in the plain of the 
surface will be introduced creating 
a residual compressive stress. It is 

important to note that the deeper 
the residual stress that is produced 
in the material the more material 
enhancements are derived. The 
residual compressive stress evoked 
by the LSP extends much deeper 
than that produced by conventional 
peening. 

The HiLASE Centre has already 
started scientific and technological 
cooperation with the Centro Láser 
de la Universidad Politécnica de 
Madrid (CLUPM) in Madrid, Spain. 
This laser centre is one of the 
leading groups for LSP in the world. 
Several joint experiments have been 
already conducted. Future utilisation 
of the unique equipment of the 
HiLASE Centre will help us to apply 
the research results in European 
companies and realize the potential 
of a newly emerging class of high-
energy DPSSL for advanced material 
processing techniques.

SERIÁL

How is HiLASE contributing 
to LSP?
Even though LSP process was 
designed in 1965, due to the lack 
of reliable, high repetition rate, high 
average power laser technology 
the method was not commercially 
applied until 1997. Development 
of solid state technology at the 
Lawrence Livermore National 
Laboratory resulted in a reliable 
pulsed laser source that operated 
at a pulse repetition rate 10 times 
faster than lasers used previously. 
However, the future application of 
LSP still requires reduction of the 
cost which is directly connected 
to the development of compact, 
efficient and low-cost 100 J class 
lasers with pulse of 10 to 30 ns 
duration  and high-repetition rate. 

High demand for such a laser 
inspired the development of 
fully diode pumped 100 J / 10 Hz 
cryogenically cooled multi-slab laser 
system within the HiLASE project.

According to the expected laser 
output parameters this laser will be 
an ideal tool for laser peening of very 
large areas. The 100 J / 10 Hz laser 
is now under development in the 
framework of a strategic partnership 
with the Central Laser Facility, 
STFC (U.K.) and it is expected to 
be commissioned by August 2015. 
Additionally, the development of 
a compact thin-disk based kW-
class laser system for scientific 
and novel industrial applications 
e.g. picosecond peening is also 
underway. ■

The unabridged text and references 
find please on www.hilase.cz.

Blower wheels for turbochargers used in automotive industry – typical application for LSP.

System for LSP technique 
(Centro Láser UPM, Madrid, Spain).

Visualization of HiLASE 100 J / 10 Hz 
multi-slab laser system.

Left: Comparison of initiation and later cracking stages at defined maximum stress for crack detection on 7075-T7351 aluminum alloy. 
Right: S-N curves for untreated, shock-peened and laser-peened 7075-T7351 alloy. 

LASER A JEHO APLIKAČNÍ POTENCIÁL 4

Laser Shock Peening
A tool to significantly extend 
component life
Authors: Roman Švábek, Jan Brajer

Parameter Specification

Pulse energy > 100 J

Av. Output power > 1 kW

Pulse length 
(FWHM)

2-10 ns

Pulse shape Programmable 
(150 ps steps)

Repetition Rate 1 – 10 Hz

RMS modulation < 1 %

Wavefront quality lambda/10

E-o efficiency > 12 %
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CITT CENTRUM PRO INOVACE A TRANSFER TECHNOLOGIÍ

Kam pokročil transfer 
technologií v roce 2014?
Bez nadsázky se dá říci, že v uplynulém roce se v CITT 
událo mnoho zásadního. Je znát, že se projekt přehoupl 
přes polovinu, získal na sebevědomí a zasadil mnoho 
věcí do kontextu. Navázali jsme spolupráci se dvěma 
desítkami firem, podali jsme několik patentů, začali 
jsme komunikovat se skupinami budoucích uživatelů 
a získali jsme zakázky za více než jeden milion korun. 
Dostáváme se tak k praktické realizaci transferu 
technologií a ke konfrontaci vlastních zkušeností 
s okolním světem.

Ochrana duševního vlastnictví
V září 2014 úspěšně dokončili 
pracovníci CITT Aleš Hála a Lenka 
Scholzová formální vzdělání v oblasti 
právní ochrany duševního vlastnictví 
na Úřadu průmyslového vlastnictví 
ČR. Současně s tímto vzděláním 
jsme nasbírali velké množství 
zkušeností s reálným procesem 
přípravy patentových přihlášek 
s pomocí externích patentových 
kanceláří. Zjistili jsme, jak zásadní 
dopad má podoba a hlavně obsah 
patentové přihlášky na reálnou šanci 
jejího uplatnění. Diskutovali jsme se 
zkušenějšími zahraničními kolegy 
o významu a statistické úspěšnosti 
licencování patentů, důkladně jsme 
probrali možné strategie. Závěry 
určitě stojí za zamyšlení.
Patentování je velmi nákladné 
a šance, že se podaří prodat licenci 
k patentu, jsou poměrně nízké. 
Ještě menší jsou, není-li přípravě 
patentu věnována náležitá péče, 
která je velmi časově a intelektuálně 
náročná. 
Získat patent může být relativně 
snadné (pokud se například 
obsah maximálně definuje 
a dopad získaného práva je tak 
prakticky nulový), ale šance na 
jeho licencování je zanedbatelná. 
Snažíme-li se o licencování 
technologií, musíme připravovat 
patenty, které poskytují maximální 
ochranu, a takové se nezískávají ani 
snadno, ani rychle. 
V naší praxi se přikláníme 
k individuálnímu posouzení 
chráněných technologií. Některé 
navrhujeme ponechat jako know-
how (v žádném případě obsah 
nepublikovat!), jiné jsou připraveny 
jako indikátory splnění závazných 
výstupů projektů a některé cíleně 
připravujeme pro licencování. 
V rozhodování nám pomáhá stupnice 
„technology readiness level“, která 
je léty prověřená a osvědčuje se 
v mnoha zahraničních institucích. 
Pro srovnání – v zahraničí mají 
výzkumné ústavy licencováno 
přibližně 20 – 30 % patentů, ale 
v ČR je to pouze okolo 1 %. Souvisí 
to především s nastavenými 
cíli výzkumné instituce, kvalitou 
přihlašovaných patentů a také 

s aktivitami technologického 
transferu. Jedním z našich cílů je  
přiblížit se poměrem licencovaných 
technologií zahraničnímu standardu. 
Nicméně je důležité dodat, že 
i s vysokým procentem úspěšnosti 
je celková ekonomická bilance 
na některých institucích záporná 
– poplatky získané z licencí často 
pokryjí jen necelou polovinu nákladů 
vynaložených na patentování.
V uplynulém roce CITT uspořádalo 
několik seminářů na téma 
patentové problematiky, kde jsme 
o souvislostech a dopadech 
diskutovali. Chceme toto téma dále 
rozvíjet a počítáme s tím, že v rámci 
této problematiky uspořádáme 
semináře i v roce 2015 a dalších 
letech.

Uživatelský potenciál
Velmi často ve své práci narážíme 
na problém nedostatečně 
definovaného pojmu „transfer 
technologií“. Nevěřili byste, jak široké 
a zásadně odlišné pojetí tento termín 
může mít. Z našeho praktického 
pohledu a s ohledem na prostředí, ve 
kterém se pohybujeme, do něj patří 
také pomoc s identifikací komerčně 
zajímavého uživatelského potenciálu.
Vede nás k tomu přirozená potřeba 
– naší prací je komunikace s firmami 
na mnoha úrovních a dříve nebo 
později vždycky padne vcelku 
jednoduchá otázka: „K čemu je 
to Vaše zařízení vlastně dobré?“ 

Odpověď na ni už zdaleka tak 
jednoduchá není. Nejdříve jsme 
vycházeli z oficiálních materiálů, ale 
ty nám příliš nepomohly, protože 
jsou pro naši práci příliš obecné. 
Proto jsme se začali bavit přímo 
s těmi, kteří tvoří nabídku center 
ELI Beamlines a HiLASE. Tito lidé 
nám pomáhají seskládat velmi 
barevnou a rozlehlou mozaiku, 
kterou můžeme ukazovat firmám. 
A tak když se nás zeptá někdo teď: 
„A k čemu že je to dobré?“, umíme 
vyložit karty na stůl tak, aby jim 
tazatel rozuměl.
Aktuálně pracujeme na vytipování 
vhodných průmyslových sektorů, 
pro které může být spolupráce 
s ELI Beamlines nebo HiLASE 
atraktivní a ekonomicky zajímavá.

Spolupráce s firmami
Jak se nám daří lákat firmy na 
spolupráci, ukazuje množství 
zakázek pro centrum HiLASE. 
Ve druhé polovině roku 2014 
se podařilo navázat spolupráci 
s 19 firmami v celkovém objemu 
převyšujícím 1,1 milionu korun. 
U řešení některých případů 
bylo potřeba využít i vědeckého 
a přístrojového zázemí FZÚ.
Co jsme zjistili? Ověřili jsme si, že 
firemní spolupráce může být zdrojem 
financí, ale má to hned několik 
háčků. Mimochodem, na tyto háčky 
nás upozorňovali mnozí zahraniční 
partneři, u kterých se učíme:
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•  Některé firemní spoluráce 
nejsou vždy dostatečně vědecky 
atraktivní a často přestávají vědce 
po nějaké době bavit.

•  Většinou se jedná o časově 
a kapacitně velmi náročnou 
činnost nejen pro tým CITT, ale 
především pro vědecký tým, 
který tak přichází o čas na vlastní 
výzkum.

•  Poměr čas/peníze není natolik 
příznivý, aby se tento typ 
spolupráce mohl stát nosným 
zdrojem potřebných finančních 
příjmů.

Na druhou stranu, v situaci, 
kdy vztahy mezi vědeckým 
a průmyslovým světem nejsou 
vždy jasné a srozumitelné, mohou 
být právě drobné zakázky a jejich 
úspěšné řešení správnými krůčky 
na cestě k větším spolupracím.
Vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži, 
že transfer technologií je především 
o komunikaci mezi vědou a aplikační 
sférou a jeho hlavním posláním 
je budování důvěry mezi oběma 
světy. Bez toho, aby si obě strany 
rozuměly (a věřte, že to zdaleka 
není samozřejmé) a důvěřovaly si, 
nelze předpokládat, že kdokoli bude 
ochoten svěřit výzkumu vlastní 
peníze.

Kde jsme ELI Beamlines a HiLASE 
propagovali?
S účastí na oborových veletrzích 
a konferencích jsme začali zvolna, 
v minulém roce jsme se do nich 
ale vrhli po hlavě. Pochopili jsme, 
že hlavním účelem veletrhu není 
domlouvání zakázek, jako to dělají 

firmy. Naším cílem je navázání 
komunikace, získání kontaktů, 
diskuze s lidmi z oboru a zpětná 
vazba pro naše projekty.
Propagovali jsme možnost 
spolupráce při vývoji unikátních 
součástí našich systémů na Laser 
Optics v Berlíně. Ukázali jsme 
potenciál využití vysoko-výkonových 
laserových systémů na Photonixu 
v Tokyu. 
Fenomén kombinovatelnosti 
sekundárních zdrojů v krátkých 
časech a potenciál časově 
rozlišených zobrazovacích 
metod v biotechnologiích jsme 
představili na kongresu Strategies 
in Biophotonics v Bostonu. 
Z tohoto veletrhu vzešla nabídka 

zúčastnit se jednání Center for 
Biophotonic Sensors and Systems 
v Sacramentu, kde jsme společně 
s Jakobem Andreassonem dále 
rozvinuli myšlenku spolupráce 
s partnery z biologických 
a biotechnologických oborů.
Oslovili jsme regionální výrobní 
firmy prostřednictvím Mezinárodního 
strojírenského veletrhu v Brně, 
kde jsme se soustředili na využití 
laserů v elektronice a strojírenství 
a zaměřili jsme se na možnosti 
zpevňování a ochrany povrchů.
Uskutečnili jsme také dvě „road 
show“ v Japonsku a v Jižní 
Korei, kde jsme navštívili stávající 
i budoucí partnery, kteří se podílejí 
na vývoji součástí k vysoko-
výkonovým laserům a souvisejícím 
systémům, ale také se zajímají 
o jejich budoucí využití.
Především kvůli těmto propagačním 
akcím jsme vytvořili (a dále tvoříme) 
sadu tematických letáků, protože 
když si váš partner z jednání nic 
fyzicky neodnese, těžko si na 
vás v záplavě ostatních informací 
vzpomene. Také jsme připravili sadu 
vizuálně atraktivních panelů se 
základní textovou informací, která 
slouží k prvnímu vzbuzení zájmu, 
navázání kontaktu a otevírá prostor 
pro detailnější diskuzi o možnostech 
spolupráce.

Kromě propagačních akcí jsme 
také pomohli s organizací řady 
drobnějších setkání a workshopů, 
které měly za cíl navázat vztahy 
s budoucími uživateli obou center.
Jsme aktivním členem sítě 
HEPTech, která sdružuje evropské 
instituce zabývající se fyzikou 
vysokých energií. Navštívili jsme 
řadu zahraničních pracovišť více 
či méně srovnatelných s našimi 
projekty a konzultovali jsme 
s nimi problematiku transferu 
technologií v reálném prostředí. 
Úzce v této oblasti spolupracujeme 
s urychlovačem CERN v Ženevě 
a synchrotronem Elettra v Terstu.

Co se v CITT chystá dál?
Grant, ze kterého je CITT v současné 
době financován, končí v květnu 
2015. Nicméně to vůbec neznamená, 
že by aktivity CITT měly v květnu 
skončit. Naopak. Toto období mělo 
sloužit k tomu, abychom zjistili 
maximum informací a vytvořili si 

konzistentní názor na to, jak může 
fungovat transfer technologií 
v prostředí ELI Beamlines a HiLASE, 
čím může těmto projektům reálně 
pomoci a jak přispět k jejich 
úspěchu. Jsme si jisti, že jsme tento 
čas využili účelně a původní poslání 
projektu CITT se zdařilo.
V dalším období bude CITT žádat 
o prostředky z operačních programů 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(VVV) a Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost (PIK), 
účastnit se v konsorciích Horizon 
2020 a čerpat z dalších národních 
i mezinárodních zdrojů.  
CITT chce také hrát aktivní roli 
v budoucím ELI ERIC, a proto se 
aktivně účastnilo také v přípravě 
projektu ELITRANS.
Věříme, že se naše poznatky 
a zkušenosti podaří uplatnit také 
jak v rámci Fyzikálního ústavu, 
tak některých dalších ústavů 
Akademie věd.

Co nás v dalších obdobích 
čeká v každodenní práci? 
Budeme intenzivně pracovat na 
přizpůsobení celkového konceptu 
projektů ELI Beamlines, HiLASE 
i Fyzikálního ústavu tak, aby 
aktivity technologického transferu 
byly smysluplné, ekonomicky 
výhodné a měly reálný dopad. 
Budeme pokračovat ve vyhledávání 
vhodných příležitostí ke spolupráci 
s průmyslovými firmami, mapovat 
jejich možnosti a snažit se 
je propojovat s výzkumnými 
programy ELI Beamlines a HiLASE. 
Se současnými zkušenostmi 
a vybudovanými vazbami máme 
velkou šanci k vytvoření udržitelného 
systému, který přispěje k celkovému 
úspěchu ELI Beamlines a HiLASE 
a učiní z nich respektované partnery 
průmyslových firem a institutů 
aplikovaného výzkumu. ■
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Při slavnostním  křtu základního 
kamene budovy krátce promluvili 
čestní hosté – předseda AV ČR 
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Dominik 
kardinál Duka, náměstkyně ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Petra Bartáková, MSc., a náměstek 
ministra průmyslu a obchodu ČR 
JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. 

Dosavadní spolupráci shrnula 
náměstkyně MŠMT Petra Bartáková: 
„MŠMT se bude maximálně snažit, 
aby byla realizace projektu zdárně 
dokončena. Z pohledu ministerstva 
je klíčové, aby byl využit obrovský 
potenciál projektu i v době jeho 
udržitelnosti.“ Prof. Jiří Drahoš 
pak ve svém projevu zmínil rozvoj 

francouzského města Grenoblu, 
který byl přímo spjat s vybudováním 
velkých vědecko-výzkumných 
infrastruktur, rozvojem univerzit 
a platforem spolupráce. Popřál 
projektu HiLASE, obci Dolní Břežany 
a celému regionu, aby i zde došlo do 
budoucna k obdobnému rozvoji. ■

24. září 2014 bylo v Dolních Břežanech za účasti mnoha 
významných hostů a zástupců médií slavnostně otevřeno 
nové pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. – laserové 
centrum HiLASE.

Slavnostní otevření 
laserového centra HiLASE 
v Dolních Břežanech

HiLASE
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HiLASE ROBERT L. BYER

Professor Robert L. Byer 
paid a visit to HiLASE Centre

Was it your dream to be laser 
physicist when you were a child?
No, I wanted to become astronomer 
as a boy. I was an amateur 
astronomer and I built my own 
telescope and by good fortune, 
the father of one of my friends at 
high school was an astronomer 
at CalTech. So I asked her one 
day “Can I meet your father, he is 
an astronomer and I would like to 
become an astronomer. Can I talk 
to him?” We met and I explained 
to him that I was going to Berkeley 
University the next year to become 
an astronomer. His first words were: 
“No you don´t young man.” And I will 
never forget that. I asked: “Why?” 
“Astronomy is way too narrow”, he 
said. “You want to study physics. 
And after you study physics you 
can decide later on your career 
and if you still want to be an 
astronomer or an astrophysicist, 
it´s fine” So I followed his advice and 
I studied physics at the University of 
California, Berkeley. 

But this was not the era of lasers 
yet…
No, the laser was invented in the 
1960, in my first year as freshman 
at Berkeley. But none of the words 
such as “laser” or “optical maser” 

were ever used in class. We had 
no idea that this new idea had 
happened in our world of physics 
and engineering. 
When I graduated in 1964 Prof. Davis, 
who was my mentor during those 
years, advised me to join a small 
start-up company (Spectra Physics). 
I met Earl Bell there, who is now 
a famous physicist. He said to me: 
“Oh, you must be that young kid from 
Berkley looking for a job. Come on in, 
we will show you something new.” 
And he showed me the first visible 
Ion laser that had ever been built. 
It had just been built that day. It was 
interesting. It sparkled in front of 
my eyes, it was a LASER and I had 
never heard about a laser before. 
I felt I had to take the job.

How about your teaching at 
Stanford? You have been at the 
University for a long time… 
I was not supposed to teach at the 
Stanford because the university did 
not hire its own graduate students 
to teach. It was a common practice 
at that time. I just did the research 
that was fun to do. I picked projects 
that were interesting to do and not 
because they were going to help me 
to stay at Stanford but because they 
were fun. 

It was good time. New lasers were 
being invented every day. We made 
the first tunable laser for the 
visible spectrum. We used tunable 
lasers to measure molecules in the 
atmosphere for the detection of 
air pollution in a project we started 
that became international in scope 
overnight. That got me to Germany, 
Sweden and Japan to meet with 
other reserchers all working on laser 
pollution detection and to collaborate 
all over the world.  

How has laser technology changed 
over the past half century and 
where do you see its future?
I know where the future is already. 
Today, we visited the Asterix laser 
at PALS, which is a gas laser built 
in Garching, in Germany. It is an old 
technology which takes up a lot of 
space, it has no modern technical 
controls, no computer control. The 
control room has an apple computer 
which is about 20 years old and 
it is amazing it still works. These 
old lasers have built in chemical 
discharge flash lamps. Big devices, 
you needed trucks to transport them 
around, and that meant they were 
expensive. 
For instance, the green laser pointer, 
an invention that came out of our 

Professor Robert L. Byer, the scientist internationally recognized for his great contribution to 
laser research, has paid a visit to the Institute of Physics and the HiLASE Centre. Professor 
Byer has conducted research and taught classes in lasers and nonlinear optics at Stanford 
University since 1969. He made numerous contributions to laser science and technology 
including demonstration of the first tunable visible parametric oscillator, development of 
the Q-switched unstable resonator Nd:YAG laser, remote sensing using tunable infrared 
sources and precision spectroscopy using Coherent Anti Stokes Raman Scattering (CARS). 
His current research includes the development of nonlinear optical materials and laser diode 
pumped solid state laser sources for applications in gravitational wave detection and laser 
particle acceleration. Professor Byer has published more than 500 scientific papers and 
holds 50 patents in the fields of lasers and nonlinear optics.

lab. It is a little diode laser, a little 
chip on a non-linear crystal, which 
makes green light. You can hold it 
in your hands and it can run tens 
of hours on a pair of batteries. 
Laser technology is going that way 
and it’s no more apparent than 
in telecommunications. One day, 
somebody digging trenches cut 
the main fiber cable to the city of 
San Jose. It was a big fiber with 
thousands of communication fibers 
in it. He cut and suddenly there 
were no fiber communications. What 
stopped working? Banks, credit 
cards, signal lights. So, little lasers 
that carry information are one major 
change in our lives.
Lasers are being used everywhere. 
In manufacture the lasers are 
crucial. You can´t manufacture an 
IPhone without a laser. It´s used in 
many processes. You wouldn´t drive 
your automobile you drive today 
without lasers, because you use 
20 different lasers to manufacture 
the automobile. Every part of your 
life is touched by lasers. 

Where do you see the future 
of lasers?
It is bigger than most people 
imagine. We have been working on 
a power scale laser which is what 
HiLASE is doing. And asking why do 
we make lasers that have a higher 
power? So that we can do things 
that are novel and that we can´t 
do with small lasers. The secret is 
that the pump source is not a flash 
lamp any more, an old fashioned 
discharge, but a diode, a diode 
laser. The diode laser is a semi-
conductor device and that is why 
it can be manufactured in a block, 
and manufactured in millions of 
quantities at the time. So the cost 
will continue to come down.

What are the surprises of laser 
applications that caught your 
attention?
With diode lasers we can pump 
solid-state laser crystals and with 
crystals we can make high average 
power lasers. When we used to use 
the phrase “a million watt laser”, 
people would laugh. What a joke. 

But now, we have applications that 
require this kind of lasers. They are 
not commercially availiable yet, but 
they will be soon. 

Today, you visited HiLASE Centre 
for the first time. What is your 
opinion of HiLASE ?
The good news is that HiLASE is 
trying to push the frontier of laser 
operations and laser´s capability 
and those high peak power and 
high pulse energy and high average 
power lasers. There are not many 
institutes in the world that are 
pursuing that frontier. And I always 
say that you should never undertake 
a project unless it is manifestly 
important and nearly impossible. 
The reason that I like it as a frontier 
is that is now a hot topic in the 
research and development around 
the world. High peak power lasers 
mean high electric field lasers, 
which mean you can do new kinds 
of physics that hasn´t been done 
before. Having high average power 
lasers in my lab means that I can run 
an accelerator in the future.
I think that the goal of HiLASE is in 
the right direction. Now the task is 
that you have to build relationships 

with companies and the other 
universities because this will be 
the core element around which 
you make that goal happen in the 
future. I have talked to Tomas 
Mocek about the ways to interact 
with industry. At Stanford we have 
made some assumptions about 
how to modify our thinking so that 
industry benefits and as well as us. 
Attracting students here is crucial. 
They are the glue that allows things 
to happen. Technology doesn´t get 
transferred by patent. A patent is 
just a piece of paper and it doesn´t 
do any good in a drawer. Technology 
gets transferred by educated people. 
They take your skill set, they modify 
it and with the company within their 
environment they make it happen. 
So you will know that HiLASE is 
successful when you have people 
visiting and they go out and use the 
ideas and the technology here to 
make things happen on the outside. 
So the flow of people in and the flow 
of people back out is a really good 
measure of success. And we will 
see that happen. ■

The unabridged interview read 
please on www.hilase.cz.

Antonio Lucianetti, Robert. L. Byer, 
Tomáš Mocek and Ondřej Slezák
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HiLASE PROJECT HiLASE NEWS

Prof. Orazio Svelto v HiLASE

Dny otevřených dveří 
v laserových centrech

Stáž Ondřeje Nováka na MIT aneb učíme se od nejlepších

Učitelská konference v ZŠ a MŠ 
Dolní Břežany aneb „Život je věda“

Prof. Nadezhda Bulgakova published in Nature Materials 

K uctění významného českého vědce 
Vladimíra Dvořáka (ředitel Fyzikálního 
ústavu AV ČR v letech 1993 – 2001, 
teoretický fyzik,  jeden ze zakladatelů 
výzkumu v oblasti feroelektrik 
u nás) organizuje Fyzikální ústav 
každoročně slavnostní Dvořákovu 
přednášku, přednesenou mezinárodně 
uznávanou autoritou z některého 
z oborů výzkumu FZÚ. V minulém roce 
účastníky 6. cyklu přednášek velice 
zaujalo téma profesora Orazia Svelta 
„The Laser: a Historical Perspective“. 
Během své návštěvy Prahy na 
začátku června  si prof. Svelto 
prohlédl i právě zkolaudovanou 
budovu laserového centra HiLASE 
a její zbrusu nové laboratoře.

Na začátku listopadu se v HiLASE 
a ELI Beamlines konaly v rámci 
vědeckého festivalu Týdne vědy 
a techniky AV ČR Dny otevřených 
dveří. Akce se zúčastnilo na dvě 
stovky studentů gymnázií a zájemců 
z řad veřejnosti. Výzkumníci 

účastníky seznámili s principy 
fungování laserů a mnoha laserovými 
aplikacemi. Nemohly chybět ani 
ukázky několika jednoduchých 
fyzikálních experimentů, prohlídka 
budovy laserového centra HiLASE 
a experimentální haly. 

Díky projektu Postdok, který podporuje 
mladé vědce, jsem měl možnost 
získat cenné zkušenosti během 
zahraniční stáže ve Spojených 
státech amerických. A to dokonce 
na jednom z nejprestižnějších míst - 
Massachusettském technologickém 
institutu - špičkové technické 
univerzitě. Ve skupině vedené 
prof. F. X. Kärtnerem jsem se 
účastnil experimentů s generováním 
vysokých harmonických frekvencí. 
Ty byly unikátní díky použití nového 
kompaktnějšího uspořádání a buzení 
svazkem o vlnové délce 2 mikrometry, 
což umožňuje generování extrémního 

ultrafialového záření o vyšší energii 
oproti obvyklému buzení Ti:safírovým 
laserem. Část používaného pokročilého 
laserového systému je založena 
na kryogenně chlazeném aktivním 
prostředí z Yb:YAG krystalu, tedy na 
technologii, která bude používána 
i v centru HiLASE. Dále jsem budoval 
systém pro stabilizaci směru a pozice 
svazku o vlnové délce 2 mikrometry, 
který umožní zvýšení stability při 
generování vysokých harmonických 
frekvencí i jiných experimentů. Nabyté 
zkušenosti, nejen s kryogenními 
laserovými systémy a svazkem ve 
střední infračervené oblasti, využiji při 

vývoji laserových systémů v centru 
HiLASE. Inspirující byla též týmová 
práce skupiny, rozsáhlé zkušenosti 
vědců i studentů a jejich nadšení pro 
věc.

Dne 6. listopadu 2014 proběhla 
v  Dolních Břežanech konference 
pro regionální učitele přírodovědných 
předmětů zaměřená na prezentaci 
badatelských metod výuky na 
základní škole a směřování dalšího 
rozvoje základního školství v regionu. 
Konference byla závěrečným 
výstupem projektu „Zákony přírody 
na dosah žákům – badatelský způsob 
výuky na ZŠ“, který realizuje ZŠ 
a MŠ Dolní Břežany ve spolupráci 
s partnerskou školou  Sunny 
Canadian International School. 
Vedoucí laserového centra HiLASE 

Tomáš Mocek zde představil aktivity 
tohoto nového pracoviště Fyzikálního 
ústavu AV ČR, v.v.i., a zdůraznil, že 
dosavadní zkušenosti se vzdělávacími 
projekty realizovanými projektem 
HiLASE jasně ukazují, že motivovat 
studenty na vysoké škole je již 
pozdě. Je třeba nabídnout kvalitní 
vzdělání v oblasti přírodních věd již 
na základní škole.  Starosta Dolních 
Břežan Věslav Michalik na tuto 
myšlenku navázal a představil vizi 
dalšího rozvoje regionu založeného na 
inteligentní specializaci, regionu STAR 
(Science & Technology Advanced 

Region) spojujícího vědecko-
výzkumné instituce, lokalizaci high-
tech firem a podporu pro další rozvoj 
inovačního podnikání. „Součástí vize 
rozvoje regionu je i kvalitní školství. 
Proto navázala obec Dolní Břežany 
partnerství s Fyzikálním ústavem 
AV ČR s cílem dále rozvíjet vzdělávání 
v regionu,“ informoval na závěr 
starosta Věslav Michalik.

This research demonstrates the 
means of engineering the band 
structure of silicon by deposition 
inside hollow optical fibers followed 
by laser crystallization. A reduction 
of the bandgap down to 0.59 eV 
is demonstrated, enabling detection 
of light at telecommunications 
wavelengths of up to 2,100 nm.
Prof. Bulgakova has developed 
the theoretical description of laser 

melting dynamics and calculated 
crystallization-induced stresses, 
which lead to the bandgap shrinkage. 
This result is of utmost importance 
for the recent HiLASE research 
proposals BIATRI and QuantumLaP, 
and can lead the way to new 
opportunities in industrial application 
of the mid-IR tunable lasers that are 
being developed at HiLASE.

Utsunomiya University – HiLASE Fruitful Cooperation

Dr. Amitava Roy, a postdoctoral fellow 
from the HiLASE Project and scientist, 
from Bhabha Atomic Research 
Center (BARC), Mumbai, India, visited 
the Department of Energy and 
Environmental Science, Graduate 
School of Engineering, and Center 
for Optical Research and Education 
(CORE), Utsunomiya University, 

Japan for three months.  Utsunomiya 
University ranks among the top 
universities in Japan and is competing 
for the top spot in the world in many 
fields of science and technology. 
In order to contribute to optical 
technology and further development 
of optical industry, “CORE, Utsunomiya 
University” promotes education and 
research in the field of the optical 
science and technology cooperatively 
with industry, academia and the 
government. Dr. Amitava Roy worked 
with Prof. Takeshi Higashiguchi, 
investigating the effect of irradiation 
of solid Sn targets with laser pulses 
of sub-ns duration and sub-mJ energy 
on the diameter of the extreme 
ultraviolet (EUV) emitting region and 

source conversion efficiency for 
a high brightness EUV source. The 
research results demonstrated the 
ability to produce very high brightness 
EUV, suitable for high repetition rate 
metrology applications, using laser 
produced plasma from high repetition 
rate and high average power lasers 
based on thin-disk technology. These 
will be available soon at the HiLASE 
centre. The results are already 
published in the high impact factor 
journal Applied Physics Letters. During 
his stay in Japan Dr. Amitava Roy 
also visited Prof. Kazuhiko Horioka’s 
laboratory at the Tokyo Institute of 
Technology and presented a seminar 
on focusing of laser produced plasma 
with magnetic field.
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Švédsko očima 
Jana Kaufmana

Jan Kaufman má v rámci projektu ELI Beamlines na starosti 
diagnostiku iontových svazků. S námi se podělil o zážitky 
a zkušenosti, které nasbíral při studiu ve Švédsku. A nejedná 
se vždy výhradně o fyziku. Víte třeba, jak chutná sobí maso?

Jak vzpomínáte na své studium 
ve Švédsku v Uppsale? Kde jste 
konkrétně studoval a co?
Byla to nenahraditelná zkušenost, 
kterou bych doporučil každému. 
Studoval jsem fyziku na Uppsala 
Universitet, která se řadí mezi 
stovku nejlepších univerzit na světě. 
Předměty jsem měl teoretické 
i praktické, z nichž nejzajímavější asi 
byla Vesmírná fyzika, kde mě zrovna 
učil jeden pán úzce spojený s teď již 
úspěšnou misí sondy Rosetta. Měl 
jsem štěstí, že jsem se rozhodl vyjet 
na dva semestry, protože to pravé 
Švédsko jsem poznal právě až v tom 
druhém. 

Proč právě Švédsko? Byla to 
náhoda nebo máte k této zemi 
nějaký vztah?
Ve Skandinávii jsem ještě nikdy 
nebyl a tohle byla ideální příležitost 
k pořádnému severskému 
dobrodružství. Zároveň jsem ještě 
nikdy nikam dlouhodobě nevyjel 
a Švédsko se jevilo jako bezpečná 
volba, která ale zároveň skýtala velký 
potenciál. A že to tedy byla jízda! 
Bohužel ale jen obrazně. Na sobovi 

jsem se neprojel ani neproletěl. Zato 
jsem ale jednoho ochutnal, když už 
nic jiného.

A jak chutná?
Konkrétně jsem měl sobí karbanátky 
a chutnalo to podobně jako naše 
srnčí.

Kde se žije lépe: v ČR nebo ve 
Švédsku? Vidíte nějaký zásadní 
rozdíl mezi životním stylem u nás 
a tam?
Obecně se tvrdí, že v severských 
zemích je vysoká životní úroveň, 
což si lidé často spojují s výší 
platu. O tom to ale dle mého názoru 
tak úplně není. Asi vůbec největší 
rozdíl, co jsem zaznamenal, byl 
v celkovém duševním rozpoložení. 
U nás si pořád někdo na něco 
stěžuje, pořád se někam spěchá 
a na nic není čas. Ve Švédsku jsou 
lidé klidnější, vyrovnanější, přistupují 
k věcem s nadhledem a respektují 
se navzájem. Kdybychom u nás jen 
trochu zpomalili, myslím, že bychom 
s překvapením zjistili, že se tady 
u nás taky nemáme úplně špatně. 
Na druhou stranu zase máme 

nádhernou přírodu, krásné holky, 
nejlepší pivo a všichni jsme úžasní 
tanečníci, takže taky dobré.

Jak byste porovnal vzdělávací 
systém u nás a v zahraničí? 
Je něco, co by se od nás mohli 
Švédové naučit?
Vzdělávací systém ve Švédsku je 
dost odlišný. Výuka jednotlivých 
předmětů je koncentrována do asi 
4 šestitýdenních úseků, z nichž 
každý je zakončen zkouškovým 
týdnem. Velký důraz se klade na 
průběžné plnění všemožných 
úkolů, na nichž většinou pracujete 
skupinově. Během semestru se tak 
podstatně víc nadřete, na druhou 
stranu už se pak téměř nemusíte 
učit na zkouškové. Co se týče kvality 
výuky, tak ta byla zhruba srovnatelná 
s jaderkou. Čím bychom se mohli 
inspirovat, je celkové omezení 
byrokracie. Švédové by zase naopak 
mohli zřídit menzy. Na přípravu 
krabiček každý den jsem moc líný.

Co je náplní Vaší práce na ELI 
Beamlines? Jak se vám v rámci 
takového projektu pracuje?

Spadám do programu RP3, kde 
se zabýváme urychlováním částic 
laserem. Konkrétně se zabývám 
diagnostikou iontových svazků, 
které vznikají při interakci výkonných 
ultrakrátkých laserových pulsů 
s terčem. Osobně se považuji za 
praktického fyzika. Baví mě sedět 
v laboratoři a pracovat s nářadím. 
To se teď zrovna moc nedaří, takže 
pracuji na své diplomové práci. Před 
odjezdem do Švédska jsem se ale 
zúčastnil experimentu v Jižní Koreji, 
kde jsem testoval nový typ detektoru 
s radiochromickými filmy. Vzešly 

z toho až nečekaně pěkné výsledky, 
takže náplní mé diplomky je teď 
vymyslet, navrhnout a zkonstruovat 
podobnou diagnostiku pro projekt ELI.

Kde se vidíte za dvacet let? Baví 
vás práce ve vědě a ve výzkumu? 
Co od projektu ELI očekáváte?
Kde se vidím za dvacet let, 
vám opravdu neřeknu. Jakékoli 
dlouhodobější plánování v mém 
životě bylo maximálně na rok, dva 
dopředu. Když jsem přišel na jaderku, 
neměl jsem vůbec představu, co chci 
konkrétně dělat, věděl jsem jen, že 

mě baví fyzika. Postupně jsem se 
krůček po krůčku během těch pěti let 
vyprofiloval a skončil jsem u laserů, 
které mi přišly takové nejakčnější 
a nejzajímavější. Následovalo 
studium v zahraničí a momentálně 
mě čeká další důležitý krok. Musím 
se rozhodnout, zda zůstanu ve vědě, 
anebo půjdu jinam. A stejně jako 
doposud mi nezbývá jiná možnost 
než to vyzkoušet a uvidím. A zkusit si 
to právě v projektu ELI, kde se bude 
dělat věda na světové úrovni, mi 
přijde ideální. ■

Pozn. red. 
Tento vědec se do projektu ELI 
Beamlines zapojil prostřednictvím 
podpůrného projektu OP VK: „Vývoj 
a aplikace vysoce intenzivních 
laserových zdrojů rentgenových 
impulsů a protonových svazků“, 
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0279.

SERIÁL 5ZPĚT DOMŮ, DO ELI 

Jan Kaufman
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Lucia Koubíková se narodila v podhůří Vysokých Tater, ale celé 
dětství prožila v českém Berouně a studentská léta v Praze. 
Nyní pracuje pro projekt ELI Beamlines na pozici Junior Laser 
System Diagnostics Engineer.

Jak dlouho pracujete pro ELI 
Beamlines a jak se vám zde líbí?
Pro ELI pracuji od srpna 2013 – tedy 
již více než rok. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o mé první zaměstnání od 
ukončení vysoké školy, představuje 
pro mě ELI především obrovskou 
zkušenost. Navíc možnost podílet 
se na tak ambiciózním projektu 

a spolupracovat s tolika vynikajícími 
vědci je jednoduše úžasná. Takže 
ano, velice se mi tu líbí.

Jaká je náplň vaší práce a dovedete 
si představit, že se této činnosti 
budete věnovat dlouhodobě?
V současné době pracuji na 
diagnostickém systému pro laserové 

systémy L2 a L3, podílím se na 
laboratorních testech jednotlivých 
součástí a jejich optickém designu. 
Již brzy budeme rovněž uvádět do 
provozu jednu z hlavních součástí 
systému L2 – laserový zesilovač na 
bázi kryogenně chlazeného materiálu 
Yb:YAG. Jedná se o unikátní zařízení 
(podobné lze najít snad jen ve 

Velké Británii), jehož instalace bude 
vyžadovat měsíce precizní a trpělivé 
práce. To jsou i mé plány na příštího 
cca půl roku…

Jak se vám pracuje v převážně 
mužském kolektivu? Proč si 
myslíte, že se vědě a výzkumu 
u nás věnuje podstatně méně žen 
než mužů? Domníváte se, že lze 
poměrně úspěšně skloubit rodinný 
a profesní život? Nebo je to ve 
výzkumu stejné jako v ostatních 
oborech? 
V převážně mužském kolektivu se 
pohybuji už od nástupu na FJFI 
a musím přiznat, že mi toto prostředí 
vyhovuje. Muži jsou přímější, 
postrádají typicky ženský sklon 
k vzájemné nevraživosti a celkově 
vytvářejí příjemnější pracovní 
atmosféru. I přesto se dle mého 
názoru spousta žen vědecké kariéry 
obává, a částečně i oprávněně: 
studium není právě lehké, práce 
samotná je časově náročná. Je nutné 
smířit se s mnoha kompromisy 
v osobním životě i s mnohdy 
negativním postojem nejbližšího okolí. 
Zní to neuvěřitelně, ale pravidelně 
se setkávám s názorem, že žena 
nemá ve vědě, a obzvláště ve fyzice, 
co dělat… Myslím si, že skloubit 
rodinný a profesní život do určité 
míry jde – opět za cenu kompromisů 
a velké podpory ze strany partnera. 
Nakolik úspěšná taková kombinace 
je, ale nedokážu říct, protože s tím 
nemám zkušenosti. Je pravdou, že 
v posledních letech byly vyvíjeny 
ze strany státu určité snahy 
o zlepšení postavení žen/matek ve 
vědeckých institucích – přesto stále 
nedostatečné. Pořád se máme co 
učit, ať už od zahraničních sousedů, 
nebo od některých soukromých firem 
(i když i zde jsou to víceméně světlé 
výjimky).

Máte nějaké vysněné cíle, co se 
profesionální dráhy týče?
Obvykle nemám plány na více 
než půl roku dopředu – svět se 
mění příliš rychle! Ale velice ráda 
bych viděla systémy L2 a L3 plně 
funkční, chtěla bych být u toho, až 
se budou spouštět v laboratořích 
v Dolních Břežanech. Zároveň mě 

i láká vyzkoušet si práci v zahraničí… 
Uvidíme, co přinese čas. V jedné věci 
mám ale jasno – i v budoucnu se 
chci pohybovat kolem laserů.

Pokud srovnáte své předchozí 
působení (ať na škole, či v jiném 
zaměstnání), jaké výhody i nevýhody 
v práci pro takový projekt, jakým 
ELI Beamlines je, spatřujete?
Jednoznačnou výhodou je 
koncentrace odborníků vytvářející 
velice kreativní prostředí, ve kterém 
je možné neustále se učit něco 
nového, prohlubovat znalosti. Žádný 
váš nápad není nikdy zamítnut 
bez důvodu – vždy se najde někdo 
ochotný s vámi diskutovat. Vzhledem 
k mezinárodnímu přesahu jde navíc 
o prostředí velice tolerantní, prakticky 
bez předsudků. Na druhou stranu 
šíře projektu společně s evropskou 
podporou s sebou přináší téměř 
přebujelou administrativu – každá 
sebemenší činnost nutně musí 
zahrnovat několik vyplněných archů 
papíru. Osobně si myslím, že pro 
efektivní vědeckou práci by bylo více 
než užitečné zredukovat všechno 
„papírování“ na nezbytné minimum.

Co vás přivedlo k zájmu o fyziku? 
Je za tím nějaká rodinná 
„anamnéza“?
Oba rodiče mají technické vzdělání 
– táta pracuje jako elektrikář, mamka 
vystudovala těžké strojírenství, 
přestože se tomuto oboru dnes již 
nevěnuje. K fyzice samotné jsem se 
dostala díky vynikajícím učitelům na 
gymnáziu v Botičské. A přestože si 
rodiče přáli, abych studovala spíš 
genetiku nebo chemii, prosadila jsem 
si veřejnosti prakticky neznámý 
obor, bez kterého se však moderní 
technologie neobejdou – a zdá se, že 
jsem si vybrala správně.

Čemu se věnujete ve svém volném 
čase? Jaký způsob relaxace 
preferujete?
Velice ráda čtu – a když mám více 
času, tak vařím. Dovolenou pak 
nejčastěji trávím turistikou v horách, 
naposledy to byly rakouské Alpy. 
To je zároveň můj nejoblíbenější 
způsob relaxace: v přírodě, pokud 
možno s hlavou v oblacích. ■

SERIÁL ŽENY V ELI BEAMLINES

Lucia Koubíková

S Lucií Koubíkovou 
nejen o vědě a výzkumu

5

30 ELI Beamlines Newsletter 11 | březen 2015 31



Moravský Edison Erich Roučka

Ing. Erich Roučka byl významným 
českým vynálezcem a technikem 
20. století, jenž formoval průmyslový 
rozvoj Moravy. V roce 1911 založil 
výrobní podnik Metra Blansko, kde 
byly v druhé polovině 20. století 
zahájeny vývoj a výroba laserové 
techniky.

Erich Roučka se narodil 30. října 1888 
ve Velkém Meziříčí. Pocházel ze šesti 
dětí a od mládí se zajímal o technické 
modely a fyzikální pokusy. Již 
v deseti letech zhotovil jednoduchý 
ampérmetr, ve 14 letech pak pec na 
tavení mosazi. To byly rané začátky, 
které předjímaly budoucnost, protože 
během svého života Roučka podal na 
850 patentů z oborů elektrotechniky, 
strojírenství a hutnictví.
Po ukončení studia nastoupil 
na praxi u firmy Kolben & spol. 
v Praze a v podniku Siemens 
& Halske v Berlíně, který tehdy 

patřil k nejvýznamnějším evropským 
výrobcům elektrických měřicích 
přístrojů.  Svůj vlastní podnikatelský 
záměr začal Roučka realizovat 
v roce 1911, kdy jako 22letý zahájil 
v Blansku společně s dalšími sedmi 
spolupracovníky kusovou výrobu 
elektrických měřicích přístrojů. Tak 
vznikla první továrna na elektrické 
měřicí přístroje v Rakousku-Uhersku. 
Blanenská továrna mladého 
průmyslníka od začátku dobře 
prosperovala. Dalším jeho 
průkopnickým a perspektivním 
projektem byly automatické regulátory 

vysokotlakých parních kotlů, které 
sestavil i díky zkušenostem získaným 
v USA. Po návratu domů začal 
neprodleně projektovat automatizační 
mechanismy pro vysokotlaké parní 
kotle, které potom v praxi přinášely 
u mnoha našich i zahraničních 
odběratelů nevídané úspory paliv. 
Zároveň snižovaly při ekonomickém 
spalování výskyt škodlivin v ovzduší. 
Se svolením Karla Čapka je podle 
dramatu R.U.R. nazval E.R.Robot.
Poté co se nedomluvil s představiteli 
města Blansko na rozšíření svého 
podniku, začal v roce 1929 v Brně 

budovat kotlárenský, slévárenský 
a hutnický komplex Roučka-Slatina. 
Blanenskou elektrotechnickou 
továrnu roku 1934 prodal podnikateli 
Robertu Sochorovi. Kotle otopných 
soustav dodávané ze Slatiny 
nalezly uplatnění v mnoha oblastech 
republiky, kde jimi byly vybaveny 
desítky nemocničních, průmyslových, 
vládních a společenských budov. 
Kromě rozsáhlé slévárenské produkce 
zavedl Roučka ve Slatině rovněž nové 
metody metalurgické, tj. úspornou 
recyklaci železného odpadu na kvalitní 
ocelolitiny.

Kvůli svému špatnému zdravotnímu 
stavu a totálnímu vyčerpání 
z přepracování se začal zajímat 
o různé, i alternativní, metody léčby. 
Ve své brněnské vile si později 
zařídil fyziologickou laboratoř, v níž 
rozsáhle experimentoval. Upozorňoval 
především na rizika vyplývající ze 
špatné životosprávy a na vzrůstající 
výskyt civilizačních chorob, včetně 
rakoviny. Medicínská problematika se 
stala jeho celoživotní zálibou.
V roce 1948 byl Roučkův slatinský 
podnik znárodněn a on sám nemohl 
provozovat ani vývojovou laboratoř 

financovanou z vlastních zdrojů. 
V sedmdesáti letech odešel do exilu 
do tehdejší NSR, kde ještě několik 
let pracoval ve vývojovém oddělení 
firmy AEG. Na sklonku života se 
usadil v Ezelsdorfu u Norimberku, 
kde 16. března 1986 v nedožitých 
98 letech umírá.
Erich Roučka beze sporu patří 
k průkopníkům průmyslového pokroku 
a mimořádně se zasloužil o rozvoj 
našeho průmyslu. ■

Laserový měřič délek fy Metra Blansko při kontrole kuličkových šroubů v podniku na obráběcí stroje TOS Kuřim
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let

7SERIÁL KAPITOLY Z DĚJIN LASERU

Autor: Miroslav Starycha
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Life in Prague is comfortable 
and Czech people are very kind

Interview with Roberto Ziano, who works as an Optical Engineer 
for the ELI Beamlines project.

Why did you choose the Czech 
Republic as the place for living and 
working? Do you like staying in the 
Czech Republic/Prague?
The first time I visited the Czech 
Republic was in 2000. I found it 
was a nice country with nice people. 
Prague is a beautiful city and a nice 
place to live. Moreover I have an 
Italian-Czech friend who has been 
living here for 10 years. When 
I got the job offer it was easy to 
decide to move. Since then Prague 
has changed but the people are 
always very kind and life here is 
comfortable. Even the weather is not 
as bad as I was told. At least up until 
now! Prague is a beautiful city, every 
time I walk down the streets I am 
constantly surprised by the beauty 
of the center and its buildings.  

How did you get to know about the 
ELI Beamlines project? Where did 
you work before?
To be honest I do not remember 
on which website I have found the 
job offer. I applied in September 
2012 and when I had already 
lost the hope, on January 2013 
Mirka Svobodová asked me for an 
interview. This was just the first step 
that would have led me to Prague. 
Before this I was working in the 
‚‘Universita‘ di Milano Bicocca‘‘ in 
Milan in a group of Biophysicists as 
a support for the realization of the 
experimental set-up. 

What is the most striking 
difference between Czech and 
Italian working environment for 
you?
I cannot find any big difference in 
the working environment. You drink 
tea I drink coffee. Of course the 
Czech language, this sometimes 
is an issue but the more I stay the 
more I understand. I am attending 
Czech lessons, that helps me to 
improve my Czech.

What is your job description in the 
ELI Beamlines project? What do 
you like the most about your job?
I am working as an Optical Engineer 
in the system engineering team. 
I am in charge of the alignment 
system of the different beam lines 
in the facility. In practice this means 
I help to build the system that will 
take care of the beam from the 
laser output up the target chamber 
ensuring that the beam never falls 
out of any of the mirrors. This is an 
extremely challenging task because 
we are going to provide the facility 
with a fully automated alignment 
system that will be the first in the 
world! This is very exciting. I really 
like this job and it allows me to work 
at the cutting edge of this science 
and technology field.  

What, here in the Czech Republic 
is similar to your homeland?
Of course could be trivial to say 

we are the citizens of the same 
European Community but as in my 
country the majority of Czechs like 
to be part of it. Czech people are 
very welcoming. From this point of 
view I do not feel so far from home. 
Good wine is appreciated and also 
produced in Moravia. Another very 
similar aspect is the bureaucracy, 
which in Italy is extremely complex 
and too slow.   

In your opinion, how can ELI 
Beamlines be beneficial for Czech 
research and science?
This project will project the Czech 
Republic to the cutting edge of the 
High power laser technology field 
and it will attract thousands of 
scientists from all over the word. 
At the same time many students 
from the Czech universities will 
be taught and trained and the 
experiments will be performed in 
the facility which will trigger the 
production of many scientific articles 
and patents. It will be the kind of 
place where new ideas will emerge, 
be developed and spread. ■

INTERVIEW ROBERTO ZIANO

Roberto Ziano
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NAPSALI O NÁS TELEGRAFICKY

| 28. 8. 2014 |

| 6. 10. 2014 |

| 2. 12. 2014 |

| 6. 10. 2014 |

| 9. 10. 2014 |

Vyzkoušel si práci na ministerstvu školství, ale po čase dospěl k závěru, že jen ztrácí čas. Většinu pracovní doby 
trávil vytvářením strategických dokumentů a vizí, které se v praxi stejně nikdy nepoužily. Když v roce 2010 dostal 
nabídku jít pracovat do vznikajícího laserového centra ELI s rozpočtem téměř sedm miliard korun, neváhal. “Chtěl 
jsem něco skutečně vytvářet,” říká Roman Hvězda. Na konci července postoupil na další metu. Stal se vedoucím 
projektu ELI. A jak sám přiznává, cítí se spíše jako stavbyvedoucí než jako manažer. Ostatně laser ELI je nyní teprve 
ve stadiu hrubé stavby. Kousek za Prahou, v Dolních Břežanech měl vyrůst nejpozději do konce roku 2015, ale projekt 
nabral zpoždění. Nyní se odhaduje, že laserové centrum začne pracovat až v roce 2018.

Český rozhlas Radiožurnál informoval o podpisu smlouvy na výrobu nejvýkonnější laser na světě, který pro 
Českou republiku vyrobí americko-evropské konsorcium. Mezinárodní kontrakt dnes slavnostně potvrdili v rezidenci 
velvyslance USA čeští vědci a zástupci firem. Obří přístroj za 40 milionů dolarů by se měl spustit do konce roku 2017 
v Dolních Břežanech u Prahy.
Jde o klíčovou smlouvu na dodávku zařízení pro evropský projekt ELI. Dohoda se dojednávala několik let. Jde 
o unikátní laser, který se teprve bude vyvíjet.

Jen pár kilometrů od Prahy vyrůstá jedno z nejvýznamnějších vědeckých center moderní doby. Na nenápadném 
staveništi v Dolních Břežanech se v podzemí budují obrovské betonové haly. Do tří let tady vystřelí první paprsek 
nejvýkonnějšího laseru světa. Výzkumné centru ELI, které s pomocí evropských dotací přijde na zhruba sedm miliard 
korun, přitáhne stovky vědců z celého světa. Zatím tam ale místo angličtiny zní hlasy dělníků a bušení strojů.

V Dolních Břežanech vzniká laserové centrum za zhruba sedm miliard korun. Je jedním ze tří pilířů, na kterých je 
evropský projekt ELI koncipován. Další dvě výzkumné infrastruktury se stavějí v Maďarsku a Rumunsku. Spuštění 
všech center je plánováno v roce 2018. (Rozhovor Jakuba Křešničky)

Letošní Cenu za nejlepší architektonický projekt roku získal architektonický ateliér Bogle architects za projekt 
Laserového centra ELI v Dolních Břežanech.

Chtěl jsem dělat také něco pořádného, říká Roman Hvězda

Nejvýkonnější laser na světě vyrobí pro ČR 
americko-evropské konsorcium

V Dolních Břežanech se v podzemí budují obrovské haly 
pro nejvýkonnější laser světa

Vše běží podle plánu, říká Roman Hvězda

ELI Beamlines: Architektonický projekt roku 2014

EXKURZE NA PALS
Výzkumná infrastruktura Prague Asterix Laser System

Máte-li zájem se exkurze zúčastnit, přihlašte se a aktuální informace sledujte 
na webových stránkách: www.eli-beams.eu/cs/akce-eli

Exkurze probíhá v rámci projektů OP VK Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. - „Vývoj a aplikace vysoce intenzivních 
laserových zdrojů rentgenových impulsů a protonových svazků“ a „Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti 
fyzikálních věd“, a ve spolupráci s projekty FZÚ AV ČR, v. v. i. - ELI Beamlines a HiLASE.

Náklady na jízdné a stravné formou oběda budou účastníkům hrazeny 
z finančních prostředků OP VK

www.pals.cas.cz

Přijeďte si prohlédnout největší laser 
ve střední Evropě!

Program exkurze

Prohlídka badatelského centra PALS

Krátké seznámení s laserovými projekty ELI Beamlines  HiLASE

Představení interakčních laserových experimentů

Seznam studentských akcí v roce 2014
Laser days 16 akcí, cca 650 studentů, 28 akademických pracovníků
Věda v ulicích 4 akce, cca 600 studentů
Semináře pro SŠ 9 akcí po 90 minutách, 255 studentů gymnázií
Exkurze na PALS 15 akcí, 150 studentů
Odborné semináře pro studenty VŠ 12 akcí, 140 studentů

Laser days 
16 akcí

Odborné 
semináře 

pro studenty 
VŠ

12 akcí

Exkurze 
na PALS 
15 akcí

Semináře 
pro SŠ 
9 akcí

Věda v ulicích 
4 akce

OS pro 
studenty VŠ
140 studentůExkurze 

na PALS
150 studentů

Semináře 
pro SŠ

255 studentů 
gymnázií

Věda v ulicích
cca 600 studentů

Laser days
cca 650 studentů
28 akademických 

pracovníků
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TELEGRAPHICALLY

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hrajme si i hlavou 

Visit from Korea

29. září až 3. října 2014 se v Brně 
konal další ročník Mezinárodního 
strojírenského veletrhu. Letos se 
ho zúčastnili i zástupci projektů ELI 
Beamlines, HiLASE a CITT, jmenovitě 
Aleš Hála, Oskar Lažanský, Pavla 
Doležalová, Luděk Heller, Roman 
Švábek a Jaroslav Huynh. 
Cílem bylo prezentovat dobré jméno 

Fyzikálního ústavu AV ČR a jeho 
projektů a navázat spolupráci 
s minimálně pěti novými firmami. 
Cílovými obory byly přesné 
strojírenství, elektrotechnika a letecký 
průmysl a především nás zajímaly 
firmy, které mají v tuzemsku vývoj, 
výrobu i management.
Spolupráci jsme navázali s ANAJ 

Czech, s.r.o., PBS Velká Bíteš, a.s., 
VÚHŽ, a.s., Trumpf, s.r.o., Linech, s.r.o., 
BRK Technologies, s.r.o., Zetor, a.s., 
a v současné době spolupracujeme 
na testech pro zákazníky a probíráme 
detaily spolupráce.
Veletrh považuji za velmi úspěšný, 
investice se nám jistě v budoucnu 
vrátí. 

19. a 20. 6. 2014 se na Tylově 
nábřeží v Hradci Králové uskutečnil 
již 7. ročník popularizační akce 
“Hrajme si i hlavou”, kterou pořádala 
katedra fyziky Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Hradec Králové ve 
spolupráci s hvězdárnou a planetáriem 

Hradec Králové. Pro návštěvníky bylo 
připraveno velké množství stánků se 
zajímavými fyzikálními, chemickými 
a biologickými experimenty, z nichž 
některé si mohli zájemci sami 
vyzkoušet. Za ELI Beamlines se 
akce zúčastnili František Batysta 

a Karel Boháček. Ti ve svém stánku 
seznamovali nejen návštěvníky z řad 
základních, středních a vysokých škol, 
ale i širší veřejnost s lasery a jejich 
aplikacemi v běžné praxi, a to zejména 
prostřednictvím zajímavých fyzikálních 
demonstrací.

The two Korean researchers 
Jongmin Lee and Tae Jun Yu have 
visited the HiLASE facility. They 
took the opportunity to also visit ELI 
Beamlines. Along with their colleague 
Tae Moon Jeong, who is spending 
his sabbatical year at ELI Beamlines 
as an advisor for the implementation 
of technologies and science of 
PW-class laser facilities, they 
began a discussion on the potential 
cooperation between ELI Beamlines 
and Handong University in Korea.

ISAC 2014
The two-day conference, ISAC 2014 (International Scientific Advisory Committee), was held on the  20th and 21st 
of November in the Clarion hotel, Prague. It brought together leading scientists from both Europe and the rest 
of the word with representatives from the ELI Beamlines project. Together, they evaluated the current development 
of the project and in particular reviewed the unique laser technologies, with which ELI Beamlines will be endowed.
The conference participants also visited the ELI Beamlines site in Dolní Břežany.
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STATISTIKY

Total number of employees

Total number of employees

ELI Researchers ELI Technical support ELI Admin support HiLASE

Employees and Countries

France

Italy

India

Greece

Germany

Ukraine

Russia

Great Britain

Poland

Spain

USA

Lithuania

Slovakia

Croatia

South Korea

Canada

Sweden

Ireland

Costa Rica

Mexico

Portugal

Japan

Serbia

Belorussia

Romania

Turkey

ELI 251 employees

HiLASE 70 employees

employees

employees
employees

men

men Total foreign 
employees

Researchers-
men*

Researchers-
women*

* out of total number of men/women
**  out of total number of Researchers-men/

Researchers-women  

Total foreign 
scientists

Researchers-men 
under age 35y**

Researchers-
women under 

age 35y**

men men

women

women

202

47 25

251

70

49

23 23

men11 7

men88 52
77

Admin staff

75
Technical team

99
Research team

17
Admin staff

9
Technical team

44
Research team

11
Women

33
Men
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