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Plazma, často nazývané jako čtvrté skupenství 

hmoty, je nejhojněji zastoupeným skupenstvím 

ve vesmíru. Jedná se o  směs volných elektronů 

a  kladných iontů, která vzniká zahřátím látky 

na velmi vysokou teplotu (desetitisíce kelvinů). 

Zahřát látku na takovou teplotu je možné i pomocí 

intenzivního laseru - vytvoří se tak prostředí, které 

je podobné nitru hvězd. V takto hustém a horkém 

plazmatu dochází k reakci, jež je označovaná jako 

termojaderná fúze, tedy ke slučování lehkých jader 

a produkci energie. V případě ovládnutí této reakce 

by lidstvo získalo prakticky nevyčerpatelný zdroj 

čisté energie. 

Právě výzkum zaměřený na termojadernou 
fúzi nebo experimenty zkoumající dynamiku 
různých astrofyzikálních jevů budou (kromě 
fundamentálního studia plazmatu) hlavní náplní 
tohoto výzkumného programu.

Současný rekordní výkon laserového pulsu 
přesahuje 1 PW a maximální dosažená intenzita 
laserového záření v  ohnisku činí přibližně  
1022 W/cm2. V  centru ELI Beamlines se tyto 
hranice posunou nejméně o jeden řád a vědcům 
se tak otevře oblast kvantové elektrodynamiky 
silných polí – tzv. exotická fyzika.

Každý zná vakuum jako prázdný prostor bez částic. 

Podle kvantové teorie ale není prázdný prostor 

zcela prázdný – ve skutečnosti je nositelem energie 

v podobě fluktuací vakua na krátkých prostorových 

a  časových škálách daných relacemi neurčitosti, 

které mohou být považovány např. za vznikající 

a zanikající virtuální páry částic a antičástic. Pokud 

do hry zapojíme laser s velmi vysokou intenzitou, 

dodáme virtuálním párům energii a  částice 

nezaniknou, nýbrž se stanou pozorovatelnými. Jak 

se poté bude vakuum, kde původně nic skutečného 

nebylo, chovat? Nevznikne z prázdného prostoru 

s velkou hustotou energie a vakuových fluktuací 

reálná hmota? Že by Einstein ve své rovnici  

E = mc2 pomyslel i na možnost „průrazu“ vakua?

Fyzika plazmatu a vysokých hustot energie

Exotická fyzika a teorie

VP 5

VP 6

Třípatrový plán umístění laserových paprsků v zařízení ELI Beamlines

www.eli-beams.eu/cs
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pro nové vědecké objevy
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V České republice vzniká superlaser pro uživatelský výzkum. Světově unikátní výzkumné centrum ELI Beamlines nedaleko Prahy přinese nové poznatky využitelné nejen  
ve fyzice, ale i v biologii, lékařství, materiálových vědách, astrofyzice a řadě dalších oborů. Stane se také atraktivní platformou pro výchovu nové generace vědeckých talentů, 
budou v něm totiž pracovat špičkoví výzkumníci z celého světa.

Projekt ELI Beamlines tvoří celkem šest výzkumných programů (VP).



Páteří celého zařízení ELI Beamlines bude laserový 

systém, který má za použití nejnovějších technologií 

generovat světelné pulsy s extrémním špičkovým 

výkonem a  vysokou opakovací frekvencí.  

Do prvního z výzkumných programů spadají vědecké 

a  inženýrské návrhy tohoto laserového systému   

a jeho jednotlivých složek, vývoj komponent, stejně 

jako montáž, testování a optimalizace jednotlivých 

částí laseru. 

Laser je zdrojem koherentního a monochromatic-

kého světla. Jak se ale toto unikátní elektromagnet-

ické záření vytváří?

Laser je tvořen aktivním prostředím, rezonátorem   

a zdrojem energie. Přidaná energie vybudí (excituje) 

aktivní prostředí ze základní energetické hladiny  

do vyšší energetické hladiny. Při zpětném přestupu 

elektronu na nižší hladinu dojde k vyzáření (emisi) 

kvanta energie ve formě fotonu. Tyto fotony 

následně interagují s dalšími excitovanými atomy 

aktivního prostředí pomocí tzv. stimulované 

emise, čímž jejich počet exponenciálně narůstá. 

V  rezonátoru, který je většinou tvořen dvěma 

zrcadly, dochází k odrazu paprsku takto vzniklého 

záření a  jeho opětovnému průchodu prostředím.    

Cílem programu je vytvářet velmi intenzivní, 
ultrakrátké rentgenové svazky s vysokým jasem 
pro mezioborové aplikace, např. materiálový 
výzkum, nanotechnologie a  mikrobiologii 
(viz VP 4) nebo diagnostiku hustého plazmatu 
(viz VP 5).

Rentgenka, která je nejpoužívanějším de facto 

kontinuálním zdrojem rentgenového záření, využívá 

Lasery pro generaci repetičních ultrakrátkých pulsů o výkonech násobků petawattů

Rentgenové zdroje čerpané ultrakrátkými laserovými pulsy

To dále podporuje stimulovanou emisi, a tím dochází 

k  vytvoření laserového svazku, jenž pak zařízení 

opouští průchodem skrze výstupní polopropustné 

zrcadlo.

Generace vysokých harmonických 
frekvencí – silně nelineární odezva plynu  

na elektrické pole laseru vytváří nové frekvence, 

které jsou násobky frekvence laserového pole

Odrazné zrcadlo

Aktivní prostředí

Čerpání aktivního prostředí

Čočky

Laser

Laserový paprsek

VP 1

VP 2
interakci elektronů emitovaných ze žhavené 

katody s materiálem anody. Záření rentgenky však 

není vhodné pro zkoumání velmi rychlých procesů 

mikrosvěta a nanosvěta. Právě zachycení takových 

jevů je jednou z motivací pro výzkum nových krátko-

pulsních zdrojů rentgenového záření. 

Představte si letící laserový paprsek, který 

svým elektrickým polem vytrhne elektrony                                           

z atomů plynu a vytvoří tak plazma (ionizovanou 

hmotu), kde se miliony takových elektronů jako dav                             

při mexické vlně vzdalují a zase vrací zpět ke svým 

jádrům, přičemž vyzáří ty nejkratší rentgenové pulsy                                 

o délce pouhých desítek attosekund (1 as = 10-18 s). 

A  představte si následnou fokusaci tohoto záření 

do nabuzeného biologického vzorku, z jehož odezvy 

pak přesně určíme např. chemický proces v buňce.

Polopropustné zrcadlo

 Čím ale bude laser ELI unikátní? Hlavně svým 
jedinečným výkonem, přesněji energií, kterou 
bude schopen dodat ve velmi krátkém časovém 
intervalu.

Konstrukce laseru

V rámci tohoto výzkumného programu bude 

navržena a vybudována experimentální uživatelská 

stanice, která umožní přelomový výzkum v oblasti 

Aplikace v molekulárních, biomedicínských a materiálových vědách

Injektor

Vzorek

Difrakční vzorec zaznamenaný  

na pixelovém detektoru

Příklad využití pulsů rentgenového 
záření při zobrazování dynamických 
změn struktury jednotlivých 
objektů vyvolaných krátkými 
laserovými pulsy

VP 4
molekulárních, biomedicínských a materiálových 

(MBM) věd, využívající primární fotonový zdroj (ELI 

laserový systém) v kombinaci se sekundárními 

zdroji ionizujícího záření (energetických nabitých 

částic a rentgenového záření).

Hlavní výhoda ELI Beamlines pro výzkum 
MBM spočívá v unikátní možnosti perfektní 
časové synchronizace a prostorového překrytí 
ultrakrátkých optických pulsů s ultrakrátkými pulsy 
energetických fotonů. Tato kombinace umožní 
efektivní a komplexní výzkum velmi raných fází 
široké škály fyzikálních, fotochemických a radiačně 
chemických procesů, který není realizovatelný 
s žádnými současnými zdroji záření.

Jednou z aplikací bude časově rozlišená rentgenová 

difrakce, založená na zaznamenání difrakčního 

signálu objektu ve zvoleném krátkém časovém 

okamžiku (až desetitisícině miliardtiny sekundy,  

10-13 s) po zásahu objektu čerpacím laserovým 

pulsem. Takto je možné studovat velmi rychlou 

dynamiku světlem indukovaných procesů, např. 

fázové změny materiálů, přepínání stavů opticky 

aktivních materiálů (jako se děje u přepisovatelných 

disků CD a DVD), světlem indukované chemické 

přechody v biomolekulách apod.

Čerpací pulsy laserového záření

Sondovací pulsy rentgenového záření

Plynová tryska

Svazek vysokých 

harmonických frekvencí

Laserový urychlovač, který bude součástí 

laboratoře v ELI Beamlines, má produkovat svazky 

částic s  jedinečnými parametry (např. vysoké 

energie, divergence, rozbíhavost svazků).

Vysokoenergetické částicové svazky použité         

s doprovodnými zařízeními jsou široce využívány 

v  řadě společensky významných mezioborových 

aplikací. Díky VP 3 mimo jiné přispějeme k pokroku 
ve vývoji kvalitních a  levných protonových 
zdrojů, potřebných např. k  léčbě nádorových 
onemocnění.

Urychlené protony a  lehké ionty předávají  

při průchodu látkou na rozdíl od běžně používaného 

tvrdého rentgenového záření největší část své 

energie na konci své dráhy - v  úzké oblasti tzv. 

Braggova píku. Díky tomu lze ostře vymezit oblast 

předané energie (dávky) do nádorového ložiska.  

To se tak zničí, aniž by okolní tkáň byla poškozena, 

což výrazně přispívá ke snížení rizika vedlejších 

účinků tohoto druhu léčby rakoviny.

Urychlování částic pomocí laserů

VP 3

Rentgenové záření
Braggův pík

Hloubka v tkáni
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laserového záření v  ohnisku činí přibližně  
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hranice posunou nejméně o jeden řád a vědcům 
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silných polí – tzv. exotická fyzika.
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se poté bude vakuum, kde původně nic skutečného 

nebylo, chovat? Nevznikne z prázdného prostoru 

s velkou hustotou energie a vakuových fluktuací 

reálná hmota? Že by Einstein ve své rovnici  

E = mc2 pomyslel i na možnost „průrazu“ vakua?

Fyzika plazmatu a vysokých hustot energie

Exotická fyzika a teorie

VP 5

VP 6

Třípatrový plán umístění laserových paprsků v zařízení ELI Beamlines

www.eli-beams.eu/cs

Termojaderná fúze

1. patro

Podpůrné technologie

Přízemí

Laserové haly 

Podzemí

Kompresorová hala

Distribuce svazků 
ve vakuu

Specializované 
experimentální haly

Kryogenika a chlazení Laser 4a
10 PW

Laser 1
5 TW/ 1 kHz

Laser 2
1 PW/ 10 Hz

Laser 3
1,5 PW/ 10 Hz

Laser 4b
10 PW/ 1 min

E4   
Exotická 
fyzika

E6
Urychlování protonů

E5
Urychlování elektronů

E1          
Aplikace                  

v molekulárních, 
biomedicínských 
a materiálových 

vědách        
RTG zdroje 1 kHz

E2          
RTG zdroje      
10 Hz

E3    
Fyzika 
plazmatu

Laser 4c 
Kompresory 
10 PW laseru

Špičkové laserové centrum 
pro nové vědecké objevy
www.eli-beams.eu/cs

V České republice vzniká superlaser pro uživatelský výzkum. Světově unikátní výzkumné centrum ELI Beamlines nedaleko Prahy přinese nové poznatky využitelné nejen  
ve fyzice, ale i v biologii, lékařství, materiálových vědách, astrofyzice a řadě dalších oborů. Stane se také atraktivní platformou pro výchovu nové generace vědeckých talentů, 
budou v něm totiž pracovat špičkoví výzkumníci z celého světa.

Projekt ELI Beamlines tvoří celkem šest výzkumných programů (VP).


