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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou druhé 

číslo Newsletteru ELI Beamlines 

v roce 2016. V minulém čísle jsem 

zde zrekapituloval významné milníky 

za rok 2015. Nyní bych rád zmínil, 

čeho jsme již v roce 2016 dosáhli 

a jaké další výstupy nás čekají. 

Hned na úvod Vám přinášíme 

článek o laserovém systému L1 

(str. 6-9), který vyvíjí laserový 

tým pod vedením Pavla Bakuleho 

v laboratoři Fyzikálního ústavu na 

Slovance. Tento laserový systém 

využívá nejmodernější technologie 

diodově čerpaných pevnolátkových 

laserů (DPSSL) pro čerpání 

širokopásmových zesilovačů. Naši 

vědci jej začali vyvíjet před pěti lety 

a nyní je plně funkční a připraven 

pro transfer do laserového centra 

ELI Beamlines v Dolních Břežanech. 

Můžeme se tedy brzy těšit na první 

laserový výstřel! 

Více informací o všech čtyřech 

laserových systémech, které budou 

v následujících letech instalovány 

v halách v Dolních Břežanech, 

přináší rozhovor s vědeckým 

koordinátorem laserových 

technologií Dr. Bedřichem Rusem 

(str. 18-19). Ten stál u zrodu projektu 

ELI Beamlines a má velkou zásluhu 

na vývoji jeho laserových technologií.

Od začátku roku centrum 

ELI Beamlines láká čím dál tím 

více vzácných hostů ze všech 

možných oborů a skupin, od vědců, 

studentů, místních obyvatel až po 

politiky. Bylo nám ctí přivítat na ELI 

Beamlines její excelenci malajsijskou 

velvyslankyni Nadzirah Osman 

(str. 40) a litevského předsedu vlády 

Algirdase Butkevičiuse (str. 12-15), 

kteří vyjádřili podporu spolupráci 

centra ELI Beamlines a výzkumných 

ústavů a průmyslových společností 

v jejich zemích. Naše partnery 

v novém čísle Newsletteru 

ELI Beamlines zastupuje předseda 

Senátu Parlamentu ČR Milan 

Štěch (str. 10-11), který pohovoří 

o Memorandu a stálé spolupráci 

mezi Senátem Parlamentu ČR 

a Akademií věd a prof. Pavel Kubeš 

z Fakulty elektronické ČVUT, jež je 

členem Konsorcia ELI CZ, které má 

za cíl sdružovat české univerzity 

a vědecké ústavy (str. 22-23). 

Mám velkou radost z toho, kolik 

mladých talentových vědců má 

zájem pracovat v laserovém centru 

ELI Beamlines. V novém čísle Vám 

přinášíme rozhovory s vědkyní 

Kateřinou Falk (str. 36-37)

a postgraduálním studentem 

Uddhabem Chaulagainem, který 

začátkem roku posílil výzkumný tým 

RA2 zaměřující se na rentgenové 

zdroje čerpané ultrakrátkými 

laserovými pulsy (str. 28-29).

Příjemné čtení přeje

Prof. Jan Řídký, DrSc.
Ředitel Fyzikálního ústavu 
Akademie věd ČR
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L1 front end exceeded 
the milestone target

The high repetition rate 1 kHz laser 

system with energy higher than 

11 mJ and compressible to 12 fs is 

now ready to be shipped from the 

IoP laboratory at Na Slovance to the 

new ELI building in Dolní Břežany.  

The achieved results also represent 

a fulfi llment of an important 

project milestone, exceeding the 

pulse energy and compressibility 

on a target every millisecond. 

The whole system will be installed 

in the new laser hall in Dolní Břežany 

by end of 2017 by the laser team led 

by Pavel Bakule. 

 

The completed front end 

system uses state-of-the-art 

laser technology, which exploits 

exceptionally good beam quality 

generated by thin disk based pump 

lasers to pump multiple stages 

of optical parametric amplifi ers 

(OPCPA).  The front end laser is 

specifi cally designed to generate 

high quality, high temporal contrast 

broadband signal laser pulses, that 

are then further amplifi ed to high 

energy in the main amplifi cation 

chain based on picosecond pumped 

OPCPA. In a parametric process, 

there is no pumped energy stored 

in the nonlinear crystals and there 

is no gain outside the picosecond 

pump window, allowing for high 

contrast of the signal (a ratio 

between the main laser pulse with 

respect to parasitic prepulses and 

postpulses). In addition, the front 

end plays an important role in 

terms of achievable beam quality 

and stability at the fi nal laser 

output. “Since a high power, high 

repetition rate beam is very diff icult 

to handle, all minor tweaking, 

beam conditioning and dispersion 

management must take place in the 

front end,” said František Batysta, 

junior researcher at L1.

 

One thing that laser scientists 

always try to keep in mind when 

designing such a complex laser 

system, is that the users are 

expecting the beam to be available 

daily and for extended periods of 

time. A lot of eff ort is therefore put 

into high quality customised designs 

aimed at making all subsystems 

reliable and automated where 

possible. “We can’t be spending time 

fi ddling with mirrors and playing 

with laser alignment; we focus on 

engineering the laser subsystems 

that we can set and forget wherever 

possible”, said Jonathan Green, the 

senior researcher at L1. One example 

of this is the fi ber-based seed 

requirements. “We are proud that 

the milestone for the demonstration 

of the L1 front-end and of the pulse 

compression was completed on 

time and with fantastically good 

results. For example, the minimum 

requirement set for this milestone 

was to demonstrate 5 mJ pulses 

compressible to less than 30 mJ. 

Our results exceed this by more than 

distribution system. “We have 

a network of fi ber components 

which condition and distribute the 

seed pulses from a single oscillator 

to all our pump lasers and require 

no alignment whatsoever! Just 

two boxes, which fi t nicely in an 

electronics rack, replace a 5 way 

optical splitter, 2 Off ner stretchers, 

4 pulse pickers, 2 delay lines, and 

2 piezo actuated mirrors. Having all 

this taken care of in a box with just 

factor of fi ve in terms of achievable 

peak power.” said Pavel Bakule, 

the chief scientist for the L1 laser 

system.

The L1 laser system is designed 

to be capable of generating up to 

100 mJ broadband pulses with 

duration of 15 fs at pulse repetition 

rate of 1 kHz. This results in a peak 

power greater than 6 TW available 

an ON switch makes our life a lot 

easier in the lab,” Green said.

 

All L1 beamline pump lasers, used 

for pumping the optical parametric 

amplifi ers, are based on Yb:YAG 

thin disk technology. In industry, 

continuous thin disk lasers are 

known for their exceptional quality 

and reliability.  In the L1 front end 

two high repetition rate, high 

energy picosecond thin disk pump 

The third stage of OPCPA

Discussion in front of OPCPA front end

Laser scientists of ELI Beamlines have designed and developed the front end of L1 beamline 
including a booster amplifi er with a globally unique combination of parameters.
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lasers were developed in-house. 

Both of these lasers are based on 

components meeting the industrial 

standards. “High quality of pump 

laser output is directly infl uencing 

the quality of broadband pulses. 

High reliability is necessary for 

uninterrupted day-to-day operation 

of the beamline as a part of the 

user facility,” said Jakub Novák, who 

developed both pump lasers.  “The 

bigger of two pump lasers reaches 

the exceptionally high pulse energy 

of 90 mJ at 1 kHz repetition rate in 

pulses shorter than 2 ps. Generated 

infrared pulses are converted into 

green light, reaching an energy of 

more than 40 mJ at 1 kHz, which is 

the highest ever reported energy 

of a green laser with comparable 

properties,” Jakub said.  

Transferring the energy from the 

high power (green) picosecond 

pump pulses to the broadband 

signal   pulses in seven stages of 

nonlinear crystals via parametric 

amplifi cation (OPCPA), the 

picosecond duration broadband 

pulses are amplifi ed by a factor 

of more than 5 million. This allows 

for unprecedented pulse energy at 

this repetition rate for pulses that 

are compressible to less than 12 fs. 

“OPCPA development and pulse 

compression are the fi nal pieces in 

the development chain. Therefore, all 

other equipment has to function to 

its specifi cation for OPCPA to work 

properly,” said Roman Antipenkov, 

the senior OPCPA researcher. 

“Quite often, there is also time 

pressure on the OPCPA team, 

because we have to compensate 

for previous delays in the schedule 

to reach the milestones. However, 

the satisfaction from completing 

the system defi nitely rewards us for 

that,” added Antipenkov smiling.

 

It is fair to mention that there were 

also several technical issues, such 

as autofocusing of the high intensity 

beam when it propagated though air, 

and the dispersion modulation of the 

amplifi ed signal. “Compression of 

the broadband pulses turned out to 

be quite challenging,” said Frantisek 

Batysta. “Fortunately, we have 

demonstrated nice compressibility 

of signal pulses with the help of 

an adaptive dispersion fi lter and 

a chirped mirror compressor”.  

Zbyněk Hubka, another young 

researcher, who also contributed 

mainly to the development of the 

pump lasers, said: “When I see how 

many physical problems we have 

solved and how many obstacles 

we have overcome during the 

development of the front end 

together with the guys from the 

control team, I am really proud to be 

a part of this group.” 

A lot of work has also been done 

on integration of all the individual 

devices of the front end into one 

functional system. The timing 

system is responsible for sending 

trigger signals to optical switches, 

cameras, and shutters ensuring 

a precise synchronization of 

all events. Specially developed 

electronics and software are 

improving the stability of lasers by 

controlling active feedback loops. 

The machine safety system monitors 

all critical points of the laser and 

safely turns the system off  when 

something unexpected happens. 

The control system then allows 

online control of integrated devices 

such as chillers, power supplies, 

and Pockels cells and gathers data 

from all other systems. 

“L1 laser team is thrilled to be 

working on such a unique laser 

system,” Bakule said. “Successful 

completion of the front end and 

booster system defi nitely proves 

the feasibility of the proposed 

design and gives us confi dence 

that the completed system will be 

robust, stable and reliable and will 

be scalable to even higher energies 

in the case of future upgrades.” ■ 
 

References:
[1] “Thin disk amplifi er-based 40 mJ, 

1 kHz, picosecond laser at 515 nm,” 

Opt. Express 24, 5728-5733 (2016)

[2] “Broadband OPCPA System with 

11 mJ Output at 1 kHz, Compressible 

to 12 fs,” Opt. Express, doc. ID: 

264111 (posted 3. May 2016).

The fourth stage of OPCPA The laser team

Pump beam to the third stage
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ELI patří mezi 
nejperspektivnější 
projekty v oblasti VaV

V říjnu minulého roku jsme 
byli poctěni Vaší účastí na 
slavnostním otevření laserového 
centra ELI Beamlines. Co pro Vás 
osobně projekt ELI Beamlines 
znamená? Jaký vztah máte 
k fyzice a vědě obecně? 
Vzpomínám si, že ve škole mě 

fyzika docela bavila, ale dnes už 

si z ní pamatuji jen velmi málo. 

Ředitel mého sekretariátu ale fyziku 

vystudoval a občas mě poučí. Ale 

teď vážně. Pokud jde o můj vztah 

k vědě, tak se poměrně často 

scházím s předsedou Akademie 

věd ČR prof. Drahošem. Troufám 

si říci, že máme k sobě poměrně 

blízko, a to i díky Memorandu 

o stálé spolupráci mezi Senátem 

Parlamentu ČR a Akademií věd, 

které funguje – a dobře funguje 

- už několik let. Poměrně často 

se scházím také se zástupci 

vysokých škol a naslouchám jim. 

Zejména v té poslední oblasti má 

memorandum velmi dobré výsledky. 

Dosud jsme se logicky zaměřovali 

zejména na společenskovědní 

oblast, ale v budoucnu bych byl 

rád, aby se prohloubila i spolupráce 

s technickými a přírodovědnými 

obory.

Jakým způsobem současná vláda 
podporuje českou vědu a výzkum?
Tato oblast je v kompetenci kolegy 

vicepremiéra Bělobrádka, ale když 

budu vycházet z údajů jeho úřadu, 

tak výdaje státního rozpočtu na 

vědu, výzkum a inovace pro rok 

2016 ve výši 28,6 miliardy korun 

jsou objektivně historicky nejvyšší. 

Část z těchto peněz samozřejmě 

bude směřovat i na udržitelnost 

nových vědeckých a výzkumných 

center. Ale naše věda je 

dlouhodobě podfi nancovaná, 

čili by nebylo korektní tvrdit, že 

toto navýšení stačí. Pokud je mi 

známo, tak v roce 2017 by měly 

být výdaje na oblast VVI 29 miliard, 

další rok by to mělo narůst ještě 

o 200 milionů. V roce 2018 

přitom bude vrcholit čerpání ze 

strukturálních fondů, což ale zrovna 

vy v ELI určitě dobře víte. 

V současné době se diskutuje 
o tom, že z prostředků evropských 
strukturálních fondů bylo 
postaveno velké množství 
vědeckých a výzkumných center, 
na jejichž provoz nebudou peníze. 
Přikláníte se k tomuto názoru, 
nebo se spíše domníváte, že 
obavy tohoto typu jsou přehnané?
Přehnané nebudou, pokud by se 

budoucí vlády k těmto centrům 

zachovaly macešsky. To je jedna 

část problému. Ale pokud by 

management těchto center selhával 

v získávání fi nančních prostředků 

jiným způsobem než ze státního 

rozpočtu, tak by to byl také 

problém. Já ale věřím, že se ani 

jedno nestane. Věřím, že naše věda 

a výzkum jsou konkurenceschopné, 

a věřím, že budoucí vlády budou 

natolik prozíravé, aby nehodily přes 

palubu oblast s tak obrovským 

multiplikačním ekonomickým 

efektem.

Obecně se domnívám, že horní 

parlamentní komora patří k těm 

vědě a vědcům nejnakloněnějším 

ústavním institucím, a to i z toho 

důvodu, že v ní řada vědců 

z různých oborů zasedá. V Senátu 

dlouhodobě panuje názor, že 

stát by měl více podporovat 

vědu a výzkum, a to nejen ten 

aplikovaný, o kterém se toho 

v posledních letech namluvilo ažaž, 

ale především ten základní. Co se 

týká konkrétně ELI Beamlines, tak 

toto centrum pokládám za jeden 

z nejdůležitějších výzkumných 

projektů v dějinách naší země. 

Mluvil jsem o tom i na posledním 

zasedání Akademického sněmu 

AV ČR. Myslím, že úkolem politiků je 

pomoci zajistit, aby takové unikátní 

projektu v budoucnu nestrádaly, 

protože by to byla pro Českou 

republiku velice negativní vizitka. 

Ale o ELI nemám strach, to je 

Myslíte si, že dokážeme opravdu 
kvalitně využít dotací Evropské 
unie? Máte nějaké své favority 
mezi projekty, které jsou nebo 
již byly z fi nanční podpory EU 
realizovány?
Žádné favority nemám a myslím, 

že politici by žádné „favority“ při 

čerpání prostředků z EU fondů 

mít neměli. Politik má nezaujatě 

rozhodnout na základě stanoviska 

odborníků na danou oblast 

a nepromítat do toho nějaké své 

skryté ambice nebo cíle, které 

třeba mohou souviset s jeho 

znovuzvolením. Je ale pravda, 

že mám určité informace mj. 

od již zmiňovaného profesora 

Drahoše a vím, které projekty 

podle všeho nesmírně perspektivní 

záležitost, která budí zaslouženou 

pozornost i v zahraničí.

Senát Parlamentu České republiky 
má uzavřené Memorandum o stálé 
spolupráci s Akademií věd České 
republiky. Mohl byste čtenářům 
ELI Beamlines Newsletteru 
přiblížit, co takové memorandum 
obnáší?
V memorandu, které jsme před 

pěti lety podepsali s předsedou 

Drahošem a které je koncipováno 

jako dlouhodobý dokument, se 

hovoří o konzultační činnosti 

a expertním zázemí, o využití 

nových poznatků z různých oborů 

pro řešení konkrétních sociálních 

i ekonomických problémů, výměně 

informací, rozvoji kontaktů, podpoře 

mezinárodní vědecké spolupráce, 

organizování společných odborných 

akcí, konferencí, seminářů apod. 

v oblasti vědy a výzkumu jsou asi 

nejperspektivnější. Že mezi ně 

patří ELI, to je, myslím, evidentní, 

koneckonců je to projekt zdaleka 

největší a nejdražší.

Co byste popřál projektu 
ELI Beamlines do budoucna?
Aby dělal dobré jméno České 

republice a české vědě obzvlášť. 

Aby přitáhl špičkové odborníky ze 

zahraničí a aby nám tito odborníci 

pomohli vychovat novou generaci 

mladých českých vědců, kteří 

nebudou mít důvod a chuť odcházet 

pracovat někam do zahraničí. Aby 

se z ELI stal opravdový evropský 

pojem. Měli bychom z toho 

totiž užitek všichni, a to nejen 

ekonomický. ■

Předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch zasedá v horní komoře od jejího založení 
v roce 1996, občané Pelhřimovska a Jindřichohradecka jej svým senátorem zvolili 
už čtyřikrát. V čele Senátu stojí od roku 2010. Je členem České strany sociálně 
demokratické, v minulosti působil mj. jako předseda Českomoravské konfederace 
odborových svazů. Je členem správní rady Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. 
V roce 2011 stál spolu s předsedou Akademie věd ČR Jiřím Drahošem u vzniku 
Memoranda o stálé spolupráci mezi AV ČR a Senátem. 
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The Lithuanian Prime 
Minister Visited the 
ELI Beamlines Laser Center

On May 24th the conference entitled 

“Perspectives of Czech-Lithuanian 

Research Partnerships” was held to 

calibrate the long-term cooperation 

between Czech and Lithuanian 

entities in the ELI Beamlines laser 

center.

The signifi cance and importance 

of the conference was 

confi rmed by the attendance 

of top leaders of the Lithuanian 

research community, as 

well as representatives 

of technological companies. 

The aim of the conference was 

to identify the main directions 

of the collaboration between Czech 

and Lithuanian partners from the 

academic and commercial spheres, 

thus to promote the start of the 

research potential of both countries. 

The conference was organized 

under the patronage of the Prime 

Minister of the Republic of Lithuania 

and the Ministry of Education, Youth 

and Sports of the Czech Republic.

The contributions from 

the Lithuanian side were presented 

by Valdemaras Razumas, 

the President of the Lithuanian 

Academy of Sciences, Algis 

Petras Piskarskas, the President 

of the Lithuanian Laser Association, 

Gintaras Valušis, the director of the 

Centre for Physical Sciences and 

Technology and Elona Juozaityte, 

the Head of the Institute of Oncology 

at Lithuanian University of Health 

Sciences. The Czech part was 

represented by Robert Plaga, the 

Deputy of Minister of Education of 

the Czech Republic, Jan Šafanda, 

the Vice-President of the Czech 

Academy of Sciences, Jan Hála, 

the Vice-Rector for Development 

of Charles University in Prague, 

and Jan Řídký, the director 

of the Institute of Physics.

The Lithuanian Prime Minister 

expressed the support for research 

initiatives of Czech and Lithuanian 

scientists in his speech: “It is 

important to use the signifi cant 

potential for cooperation between 

On the 23rd and 24th of May, 2016 the Lithuanian Prime Minister Algirdas 
Butkevičius arrived in the Czech Republic and together with representatives 
of Lithuanian companies and scientifi c institutions visited the international laser 
center ELI Beamlines in Dolni Brezany.

Jan Řídký, the director of Institute of Physics, is welcoming the Lithuanian Prime Minister Algirdas Butkevičius to ELI Beamlines.

The Lithuanian Prime Minister Algirdas Butkevičius with Roman Hvězda, the ELI Beamlines Project Manager.
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Algirdas Butkevičius

Conference at the ELI Beamlines laser center.

The visit of laser hall at the HiLASE laser center.

ELI and Lithuanian scientifi c 

institutions and thus stimulate 

further development in the fi eld of 

science and education,” said Algirdas 

Butkevičius.

ELI, as a unique European 

experimental laboratory provides 

an opportunity for a wide variety 

of disciplines to push the boundaries 

of human knowledge. At the same 

time it allows the application 

of a number of high-tech companies 

during its construction and 

operation. Lithuania is a great 

example of collaboration between 

academic and application spheres 

in the development and production 

of laser systems. “I am delighted 

to welcome to ELI Beamlines our 

Lithuanian colleagues headed 

by his Excellency Prime Minister 

Butkevičius. The Lithuanian-Czech 

cooperation is essential for us, and 

successfully runs in several ways: 

together with the US-European 

consortium is in development 

of the most intensive laser system 

for ELI Beamlines. The Lithuanian 

company EKSPLA supplies the pump 

units for the front end section 

of the laser as well as the laser 

power supplies and additionally 

we bought from the Lithuanian fi rm 

Light Conversion the device for 

converting the pulse wavelength,” 

says the director of the Institute 

of Physics Jan Řídký.

The all-day program ended with 

a tour of the ELI Beamlines 

building and HiLASE laser center 

which focused on the development 

of lasers for industrial 

applications. ■
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Práh poškození 
způsobeného laserem 

Co je vlastně LIDT?
LIDT je defi nováno jako nejvyšší 

míra laserového záření dopadající 

na optickou součástku, pro kterou 

je extrapolovaná pravděpodobnost 

poškození rovna nule. LIDT se v praxi 

využívá již dlouho. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o poměrně náročná 

měření popisující kvalitu testovaných 

tedy o destruktivní měření. Vznik 

poškození ovlivňuje mnoho různých 

faktorů, jako jsou např. parametry 

laseru, materiálové vlastnosti 

součástek, prostředí měření, různé 

výrobní nepřesnosti atd. V blízkosti 

prahové hodnoty intenzity nedochází 

ke skokové změně pravděpodobnosti 

vzniku poškození. Při stejné intenzitě 

záření někdy k poškození dojde 

a jindy ne. Je proto nutné sledovat 

spíše pravděpodobnost poškození, 

která stoupá úměrně s energií laseru 

až k hodnotě 100%. Na strmost této 

změny mají největší vliv procesy 

uplatňující se při interakci světla 

a hmoty.

Pro přesnost měření je klíčová 

stabilita parametrů laserového 

paprsku. Při testování se mění pouze 

výkon paprsku, respektive energie 

v laserových pulzech. Všechny 

další faktory (např. doba expozice 

nebo délka pulzu v případě pulzních 

laserů, průměr paprsku, polarizace 

atd.) musí v průběhu testu zůstat 

zachovány.  Norma ISO stanoví 

konkrétní faktory, které je třeba 

sledovat průběžně. 

Testy prahu poškození se dají 

rozdělit podle provedení na tři 

skupiny: 

a)  1-on-1, kdy na dané testované 

místo na vzorku ("site") dopadne 

právě jeden laserový pulz 

s daným výkonem. Jedná se 

o nejjednodušší metodu testování, 

která však nevypovídá mnoho 

o reálném prahu poškození.

součástek, jsou pro ně stanoveny 

technické normy (série ISO 21254).  

Ty určují postup a podmínky pro 

testování součástek, typy testů 

a metodiku vyhodnocení výsledků. 

Výstupem měření je pak jednoznačný 

parametr určující spolehlivost 

optických komponent v laserových 

zařízeních. Hodnota LIDT je udávána 

b)  s-on-1, kdy na site dopadne 

"s" laserových pulzů s daným 

výkonem. Komplikovanější přístup 

z hlediska detekce poškození 

i zachování parametrů laseru, 

výsledky jsou ale blíže skutečným 

provozním podmínkám.

c)  r-on-1, kdy na site dopadne "s" 

laserových pulzů s rostoucí energií 

(každý příchozí pulz má vyšší 

energii než předchozí, ostatní 

parametry zůstávají zachovány).  

Velmi nepřesný způsob, který se 

využívá většinou jen u prototypů 

pro získání orientačních hodnot. 

Centrum HiLASE posouvá LIDT dále
V rámci projektu HiLASE byla 

sestavena měřící stanice LIDT, 

která splňuje zmiňované požadavky 

norem ISO, a je ji tak možné využít 

nejen v základním výzkumu, ale také 

v aplikovaném výzkumu a vývoji. 

v jednotkách výkonu (energie) na 

jednotku plochy (nejčastěji čtvereční 

centimetry), tedy W·cm-2 nebo J·cm-2.

Jak určení LIDT probíhá?
Poškození určujeme fyzickým 

pozorováním součástky, která 

byla vystavena laserovému záření 

o určitém výkonu - jedná se 

Konkurenční výhodou výzkumného 

centra HiLASE jsou lasery, které 

spolu s dalším experimentálním 

vybavením umožňují náročnější 

měření, než bylo doposud možné, 

a přesné stanovení prahu poškození 

u různých typů optických součástek.  

LIDT stanice je v centru HiLASE  

v provozu jen několik měsíců. 

Přesto již probíhá intenzivní 

spolupráce na vývoji s fi rmami 

(např. Crytur a SQS vláknová 

optika) i s výzkumnými institucemi 

zaměřenými na laserovou techniku, 

jako je například laserové centrum 

při Vilniuské Univerzitě (VULRC). 

Vzniklo tak skutečně unikátní 

zázemí pro výzkum v oblasti 

vysokých energií i pro vývoj vysoce 

odolných součástek ve spolupráci 

s průmyslem. Do budoucna bude 

významnou součástí vznikajícího 

centra excellence. ■

Měření prahu poškození způsobeného laserem (Laser Induced Damage Threshold – dále jen 

LIDT) je jednou z klíčových aktivit centra HiLASE. Testy LIDT využívají zejména výrobci optických 

komponent určených především pro vysoké optické výkony a dodavatelé optických materiálů, ze 

kterých jsou tyto komponenty vyráběny. Měření prahu poškození mohou využít i VaV pracoviště 

vyvíjející optické materiály, optické prvky, lasery a laserové komponenty.

Poškození laserového zrcadla: vlevo obláček plazmatu vznikající na povrchu zrcadla 
při iniciaci poškození laserovým paprskem; vpravo povrch testovaného zrcadla 
poškozeného na několika místech. 

Interakce odehrávající se v materiálu 
vystaveném krátkém laserovému pulzu 
rozlišené podle časové škály. 

Ukázka výsledného grafu pro 1-on-1 test dvou vzorků laserových zrcadel, vodorovná osa 
udává plošnou hustotu energie (běžně označovaná jako fl uence) v jednotkách J·cm-2, svislá 
osa pravděpodobnost poškození.
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The Cutting Edge 
Laser Technology 
at ELI Beamlines

How much more powerful are 
lasers at ELI Beamlines than 
comparative lasers, say in the 
USA, UK and France? What are the 
specifi c technical details?
The ELI Beamlines laser facility will 

provide pulses from four distinct 

laser systems. These lasers are 

designed to generate very short 

light pulses, lasting between 

15 and 150 fs. The workhorse of 

ELI Beamlines, the L3-HAPLS laser, 

will provide Petawatt peak power 

at 10 Hz repetition rate, which 

table-top lasers, development of 

high energy lasers pumped by laser 

diodes and fi ring several times 

per second is very challenging. 

ELI Beamlines is therefore teaming 

in development of these systems 

with Lawrence Livermore National 

Laboratory in the USA, and 

with STFC Rutherford Appleton 

Laboratory in the UK who is the 

European leader in this fi eld.

represents about 10 times higher 

average power than currently 

available from any existing laser 

system. In terms of highest power 

in a single pulse the L4 laser 

beamline will achieve 10 Petawatt, 

which will be the world-record 

laser intensity exceeding by about 

a factor of ten the existing systems. 

With 1.5 kJ of energy in a single 

pulse the L4 laser will be also 

world’s highest energy 10 PW laser 

system, and will deliver one pulse 

every minute. 

Any new results that the lasers 
will produce that other lasers can’t 
– what can they do that is new?
We believe that the facility we 

build will serve both fundamental 

science and practical applications. 

The PW and multiple PW pulses 

will provide researchers with 

a new and versatile instrument to 

study matter and radiation under 

extreme conditions. It will, for the 

fi rst time, allow study of laser 

interactions where virtual particles 

that comprise a vacuum can be 

What special features do the 
ELI Beamlines lasers have that 
other lasers currently don’t have?
The lasers of ELI Beamlines are 

relying on a number of emerging 

technologies, but particularly on 

the solid state lasers pumped by 

laser diodes. They will utilize several 

unique features consisting of 

a combination of high peak power, 

high repetition rate and thereby 

average power, and high eff iciency. 

While laser diodes are today widely 

used as pump devices in small or 

detected, and will provide a unique 

tool for laboratory astrophysics. 

The high-average PW pulses will 

make development of, for example, 

new approaches to particle 

acceleration possible. We believe 

that compact and high-average 

power PW laser systems will enable 

development of new technologies 

for proton and light-ion oncology 

treatment and for compact radio-

isotope production, and will lead 

to development of new medical 

and biomedical imaging techniques 

using e.g. short-pulse laser driven 

X-ray sources. ■

At the present time, one of the main missions of the ELI Beamlines project is to build 
four laser systems. The “Beamlines” will be able to achieve pulses with peak-power 
which will be much higher than the cumulative power of all the power stations in 
the world. We bring you an interview with the ELI Beamlines, Chief Laser Scientist 
Dr. Bedřich Rus who has held this position since the birth of the ELI Beamlines project 
and has signifi cantly contributed to the development of the laser technology of which 
ELI Beamlines can be justifi ably very proud. Dr. Bedřich Rus, the ELI Beamlines Chief Laser Scientist.
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An innovative accelerator project at 

DESY has produced its fi rst electron 

beam. The experimental facility goes 

by the name of LUX and is being 

operated in collaboration with the 

University of Hamburg, DESY and 

ELI Beamlines. It is based on the 

promising technology of plasma 

wakefi eld acceleration which will 

hopefully one day give rise to 

smaller and more powerful particle 

accelerators. During a fi rst test run, 

LUX was able to accelerate electrons 

to about 400 mega-electronvolts, 

using a plasma cell that is just a few 

millimetres long. This corresponds 

very nearly to the energy produced 

by DESY’s 70-metre, linear pre-

accelerator LINAC II.

“The result is a fi rst important 

milestone on the path to developing 

compact laser/plasma-based 

accelerators in Hamburg,” explains 

Reinhard Brinkmann, Director of 

the Accelerator Division at DESY. 

However, the new technology still 

has to overcome a number of hurdles 

before it can be routinely used. 

In plasma wakefi eld acceleration, 

a wave is produced in an electrically 

charged gas, known as a plasma, 

inside a narrow capillary tube. 

There are several diff erent ways 

of doing this, which are being tried 

out in various projects on the DESY 

Campus in Hamburg as well as at 

ELI Beamlines. “LUX uses a laser 

with a power of 200 tera-watts, 

which fi res ultra-short pulses of laser 

light into the hydrogen gas,” says 

the LUX project leader in Hamburg, 

Andreas R. Maier from the University 

of Hamburg. Each pulse lasts a mere 

302 quadrillionth of a second 

(30 femto-seconds) and ploughs its 

way through the gas in the shape 

of a narrow disk: the light pulses 

are just 0.01 millimetres long and 

0.035 millimetres high. “They snatch 

the electrons from the hydrogen 

molecules, just as a snowplough 

sweeps aside snow,” the physicist 

explains. “The electrons collect in 

the wake of the light pulse and are 

accelerated by the positively charged 

plasma wave in front of them – much 

like a wakeboarder riding the stern 

wave of a boat.”

The physicists participating on 

the project are hoping to use this 

technology to accelerate particles 

to up to 1000 mega-electronvolts. 

“The technology is still in the very 

early stages of development,” says 

Maier, “but as it is able to produce 

up to 1000 times the acceleration 

of conventional accelerators, it will 

allow us to build far more compact 

accelerators for future applications 

in fundamental research and in 

medicine.” 

“Once developed, the LUX Beamline 

will be moved to ELI Beamlines and 

integrated with its laser beams, 

enabling time resolved studies of 

processes in complex materials or 

biological molecules with applications 

ranging from studying impact of land 

use on soil quality, via development 

of new generation of photovoltaic 

cells and accumulator to studies 

of molecular ices interesting for 

astrobiology,” adds Lukáš Přibyl, the 

leader of LUX team at ELI Beamlines. 

Over the coming months, the 

physicists will examine and further 

optimise the as yet “untidy” electron 

beam produced by LUX. To this end, 

the apparatus will be extended by 

adding further measuring equipment 

for so-called beam and plasma 

diagnostics. Furthermore, the 

researchers are planning to install 

a short magnetic slalom course, 

a so-called undulator, in which  the 

fast electrons from the plasma 

accelerator will produce x-rays, 

which will later also serve the users 

of ELI Beamlines. ■

The Best Article of High Power 
Laser Science and Engineering for 2015

Plasma amplifi cation in Physical Review Letters

Innovative accelerator project produces fi rst particle beam 
Milestone on the path to laser-driven plasma x-ray sources for user applications

Stefan Weber, the leader of 

Research Programs 5 and 6 at 

ELI Beamlines, wrote an article which 

was selected as the best article 

of the journal High Power Laser 

Science and Engineering for 2015.

It is entitled “Temperature 

dependence of parametric 

instabilities in the context of the 

shock-ignition approach to inertial 

confi nement fusion” and you can 

read it here:

http://journals.cambridge.org/

abstract_S2095471914000504.

Shock ignition (SI) is an alternative 

scheme to ignite pre-compressed 

fuel in an eff icient and robust way, 

relaxing conditions on the degree 

of compression and illumination 

symmetry with respect to standard 

direct or indirect drive.

A major issue is the way laser-

plasma interaction (LPI) is behaving 

under shock-ignition conditions. 

The research work shows that LPI 

instabilities are strongly temperature 

dependent and that therefore great 

care has to be taken to extrapolate 

experiments on existing facilities to 

planned fi nal experiments on NIF or 

MegaJoule. ■

The experimental layout for the plasma amplifi cation experiment.

Simulation of the plasma 
waves in the LUX capillary. 
Credit: Danila Khikhlukha 

(ELI Beamlines)

The joint laser lab of DESY and the 
University of Hamburg features 
a 200 Tera-Watt laser for research 
and development of laser-driven 
plasma acceleration. The team 
of ELI Beamlines is intensively 
involved in the laser operation 
and upgrades. Credit: Heiner Müller 

Elsner (DESY)

An initially smooth laser beam is breaking up due 
to the excitation of instabilities inside the plasma.

The research work is investigating 

plasma amplifi cation, which could be 

a way to overcome the limitations of 

solid-state optical materials as far as 

the damage threshold is concerned. 

Plasma can sustain much higher 

energy fl uxes than standard optics 

and will allow eventually to amplify 

light pulses to power levels beyond 

10 PW. In particular the team with 

Stefan Weber from ELI Beamlines was 

investigating spectral characteristics 

of the amplifi ed pulse in order to 

better understand and control the 

amplifi cation process. ■
The whole article you can fi nd here:

http://journals.aps.org/

prl/abstract/10.1103/

PhysRevLett.116.075001.
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ELI Beamlines spolupracuje 
s českými univerzitami

Příkladem úspěšné spolupráce 

laserového centra ELI Beamlines 

s českými univerzitami je např. 

seminář vědců a technických 

pracovníků, který byl pořádán 

v rámci tzv. Fyzikálního čtvrtku. 

Inženýři kontrolních systémů 

ELI Beamlines Pavel Bastl a Petr 

Pivoňka společně s experimentální 

vědkyní Kateřinou Falk prezentovali 

studentům a zájemcům nejen 

o fyzikální obory příspěvek 

o řídicích systémech laserového 

centra ELI Beamlines a diagnostice 

laserových svazků. Součástí 

semináře byla také prezentace 

3D virtuální reality laserových 

systémů, o kterou posluchači 

projevili značný zájem. 

Při této příležitosti jsme požádali 

o rozhovor prof. RNDr. Pavla 

Kubeše, CSc., z Katedry fyziky na 

Fakultě elektrotechnické ČVUT, 

který je vedoucí skupiny zabývající 

se základním výzkumem horkého 

a hustého plazmatu, především 

výzkumem silnoproudého 

výboje podobnému blesku. 

Prof. Pavel Kubeš je také předsedou 

International Scientifi c Committee 

of Dense Magnetized Plasmas a již 

vychoval 8 doktorandů. 

Je pro Vás z pozice vědeckého 
pracovníka důležitá spolupráce 
mezi univerzitami a výzkumnými 
ústavy, při které se mohou 
studenti  seznámit s praktickým 
využitím technologií, s kterými 
univerzity nedisponují? Jak by 
podle Vás měla nejlépe taková 
spolupráce vypadat?
V ČR je poměrně malý počet 

odborníků v jednotlivých oblastech. 

Z tohoto pohledu považujeme 

za nutné spolupracovat na 

společných tématech v rámci všech 

relevantních pracovišť, tzn. univerzit 

a výzkumných ústavů při zapojení 

do širších mezinárodních týmů. 

VŠ potřebují studentům nabídnout 

účast na špičkovém vědeckém 

výzkumu, který je často realizován 

v rámci AV ČR. V našem oboru tuto 

spolupráci úspěšně realizujeme 

na katedře fyziky FEL společnými 

projekty se zařízením PALS již 15 let 

nebo v rámci programu International 

Centre of Dense Magnetized 

Plasmas.

Co Vám říká projekt 
ELI Beamlines? 
Představuje kontinuitu a zároveň 

výrazné překročení úspěšného 

výzkumu na laserovém zařízení 

PALS, které je v ČR i v zahraničí 

symbolem pro kvalitní výzkum ve 

fyzice plazmatu, optice a jiných 

oborech. Realizuje výjimečnou 

příležitost pro vědce z ČR 

a zahraničí.

Myslíte si z profesního hlediska, že 
jsou v naší zemi vědci dostatečně 
podporováni?
Upřímně řečeno, buďme rádi za 

to, co je. V současném světě je 

důležité být konkurenceschopný 

a špičkové vzdělání a výzkum je 

to, na čem bychom v Evropě měli 

stavět a čeho bychom měli využít. 

Naše státní podpora je na rozdíl od 

států východních vyšší a na rozdíl 

od západních nižší, ale zase direktně 

neomezuje výzkumná témata 

a umožňuje volnější a přirozený 

rozvoj talentů a nových myšlenek.  

Výhodou našich grantových agentur 

je to, že v některých programech 

nevyvíjejí tak silný tlak na aplikační 

výzkum, což podporuje realizaci 

zcela nových nápadů, vypadajících 

v první fázi zdánlivě neužitečné.

Jaký máte názor na vznik 
a udržitelnost výzkumných center, 
které byly postaveny z evropských 
strukturálních fondů? Neobáváte 
se, že jich bylo postaveno příliš? 

V dubnu 2016 vědci z projektu 
ELI Beamlines přednášeli v rámci 
Fyzikálního čtvrtku na půdě 
Fakulty elektrotechnické. Seminář 
byl určen nejen pro studenty 
laserových oborů, ale také pro 
všechny zájemce o fyziku. Jakou 
úroveň podle Vás mají fyzikální 
a technické vědy v České 
republice? Dokáží čeští studenti 
svými znalostmi obstát v evropské 
a celosvětové konkurenci?
Úroveň výzkumu je dána vůdčími 

osobnostmi a spektrum schopností 

a znalostí studentů je široké. VŠ 

nepřipravují primárně vědecké 

pracovníky. Důležité ale je, aby ti, 

kteří se chtějí věnovat základnímu 

či aplikovanému výzkumu, měli 

co nejvíce možností rozvinout 

své schopnosti a dovednosti již 

v době studia účastí na řešených 

projektech společných s ústavy 

AV a zahraničím. Z tohoto hlediska 

hodně záleží na individuálním 

přístupu studenta. Určitě se najdou 

mnozí, kteří velmi dobře obstojí 

v celosvětové konkurenci. Přitom 

rozhodující není jen několik let 

intenzivního studia na VŠ, ale také 

vnitřní zapálení spojené s neustálým 

sebevzděláváním a svědomitou prací.

Myslím, že počet není důležitý. 

Důležité u každého centra jsou 

3 faktory: přítomnost mladých 

pracovníků, nové myšlenky 

a mezinárodní spolupráce. Ty dávají 

šanci a perspektivu v úspěšnosti 

získávat fi nanční prostředky 

a prosperovat. Ta centra, u nichž 

jeden z uvedených faktorů chybí, se 

přirozeně utlumují. Dnes lze těžko 

provádět špičkový základní výzkum 

bez široké mezinárodní spolupráce. 

Z tohoto hlediska je smysluplné 

podporovat velké projekty. Důležitá 

jsou i centra využívající zahraniční 

špičkové aparatury. Výzkumné 

kapacity je pak možné soustředit 

na tvorbu výsledků bez časového, 

personálního a fi nančního 

zatížení běžným provozem 

velkých infrastruktur. Mezinárodní 

spolupráci však nelze stavět pouze 

na experimentech v zahraničí právě 

kvůli výchově mladých vědeckých 

a technických pracovníků. ■

Fyzikální ústav AV ČR společně s laserovým centrem ELI Beamlines založily tzv. Konsorcium 
ELI CZ, které má za cíl sdružovat české univerzity a vědecké ústavy, jež mají zájem 
spolupracovat na vzdělávacích a výzkumných aktivitách s laserovým centrem ELI Beamlines 
v Dolních Břežanech. Pro studenty technických oborů pravidelně organizujeme Dny otevřených 
dveří, v rámci kterých návštěvníky seznamujeme s novými laserovými technologiemi, 
které jsou na ELI Beamlines vyvíjeny. Naši postgraduální i doktorandští pracovníci vedou 
bakalářské, diplomové a disertační práce se zaměřením na laserové technologie a jejich 
experimentální využití. Dále organizujeme pro zástupce vysokých škol a výzkumných institucí 
odborné semináře s cílem představit možnosti spolupráce v rámci výzkumných programů 
specializujících se na materiálové a biomolekulární aplikace, rentgenové zdroje čerpané 
ultrakrátkými laserovými pulsy, fyziku plazmatu a urychlování částic. 

Fyzikální čtvrtek na Fakultě elektrotechnické ČVUT nadchl spoustu posluchačů.

RNDr. Pavel Kubeš, CSc., z Katedry fyziky 
na Fakultě elektrotechnické ČVUT.
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11. 4. 2016 zavítaly do laserových center účastnice 

mentoringového programu NKC - gender a věda, 

který je určen středoškolačkám se zájmem 

o technické obory. Na ELI Beamlines se studentek 

ujala vědkyně Kateřina Falk, která je do programu 

zapojena jako mentorka. Po akci se jim věnovala 

během dlouhého diskuzního bloku. Zdá se, že mnohé 

studentky to s vědou myslí opravdu vážně – velmi 

se totiž zajímaly o to, jak vypadá každodenní práce 

naší vědkyně a jak se na dráhu špičkového vědce 

skutečně připravit.

Centra ELI Beamlines 
a HiLASE se představují 
školám i veřejnosti!

Exkurze pro školy – věda srozumitelně a přitažlivě
Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE nabízí výukové 

exkurze pro studenty různých oborů a věkových 

kategorií. Jejich cílem je obohatit fyziku o tematiku 

laserů, která na základních a středních školách 

nebývá běžnou součástí výuky. Naši vědci uvádějí 

žáky a studenty srozumitelnou formou do základů 

laserové fyziky a představují roli laserů v každodenním 

životě. Seznamují návštěvníky s nejmodernějšími 

ultraintenzivními lasery v oblasti vědy a výzkumu 

a provádějí s nimi poutavé experimenty. 

Centra ELI Beamlines a HiLASE se postupně dostávají 

do hledáčku zahraničních vysokých škol. 12. 4. 
a 13. 5. 2016 jsme přivítali několik desítek studentů 

holandských univerzit (The Hague University of Applied 

Sciences a University of Twente). V popředí jejich zájmu 

byly především vědecké aplikace laserových technologií.

Zájem o návštěvu dolnobřežanských laserových center ELI Beamlines a HiLASE stále stoupá. 
Na jaře naši pracovníci společně s vědci organizovali edukativní exkurze, semináře, dny 
otevřených dveří, workshopy a jarmarky pro veřejnost a studenty, kteří mají zájem dozvědět 
se více informací o laserech a jejich aplikačním potenciálu. Přinášíme Vám přehled aktivit, 
které byly v roce 2016 v centru ELI Beamlines zrealizovány.

Kateřina Falk se studentkami mentoringového programu NKC – gender a věda.

University of Twente (13. 5. 2016).

Střední průmyslová škola stavební v Praze (6. 5. 2016).

The Hague University of Applied Sciences (12. 4. 2016).

Fakulta stavební ČVUT v Praze (29. 4.2016).

Centra lákají vědou i architekturou
ELI a HiLASE nelákají jen špičkovými technologiemi 

a výzkumem, ale poutají pozornost i netradiční stavbou. 

Zejména komplex centra ELI Beamlines, který je díky 

svým technickým parametrům naprosto unikátní. 

V průběhu jara 2016 ELI Beamlines a HiLASE navštívili 

studenti různých stavebních škol, např. Fakulty umění 

a architektury Technické univerzity v Liberci, Fakulty 

stavební ČVUT v Praze nebo žáci Střední průmyslové 

školy stavební v Praze. O profesionální výklad 

a prohlídky se v těchto případech postarali samotní 

členové stavebních týmů.
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Dny otevřených dveří ELI Beamlines
Centrum ELI Beamlines pravidelně pořádá Dny 

otevřených dveří - své brány pootevírá každý první 

pátek v měsíci. Pokud Vás zajímá projekt ELI, laserové 

technologie, výzkumné aktivity, stavba nebo přínosy 

centra pro ČR i svět, tak právě v tyto dny máte 

úžasnou příležitost užít si krok po kroku bohatý 

program a dozvědět se více o laserovém centru 

ELI Beamlines. 

Rozvoj spolupráce s FJFI ČVUT
20 studentů z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 

ČVUT v Praze využilo unikátní šance setkat se tváří 

v tvář s 10 zástupci vědeckých týmů ELI Beamlines 

a zvolit si mezi nimi školitele pro svoji závěrečnou 

práci. ELI Beamlines tak potvrzuje svůj záměr stát 

se atraktivní platformou pro výchovu nové generace 

nadaných vědců. 

 

Dolnobřežanský vědecký jarmark
Dolnobřežanská laserová centra se také pravidelně 

účastní akcí popularizujících vědu a výzkum. 

19. 5. 2016 se např. představila na 3. ročníku 

Dolnobřežanského vědeckého jarmarku, který je 

organizován ZŠ a MŠ v Dolních Břežanech. Stánek 

ELI Beamlines a HiLASE měl k dispozici hrátky se 

světlem, laserové experimenty, laboratoř ve virtuální 

realitě a logické hry, z kterých návštěvníci byli 

nadšeni. 

O návštěvníky se postarají pracovníci z laserového centra 
ELI Beamlines.  

Studenti se díky virtuální realitě ocitli v laboratořích 
s laserovými systémy ELI Beamlines.   

O náš stánek na Veletrhu vědy 2016 byl velký zájem!

Dny otevřených dveří na ELI Beamlines (1. 4. 2016).

Studenti z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT 
na ELI Beamlines. 

Laserový meč lákal všechny zúčastněné. 

Návštěvníci se na chvilku mohli stát lasermanem.

Kateřina Falk prezentovala na konferenci PIAF 2016 
(27. 4. 2016).

Veletrh vědy 2016
Po loňské úspěšné premiéře zorganizovala Akademie 

věd ČR druhý ročník Veletrhu vědy – největšího 

vědeckého festivalu svého druhu u nás. Akce probíhala 

ve dnech 19. – 21. 5. 2016 v areálu PVA EXPO Praha. 

Při této příležitosti nemohla chybět laserová centra 

ELI Beamlines a HiLASE Fyzikálního ústavu AV ČR. 

V jejich stánku si návštěvníci mohli sestavit vlastní 

minilaboratoř, ve které ovládli laserový paprsek. Dále 

si prohlédli moderní přístroje založené na laserových 

technologiích, ocitli se ve virtuální realitě, prošli si 

moderní laserové laboratoře a setkali se se zástupci 

center, kteří pro ně připravili popularizační přednášky.

Konference PIAF 2016
27. 4. 2016 vědkyně z ELI Beamlines Kateřina 

Falk vystoupila na konferenci PIAF 2016 (Prague 

International Advertising Festival) v Praze. Ve své 

přednášce „Největší lasery světa a umění vědy“ 

zdůraznila, že zásadní součástí vědecké činnosti je 

kreativita a často nevšední styl myšlení a inspirace. ■
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I believe that this project is 
a great opportunity for me
Why did you decide to live and 
work in the Czech Republic? 
Do you have more experiences 
of living abroad?
I have been living abroad for the 

last six years. I lived in Paris for fi ve 

years and moved to Japan for about 

one year. During the past six years, 

I have visited Prague a few times 

in diff erent seasons of the year. 

I found the atmosphere of the city 

and its surroundings very diff erent 

from other European cities that 

I had visited. I have greatly enjoyed 

walking along the cobbled narrow 

on foot. We had to walk through 

forests and cross few rivers on 

the way to reach the school. When 

I recall those experiences, it was 

like hiking for four hours every day. 

As Nepal is multicultural, multilingual 

and a multi-ethnic country, there are 

several festivals and celebrations 

throughout the year. The Nepali 

culture, the way of living and life 

in general, are drastically diff erent 

from the Czech culture. Regarding 

the cuisine, Czech meals usually 

contain a lot of meat and potatoes 

whereas rice, lentils and spicy 

curies are the major ingredients 

in Nepal. It is fascinating to get 

to know the Czech beer culture – 

as it is an indispensable element 

of everyday life. Particularly 

interesting is the claim, “Czechs 

drink only two glasses of beer: the 

fi rst one and the last one, the ones 

in-between are not counted”. Also, 

I was surprised not to get water 

served automatically in restaurants. 

Maybe they are counting on me 

buying a beer instead?

How would you briefl y describe 
your scientifi c career? Where did 
you study and work before?
After completing my Master’s 

degree in Physics in Nepal, 

I worked as a Physics Lecturer 

in a college in Kathmandu for 

two years. In 2011, I decided to 

move to France for a one-year 

Research Master’s program in 

Astronomy & Astrophysics at 

the Paris Observatory. After 

a fantastic year in the beautiful 

city of Paris, I decided to continue 

my research in the fi eld of 

Laboratory Astrophysics. I joined 

the PhD program of the Pierre 

and Marie Curie University (UPMC) 

Paris with the Erasmus Mundus 

Europe-Asia PhD fellowship. 

I got a great person as my PhD 

supervisor, Dr. Chantal Stehlé, who 

supported me in all possible ways 

from our fi rst meeting till the day 

I obtained my PhD. I worked on the 

High Energy Density Laboratory 

Astrophysics (HEDLA) experiments. 

This is a very exciting fi eld of 

Physics where one can observe 

streets of the town and the banks 

of the river. Czech people are very 

welcoming, generous, and most 

importantly they speak English 

which makes my life easier. I also 

appreciate the numerous hiking 

trails close to the city where I can 

enjoy my weekends relishing in 

the nature.  For me, Prague is one 

of the most beautiful cities, rich 

in history, food and culture; a nice 

city to live in. As I already liked 

the place, I felt very fortunate to 

receive the opportunity to work 

at ELI Beamlines in Prague. It was 

similar phenomena to those that 

occur at the center of a hot star.  

This can only be achieved by 

advanced state-of-the-art facilities, 

such as high-power pulsed lasers 

and pulsed-power pinch facilities 

that are capable of creating high 

energy density plasmas relevant 

to the astrophysical system. 

After completing my PhD in 2015, 

I worked as a research Engineer.

How did you get to know about the 
ELI Beamlines project? What do 
you expect from it?
During my PhD, I visited a couple 

of times the PALS laser facility in 

Prague, in order to participate in the 

HEDLA experiments. I subscribed 

to the newsletter of laserlab 

Europe that periodically provided 

the updates of the ELI Beamlines. 

I also attended some of the laserlab 

Europe meetings/conferences, 

where ELI was always a prime 

topic of the discussion. ELI aims 

to be the world’s most intense 

state-of-the-art laser Beamlines 

system and the world's biggest 

and fi rst international user facility 

of Beamlines and laser research. 

The ultra-short laser pulses of a few 

tens of femtoseconds duration and 

power of 10 PW along with a high 

repetition-rate will enable scientists 

to develop new interdisciplinary 

research opportunities in various 

fi elds of physics. I believe that 

this project is a great opportunity 

for scientists like myself who are 

keen to learn more about cutting-

edge laser technology. The facility 

nurtures many scientists whose 

work and research will defi nitely 

help the whole scientifi c community.

What is your position at 
ELI Beamlines? What do you like 
the most about your job?
I am working at ELI Beamlines 

as a Postdoctoral Scientist in 

RP2. I am working in the Laser 

Wakefi eld Acceleration (LWFA) 

experiments where electrons 

are accelerated close to the 

speed of light; these accelerating 

electrons radiate their energy in 

the form of ’Betatron’ radiation 

indeed an easy decision to move 

to Prague and work in such a great 

Research Infrastructure.

 

Is there anything in the Czech 
Republic that is surprising to you? 
What is really diff erent from your 
culture?
I was born in a small village in the 

Himalayan region of Nepal, about 

600 km from Kathmandu, yet to 

connect with the highway and 

power-grid. We didn’t have schools 

nearby the village; the nearest high 

school was about two hours away 

or X-rays. The primary objective 

of our team is to develop ultra-

intense, ultrashort (femtosecond) 

X-ray beams that can be used for 

multidisciplinary applications both 

in material science and biomedicine. 

I love being in the laboratory and 

performing experiments, gaining 

an in depth understanding of 

the technical details of diff erent 

equipment and systems, and making 

the experiments work. Working in 

a laboratory is my true passion. 

When did you start being 
interested in experimental 
physics?    
I did both my Bachelor’s and 

Master’s degree in Fundamental 

Physics. Many times I found it 

hard to relate physics for solving 

the problems of the associated 

experiments. I was always 

wondering what the equipment 

looked like and how it worked, as 

we didn’t have a sophisticated 

laboratory to conduct scientifi c 

researches, especially in the fi eld 

of Physics. When I moved to Paris 

for the Master’s in Astrophysics, 

I got a chance to visit some other 

laboratories and have discussions 

with scientists. After doing my 

Master’s internship in laboratory 

astrophysics, I decided to join the 

experimental research group for my 

PhD and continued in experimental 

physics. Experimental science is 

always exciting, we use it to reveal 

the mysteries and understand the 

nature of physical reality.

Which physicists do you admire 
and why?
This is a diff icult question; there 

are many scientists that I admire. 

When I was in school, I started 

learning science knowing Newton’s 

laws of motion. Newton remains 

the fi rst among Physicists to 

admire. In the twentieth century, we 

added scientists such as Einstein, 

Maxwell, Planck, Schrödinger, 

Curie, Chandrasekhar, Feynman 

and many more to the list. Their 

ambition and dedication to science, 

enlightenment and progress are 

spectacular.  ■
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HiLASE CENTRE OF EXCELLENCE „TEAMING FOR SUCCESS“

Koncem května 2016 se úspěšně 

završila spolupráce laserového 

centra HiLASE s renomovanou 

britskou organizací Science and 

Technology Facilities Council (STFC) 

na společném projektu „HiLASE 

Centre of Excellence - Teaming for 

Success“. S návrhem strategického 

partnerství uspělo centrum HiLASE 

v historicky první výzvě aktivity 

Teaming evropského programu 

Horizon 2020 společně s dalšími 

dvěma projekty v České republice. 

Hlavním cílem Teamingu je 

přispět k rovnoměrnějšímu šíření 

excelentního výzkumu v rámci 

Evropského výzkumného prostoru 

a k překonání rozdílů mezi členskými 

státy a jejich regiony při rozvoji 

a využití výzkumného a inovačního 

potenciálu. Touto aktivitou se 

zároveň Evropská komise snaží 

podpořit navazování užších vztahů 

mezi prestižními evropskými 

výzkumnými institucemi a aplikační 

sférou a zajištění maximálních 

dopadů vědy a výzkumu pro 

společnost.

Projekty vybrané pro 1. etapu získaly 

grant v max. výši 500 tis. eur. Tyto 

fi nanční prostředky HiLASE a STFC 

využily ke zpracování komplexního 

Business plánu s cílem upgradu 

Centra Excelence v 2. etapě. V rámci 

přípravy Business plánu centrum 

HiLASE oslovilo stávající i budoucí 

uživatele v České republice, 

kteří mají potenciál rozvinout ve 

spolupráci s FZÚ AV ČR, v.v.i., odvětví 

laserových technologií a posunout tak 

Českou republiku na přední příčky v této 

oblasti na světové úrovni. 

HiLASE nyní předloží zpracovaný 

Business plán Evropské komisi 

k zhodnocení. Projekty, které uspějí 

v 2. fázi aktivity Teaming, mají možnost 

získat až 15 mil. eur na rozvoj svého 

vědecko-technologického potenciálu 

a jeho využití v aplikační sféře. Budoucí 

centrum excelence bude otevřeno 

uživatelům z nejrůznějších odvětví 

v rámci celého světa. Stane se tak 

důležitou inovativní platformou pro 

efektivní komunikaci mezi vědecko-

výzkumnými organizacemi a high-

tech fi rmami s cílem podpořit synergii 

a kooperaci. ■
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Meet BIVOJ HiLASE attracts key world player in semiconductor industry
The most advanced high power 

laser of its kind in the world has 

been installed in the HiLASE 

laboratory at the beginning of 

this year. The system has arrived 

in Dolní Břežany after more than 

a 1500 km journey across Europe 

from Britain. The researchers 

from HiLASE and the Centre for 

Advanced Laser Technology and 

Applications (CALTA) of the STFC 

Rutherford Appleton Laboratory (UK) 

are currently working hard together 

on its commissioning to provide 

a laser capability signifi cantly more 

powerful, eff icient and stable than 

current systems across Europe.

BIVOJ is a 100 J-level, diode-pumped 

solid-state laser based on cryogenic 

HiLASE Centre and Gigaphoton Inc., 

a Japanese leading-edge technology 

company in the semiconductor 

industry, signed a two years 

eff ective collaboration agreement on 

a joint research project. The project 

was launched on April 1, 2016.

Gigaphoton Inc. engages in 

developing, producing, and marketing 

of excimer laser light sources, 

extreme ultra violet light sources, 

and lithography light sources for 

lithography tool suppliers in the 

semiconductor industry globally.

The HiLASE team has been actively 

working on development of the high-

gas cooled, multi-slab ceramic 

Yb:YAG amplifi er technology. The 

brand new pulsed laser system is 

off ering both high energy and high 

repetition rates. Until now there 

have either been high energy lasers, 

which are limited to the order of 

pulses per hour or systems that 

produce many pulses per second 

but only at relatively low energy 

levels. The combination of the two 

paves the way for a broad fi eld 

of new applications.

Director of STFC’s Central Laser 

Facility, John Collier, said: “We are 

moving into new exciting times in 

the fi eld of laser research. Being 

able to combine high energy and 

high repetition rates is a major step 

repetition lasers and laser systems 

for industrial applications including 

the extreme ultraviolet (EUV) 

lithography. Following the successful 

in-house R&D at HiLASE in the past 

few years, both teams have now 

joined their forces aiming to extend 

the current technological limit of 

the 100 kHz, 500 W picosecond 

thin-disk laser to the 1 MHz, 1 kW 

level. The project, with total budget 

of 200,000 EUR, is fully funded by 

Gigaphoton Inc. which clearly shows 

the ability of HiLASE to attract 

the interest of private industry. 

The successful cooperation on 

this research project will enable 

forward. Now proven at this current 

100J energy level it has the potential 

to be scaled to even higher energies 

opening up a whole new realm 

of possibilities for both industry 

and research.”

Tomas Mocek, the Facility Director 

of HiLASE, said: "I would like to 

express my big thanks to our 

colleagues at STFC for their hard, 

professional, and fully devoted work 

on this challenging project. The best 

part of this success story is that 

HiLASE and STFC shall continue 

over the next years in strategic 

collaboration and in building solid 

academic and industrial user 

community for the 100 J laser.” ■ HiLASE to fulfi l its role as a driver 

for innovations and reliable partner 

for high-tech industry with global 

impact. Gigaphoton’s laser light 

sources have been introduced by 

most semiconductor manufacturers 

in Asia and are gaining rapid 

acceptance in Europe and USA. 

As the result, in just over 11 years, 

Gigaphoton Inc. has increased its 

world market share to almost 50 %, 

from a single-digit market share in 

2000 when it was founded. ■

For more information:

www.hilase.cz
www.gigaphoton.com

Prof. Akira Endo (HiLASE) and Dr. Tomas Mocek (HiLASE) 
at Gigaphoton laboratory

Dr. Yasuhiro Kamba (Gigaphoton), Dr. Martin Smrz (HiLASE) 
and Bc. Alina Pranovich (HiLASE) at HiLASE laboratory
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Nové technické dílny 
na ELI Beamlines
Laserové centrum ELI Beamlines se může pochlubit novými technickými dílnami, které 
jsou plně vybaveny a začátkem roku 2016 byly uvedeny do provozu. Přinášíme vám 
galerii fotografi í, na nichž můžete vidět nejnovější zařízení, pomocí kterých technický 
tým vyrábí nepostradatelné komponenty pro stavbu unikátních laserových systémů 
na ELI Beamlines. V dalším čísle Newsletteru se můžete těšit na podrobnější článek, 
ve kterém se dočtete, s jakými stroji naši technici každý den pracují a jaké výrobní 
technologie ve své práci využívají.        

Fanuc_C400i – elektroerozivní drátová řezačka Fanuc_C400i (detail)

Workline 420 – pila na dělení materiálu

MCV 400 – CNC frézovací centrum 

PL 240LM – soustružnické centrum

MCV 400 – CNC frézovací centrum (detail)

PL 240LM – soustružnické centrum (detail)LCV 500 – CNC frézovací centrum Unimax TAP1 – stolní vrtačka s integrovaným systémem 
pro řezání závitů

LCV 500 – CNC frézovací centrum (detail)
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Vybrat si dobrého partnera 
je velmi důležité

Jak se Vám líbí v centru 
ELI Beamlines? Jaké je Vaše 
vědecké zaměření? Co máte 
v rámci projektu ELI na starosti?
ELI je velmi unikátní projekt a pro 

vědce je to opravdová výzva. 

Moc se mi líbí náš mezinárodní 

tým, ve kterém jsem našla mnoho 

dobrých kolegů i přátel. Návrat do 

ČR ovšem nebyl bez kulturního 

V rámci projektu Mentoring 
pomáháte technicky nadaným 
středoškolačkám s výběrem vysoké 
školy po maturitě. Z jakého důvodu 
jste se zapojila do tohoto projektu? 
Myslíte si, že ve vědních oborech je 
opravdu málo žen?
Ano, jedná se o projekt, který 

pomáhá dívkám při výběru 

vysokých škol se zaměřením na 

technické a vědecké obory. Věnuji 

se studentům v rámci různých 

programů již mnoho let. Specializuji 

se především na poradenství 

týkající se studia v zahraničí, 

např. v rámci programu Fulbright 

Commission a Open Society Fund. 

Během studií a práce ve vědě jsem 

si ovšem nemohla nevšimnout, že 

žen je v těchto oborech opravdu 

hodně málo a je to horší, čím výše 

stoupáme po kariérním žebříčku. 

A nedostatkem talentu to vážně 

není. Sama jsem zažila dost situací, 

kdy okolí pochybovalo o tom, zda 

fyzika je obor pro ženy. I z toho 

důvodu se snažím být oporou mladší 

generaci, možná snad i vzorem 

a inspirací. V tomto ohledu je 

program Mentoring vynikající.

Myslíte si, že je důležité vědu 
popularizovat? Jak byste srovnala 
přístup k popularizaci vědy 
v zahraničí a v České republice? 
Jsou v tomto ohledu Češi úspěšní, 
nebo bychom se měli více 
inspirovat ze zahraničí?
Já věřím, že bez popularizace 

vědy bych dnes pravděpodobně 

sama vědu nedělala. Určitě je 

to důležité nejen pro vzdělávání 

a rozvíjení zájmu široké veřejnosti, 

ale především pro ty nejmladší, které 

touto cestou můžeme inspirovat 

na celý život. U nás v Česku máme 

dlouholetou tradici popularizace 

vědy, které kraluje velikán Jiří Grygar. 

Obecně je ale bohužel český přístup 

mírně zkostnatělý, vědci bývají 

při výkladu často příliš techničtí 

a lpí na pro široké publikum méně 

zajímavých detailech. V zahraničí se 

vždy hraje víc na ten “wow eff ect”, 

který možná nepoučí o každém 

detailu atomových struktur, ale lépe 

upoutá pozornost a probudí úžas 

a zájem o vědu.

šoku. Zabývám se studiem hustého 

plazmatu a extrémním stavem 

hmoty. Na ELI pracuji v týmu RP5, 

kde pomáhám vyvíjet rovnou několik 

systémů. V tuto chvíli se soustředím 

především na vývoj nového 

sekundárního zdroje urychlených 

elektronů a rentgenového záření 

v podobě betatronového urychlovače 

řízeného laserem na stadium 

hustého plazmatu a pevných látek.

Říkáte, že váš návrat doprovázel 
kulturní šok. Čeho se týkal a na co 
jste si těžko zvykala?
Jednalo se především o určité 

stereotypy, např. pohled na ženy 

a především jejich roli v rodině, která 

je zde stále vnímána velmi tradičně. 

Také je tu zvýšený stupeň xenofobie 

oproti západním zemím. V ČR se dbá 

na více formalit na úřadech i v práci, 

systém je obecně hierarchičtější než 

na západě. Na druhou stranu tady 

ale zažívám i příjemné změny.  Češi 

mají rádi pohodový životní styl, je 

zde méně stresu než na západě. 

Kultura a sportovní aktivity jsou 

často dostupnější. Jsou tu kvalitnější 

školky, lepší zdravotnictví a celkově 

lepší prostředí pro rodinný život než 

v USA a Británii.

Co Vás přivedlo k zájmu o fyziku? 
Je za tím rodinná „anamnéza“?  
Fyzika mě zajímá od útlého dětství. 

Tehdy jsem měla velký zájem 

především o vesmír - astronomie 

je typická cesta dětí k vědě. 

Podporovali mě rodiče, kteří jsou 

Domníváte se z pozice vědkyně 
a zároveň maminky, že lze úspěšně 
skloubit rodinný a profesní 
život? Co byste na základě Vaší 
zkušenosti doporučila budoucím 
maminkám a vědkyním?  
Jako matka a vědkyně vím, že 

rodinný a profesní život skloubit 

lze, a to bez větších problémů. 

Radu mám jedinou: vybrat si 

dobrého partnera, který se o práci, 

děti a domácnost podělí. Ve vědě, 

stejně jako v jiných oborech, kde 

jdou znalosti rychle kupředu, nelze 

odejít na několikaletou mateřskou 

dovolenou nebo každodenně po práci 

nastupovat na druhou směnu. Pokud 

se povinnosti v rodině a domácnosti 

sdílí mezi partnery rovným dílem, 

není ovšem žádný problém se ve 

vědě udržet.

Máte oblíbenou vědkyni, které si 
opravdu vážíte, a dalo by se říci, že 
je Vaším vzorem? Mohla byste Vaši 
volbu zdůvodnit?
Mezi mé velké vzory patřila 

významná astrofyzička Jocelyn 

Bell Burnell, jejíž příběh mě velmi 

inspiroval. Prosadila se navzdory 

těžkému údělu v rodinném 

i profesním životě a nikdy 

oba inženýři a od dětství je také 

fascinoval vesmír. Mé znalosti ale 

pozitivně ovlivnily především pořady 

a knihy od velikánů jako Jiří Grygar, 

Carl Sagan nebo Stephen Hawking. 

K tvrdší a cílevědomější práci 

ve škole mě pak nakoply různé 

průpovídky o tom, že fyzika není obor 

pro holky. Chtěla jsem dokázat, že to 

není pravda.

Domníváte se, že české střední 
a vysoké školy dokážou obstát 
v evropské a celosvětové 
konkurenci? Proč jste se rozhodla 
studovat v zahraničí, a ne v České 
republice?
Myslím si, že české školství je 

určitě v mnoha směrech kvalitní, 

i když občas mírně rigidní. Čeští 

studenti i absolventi jsou ve světě 

konkurenceschopní a mnohdy 

opravdu úspěšní. 

Můj příběh je komplikovaný. 

Odcházela jsem v době, kdy to 

s českou vědou vypadalo špatně, 

především kvůli podfi nancování. 

Britský vzdělávací systém se mi 

líbil. Byl fl exibilnější a ukázal mi 

odlišný způsob myšlení od toho 

českého. Na střední škole jsem sice 

dostala méně faktických informací, 

ale naučila jsem se samostatnému 

a kritickému myšlení, což je pro 

život hodně důležité. Díky působení 

v zahraničních výzkumných 

laboratořích jsem získala unikátní 

zkušenosti a technické znalosti, 

které se mi teď při vývoji systémů 

pro ELI hodí.

nezahořkla. Měla jsem tu čest poznat 

ji osobně a mohu potvrdit, že je to 

úžasná žena. Možná ale čtenáře 

překvapím, když se přiznám, že 

velkou inspirací pro mě byla Ellie 

Arroway, smyšlená postava vědkyně 

z knihy Kontakt od Carla Sagana, 

která byla předlohou pro celovečerní 

fi lm uvedený pod stejným názvem. 

Ellie byla shodou okolností stejně 

jako Jocelyn také astrofyzička 

a obdivovala jsem u ní obrovskou 

osobní sílu, dravost a zároveň až 

dětinskou zvědavost a romantickou 

víru v čistou vědu.

Jakých profesních cílů byste ještě 
ráda dosáhla?
Vzhledem k tomu, že jsem zatím na 

začátku své kariéry, tak těch cílů je 

opravdu mnoho. Těším se, že povedu 

co nejdříve nějaké studenty. Nejprve 

na bakalářské a magisterské úrovni 

a brzy po tom i doktorandy. Také 

bych ráda učila nebo přednášela 

na univerzitě. Učení jsem si zkusila 

během doktorátu na Oxfordu a moc 

mě bavilo a naplňovalo. Hlavním 

vědeckým cílem je, aby projekty pro 

ELI, na kterých pracuji, fungovaly. 

Jsou to opravdu náročná témata, ale 

určitě stojí za to. ■

Kateřina Falk navštěvovala střední školu v St. Andrews ve Skotsku, vysokou školu studovala 
v Londýně a své univerzitní studium ukončila doktorátem v Oxfordu. Po čtrnácti letech 
strávených v zahraničí se vrátila zpět do České republiky a žije zde se svým švédským 
manželem a dvouapůlletou dcerou. Pracuje na pozici senior scientist v laserovém centru 
ELI Beamlines. O tom, jak se jí zde líbí, co jí baví a momentálně naplňuje, se dozvíte 
v následujícím článku.

Na ELI Beamlines Kateřina Falk působí ve výzkumném týmu 
zaměřeném na fyziku plazmatu.  

Vědkyně Kateřina Falk před laserovým 
centrem ELI Beamlines v Dolních Břežanech.
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Perspectives of ELI for the European Research Community

2nd ELIMEDICS Workshop

Carlo Rizzuto, the director general 
of the ELI Delivery Consortium 
International Association.

Nicolae-Victor Zamfi r (ELI Nuclear 
Physics in Romania).

From left: Constantin Haefner 
(Lawrence Livermore National 
Laboratory), Catalin Miron (deputy 
director general of ELI-DC AISBL), 
Roman Hvězda (ELI Beamlines 
project manager), Jan Řídký 
(director of Institute of Physics), 
Lóránt Lehrner (managing director 
of ELI-ALPS), Károly Osvay 
(scientifi c director of ELI-NP).

Participants of the 1st meeting 
about perspectives of ELI for the 
European research community.

The entire meeting was held 
at the ELI Beamlines laser center 
in Dolní Břežany.

Roman Hvězda, the ELI Beamlines 
project manager.

The meeting was full of stimulating 
discussions.

On the 31st of May and 1st of 

June, 2016 the ELI (Extreme 

Light Infrastructure) Delivery 

Consortium (ELI-DC) International 

Association (AISBL) organized 

a meeting about “Perspectives 

of ELI for the European Research 

Community”. The meeting was held 

at the ELI Beamlines laser center 

in Dolni Brezany. 

The main goals of the ELI-DC AISBL 

are to coordinate the three ELI 

pillars (ELI Beamlines in the Czech 

Republic, ELI Attosecond in Hungary, 

ELI Nuclear Physics in Romania) 

and to preserve their consistency 

and coherence as one pan-

European Research Infrastructure. 

The consortium also initiates the 

negotiations with prospective 

member countries of the future 

European Research Infrastructure 

Consortium (ELI-ERIC), which 

will provide open access for the 

international user communities.

The meeting was opened by 

The 2nd ELIMEDICS Workshop was 

held at ELI Beamlines on the 3rd 

and 4th March, 2016. ELIMEDICS 

is a regular workshop which 

aims to promote user activities 

related to biological and medical 

applications using the secondary 

sources (ions, electrons, X-rays) 

foreseen at ELI Beamlines. Within 

this framework, the aim of the 2nd 

ELIMEDICS workshop was to discuss 

with national and international 

users the capabilities of diff erent 

experimental areas at ELI Beamlines 

and to gather advanced user 

requirements in order to infl uence 

the future development of the 

secondary sources currently being 

implemented.  

The workshop gathered around 

70 international specialists of 

diff erent disciplines including 

Physicists, Biologists, Chemists, 

the director general of ELI-

DC AISBL, Carlo Rizzuto. The 

individual ELI laser centers were 

introduced by their directors 

Jan Řídký (ELI Beamlines in 

Czech Republic), Nicolae-Victor 

Zamfi r (ELI Nuclear Physics in 

Romania) and Lóránt Lehrner (ELI 

Attosecond in Hungary). Three 

round tables with titles “Optimizing 

the Organizational Structure of 

ELI”, “Enhancing ELI’s Capabilities 

through Eff icient Partnerships” 

and “Best User Access for 

Material Scientists, Medical 

Physicists and Medical Doctors from 

the Czech Republic (about 50%) and 

other European countries (Germany, 

Italy, UK, Hungary, France, Portugal, 

Romania). They contributed to high-

level presentations and discussions 

on the ELIMEDICS program topics. 

The presentations were distributed 

as follows:

•  6 talks on Radiobiology Eff ects of  

Short Particle Bunches

•  6 talks on Radiotherapy with Laser 

based Particle Beams

•  2 talks on Biomedical 

Infrastructures in the Czech 

Republic

•  4 talks on Imaging with advanced 

X-ray Sources

•  6 talks (out of which 5 were by 

ELI Beamlines young researchers) 

on Applications and User 

Availability at ELI-Beamlines

a Sustainable Operation of ELI” were 

led by the ELI Beamlines project 

manager Roman Hvězda, Research 

Technology Director of ELI-ALPS 

Károly Osvay and Scientifi c Director 

of ELI-NP Sydney Gales.

The main goal of the meeting 

was to identify and share with all 

present and potential ELI partners 

the main directions of cooperation 

and to fully realize the potential of 

the ELI – ESFRI project, as the fi rst 

international high-power laser facility 

for users. ■

Moreover several students (about 

10) have actively participated in the 

workshop through oral and poster 

presentations. The gender issue 

was also positively addressed 

with the participation of women at 

around 20%. On the basis of the 

oral contributions given by globally 

recognized specialists during 

the workshop, a fi nal round table 

discussion was also carried out 

exploring future user directions 

which might be followed. For 

instance the collaboration with 

national biomedical centers will 

be intensifi ed; additional European 

countries will be involved as well 

as the plasma medicine community. 

Moreover specifi c topics, such as 

pre-thermal approaches to pulsed 

radiolysis, pulsed radiotherapy 

with and without chemotherapy 

and personalized medicine, will be 

addressed. ■

38 ELI Beamlines Newsletter 13 | August 2016 39

TELEGRAPHICALLY



Her Excellency Ambassador Nadzirah Osman 
visited ELI Beamlines

Cenu MIPIN 2016 vyhrává ELI Beamlines

Volkswagen Maraton Praha 2016

Benno Willke visited ELI Beamlines

On February 11th, 2016 Her 

Excellency Ambassador of Malaysia 

to the Czech Republic Nadzirah Binti 

Osman visited the ELI Beamlines 

and HiLASE laser facilities in Dolní 

Břežany. The director of the 

Institute of Physics Jan Řídký, the 

ELI Beamlines Manager Roman 

Hvězda together with the HiLASE 

Scientifi c Coordinator Tomáš Mocek 

guided Her Excellency through both 

laser centers. The tour contained 

an expert explanation presented 

by laser and experimental scientists 

in order to introduce Her Excellency 

Nadzirah Osman to experimental 

programs which are planning to be 

realized at both laser centers. She 

summed up her impression in the 

sentence: „Very impressive facilities. 

I hope that Malaysia can establish 

collaboration with ELI and HiLASE 

in the near future”. ■

Prof. Benno Willke, the leader of 

the laser group at the American 

Enterprise Institute, came to the 

Czech Republic at the end of March. 

His program was really busy but he 

found time to visit the ELI Beamlines 

laser centre in Dolní Břežany.

Prof. Willke is responsible for 

the Advanced LIGO pre-stabilized 

laser subsystem. He is a member 

of the team that observed ripples 

in the fabric of spacetime called 

gravitational waves, arriving 

at the earth from a cataclysmic 

event in the distant universe. 

This confi rms a major prediction 

of Albert Einstein’s 1915 general 

theory of relativity and opens 

an unprecedented new window 

onto the cosmos. ■

Her Excellency Nadzirah Osman 
with her colleague Nurmiza 
Zakaria and representatives of the 
Institute of Physics CAS. 

Budova laserového 

centra ELI Beamlines 

získala "realitního 

Oscara" - cenu MIPIM 

2016 v kategorii Nejlepší 

průmyslový a logistický 

projekt. Ocenění bylo 

vyhlášeno 17. března 

ve francouzském 

Cannes v rámci 

27. ročníku Veletrhu 

investičních a realitních 

příležitostí. Autorem 

projektu je mezinárodní 

architektonická kancelář 

Bogle Architects. ■

Začátkem května se 

v Praze pořádal již 

22. ročník tradiční 

běžecké akce Volkswagen 

Maraton. Běží se hned 

ve čtyřech kategoriích 

a letos ovládli sportovci 

z ELI Beamlines svým 

vynikajícím výkonem 

fi remní štafetu na 3x10 km 

+ 1x12,195 km. Jiří Vaculík, 

Martin Fibrich, Martin 

Horáček a Pavel Trojek se 

s celkovým časem 2:42:19 

umístili na sedmém místě 

z 595 štafet. ■
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Total number 
of employees

ELI Researchers ELI Technical support ELI Admin support HiLASE

Employees and Countries

France

Italy

India

Columbia

Germany

Ukraine

Russia

Great Britain

Poland

Spain

USA

Lithuania

Slovakia

Croatia

Serbia

Canada

Sweden

Ireland

Costa Rica

Mexico

Portugal

China 

Greece

Cuba

Etiopia

Nepal

Belgium

Bulgaria

Austria

Netherlands

Japan

Belarus

Romania

Turkey

ELI 303 employees

HiLASE 60 employees

Employees

Employees

Total

Foreigners

Men

Research

Team   

Research

Team   

Women

Technical 

Staff

Technical 

Staff

Admin 

Staff

Admin 

Staff

85

41

303

60

128

3719

79

9

96

14

96
Admin Staff

79
Technical Staff

128
Research team

62
Foreigners

out of Total Amount

in Research Team

17
Foreigners

out of Total Amount

in Technical Staff

6
Foreigners

out of Total Amount

in Admin Staff
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