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šesté číslo Newsletteru ELI Beamlines vychází na začátku nového roku, ale sváteční tón 
v něm nehledejte. Možná to zní jako klišé, ale opravdu na něj nemáme čas.

Už za pár dní začnou v Dolních Břežanech demoliční práce, na duben pak chystáme slav-
nostní položení základního kamene a začátek samotné stavby. Od ledna 2016 odstartuje 
v  ELI Beamlines „ostrý“ provoz na několika experimentálních stanovištích. Totéž platí  
o sousedním objektu centra HiLASE, o němž jsme obšírněji informovali v minulém čísle.

Ano, termíny jsou napjaté, ale při plném nasazení všech zainteresovaných i našich part-
nerů je lze stále pokládat za realistické. Věřme, že rok 2016 by tak mohl přinést začátek 
nové éry české vědy a výzkumu. Výsledky samozřejmě nelze očekávat hned, ale obě 
centra - ELI Beamlines i HiLASE - mají díky svým výjimečným technologickým paramet-
rům šanci, že se stanou významným milníkem pro náš i evropský výzkum. 

Největším bohatstvím každého projektu ovšem nejsou technologie (o jejich přípravě in-
formuje na jiném místě Pavel Korouš), ale lidé, kteří s nimi pracují. V tomto vydání vám 
představujeme další dva. Daniele Margarone a Antonio Lucianetti jsou italští vědci, kteří 
se rozhodli kvůli ELI resp. HiLASE přesídlit do České republiky. Jiní odborníci k nám po-
stupně přicházejí z Japonska, Jižní Koreje, Řecka, Německa i dalších zemí. 

Řada zahraničních expertů se zúčastnila i obou workshopů našich projektů, které pro-
běhly v  říjnu a listopadu. Články o 2nd ELI Beamlines Scientific Challenges Meeting  
a vůbec prvním workshopu projektu HiLASE naleznete na stranách 6 - 9, resp. 10 - 11. 

Koneckonců už pohled do rubriky stručných zpráv Telegraficky celkem jednoznačně vy-
povídá, že se kolegové z ELI Beamlines a HiLASE věru nenudí. V nadcházejících měsících 
to nebude jiné, spíš naopak. Už 10. ledna proběhla v rámci cyklu pražského Science Café 
přednáška Pavla Bakuleho a Daniela Kramera o ELI Beamlines – a to nebyla zdaleka po-
slední akce tohoto typu. 

Přeji vám všem šťastný nový rok 2012.

doc. Jan Řídký, DrSc.
Ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR
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7. prosince 2011 proběhla v moder-
ním prostředí Národní technické 
knihovny v pražských Dejvicích 
výroční konference Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro 
inovace. Vystoupili na ní vedoucí 
pracovníci řízení OP VaVpI v čele 
s náměstkem ministra školství pro 
evropské záležitosti Michalem Zao-
rálkem; zazněly informace o stavu 
čerpání finančních prostředků vy-
členěných pro celý OP VaVpI, které 
v souhrnu představují téměř 60 
miliard korun. S prezentací o ELI 
Beamlines vystoupil také výkonný 
ředitel projektu Vlastimil Růžička 
(na snímku s projektovým manaže-
rem Romanem Hvězdou). ■

Arcibiskup Dominik Duka a ředitel 
Fyzikálního ústavu AV ČR Jan Říd-
ký svými podpisy stvrdili smlouvu 
o odprodeji pozemků pražské 
arcidiecéze v obci Dolní Břežany 
Fyzikálnímu ústavu Akademie věd 

ELI Beamlines na výroční konferenci OP VaVpI

Smlouva o koupi pozemků pro ELI podepsána

TELEGRAFICKY

ČR. Stalo se tak 14. října 2011. Na 
vyřešení dílčích problémů ohledně 
kupní ceny se dohodli zástupci 
MŠMT, AV ČR a ELI Beamlines už 
na začátku srpna, podpis smlouvy 
s arcidiecézí byl navazující krok. 

Smlouva z poloviny října se týkala 
první části pozemků v hodnotě 
150 milionů, celkem za parcely  
o rozloze 8 hektarů zaplatí Fyzikál-
ní ústav 280 milionů korun. ■
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28. listopadu 2011 se ve Zvoli 
uskutečnila přednáška o ELI Be-
amlines spojená s následnou de-
batou s občany Zvole a Ohrobce, 
obcí v sousedství Dolních Břežan 
– sídelního místa projektu. Vedení 
ELI Beamlines představilo zhruba 
padesáti návštěvníkům besedy 
mezinárodní charakter projektu, 
jeho výzkumné cíle i potenciální 
široké praktické využití vědeckých 
výsledků. Následně byly zodpově-
zeny veškeré dotazy týkající se 
většinou pracovních příležitostí, 
dopadů výstavby areálu na život 
okolních obcí, bezpečnost výzku-
mu prováděného v ELI Beamlines, 
vlastnictví pozemků nebo podílu 
zahraničních vědců. ■

Začátkem listopadu se v Brně 
uskutečnila přednáška Pavla Baku-
leho z vědeckého týmu ELI s vý-
stižným názvem „Laserové a op-
tické technologie ELI Beamlines“. 
Publikum se skládalo v převážné 
většině z odborníků z Ústavu 
fyziky materiálů AV ČR a Ústavu 
přístrojové techniky AV ČR. Pavel 
Bakule své kolegy během prezen-
tace detailně seznámil s charakte-
ristikami a parametry plánovaného 
technologického vybavení ELI 
Beamlines. Na přednášky o ELI 
určené pro odbornou veřejnost se 
budou zástupci našeho vědeckého 
týmu zaměřovat i v budoucnu. ■

Beseda o ELI ve Zvoli

Pavel Bakule zaujal brněnskou odbornou veřejnost

ELI je mezinárodní projekt, což se 
promítá i do rozvíjející se spoluprá-
ce s renomovanými zahraničními 
institucemi. Ve čtvrtek 24. listopa-
du 2011 jsme hostili akci Extreme 
Light Infrastructure Outward Mis-
sion, kterou zorganizovala britská 
ambasáda v Praze ve spolupráci 
s pražskou pobočkou UK Trade 
& Investment (tato organizace se 
zabývá podporou britského expor-

Zahraniční experti radí ELI
tu). Zástupci osmi britských firem 
se zde setkali nejen s týmem ELI 
Beamlines, ale také s několika 
domácími technologickými firmami. 
V rámci projektu EF-Trans, který 
se zaměřuje na podporu transferu 
znalostí, nás zase navštívili James 
Culy z poradenské společnosti 
Pera, Paul Bathia z výzkumného 
a vývojového centra excelence 
GRACE a Wolfgang Kniejski z cen-

tra INI-Novation. Jejich zkušenosti 
v oblasti komercializace výsled-
ků vědecko-výzkumné činnosti 
významně pomohou při zakládání 
budoucího Centra pro inovace  
a transfer technologií. ■
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Ve dnech 5. a 6. října 2011 se v ho-
telu Diplomat v Praze konal již druhý 
ročník vědecké konference  
ELI Beamlines Scientific Challenges. 
Vědci z celého světa se sjeli do Pra-
hy, aby prodiskutovali důležité odbor-
né otázky související s vybudováním 
infrastruktury ELI Beamlines. Hlavním 
cílem vědecké konference bylo zamě-
řit se na prestižní výzkumné progra-

Druhý ročník  
mezinárodního 
workshopu  
ELI Beamlines

my a nové progresivní technologie 
laserového centra realizovaného 
v Dolních Břežanech u Prahy.
 
Při této příležitosti se za účasti 
vybraných novinářů rovněž konala 
tisková konference. Zúčastnili se jí 
zástupci Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy (Jakub Hodinář, 
bývalý 1. náměstek ministra školství), 

Akademie věd České republiky (Jiří 
Drahoš, předseda AV ČR), ISAC výbo-
ru (International Scientific Advisory 
Committee, Wolfgang Sandner, koor-
dinátor konsorcia LaserLab-Europe 
a John Collier, ředitel Central Laser 
Facility ve Velké Británii) a zástupci 
vedení projektu ELI Beamlines (Jan 
Řídký, ředitel Fyzikálního ústavu AV 
ČR, Vlastimil Růžička, výkonný ředitel 

HEADLINES ELI BEAMLINES SCIENTIFIC CHALLENGES

Účastníci druhého mezinárodního workshopu ELI Beamlines při slavnostním večeru ve Strahovském klášteře
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ELI Beamlines, Bedřich Rus, vědecký 
koordinátor laserových technologií 
ELI Beamlines a Georg Korn, vědecký 
koordinátor výzkumných programů 
ELI Beamlines).  Akce se těšila vel-
kému zájmu medií, jak dokládá např. 
reportáž České televize nebo České-
ho rozhlasu.

Vlastní konference byla zahájena 
přehledem o vývoji implementační 
fáze laserového centra ELI Beamli-
nes. Sekci uvedl Bedřich Rus, který 
představil prvořadý úkol zařízení ELI 
Beamlines, jímž je vytvořit zcela nové 
generace sekundárních zdrojů pro-
dukovaných ultraintenzivními lasery. 
Tyto sekundární zdroje budou gene-
rovat pulsy záření a částic, jmenovitě 
rentgenové a gama záření  
a svazky urychlených elektronů, 
protonů a iontů, které jsou využitel-
né jako bezprecedentní výzkumné 
nástroje v mnoha oborech výzkumu 
a při vývoji nových technologií. Vý-
zkumný program související s ultra-
krátkými a ultraintenzivními pulsy 
laseru ELI bude organizován v hlav-
ních výzkumných aktivitách, které 

představili další výzkumníci projektu.  
Plánované experimenty v rámci la-
serového urychlování částic prezen-
toval senior výzkumník projektu ELI 
Beamlines Daniele Margarone.  
O aplikacích v molekulárních, biome-
dicínských a materiálových vědách 
pohovořil Libor Juha, vědecký 
pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR. 
Výzkumné aktivity ELI Beamlines 
byly dále představeny Jiřím Limpou-
chem, profesorem z Fakulty jaderné 
a fyzikálně inženýrské, jenž se kon-
krétně zaměřil na výzkum ve fyzice 
plazmatu a vysokých hustot energie. 
Po něm vystoupil Karel Rohlena 
z Fyzikálního ústavu AV ČR, který se 
vyjádřil k experimentálnímu prostoru 
exotické fyziky a jeho základnímu 
výzkumu. Celá sekce byla zakončena 
výstupem Tomáše Homoly  
a Johna Clementse, kteří pojednali  
o záležitostech týkajících se výstav-
by laserového centra. 

Odpolední sekce středečního dne 
byla věnována tématu sekundárních 
zdrojů produkovaných ultraintenzivní-
mi lasery. V rámci této sekce vy-

stoupil například profesor z Queen´s 
University v Belfastu Marco Borghesi 
s přednáškou na téma urychlování 
se superintenzivními lasery. Dalším 
vystupujícím byl Wim Leemans, jenž 
pohovořil k vývoji urychlovačů na 
základě vícestupňového laserového 
urychlovvání v Lawrence Berkeley 
National Laboratory v USA. Velmi za-
jímavé byly i další referáty předních 
odborníků domácích i zahraničních, 
kteří hovořili o problematice lasero-
vých technologií, laserového plazma-
tu a jeho interakci s dopadajícím 
svazkem. Tak např. na téma systémů 
s vysokou opakovací frekvencí pro-
mluvil o plánech Rutherford Appleton 
Laboratory John L. Collier, o vývoji 
laserů s kHz opakováním na základě 
tenké keramické destičky YAG na 
chlazené podložce informovali Stefan 
Karsch a Thomas Metzger. Podob-
ně byla podána informace o vývoji 
laserů v Číně a ve Francii. Co se týče 
aplikací, o problematice generace 
vyšších harmonických  
a jejich souvislosti s femtosekun-
dovými impulsy přednášel Matthew 
Zepf, o modelování laserového urych- ►

Účastníci tiskové konference pořádané v knihovně hotelu Diplomat (zleva: Jan Řídký, John L. Collier, Bedřich Rus, Wolfgang Sandner, 
Georg Korn)
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Zleva: J. Řídký, ředitel FZÚ AV ČR, G. Korn, vědecký koordi-
nátor výzkumných programů ELI Beamlines a G. Mourou, 
koordinátor přípravné fáze projektu ELI

Členové mezinárodního vědeckého poradního výboru ISAC
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ování Luis Silva a celý blok předná-
šek byl věnován interdisciplinárním 
záležitostem týkajícím se laserových 
terapií a zobrazování biologických 
objektů. Zde zaujal především referát 
János Hajdu. O exotické fyzice souvi-
sející s interakcí vysoce intenzivního 
laserového svazku s elmg vakuem 
promluvili Christoph Keitel, Sergei 
Bulanov a z českých přednášejích 
Ladislav Drška. Většina předná-
šek byla každopádně koncipována 
tak, aby vystihla očekávaný přínos 
laserových svazků plánovaných na 
ELI-Beamlines pro daný obor.

Po skončení jednotlivých sekcí došlo 
již k druhému zasedání členů me-
zinárodního vědeckého poradního 
výboru ISAC (International Scientific 
Advisory Committee), což je orgán 
složený z předních zahraničních věd-
ců v oboru fyziky laserů, interakce 
laserového záření s hmotou a dalších 
aplikací, který má za úkol bdít nad 
kvalitou vědecké náplně projektu ELI 
Beamlines.

Ve večerních hodinách samého dne 
proběhlo slavnostní zahájení pro-
jektu ELI Beamlines v reprezentač-
ních sálech Strahovského kláštera. 
Vystoupila na něm Beatrix Vierkorn-
-Rudolphová, předsedkyně Evropské-
ho strategického fóra pro výzkumné 
infrastruktury, která vyjádřila podpo-
ru projektu ELI Beamlines a ocenila 
jeho přínos. Dále o projektu promluvili 
Jakub Hodinář, Jiří Drahoš a Vlasti-
mil Růžička. Slavnostním večerem 
byl završen první den mezinárodní 
konference.

6. října v ranních hodinách se pak 
účastníci konference opět sešli 
v konferenčním sále hotelu Diplo-
mat. Čtvrteční sekce byly věnovány 
především špičkovým technologiím 
čerpacích laserů, které budou použí-
vány v rámci projektu ELI. 

Na závěr můžeme říci, že se konfe-
rence celkově zdařila a byla velkým 
přínosem nejen pro budoucí vědecké 
centrum ELI Beamlines, ale také pro 
vědce samotné, kteří měli možnost 
vyměnit si nejnovější poznatky ve 
svých oborech. ■

Paní Beatrix Vierkorn-Rudolphová, předsedkyně Evropského strategického fóra pro 
výzkumné infrastruktury

Pavel Bakule jako chair laserové sekce

Tisková konference (zleva V. Růžička, J. Drahoš, 
J. Hodinář, J. Řídký)
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HILASE WORKSHOP HILASE

Workshop HiLASE
HiLASE, projekt Fyzikálního ústavu AV ČR, který bude sídlit na 
stejné „adrese“ v Dolních Břežanech jako ELI Beamlines, uspořá-
dal na konci listopadu svůj historicky první workshop o dalších 
perspektivách pevnolátkových laserů s vysokou energií a vyso-
kou opakovací frekvencí. Centrum se má stát významným evrop-
ským mezníkem v této oblasti.

Uvedený druh laserů je v součas-
né době komerčně dostupný spíše 
ojediněle, přitom však má významný 
potenciál pro využití v průmyslu 
nebo výzkumných laboratořích. „Ta-
kové zařízení se uplatní hlavně coby 
nástroj pro testování nových lasero-
vých a elektro-optických komponent. 
Ocení ho hlavně výrobci, kteří dosud 
prakticky nemají přístup k pulsním 
laserovým zařízením s vysokou ener-
gií a vysokým průměrným výkonem. 
Současný stav je totiž ve vývoji 

nových high-tech produktů mnohdy 
doslova brzdí. To s výstavbou HiLA-
SE skončí,“ vysvětlil hlavní projekto-
vý manažer HiLASE Tomáš Mocek.
 
Prvního expertního workshopu pro-
jektu se zúčastnilo i několik zahranič-
ních odborníků. O různých aspektech 
laserů založených na diodovém 
čerpání (diode pumped solid state 
lasers – DPSSL) hovořili v Praze 
také Thomas Metzger z Max-Planck-
-Institut für Quantenoptik, Jochen 

Speiser z Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt, Mike Tyldesley 
z Science & Technology Facilities 
Council, Joachim Hein z Univerzity 
Friedricha Schillera v Jeně a Akira 
Endo z Univerzity Waseda v Tokiu. Ti 
se ve svých vystoupeních zaměřili 
na nejnovější vývoj ve významných 
synergických projektech z oblasti 
DPSSL, které se v budoucnu mohou 
stát partnery HiLASE: DiPOLE, POLA-
RIS, DRACO, PEnELOPE, HiPER ad. ■
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Antonio Lucianetti
My career so far and how I become interested in HiLASE

I became interested in laser physics 
at the end of my Master studies at 
Milan University (Italy). After obtai-
ning my degree, I joined Prof. Orazio 
Svelto and his group from the Poly-
technic Institute of Milan. Without 
him, I would have never started  
a Ph.D. in laser physics. 

When the Department of Applied 
Physics at the University of Bern 
(Switzerland) opened a Ph.D. posi-
tion in the area of diode-pumped 
solid-state lasers, I moved there and 
worked on my Ph.D. under  
the supervision of Prof. H.P. Weber. 
In his group, I had the freedom to 
choose my favorite topics and to 
work independently in a small lab. 
I have never had such freedom to 
explore my own scientific interests 
as when I worked with Prof. Weber. 

After my Ph.D. studies, I moved to 
the Max-Born-Institut (Berlin) under 
the supervision of Prof. Wolfgang 
Sandner. There, I learned about high 
intensity lasers and how to use 
them to generate short wavelength 
coherent radiation (X-ray lasers). 

As many other postdocs in physics, 
my dream was to work in a research 

laboratory in the United States. The 
offer came from Dr. Chris Barty, 
current Program Director of the NIF 
Photon Science and Applications 
Program at Lawrence Livermore Na-
tional Laboratory near San Francisco 
in California. NIF stands for National 
Ignition Facility and is still the largest 
laser system on the planet with the 
goal of demonstrating laser-induced 
inertial fusion. If this concept can be 
proved in a laboratory, it will provide 
unlimited carbon-free and emissions-
free electricity. At NIF, I learned that 
many people with different back-
grounds are needed to design and 
commission a large laser system. 

I have always been interested in 
astronomy since my early years 
in high school. The University of 
Florida offered me a position as 
scientist to work at LIGO, the Laser 
Interfero meter Gravitational-Wave 
Observatory. LIGO is a 4 km Michel-
son interferometer, and its goal is 
to detect gravitational waves from 
astronomical objects. During my 
work at LIGO, we did not measure 
gravitational waves, but the research 
project continues not only in the 
US but also in Europe. The level of 
sophistication of the LIGO interfer-

ometer is incredible, if you think that 
it should be able to measure diffe-
rences in length of about 10^(-18) m, 
a thousand times smaller than the 
diameter of a proton. 

After spending five years in the Uni-
ted States, I moved back to Europe. 
I missed Europe, and I felt that my 
scientific experience in the United 
States was satisfying and reward-
ing. I moved to Ecole Polytechnique 
in Paris to work on diode-pumped 
high-energy lasers. 

While working at the LULI laboratory, 
I met Dr. Tomas Mocek, current Pro-
ject Manager of the HiLASE laser in 
Prague. I was immediately attracted 
by this ambitious project, and I did 
not hesitate to accept the offer as 
Research Program Leader of the 100 
J/10 Hz laser. I believe that this pro-
ject is a great opportunity, not only 
for foreign scientists like myself, but 
also for Czech researchers willing to 
learn more about cutting-edge laser 
technology. I have signed a contract 
for the next four years, and I hope 
that my experience and knowledge 
will be useful to build this unique la-
ser facility in the Czech Republic. ■ ■

HILASE ANTONIO LuCIANETTI
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Michaela Kozlová a Jakub Novák 
pracují ve Fyzikálním ústavu Akade-
mie věd na projektu ELI Beamlines. 
Jakub Novák, student postgraduál-
ního studia na ČVUT, staví společně 
se svými kolegy z výzkumného týmu 
tenkodiskové lasery a Michaela 
Kozlová, úspěšná absolventka dokto-
randského studia na téže univerzitě, 
se jako experimentální fyzik podílí 
mimo jiné na přípravě vědeckých 
programů ELI Beamlines.
 
V rámci projektu ELI měli oba dva 
možnost odcestovat pracovně do za-
hraničí. V současné době se těšíme 
z jejich návratu a zajímáme se, jaké 
pro ně bylo pracovat mimo domov 
a jestli získali nějaké nové a užitečné 
poznatky nejen z oblasti laserové 
fyziky. 

Michaela Kozlová působila po celý 
rok 2011 v Paříži v Laboratoři apliko-
vané optiky (LOA - Le Laboratoire 
d‘Optique Appliquée), konkrétně ve 
skupině FLEX (Femtosecond Laser 
for EUV to X-ray sources). LOA je 
společné pracoviště pařížské tech-
nické univerzity ENSTA, CNRS (Nati-
onal Center for Scientific Research) 
a vysoké školy polytechnické - Ecole 
Polytechnique. Skupina FLEX je vede-
na Stephanem Sebbanem a zaměřu-
je se na vývoj sekundárních zdrojů 
rentgenového záření (HHG, lasery v 

oblasti měkkého rentgenového záře-
ní, elektronové svazky), rentgenovou 
metrologii a aplikace. 

Výběr nabídek na pracovní stáž 
v zahraničí byl bohatý. Michaela si 
nakonec zvolila Paříž, a to z jednoho 
prostého důvodu. Zde na pracoviš-
ti LOA již několik let totiž úspěšně 
generují sekundární zdroje pomocí 
ultrakrátkých a ultraintenzivních 
laserových svazků, což je pro ni 
profesně velice zajímavé. V rámci 
skupiny FLEX měla za úkol pracovat 
na zesilovači vhodném k zesilování 
monochromatických rentgenových 
svazků. Největší úskalí celého expe-
rimentu pro ni bylo vyhodnocování 
dat. „Když si představíte, že za jeden 
pracovní den nasbíráte více než tři 
sta dat, a to pouze z jedné diagnosti-
ky, tak zpětné třídění dat zabere více 
než samotný experiment, a jejich 
vyhodnocení v takovém objemu je 
velmi náročné,“ říká Michaela.

Pro Jakuba Nováka nebyla volba vy-
cestovat pracovně do zahraničí jed-
noduchá. Již v průběhu magisterské-
ho studia měl sice zájem působit na 
nějakém výzkumném pracovišti mimo 
domov, ale nemohl si cestu do za-
hraničí zařídit tak, aby příliš nezasa-
hovala do programu jeho studia. Až 
jako doktorand v rámci projektu ELI 
Beamlines dostal nabídku odcestovat 

na studijní stáž do Mnichova, kterou 
velmi rád přijal. Více než půl roku 
působil v Německu na Max-Planck-
-Institut für Quantenoptik (MPQ) 
v oddělení attosekundových pulsů. 
Zde měl možnost přímo spolupraco-
vat na vývoji tenkodiskových piko-
sekundových laserových zesilovačů, 
které lze využít jako čerpací lasery 
pro parametrické zesilování ultrakrát-
kých pulsů. Právě tyto lasery budou 
klíčovou technologií i pro jednu z plá-
novaných beamlines na ELI. „MPQ 
je významná vědecká instituce a její 
pracovníci publikují v těch nejprestiž-
nějších světových časopisech. Pobyt 
v Mnichově byl pro mě velkou a jiným 
způsobem těžko nahraditelnou zku-
šeností. Navíc jsem zde mohl fyzicky 
pracovat s lasery, jichž se přímo týká 
zadání mé disertační práce,“ pochva-
luje si svůj zahraniční pobyt Jakub.  

Také Michaela Kozlová využije svých 
zkušeností ze zahraničí při vytváření 
nových laserových svazků v rámci 
projektu ELI Beamlines. Mladá vědky-
ně již řadu let působí v badatelském 
centru PALS (Prague Asterix Laser 
System), jenž je společnou výzkum-
nou laboratoří Fyzikálního ústavu  
a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Dů-
ležitým bodem její zahraniční stáže 
byla možnost pracovat s podobným 
typem laserového svazku, jaký bude 
generován v rámci projektu ELI. Roz-

Michaela Kozlová a Jakub Novák o svých pracovních  
zkušenostech ze zahraničí

Zpět domů, do ELI

TÉMA ZPěT DOMů, DO ELI
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díly mezi jednotlivými lasery, které 
mohou laické veřejnosti velmi jedno-
duše uniknout, vysvětluje Michaela 
takto: „Tady v Praze v centru PALS 
máme sice ultraintenzivní laser, ale 
jeho impuls je „velmi dlouhý“, proto 
mi zkušenost s jiným typem laseru 
přišla zajímavá. Navíc podobné svaz-
ky budou k dispozici v nově připra-
vované infrastruktuře ELI, a i to byl 
důvod se naučit s takovými impulsy 
pracovat.“ 
 
Kromě technických a vědeckých zna-
lostí jsou pracovníci vědeckého týmu 
ELI Beamlines obohaceni ze zahra-
ničí také kulturně a sociálně. Pro Mi-
chaelu Kozlovou bylo výzvou působit 
v jiném pracovním kolektivu, než na 
který je zvyklá. Tato zkušenost pro 
ni byla velice inspirativní. Především 
si ve francouzské laboratoři cenila 
otevřeného kolektivu a fungující spo-
lupráce mezi jednotlivými skupinami. 
Uvědomuje si, že díky otevřenosti 
jejích kolegů měla možnost naučit 
se spoustu nových věcí. V průběhu 
stáže čím dál tím víc sympatizovala 
s přístupem Francouzů k pracovním 
povinnostem: „I když my Češi rádi 
žertujeme o francouzském přístupu 
k práci a jejich pracovním rytmu, tak 
produktivita práce Francouzů je na 
vysoké úrovni, a to i bez přesčasů. 
Francouzi více než Češi respektují 
skutečnost, že kromě práce má člo-

věk nárok i na osobní život.“

 Jakub Novák také ocenil příležitost 
seznámit se s vědeckými pracovníky 
z různých zemí a vytvořit si s nimi 
dobré vztahy pro další spolupráci: 
„Denně jsem pracoval a komunikoval 
s lidmi doslova z celého světa. Bylo 
opravdu zajímavé pozorovat, jak 
velké jsou odlišnosti mezi různými 
národy, a na druhou stranu pozná-
vat, co všechno mají společné. Mezi 
přínosy jednoznačně patří i zlepšení 
jazykových schopností, získání mno-
ha zajímavých kontaktů a v nepo-
slední řadě také navázání nových 
přátelství.“ 
  
Na základě dlouhodobé tradice využí-
vání laserových technologií v České 
republice, které v současné době 
díky projektu ELI Beamlines prochá-
zejí zásadním vývojem, je česká 
laserová věda v zahraničí uznávána. 
Pracovníci ze zahraničních institucí 
registrují dění v rámci projektu ELI 
a vnímají jej jako potenciální zajíma-
vou pracovní příležitost. Němečtí 
kolegové dále vzpomínají na spolu-
práci s českými ústavy, jak podotýká 
Jakub: „Lidé, kteří jsou již delší dobu 
na MPQ, si ale vzpomenou, že odtud 
byl do Prahy převezen velký laserový 
systém ASTERIX, současný PALS. 
Na památku jim tam z tohoto laseru 
zbylo ještě mnoho stojánků a držáků 

na optiku.“

Když však srovnáme podmínky 
české vědy v zahraničí je pro Jakuba 
Nováka sympatické, že na rozdíl od 
České republiky je v Německu celo-
společensky vnímána práce v rámci 
přírodních věd a techniky jako per-
spektivní kariéra. Na první pohled je 
zřejmé, že v Německu mají pro vědu 
k dispozici mnohem větší finanční 
prostředky než u nás, což vzbuzuje 
ve vědcích snahu o dosažení lep-
ších a špičkovějších výsledků. „Z lidí 
pracujících na MPQ byla cítit obrov-
ská motivace mít kvalitní výsledky. 
Na druhou stranu u nás se pracuje 
ve větším klidu a je obdivuhodné, že 
i s malým objemem peněz, a často 
s ne zcela dokonalým vybavením lze 
dosáhnout zajímavých výsledků,“ 
domnívá se Jakub.

Michaela Kozlová spatřuje velkou 
výhodu v našem technickém zázemí 
v podobě optických nebo mecha-
nických dílen. Naše laboratoře jsou 
obdobně vybavené jako jiné špičko-
vé laboratoře v zahraničí. Jedním 
z negativních jevů místního prostředí 
však Michaela zmiňuje velkou admi-
nistrativní zátěž: „Porovnám-li svůj 
pracovní den v Paříži a v Praze, tak 
v Paříži čas strávený administrativní-
mi záležitostmi byl vzhledem k ostat-
ním povinnostem minimální.“ ■
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V roce 2011 probíhala intenzivní 
koordinace laserových technologií 
se strukturou budovy a jejím tech-
nologickým zařízením. Vzhledem 
k překotnému vývoji na poli lasero-

Technologie v ELI Beamlines
Manažer projekčního technického týmu  
ELI Beamlines Pavel Korouš o přípravě technologií:

vých technologií je nezbytné vytvořit 
interface mezi budovou a těmito 
technologiemi s maximální možnou 
flexibilitou, která umožní snadnou 
implementaci modernějších systémů, 

které nepochybně přinesou následu-
jící desetiletí.

Byl také vytvořen základní koncept 
unikátního systému distribuce 

TÉMA TECHNOLOGIE V ELI BEAMLINES

Suterén - optické kompresory systému L4 Suterén - haly experimentů

Pavel Korouš
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Technologie v ELI Beamlines

Přízemí - laserové haly

Přízemí – systém 
širokopásmových 
zesilovačů

První patro - Čerpací systém laserů L4

svazků včetně vakuových rozvodů. 
Rovněž bylo pevněji ukotveno osaze-
ní budovy jednotlivými laserovými ře-
tězci. Velkou pozornost jsme věnovali 
konceptům optických kompresorů. 

Rok 2012 se ponese hlavně ve zna-
mení detailních designových aktivit 
(např. optomechanických celků, 
nosných struktur laserů a distribuce 
svazků, systémů řízení a diagnosti-

ky aj.) s cílem definice technických 
požadavků k výběrovým řízením 
jednotlivých celků ELI Beamlines. ■

Ukázky umístění technologického vybavení v budově ELI Beamlines
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Jste asi nejvýznamnější postavou 
české science fiction. Jakou roli 
podle Vás hraje laser v oblasti 
vědecko-fantastické literatury? Kdy 
se zde začal objevovat jako stan-
dardní artefakt a které dílo  
s významnou úlohou laseru poklá-
dáte za nejdůležitější nebo nejlep-
ší?
Všelijaké smrtící paprsky se objevo-
valy ve sci-fi odjakživa, připomenu 
Válku světů od H. G. Wellse. Marťané 
jsou zde vybaveni zbraní, kterou 
bychom mohli bez váhání označit za 
vysokoenergetický laser. V literatuře 
najdete i povídku Arthura C. Clarka 
Earthlight z roku 1955, ve které je 
cosi jako laser popsáno.  Ovšem od 
roku 1960, kdy byl laser vynalezen, 
se ve sci-fi lasery objevují pod různý-
mi jmény velmi často. Asi nejznáměj-
ší jsou laserové meče z Hvězdných 
válek. Je to technicky nesmysl, ale 
báječný.

Bydlíte ve Zvoli, což je coby kame-
nem dohodil od Dolních Břežan. 
Jaký očekáváte coby místní občan 
prospěch z vybudování tak velkého 
laserového centra?  
Moc se na to těším. Břežany jsou 
skvělé místo k životu - postupně tu 
vzniká velice příjemná aglomerace  
a vybudování laserového centra jí jis-
tě dodá vážnosti. Věřím, že se podaří 
zprovoznit nájezd na dálniční okruh, 
který je dosud zablokován zabedně-
ností písnických radních.

Jak se díváte na význam velkých 
výzkumných infrastruktur typu 
ELI Beamlines pro celou Českou 
republiku?
Je to další krok z izolace. Středisko 
bude mezinárodní a kontakty se 
světovými kapacitami nutně přinesou 
užitek i našim vědcům a technikům. 
Zároveň to vnímám jako vysoké oce-
nění toho, čeho jsme tu za dvacet let 
dosáhli.

Jako spisovatel (nejen) science-
-fiction se jistě zajímáte o vědu 
a výzkum. Sledoval jste nedávné 
debaty o tom, jak správně financo-
vat výzkum? Jste spokojen s tím, 
jak Česká republika výzkum podpo-
ruje?
Ve státě, kde státní moc připustí, 
aby se ročně rozkradlo 200 miliard, 
spokojený nebude nikdo. A „stav 
spokojenosti“ nenastane nikdy,  
o tom si nedělejme iluze. Vždycky to 
bude boj se zlovůlí a tupostí. Proto je 
vítaný každý dílčí úspěch, a jestli si 
něco přeji, tak to, aby se projekt ELI 
Beamlines dočkal realizace. ■

Ondřej Neff se na  
ELI Beamlines těší

ROZHOVOR ONDřEJ NEFF
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Můžete v krátkosti popsat svou 
dosavadní vědeckou kariéru?
DM: Vzdělání jsem získal na uni-
verzitách v Katánii a Messině na 
Sicílii a v Istituto Nazionale di Fisi-
ca Nucleare. Hlavním předmětem 
mého zájmu je diagnostika laserem 
generovaných plazmatů pomocí 
částicových svazků. V minulosti 
jsem se zabýval především studiem 
urychlování iontů v různých intenzit-
ních režimech a detekcí iontů pomocí 
různých metod pracujících v reál-
ném čase. Moje dizertační práce 
má ostatně název Ion Acceleration 
and Diagnostics in Laser-generated 
Plasmas. Velmi významná pro mě 
byla určitě i možnost strávit během 

doktorského studia čtyři měsíce tady 
v Praze na pracovišti PALS (Prague 
Asterix Laser System – pozn. red.). 
Za tuto příležitost vděčím Marie Curie 
Fellowship.

Co vy osobně pokládáte na vaší 
výzkumné práci za vůbec nejzajíma-
vější?
DM: Možnost studovat nové oblasti 
fyziky, které se tak rychle rozvíjejí,  
a možnost prezentovat naše nejno-
vější experimentální výsledky celé 
odborné vědecké komunitě.

Proč jste si jako místo pro práci  
a život vybral právě Českou repub-
liku?

DM: Je to prosté. Jak už jsem řekl, 
strávil jsem již dříve čtyři měsíce 
na PALSu a spolupracoval s řadou 
vědců z Fyzikálního ústavu Akademie 
věd. Když jsem pak od nich dostal in-
formaci o možnosti připojit se k týmu 
Bedřicha Ruse, který se podílel  
a podílí na de facto celoevropských 
projektech HiPER a ELI, připadalo mi 
to velmi lákavé.

Čím je pro vás osobně přínosná 
práce pro ELI Beamlines?
DM: Určitě svým mezinárodním 
rozměrem – nejen při mítincích, 
workshopech a konferencích, ale 
také během společných experimentů 
se setkám se spoustou vědeckých 

Chci, aby ELI bylo první 
centrum pro uživatele

ROZHOVOR DANIELE MARGARONE
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kolegů z celého světa. A samozřejmě 
mě přitahuje perspektivní možnost 
pracovat s laserem nejvyšší intenzity 
na světě, možnost použít ho k uni-
kátním experimentům s urychlováním 
částic.
 
Co od projektu ELI Beamlines vlast-
ně očekáváte?
DM: Chci, aby byl pokládán za 
skutečně první laserové centrum 
pro uživatele. Takové, kam nebudou 
mít přístup jen experti zabývající se 
interakcí laseru s hmotou, ale také 
výzkumníci z mnoha jiných vědec-
kých oblastí. ■
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Proč jste si vybrala práci pro ELI 
Beamlines? Co Vám to dává a co 
vám to bere (nejen profesně)? Co 
si od ELI slibujete z hlediska svého 
odborného rozvoje?
Už někdy od sedmé třídy, kdy jsem 
se poprvé setkala s fyzikou, mi bylo 
jasné, že je to životní láska. Cesty 
osudu jsou ale klikaté a z různých 
důvodů jsem po fakultě od fyziky 
odešla. Když potom děti vyrostly  
a nazrál čas, láska k fyzice se opět 
ozvala. 

ELI je velmi komplexní a zajímavý pro-
jekt, cítím ho jako obrovskou výzvu. 
Po jeho realizaci získají všichni, kteří 
se na jeho budování podílejí, význam-
ný profesní kredit.  Pro mě osobně by 
to znamenalo pracovat v oblíbeném 
oboru, což je vlastně profesní cíl - 
možnost dalšího vzdělávání v oboru, 
získávání zkušeností z velmi širokého 
spektra zdrojů, šance na uplatnění 
v případných dalších systémech.

A co mi ELI bere? Hodně času. Do-
jíždím denně 80 kilometrů a samo-
zřejmě bych si uměla čas strávený 
na cestě představit i lépe využitý. 
Nejlépe asi se svou rodinou, protože 

Rozhovor  
s Lenkou Scholzovou
ELI Beamlines bude výzkumné pracoviště otevřené nejen z mezinárodního, ale 
samozřejmě i z genderového hlediska. Na tomto místě vám postupně představíme 
ženy, které se podílejí na přípravě budoucího výzkumného centra  
v Dolních Břežanech.

cítím, jak mi utíká mezi prsty nejkrás-
nější věk mých dětí.

A nyní otázka, kterou budeme 
v rámci tohoto cyklu asi pokládat 
vždycky. Myslíte, že je pro ženu  
(a zejména ženu-matku) těžší než 
pro muže uspět v oblasti VaV? 
Jaká je vlastně genderová situace 
ve vašem oboru?  Setkala jste se 
někdy s předsudky nebo pochyb-
nostmi ze strany svých mužských 
kolegů?
Myslím si, že věda vyžaduje celého 
člověka bez kompromisů. Součas-
ná společnost je nastavená tak, že 
mužům automaticky umožňuje plně 
se věnovat svému oboru, zatímco od 
ženy a matky se očekává, že se při-
způsobí, a že v případě problémů to 
bude ona, kdo se „obětuje“ a problém 
převezme na svá bedra. Je to dáno 
historicky, ale také emoční výbavou. 
Pro ženu je mnohem těžší odpou-
tat se od „mláďat“, než pro muže, 
který je „naprogramován“ k ulovení 
a přitažení mamuta. Naštěstí tohle 
nastavení společnosti není pravidlem 
a výjimky jsou povoleny, byť stále 
ještě vnímány jako „divné“.

Já sama jsem dost rodinně orien-
tovaná. Už to samo o sobě je na 
poli špičkové vědy handicapem. Na 
druhou strany bych řekla, že mám 
v sobě vyrovnaný poměr vědeckých 
a životních ambicí. Nemusíme  
a nemůžeme být všichni špička, i na 
poli vědy je zapotřebí spolehlivých 
„dělníků“. 

Obecně vzato bych řekla, že gen-
derová situace přímo ve fyzikálních 
oborech je téměř vyrovnaná, mužů je 
jen lehká převaha. A že spíše záleží 
na konkrétním osobním přístupu jed-
notlivců, bez ohledu na pohlaví. 

Mimo obor, v běžných životních 
situacích, se ale s předsudky a po-
chybnostmi setkávám téměř denně. 
Mám-li být upřímná, vtlačování do 
role „typické“ ženy je mi opravdu ne-
příjemné. Na druhou stranu, některé 
situace jsou až komické, takže se 
s tím taky dá žít.

Co pokládáte za svůj největší dosa-
vadní odborný úspěch a co za svůj 
největší osobní úspěch?
Mým jednoznačně největším osob-
ním úspěchem je funkční a láskyplná 

2SERIÁL ŽENY V ELI 
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Lenka Scholzová absolvovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT (kde také pracovala), její diplomová práce měla název Spektrální dia-
gnostika kapilárního výboje pro buzení RTG laseru. V rámci svého studia krátce pobývala také na francouzské Universitè d’Orléans. Má za sebou 
nejen pedagogickou praxi a publikaci odborných článků a posterů, ale realizovala se i v řadě jiných oblastí – od vedení mateřského centra až po 
provoz internetového obchodu s bio, eko a fair trade zbožím. Od července 2010 pracuje v projektu ELI Beamlines na návrhu a realizaci vakuových 
systémů. S manželem a dětmi žije ve Zruči nad Sázavou.

rodina, jestli tedy smím být tak málo 
pokorná. Mám tři krásné, zdravé  
a velmi šikovné děti, které snad 
prožívají šťastné dětství. I když to 
vlastně posoudí až časem ony samy.

S odborným úspěchem to není zda-
leka tak jednoznačné. Cítím se ještě 
příliš mladá na takové bilancování. 
V podstatě jsem stále ve fázi inten-
zivního učení se. V době svých studií 
jsem se intenzivně zabývala studi-
em kapilárního výboje jako zdroje 
měkkého rentgenového záření, měla 
jsem šanci nakouknout pod pokličku 
pár světových laboratoří, naučila 
jsem se hodně o pořizování a zpraco-
vání velkého množství dat. Od svého 
nástupu na ELI se ale zabývám poně-
kud jiným oborem, vakuovou fyzikou. 
Nicméně věřím, že i zde odborné 
úspěchy přijdou. 

Z pohledu vakuové fyziky, ale týká se 
to i jiných oblastí, je totiž ELI unikátní 
projekt, který nemá ve světě srov-
nání. Spojuje problematiku čerpání 
velkých objemů s tlaky požadovaný-
mi v urychlovačích s omezeními kvůli 
laserové technice a optice. Některá 
klasická řešení vakuové techniky zde 
nebude možné použít.

Vakuum v ELI slouží jako prostředí 
pro laserové svazky o vysokých 
výkonech, jejich generování, vedení 
i interakci. Vakuový systém ELI tvoří 
složitá a vzájemně propojená struk-
tura s desítky až stovkami metrů po-
trubí o relativně velkých světlostech, 
které kvůli velikosti a zachování kva-
lity laserového svazku uvnitř nelze 
efektivně zúžit, ani rozdělit pomocí 
okének. Kvůli hybným mechanismům 
optických elementů velkých rozměrů 

a obecně kvůli velkým rozměrům 
aparatury nebude možné efektivně 
využít odplynění vypékáním. Kvůli op-
tice a velkým vzdálenostem je kladen 
důraz na zásadní minimalizaci vibra-
cí. Současně by vakuový systém měl 
být téměř „neviditelný“, protože je 
pouhým služebníkem laserů a potýká 
se s prostorovými omezeními vlivem 
přetlaků technologií v navrhované 
budově.

Stojíme tedy před úkolem řešení 
netypické úlohy s dost omezujícími 
podmínkami, které budou vyžado-
vat detailní návrh systému včetně 
výpočtů rozložení tlaků, čerpacích 
mechanismů, jejich optimalizace, 
analýzy a návrhu řízení. ■
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V úvodním díle našeho nesystema-
tického cyklu o dějinách laseru jsme 
připomněli průkopnickou postavu 
otce československého laseru Karla 
Pátka. Zhruba ve stejnou dobu, kdy 
Pátek na půdě Fyzikálního ústavu 
vyvíjel svůj první laser s aktivním 
prostředím z neodymového skla, pra-
covala na „konkurenčním“ výzkum-
ném pracovišti jiná skupina vědců na 
laseru rubínovém.

Vůbec první rubínový laser na světě 
byl zprovozněn v roce 1960. Už  
o čtyři roky později ho měli i na Fakul-
tě jaderné a fyzikálně inženýrské 
Českého vysokého učení technické-
ho (FJFI ČVUT – tehdy se ale ještě 
jmenovala Fakulta technické  

Lasery na FJFI ČVUT

a jaderné fyziky a používala dodnes 
populární zkratku FJTF). Tento a další 
vyvinuté lasery byly pak použity 
v průmyslových aplikacích, v lasero-
vých družicových radarech, v měření 
znečištění ovzduší i v mnoha obo-
rech medicínských. Rubínový laser 
byl však první, který generoval záření 
natolik odlišné svými vlastnostmi od 
všech do té doby známých světel-
ných zdrojů.

Československý časopis pro fyziku 
uveřejnil v čísle 4-5/2010 obsáhlou 
stať A. Novotného, H. Jelínkové, V. 
Kubečka, M. Čecha, I. Procházky a J. 
Blažeje s názvem Lasery na Fakultě 
jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, 
která podává detailní a zasvěcený 

přehled o vývoji a aplikacích pevno-
látkových laserů na tomto pracovišti. 
Popisuje samozřejmě i samotné 
začátky: „Na Katedře fyzikální elek-
troniky (KFE) vedené profesorem 
Bohumilem Kvasilem působili pra-
covníci, kteří rozpoznali, že laserové 
zařízení má naději být v budoucnu 
úžasným nástrojem vhodným pro 
další výzkumné i aplikační účely. Ka-
rel Hamal a Václav Sochor zformovali 
skupinu, která už v roce 1963 začala 
s návrhem a stavbou laboratorního 
rubínového laseru. Patřili do ní teh-
dejší studenti katedry Tomáš Daříček 
a Antonín Novotný. Většina součás-
tí byla z domácích zdrojů. Aktivní 
prostředí – rubínový krystal – byl 
vypěstován ve Spolku pro chemickou 

2SERIÁL KAPITOLY Z DěJIN LASERu

První CO2  laser na KFE FJFI

Laserový družicový radar v Ondřejově 
(zleva K. Hamal, P. Navara, T. Daříček)
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a hutní výrobu v Ústí nad Labem pod 
vedením Vítězslava Kmenta. Zrcadla 
rezonátoru byla objednána v Meoptě 
Přerov. Odrazná dutina, ve které byl 
rubínový krystal a čerpací světelný 
zdroj – výbojka umístěn, a také zdroj 
vysokého napětí byly vyrobeny na 
půdě KFE FTJF. (...) Generace gigan-
tického impulsu na KFE pomocí me-
chanicko-optické uzávěrky, rotujícího 
zrcadla rezonátoru (metoda Q-spíná-
ní) byla hlavním výsledkem diplomo-
vých prací A. Novotného a T. Daříčka. 
Délka impulsu byla 30 ns a jeho 
výkon byl o několik řádů větší než 
výkon původního 600 μs dlouhého 
impulsu generovaného při provozu 
laseru v tzv. „volně běžícím režimu“ 
(bez Q – spínání). Použitím dalšího 

spínače umístěného do rezonátoru 
laseru (...) bylo dosaženo dalšího 
zkrácení generovaného impulsu až 
na 15 ns. Výkon tohoto systému 
už byl takový, že stačil k ionizaci 
vzduchu a vytvoření plasmy. (...) 
Ve spolupráci s vývojovými dílnami 
ČVUT bylo v dalších letech vyrobeno 
několik prototypů rubínových laserů. 
Jeden z nich byl vystaven ve stánku 
Meopty Přerov na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně v roce 
1967.“

Ve stejném roce změnila FJTF název 
na dodnes používaný Fakulta jaderná 
a fyzikálně inženýrská. Ze základů 
položených Hamalovou a Sochorovou 
skupinou však čerpali pracovníci FJFI 

(včetně autorů citovaného článku) 
i v dalších letech.  Katedra fyzikální 
elektroniky později dokonce dodávala 
laserové vysílače pro laserové měře-
ní vzdáleností družic, spolupracovala 
i s NASA. Další významnou oblastí, 
kde se uplatnily výsledky práce věd-
ců z ČVUT, byly aplikace  
v medicíně. KFE FJFI uvedla do praxe 
např. laserový skalpel MEDICA-LAS 
FJFI, za zmínku stojí i laser pro 
oftalmologii OFTALAS FJFI (v Ústřed-
ní vojenské nemocnici použitý pro 
operaci sekundární katarakty oka) 
nebo „bezbolestnou“ zubní laserovou 
vrtačku pro dětskou stomatologii. ■

Rubínový laser FTJF na Mezinárodním strojírenském veletrhu 1967
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V Praze dnes začala dvoudenní konference o superlaseru ELI a jeho přínosech pro Českou republiku. Na konfe-
renci přijeli i přední vědci z Evropy a USA. Obří vědecké centrum s nejsilnějším laserem světa se má zanedlouho 
začít stavět v Dolních Břežanech u Prahy, do provozu by mělo být uvedeno během roku 2016. Vyjde na téměř sedm 
miliard, většina nákladů je hrazena z fondů EU. V centru najde práci 300 lidí. (...) Roční provoz superlaseru má ale 
stát až 500 milionů korun. Ministerstvo školství tvrdí, že se peníze najdou. Na dnešní konferenci to potvrdil náměs-
tek ministra Jakub Hodinář s tím, že se jedná o projekt celosvětového významu a část peněz budou tvořit příspěvky 
zapojených států. ■

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/138488-predni-svetovi-vedci-jednaji-v-praze-o-superlaseru-eli/

| 05.10.2011 |

| 05.10.2011 |

| 09.10.2011 |

Špičkové vědecké centrum má vyrůst v Dolních Břežanech u Prahy, náklady na stavbu ve výši téměř sedmi miliard 
jsou hrazeny z evropských fondů. Pracoviště má do budoucna přilákat experty z celého světa a zastavit takzvaný 
odliv českých mozků. „S tou podporou a udržitelností se počítá,“ uvedl Hodinář s tím, že mezi ostatními velkými 
vědeckými projekty má ELI výsadní postavení. Podle šéfa Fyzikálního ústavu Akademie věd Jana Řídkého bude roční 
provoz stát 400 až 500 milionů korun. Projekt ale bude součástí evropského konsorcia a část peněz půjde i od států 
zapojených do projektu. ■

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/laser-eli-ma-rocne-stat-500-mil-ministerstvo-pry-penize-najde/696421

Superlaser ELI má přepsat mapu světové vědy. Kupní smlouvy na pozemky v Dolních Břežanech jsou před podpisem 
a vědci z celého světa už píší žádosti o místo. (...) Podle odborníků jde o klíčový projekt České republiky v oblasti 
vědy. A proto se na jeho provoz vždy najdou peníze. (...)„Vědci k nám přicházejí individuálně, jak odpovídají na inzeráty 
anebo na naše poptávky. Přicházejí samozřejmě z předních laserových center, ale přicházejí k nám i Češi, kteří byli 
zaměstnaní ve Velké Británii v Rutherfordově laboratoři nebo v CERNu, tak se vracejí k nám sem,“ potvrzuje ředitel 
Fyzikálního ústavu Akademie věd Jan Řídký. ■

http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/959201

ČESKÁ TELEVIZE:  
Přední světoví vědci jednají v Praze o superlaseru ELI

ČTK:  
Laser ELI má ročně stát 500 milionů, ministerstvo prý peníze 
najde

ČESKÝ ROZHLAS: 
Superlaser ELI přiláká zpět ze zahraničí české vědce

NAPSALI O NÁS
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| 16.10.2011 |

| 20.10.2011 |

| 15.11.2011 |

Podle ředitele Fyzikálního ústavu Akademie věd, docenta Jana Řídkého, má během října dojít k podpisu smluv týkají-
cích se pozemků, na nichž má superlaser stát. Zároveň s tím začne - v rámci příprav plánovaného výzkumu - promě-
na některých laboratoří Fyzikálního ústavu tak, aby vyhovovaly novým požadavkům. Díky svému významu 
a mezinárodnímu systému financování představuje superlaser ELI (zkratka pro Extreme Light Infrastructure) prak-
ticky „nepotopitelnou“ vlajkovou loď velkých vědeckých projektů, jež mají Česko dostat na viditelné místo na mapě 
světové vědy. ■

http://aktualne.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=716538

Spory kolem pozemků v Dolních Břežanech, kde do několika let vyroste špičkový superlaser ELI jsou ukončeny. 
Fyzikální ústav Akademie věd právě podepsal kupní smlouvu na první část parcely, kde bude od roku 2016 fungovat 
unikátní vědecké pracoviště za více než sedm miliard korun. „Na konci srpna přišlo rozhodnutí ministerstva školství, 
takže teď v říjnu očekáváme první zálohu na rozvíjení projektu. Zároveň minulý týden došlo k tomu, že jsme konečně 
podepsali kupní smlouvu s arcibiskupstvím na významnou část pozemku v dolních Břežanech,“ přiblížil ředitel Fyzi-
kálního ústavu Jan Řídký. V současné době se připravuje pro nejvýkonnější laser na světě území. „Probíhá plánování 
inženýrských sítí, probíhají výběrová řízení na demolice, protože pozemek je brownfield,“ vysvětlil Řídký. ■

http://www.rozhlas.cz/zpravy/technika/_zprava/964463

Za skutečně výjimečné centrum z Bruselem dotované prioritní šestky považuje předseda AV ČR Jiří Drahoš laser ELI, 
u nějž ale mají experti obavy v zásadní věci: půjde o první experimentální výstavbu unikátního střediska v napjatém 
harmonogramu – začít fungovat má již v roce 2015 (ve skutečnosti v roce 2016 – pozn. red.). „Termíny jsou skutečně 
napjaté, ale bude záležet, jak kvalitní lidé se věci chopí... Jsme rádi, že s ideou superlaseru přišli právě kolegové 
z Fyzikálního ústavu,“ říká Drahoš a věří, že ELI bude vlajkovou lodí nejen Akademie věd, nýbrž celé české vědy. ■

http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/jiri-drahos-zrusit-akademii-ved-bylo-jako-zariznout-slipku-snasejici-zlata-vej

AKTUÁLNĚ.CZ: 
Co se děje s českým „Hubblem“? Superlaser už se chystá

ČESKÝ ROZHLAS: 
Rozhodnuto. Superlaser ELI bude v Dolních Břežanech

ČESKÁ POZICE: 
Zrušit Akademii věd by bylo jako zaříznout slípku snášející zla-
tá vejce
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Jak jste si možná všimli, webové 
stránky ELI Beamlines na adrese 
www.eli-beams.eu (česká verze na 
www.eli-beams.eu/cs) změnily svou 
podobu. Jsou atraktivnější nejen gra-
ficky, ale i obsahově. Do budoucna 
připravujeme řadu dalších vylepšení, 
mj. kamerové záběry z probíhající 
stavby. Na stránkách také nalezne-
te veškeré informace o aktuálních 
veřejných zakázkách a poptávaných 
pracovních pozicích.

A propos stavba - demoliční práce 
v Dolních Břežanech související 
s výstavbou laserových center ELI 
Beamlines a HiLASE začnou už za 
několik dnů! Snad už v dubnu pak 
očekáváme slavnostní položení 
základního kamene. O tom vás však 
budeme podrobněji informovat až 
v příštím čísle Newsletteru. V dohled-
né době budeme každopádně vypi-
sovat výběrové řízení na Generálního 
dodavatele stavby. 

Budeme také nadále pokračovat 
v setkáních nejen s odbornou, ale 
i širší veřejností. Tato praxe se 
osvědčila. Např. populární cyklus 
přednášek a besed vědců se zájemci 
o výzkum z řad široké veřejnosti s 
názvem Science Café měl 10. ledna 
na programu téma Tajemství lase-
ru – ELI Beamlines. Pavel Bakule a 
Daniel Kramer z vědeckého týmu ELI 
Beamlines dokázali svou přednáškou 
i odpovídáním na následné dotazy 
upoutat zcela zaplněnou dejvickou 
kavárnu Potrvá a na závěr akce 
sklidili potlesk. Organizátoři Science 
Café akci zhodnotili takto: „Včerejší 
Science Café v Potrvá se podařilo! 
Fotky brzy zveřejníme. Děkujeme 
všem za hojnou účast (zvláště těm, 
kteří kvůli velkému zájmu a omezené 
kapacitě celou dobu stáli) a otázky. 
Je vidět, že projekt ELI Beamlines 
vás zaujal.“

A v dlouhodobějším horizontu plánu-
jeme významně rozšířit naši spolu-
práci s univerzitami. O detailech je 
v tuto chvíli ještě předčasné hovořit 
(něco bližší nabídneme v příštím čís-
le), ale naším cílem je užší spoluprací 
s vysokými školami názorně potvrdit, 
že ELI Beamlines není jen záležitost 
základního výzkumu a aplikací, ale 
také vzdělávání. ■

CO CHYSTÁME

Šťastný
nový rok

Happy 
New Year

Glückliches 
neues Jahr
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Glückliches 
neues Jahr

Bonne
Année

Kresba je dílem chlapce ze Slunečního domu v Dolních 
Počernicích, kde se starají o děti postižené autismem.

Painted by a boy from Sunlit Home in Dolní Počernice, caring 
for autistic children.

Charitativní projekt Charity-Solidarité-Karitas

www.slunecnidomov.cz
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