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už je to tady. Dva projekty Fyzikálního ústavu AV ČR – ELI Beamlines 
a HiLASE – mají své základní kameny. Jsou to poměrně velké a poměr-
ně originální kusy kamene a já jsem přesvědčen, že stejně velké 
a originální budou práce a výsledky výzkumníků. Proto nás všechny 
potěšilo, že se slavnostního ceremoniálu poklepání základního kamene 
ELI Beamlines v Dolních Břežanech zúčastnilo takové množství vý-
znamných hostů: předseda vlády Petr Nečas, ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy Petr Fiala, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, světí-
cí pražský biskup Václav Malý (který oběma kamenům požehnal), 
1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace Miroslava Kopi-
cová, šéfporadce premiéra pro výzkum a vědu Rudolf Haňka, velvyslan-
kyně Velké Británie a Rumunska Sian MacLeodová a Daniela Gîtmano-
vá, zástupci našich partnerů a řada dalších.

Ještě více potěšující je však to, co při ceremoniálu výše uvedení řekli. 
Jistě, každá slavnostní příležitost v sobě nese kus formálnosti. Přesto 
jsem měl radost, když jsem zejména z úst premiéra a ministra školství 
slyšel, že ELI Beamlines patří k prioritám České republiky v oblasti 
výzkumu a vývoje, s nimiž jsou spojena obrovská očekávání. Snad je 
to znamení, že se z hlediska podporystátních institucí našemu projektu 
blýská na lepší časy. Bylo by to opravdu třeba.

Příjemné čtení a ještě příjemnější prožití vánočních svátků Vám přeje

Vlastimil Růžička
výkonný ředitel ELI Beamlines  

ÚVOD

Vážení čtenáři,



ELI Beamlines

PRAGUE, CZECH REPUBLIC

23. 6. – 28. 6. 2013
Topics of seminars:

Participant Fee: 100 €

High-power ultrafast lasers

                                                                   

Generation of bright coherent and incoherent X-ray pulses using short pulse lasers
Free electron lasers from IR to x-rays
Ultrafast imaging techniques with short x-ray pulses
Function and applications of short x-ray pulses (including synchronizations)
Particle acceleration by lasers and applications: proton therapy
Physics of dense plasmas and warm dense matter, laboratory astrophysics
Ultra-intense laser matter interaction
nuclear physics with high-intensity lasers
Femtoscience: applications in biology, chemistry and solid-state physics
Generation of Attosecond pulses: Attoscience photonics

Generation and amplification of ultra-short laser pulses
High Average Power (HAP) DPSSL technology
High Energy (HE) DPSSL technology and applications                                                                      

The fee includes accommodation in a double room, 
refreshment, organizing costs, conference proceed-
ings and lectures visit fee.

Do not hesitate to contact us for further informa-
tion. For more information, please visit our website. 
The webpages will be updated as further informa-
tion becomes available.

www.eli-beams.eu/eli-events/eliss2013

ELI BEAMLINES 
SUMMER SCHOOL 
(ELISS 2013)
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ELI Beamlines a HILASE 
mají své základní kameny

TÉMA pOKLEpÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE

Projekty špičkových laserových center nedaleko Prahy ELI Beamlines a HiLASE 
vstoupily do další fáze. Na staveništi v Dolních Břežanech nedaleko Prahy se 9. 
října za účasti předsedy vlády Petra Nečase, ministra školství Petra Fialy, předsedy 
Akademie věd Jiřího Drahoše a pražského světícího biskupa Václava Malého usku-
tečnilo slavnostní poklepání základních kamenů staveb, v nichž nalezne sídlo nej-
větší vědecký projekt v dějinách České republiky.

Základní kameny ELI a HiLASE působí skutečně reprezentativně.

Foto: Renata LouvaRová, DanieL KRameR a ÚřaD vLáDy ČR
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ELI Beamlines

„ELI Beamlines umožní další zapo-
jení české vědy do mezinárodního 
prostředí a vytváří pro náš fyzikální 
výzkum obrovskou příležitost k růstu. 
Vidím to jako jedinečnou šanci,“ 
konstatoval premiér Petr Nečas, sám 
vzděláním plazmový fyzik. Podobně 
význam laserového centra zhodnotil 
i ministr školství, mládeže a tělový-
chovy Petr Fiala, kterému se 
za několik málo měsíců podařilo 
i díky bezproblémové spolupráci 
s vedením ELI Beamlines vyřešit dílčí 
problémy, jež postup projektu brzdily 
během působení jeho předchůdce. 
„S projektem ELI jsou spojena velká 
očekávání a já pevně věřím, 
že výstavba centra spolu se zaháje-
ním jeho provozu proběhnou 
v dohodnutém časovém rámci 
a v požadované kvalitě. Projekt sa-
motný pak nabídne velkou příležitost 
mladým vědcům v jejich přípravě 
na profesionální vědeckou dráhu 
a zároveň nemalou měrou přispěje 
k posílení konkurenceschopnosti 
České republiky,“ konstatoval mi-
nistr Petr Fiala. Zvlášť vyzdvihl také 
osobní přínos Vlastimila Růžičky, 
jehož jméno je se „značkou“ ELI Be-
amlines spojen již řadu let – nejprve 
jako náměstek ministra pro výzkum 
a vysoké školství, nyní jako výkonný 
ředitel projektu.

Biskup Václav Malý zastupoval praž-
ského arcibiskupa Dominika Duku, 
který vědeckému centru ELI Beamli-
nes nedávno vzkázal: „Vedle vědecké 
erudice bych mu přál také 
i nutnou míru intuice a především 
tým, ve kterém bude možné se na 
sebe jak ve vědecké práci, tak 
v osobních věcech plně spolehnout. 
Pokud dovolíte, vyprošuji Vám 
k tomu i Boží požehnání.“ Biskup 
Malý základním kamenům obou lase-
rových center požehnal i osobně.

Výkonný ředitel ELI Beamlines Vlas-
timil Růžička ve svém vystoupení mj. 
uvedl: „Ještě před několika týdny se 
objevovaly poplašné zvěsti, že rea-
lizace ELI je vážně ohrožena. Někde 
jsem se dokonce dočetl, že místo 
aby se stavělo, tak tady pořád stojí 
starý kravín. Ale jak vidíte, ono 

Ředitel Fyzikálního ústavu Jan Řídký v diskusi se světícím biskupem 
pražským Václavem Malým.

Zleva: ředitel FZÚ AV ČR Jan Řídký, předseda AV ČR Jiří Drahoš, 
ministr školství Petr Fiala, premiér Petr Nečas.
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Premiéra a ministra školství uvítal nejen výkonný ředitel ELI Beamlines Vlastimil Růžička, ale i filmaři, 
kteří připravují sběrný dokument o stavbě laserových center v Dolních Břežanech.

Biskup Václav Malý právě světí základní kámen ELI Beamlines.

Na kámen HiLASE klepali: hlavní premiérův poradce pro vědu Rudolf Haňka, 1. místopředsedkyně Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace Miroslava Kopicová, ředitel FZÚ Jan Řídký a biskup Václav Malý. Kamenu ELI se ujali pre-
miér Petr Nečas, ministr školství Petr Fiala, ředitel ELI Beamlines Vlastimil Růžička a předseda AV ČR Jiří Drahoš.
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„S přáním úspěšné realizace – Petr Nečas“

Premiér Petr Nečas při projevu, ve kterém vzpomenul i na své vysokoškolské studium fyziky.

Ceremoniál poklepání se odehrál v dobré náladě.
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TÉMA pOKLEpÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE

se staví, a to poměrně rychle.“ 
Připomněl také, že centrum ELI Be-
amlines bude svými parametry svě-
tově unikátní a že na přípravné fázi 
projektu Extreme Light Infrastructure 
(kromě ELI Beamlines má mít ještě 
maďarskou a rumunskou část) 
se aktivně podílelo 40 výzkumných 
institucí ze 13 evropských zemí. 
Na ceremoniálu ostatně nechyběly 
např. velvyslankyně Velké Británie 
Sian MacLeod a rumunská ambasa-
dorka Daniela Gîtman.

Přítomnost premiéra a ministra 
školství na dnešním ceremoniálu 
byla signálem, že nejambicióznější 
výzkumný projekt v naší historii se 
těší maximální politické podpoře. 
Přítomnost předsedy Akademie věd 
ČR Jiřího Drahoše a ředitele Fyzi-
kálního ústavu AV ČR Jana Řídkého 
zase symbolizuje pět let intenzivní 
práce, které obě instituce odvedly, 
aby Česká republika prostřednictvím 
ELI Beamlines mohla vstoupit mezi 
země s nejvyspělejšími výzkumnými 
infrastrukturami na svém území.

HiLASE

9. říjen byl neméně významný i pro 
sesterský projekt HiLASE. Projekt Fy-
zikálního ústavu AV ČR s podtitulem 
Nové lasery pro průmysl a výzkum 
si klade za cíl vybudovat výzkumné 
centrum mezinárodního významu, 
které se bude zabývat vývojem lase-
rů s průlomovými parametry a jejich 
aplikacemi v průmyslu. Rozpočet pro-
jektu HiLASE činí 800 milionu korun 
a je z 85% financován prostřednic-
tvím Operačního programu Výzkum 
a vývoj pro inovace z fondů EU. 

Už nyní je vědecký tým projektu 
HiLASE tvořen více než z poloviny 
zahraničními výzkumníky. Právě úzká 
mezinárodní spolupráce s předními 
světovými vědecko-výzkumnými in-
stitucemi z vyspělých zemí jako jsou 
např. Německo, Japonsko, Francie, 
USA či Jižní Korea je důležitým fak-
torem pro další rozvoj a úspěšnost 
projektu. Lasery nové generace s vy-
sokým průměrným výkonem vyvíjené 
v rámci projektu HiLASE bude možno 

používat zejména pro pokročilé tech-
nologické a průmyslové aplikace 
v široké škále oborů, ať už se jedná 
o klasické strojírenství (tepelné zpra-
cování, svařování, řezání a mikroobrá-
bění), letecký a automobilový průmy-
sl, energetiku, materiálový výzkum 
(studium prahu poškození optických 
materiálů), polovodičový průmysl 
(EUV zdroj pro litografii), medicínské 
aplikace nebo umění, kde lze lasero-
vého paprsku využít např. pro čištění 
uměleckých děl a předmětů. 

A jak jdou ELI Beamlines a HiLASE 
dohromady? “Naše koncepce je 
taková, že menší HiLASE by měl 
neustále pracovat na zdokonalování 
a vyvíjení dalších laserových tech-
nologií, zatímco ELI Beamlines bude 
poskytovat veškerý možný čas svým 
uživatelům,” vysvětlil účastníkům 
slavnostního ceremoniálu Jan Řídký, 
ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR. ■

Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a vědecký koordinátor projektu BIOCEV Václav Pačes v diskusi s kolegy.
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Základní kámen ELI Beamlines má i plastové prvky a uvnitř zabudovanou světelnou jednotku.
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Pane premiére, jste absolventem 
oboru fyzikální elektronika/fyzika 
plazmatu. Co pro Vás projekt ELI 
znamená nikoli jako pro politika, ale 
pro fyzika? 
Je to významná vědecká výzkumná 
kapacita, která vznikne v naší zemi, 
umožní tím další zapojení české 
fyziky do mezinárodního prostředí 
a vytvoří pro náš fyzikální výzkum 
obrovskou příležitost k růstu. Vidím 
to jako jedinečnou šanci.

Nelitujete někdy, že jste se fyzikou 
přestal zabývat a začal se věnovat 
veřejné činnosti? Sledujete ještě 

Fyzika je vlak, 
který mi už ujel, 
ale fandím jí,
říká premiér a fyzik v jedné osobě 
Petr Nečas

ROZHOVOR pETR NEČAS

Předseda vlády České republiky Petr Nečas má k projektu ELI Beamlines blízko 
nejen díky své oficiální funkci. V roce 1988 ukončil studium fyziky na Přírodovědec-
ké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Tématem jeho práce přitom nebylo nic 
jiného než právě plazmová fyzika. Později působil jako technolog a výzkumný a vý-
vojový pracovník v Tesle Rožnov pod Radhoštěm. Problematiku výzkumu zná tedy 
nejen z podkladů Rady pro výzkum vývoj a inovace, jíž jako premiér předsedá, ale 
také z vlastní zkušenosti. U příležitosti slavnostního poklepání základního kamene 
projektu ELI Beamlines, jehož se podle vlastních slov zúčastnil nejen jako premiér, 
ale také jako fyzik, nám odpověděl na několik otázek.

alespoň zpovzdálí odbornou litera-
turu? 
Mnohokrát jsem samozřejmě zalito-
val, nicméně nějak jsem se rozhodl. 
Jak fyzika, tak politika jsou velmi 
náročné partnerky, kterým se musíte 
věnovat naprosto naplno. Já dneska 
používám už přirovnání, že fyzika je 
vlak, který mi už ujel a já jen z peró-
nu mávám, nicméně se snažím ještě 
nějaké odborné záležitosti sledovat, 
ale opravdu v tuto chvíli jsem spíše 
než odborník na fyziku její fanoušek.

Jak se díváte na úroveň přírodověd-
ných znalostí naší mládeže 

a na zájem o studium přírodověd-
ných oborů? Co je v této oblasti 
třeba udělat? V čem by mohl pomo-
ci projekt ELI? 
Jsem znepokojen zhoršujícími se 
výsledky českých žáků a studentů 
v mezinárodním srovnání. Považuji 
kompetence a znalosti v přírodo-
vědných oborech za klíčové pro 
dlouhodobou konkurenceschopnost 
naší země a musíme se zaměřit na 
zvýšení kvality našeho školství neje-
nom univerzitního, o kterém se mluví 
nejčastěji, ale také velmi silně střed-
ního a základního. Je až fascinující, 
jak dnešní školství dokáže žákům 
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znechutit například matematiku nebo 
přírodní vědy. Nad tím se musíme 
vážně zamyslet. Případy dobré praxe 
v kvalitním vyučování matematiky 
a přírodovědných oborů musíme co 
nejvíce šířit a skutečně zvýšit v tom-
to kvalitu českého školství. 
ELI určitě může pomoci, protože 
umožní moderní vědu. Když se navíc 
spojí s něčím, co mladé lidi zaujme, 
tak by podobné projekty mohly 
přispět k většímu zájmu o studium 
přírodovědných oborů.

Je podle vašich zkušeností v 
politice převaha přírodovědně 

a technicky nebo humanitně a 
společenskovědně orientovaných 
lidí? Pozorujete v jejich přístupu k 
diskusi a řešení problémů nějaké 
systémové rozdíly? 
V první polovině devadesátých let si 
troufám říci, že jednoznačně převažo-
vali lidé s přírodovědným 
a technickým vzděláním, dokonce 
bych řekl, že převažovali dominantně. 
Ten poměr se postupně vyrovnává 
a já v tomto nárůstu podílu absolven-
tů humanitních a společensko-věd-
ních oborů vidím silnou souvislost 
s rostoucí iracionalitou české politiky.

Co si myslíte o tradičním spole-
čenském předsudku, podle kterého 
nepoznat Picassův obraz je trapas, 
ale neznat ani jeden Newtonův 
zákon je salonfähig?
Měli jsme i šéfku resortu školství, 
která se chlubila tím, že matematika 
ji nikdy nebavila, takže nás to nemů-
že překvapit. Myslím si, že 
ke vzdělanému člověku jednak patří, 
že pozná Picassův obraz, ale že má 
také základní znalosti z fyziky a pří-
rodovědných oborů. Obojí je pro mě 
důkazem vzdělanosti. ■

Petr Nečas psal kdysi svou diplomovou práci na téma plazmová fyzika. Kdyby se nestal politikem, možná by dnes 
byl součástí vědeckého týmu ELI Beamlines.
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ELI na Týdnu vědy a techniky

TELEGRAFICKY

V rámci největší popularizační 
vědecké akce na našem území, 
Týdne vědy a techniky pořáda-
ného ve dnech 1.–15. listopadu 
Akademií věd ČR s podtitulem 
Věda pro život, se v Praze usku-
tečnilo i několik přednášek věno-
vaných laseru obecně a centru 
ELI Beamlines zvlášť. První z nich 
měla název Interakce laserového 
záření s látkou a jejím autorem byl 
Jan Prokůpek. Následovalo téma 
Tajemství krátkovlnného záření, 
které prezentoval Jaroslav Nejdl. 
Přednáška Jakuba Nováka zase 
nesla název Tajemství laseru – ELI 
Beamlines. První dvě se konaly 

v Clam-Gallasově paláci a přilákaly 
dohromady přes stovku zájemců 
z řad široké veřejnosti, poslední 
proběhla za nemenšího zájmu 
na půdě AV ČR, přičemž v publiku 
dominovali tentokrát zejména žáci 
středních škol se zájmem o fyziku. 
V rámci Týdne vědy a techniky 
se již tradičně konají také Dny 
otevřených dveří Fyzikálního ústa-
vu AV ČR a i na nich byl tým ELI 
Beamlines přednáškově zastoupen 
– výzkumníky Františkem Batystou 
a opět Jakubem Novákem. A nutno 
dodat, že rovněž tyto akce se se-
tkaly se zájmem posluchačů. ■

Národní technická knihovna patřila ELI
Workshop o ELI Beamlines 
v Ballingově sále Národní technic-
ké knihovny, pořádaný poslední 
květnový den Fyzikálním ústavem 
AV ČR a ČVUT, nesl název „Staví-
me nejintenzivnější laser na světě 
zaměřený na uživatelský výzkum, 
buďte s námi v týmu!“ Projekt 
laserového centra v Dolních Bře-
žanech počítá s úzkou spoluprací 
nejen s vysokými školami 
a vědeckými ústavy – členy Kon-
sorcia ELI CZ – ale také s podniky 
průmyslové sféry. Prorektor ČVUT 
pro vědeckou a výzkumnou čin-
nost Vojtěch Petráček zdůraznil, 
že absolventi a pracovníci ČVUT 
jsou už nyní členy projektové-
ho týmu a členy mezinárodního 
vědeckého poradního výboru ISAC 
(International Scientific Advisory 

Committee) - orgánu složeného 
z předních zahraničních vědců 
v oboru fyziky laserů, který bdí 
nad kvalitou vědecké náplně pro-
jektu ELI Beamlines. 
Současný stav projektu představili 
ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR 
Jan Řídký a ředitel ELI Beamlines 
Vlastimil Růžička. O možnostech 
spolupráce na vědeckém progra-
mu PW a multi-PW laserového 
systému pohovořil vedoucí vý-
zkumného týmu Pavel Bakule. 
Experimentální část výzkumných 
programů projektu popsal Georg 
Korn, vědecký koordinátor pro 
tematický výzkum. „Sesterský“ 
projekt HiLASE, jehož hlavní misí 
je vyvinutí nových vysokovýkono-
vých laserů pro průmyslové 
a vědecké aplikace, představil jeho 

projektový manažer Tomáš Mocek.  
Možnosti financování projektů 
výzkumných infrastruktur z pro-
gramu Horizont 2020 předestřela 
Naděžda Witzanyová z Minister-
stva školství, delegátka ESFRI. 
V druhé části semináře prezento-
vali možnosti spolupráce 
na technickém a stavebním 
programu Pavel Korouš (manažer 
projekčního technického týmu) 
a hlavní koordinátor investiční 
výstavby Jiří Vaculík. O příleži-
tostech spolupráce pro univer-
zity společně pohovořili Vojtěch 
Petráček a projektový manažer ELI 
Beamlines Roman Hvězda. Násle-
dovaly diskusní panely, kterých 
se zúčastnili členové Konsorcia 
ELI CZ a obchodně techničtí pra-
covníci pro oblast laserů a lasero-
vých systémů. ■

Smlouva na první fázi stavby lase-
rového centra ELI Beamlines 
s renomovanou firmou Strabag 
byla uzavřena v září a ve chvíli, 
kdy čtete tyto řádky, je její reali-
zace už v plném proudu. Součástí 
stavebních prací je mj. vyhloubení 
jámy o rozměrech fotbalového 
hřiště a s objemem 93 tis. m3. 
Finanční náklady přesáhnou 50 
mil. korun. A co bude dál? Na první 
fázi stavby plynule naváže její 
hlavní etapa, kterou bude realizo-
vat vítěz dalšího výběrového řízení 
připraveného opět zcela transpa-
rentním způsobem. V této souvis-
losti se hodí připomenout, že Úřad 
na ochranu hospodářské soutěže 
před časem zamítl žádost jednoho 
z neúspěšných uchazečů o veřej-
nou zakázku na první etapu stavby 
a nevydal předběžné opatření, 
které by stavbu laserového centra 
zdrželo o několik měsíců. ■

První fáze stavby 
má dodavatele
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Rumunská část Extreme Light 
Infrastructure byla v září definitiv-
ně schválena Evropskou komisí. 
Projekt s názvem ELI Nuclear 
Physics (ELI-NP) má být evropskou 
„laboratoří“ nového typu otevře-
nou širokému spektru výzkumu 
od samotných základů fyziky přes 
jadernou fyziku, astrofyziku až 
po aplikace v oblasti materiálových 
věd a věd o živé přírodě.
Rumunský ELI NP je podobně jako 
ELI Beamlines jednou z částí pro-
jektu, který Evropské strategické 
fórum pro výzkumné infrastruktury 
(ESFRI) označilo už v roce 2006 
jako jednu z prioritních částí mapy 
evropských výzkumných pracovišť 
nové generace.
Garantem realizace ELI NP je Ná-
rodní institut pro fyziku a jaderné 
inženýrství Horia Holubei (v přípa-
dě ELI Beamlines je to analogicky 

Rumunská část ELI na startu

Fyzikální ústav AV ČR). Jedna 
z nejmodernějších současných 
vědeckých infrastruktur má vznik-
nout v Măgurele jižně od hlavního 
města Rumunska, Bukurešti. „ELI-
-NP je přesně ten druh projektu, 
kterých chceme v budoucnu vidět 

vyrůstat víc. Je zacílen na prudký 
rozvoj výzkumu a inovací s jasnou 
přidanou hodnotou, která zaručí, 
že každé Euro bylo moudře inves-
továno,“ komentoval rozhodnutí 
komisař EU pro regionální politiku 
Johannes Hahn. ■

Švédský panovník Karel XVI. Gustav 
navštívil Českou republiku společně 
s misí švédské Královské inženýrské 
akademie (IVA), jejímž je patronem. 
Delegaci tvořili zástupci švédského 
průmyslu, úřadů a univerzit. Součástí 
programu čtyřdenní královské techno-
logické mise bylo i setkání 
s představiteli Akademie věd ČR. Pro-
jekt ELI zastupoval ředitel Fyzikálního 
ústavu AV ČR Jan Řídký. Své dojmy 

Švédský král se seznámil s projektem ELI

ze setkání shrnul: „Jsem rád, 
že představitelé švédské 
Královské inženýrské akademie 
mají zájem o spolupráci v oblasti 
výzkumu a vývoje s Českou repub-
likou. S misí královské akademie 
přijeli také zástupci firem zabýva-
jících se nanotechnologiemi. 
V této oblasti pomůže otevřít 
cestu k průlomovým objevům i ELI 
Beamlines.“ ■

On 1 and 2 November, ELI Beamli-
nes hosted a high-level meeting 
between representatives of the 
project teams in charge of the 
implementation of the three ELI 
facilities. This meeting, which took 
place at the Liblice Castle, 
in the North of Prague, invol-
ved the scientific and technical 
directors of the ELI Attosecond, 
ELI Beamlines and ELI Nuclear 

1st ELI multi-PW laser meeting

Physics facilities as well as re-
presentatives of the three sites’ 
top management. Initiated by the 
designated Director General of the 
ELI Delivery Consortium (ELI-DC), 
this meeting defined mechanisms 
and structures to strengthen colla-
boration and interaction between 
the three implementation teams 
at the scientific and technological 
levels. ■
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Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala podepsal rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Centrum pro 
inovace a transfer technologií (dále CITT). Příjemcem dotace je Fyzikální ústav AV ČR, který je také garantem projek-
tu ELI Beamlines. CITT je podpořen v rámci prioritní osy 3 Komercializace a popularizace VaV Operačního programu 
Výzkum a Vývoj pro Inovace. Projekt CITT bude z 85% financován z  prostředků Evropské unie (Evropský fond pro 
regionální rozvoj) a z 15% státním rozpočtem ČR. Celkové způsobilé výdaje CITT činí cca 50 milionů korun. Ukončení 
projektu se plánuje na 31. 5. 2015.

Smyslem projektu je podpora užšího využití výsledků výzkumu a vývoje aplikační sférou prostřednictvím inovací. 
Centrum pro inovace a transfer technologií se zaměří na mimopražské výzkumné projekty Fyzikálního ústavu AV ČR 
– superlaser ELI  a projekt HiLASE. Konečným cílem CITT je vytvořit zázemí a servisní středisko na principu one-stop-
shop pro uplatnění jejich výsledků výzkumu a vývoje v praxi a přispět tak k maximalizaci komerčního 
a vědeckého potenciálu těchto projektů.

Specifické cíle CITT:

•		Vytvoření	uceleného	systému	transferu	technologií	a	komercializace	výstupů	ELI	Beamlines	a	HiLASE;	
•		Vytvoření	systému	ochrany	práv	k	duševnímu	vlastnictví	u	výstupů	ELI	Beamlines	a	HiLASE	a	jejich	využívání;
•	Zajištění	propagace	a	účasti	v	profesních	sítích;
•	Zajištění	kvalitního	vzdělávání	a	rozvoje	v	oblasti	transferu	technologií,	ochrany	práv	duševního	vlastnictví	a	komer		
cializace vědecko-výzkumných pracovníků projektů ELI Beamlines a HiLASE.

Uživatelé a partneři projektu CITT:

•		Zaměstnanci	ELI	Beamlines,	HiLASE	a	dalších	vědecko-výzkumných	institucí	zaměřených	na	laserové	nebo	lasery	
využívající	technologie;
•		Zástupci	aplikační	sféry,	tj.	zejména	firem	s	potenciálem	spolupráce	při	vývoji	technologií,	využití	výzkumné	in-
frastruktury	a	výzkumných	výsledků	ELI	Beamlines	a	HiLASE;
•		Zaměstnanci	a	studenti	vysokých	škol	a	univerzit	zaměřených	na	výzkum	laserových	technologií	a	souvisejících	
oborů. ■

Hlavním cílem projektu Vrcholoví řídící pracovníci ELI Beamlines (zkráceně Top ELI) je prostřednictvím přenosu know-
how zkušených manažerů vytvoření kvalitního týmu pro zabezpečení realizace výzkumných a vývojových aktivit 
v rámci Centra excelence ELI Beamlines a dále vytvořit dostatečný potenciál jeho rozvoje a růstu kvality. Úspěšná re-
alizace projektu tohoto rozsahu bezesporu závisí na odpovídající kapacitě lidských zdrojů, ať po stránce budování fy-
zické infrastruktury, tak k přípravě a provádění unikátních vědeckých experimentů a využívání vybudované infrastruk-
tury. Přenos know-how z obdobných unikátních center ze zahraničí je tak jedinou možností jak efektivně snížit riziko 
případného selhání v těchto snahách. Prostřednictvím vysoce zkušených manažerů dojde k přenesení know-how 
směrem k realizačnímu a výzkumnému týmu, nastavení odpovídajících struktur a veškerých nutných procesů, které 
umožní zdárnou realizaci implementační a provozní fáze centra.
Podrobné informace o projektu naleznete na stránkách www.eli-beams.eu/cs v sekci věnované Operačnímu progra-
mu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ■

Centrum pro inovace 
a transfer technologií

Top ELI

NOVÉ pROJEKTY
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Předmětem projektu Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (zkráceně Postdok) je 
posilování stávajících kapacit výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd a vytvoření pracovních pozic pro postdok-
torandy a jejich integrace v rámci těchto týmů. Celkem 11 postdoktorandů, kteří budou vybráni regulérním výběrovým 
řízením bude plnit vědecko-výzkumné úkoly výzkumných týmů synergických projektů ELI a HiLASE.
Hlavním cílem projektu je přenos znalostí a know-how od postdoktorandů k cílovým skupinám prostřednictvím kom-
plexního programu vzdělávacích aktivit, který bude probíhat na univerzitách a VaV institucích zapojených do Konsor-
cia ELI- CZ.
Dosud se uskutečnila výběrová řízení k osmi postdoktorandským pozicím a seminář k Teorii a aplikaci laserů 
na Západočeské univerzitě v Plzni. Podrobné informace o projektu naleznete na stránkách www.eli-beams.eu/cs 
v sekci věnované Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ■

Postdok

1. What is your opinion about needs of commercialisation at scientific institutes?
The scientific and technical personal of research institutes are faced and are driving the latest
developments in many areas. During their work they generate a multitude of new ideas about
technical devices and complete processes. Some of them are certainly worth being pursued in
a commercial environment because they may generate value for the society. One of the main
generator of wealth in our developing knowledge based society will be products and processes
containing results of high level research and development. Scientific institutes are a seed generator
for this development
2. How can be a technology transfer office beneficial for a success of ELI Beamlines and HiLASE?
I think this office should support the scientists and technicians to organize the above mentioned
process by helping with the generation of IP out of research ideas and results and help with the
creation of companies by providing easy means and funding ideas and connections to generate
sustainable business units. The IP is the most important first step to have a good basis for a company
generation. ■

2 questions for Georg Korn
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Co Vás vedlo k tomu stát se očním 
chirurgem? 
Měl jsem to štěstí, že jsem nastoupil 
coby mladý lékař na oční oddělení 
ÚVN Praha v době, kdy oční lékař-
ství začalo prodělávat kvalitativní 
přerod. Do té doby to byl nízkonákla-
dový obor rozumějící a věnující se 
konzervativně hlavně zevní části a 
přednímu oddílu oka. Koncem sedm-
desátých a počátkem osmdesátých 
let minulého století se začal použí-
vat operační mikroskop a změnil se 
radikálně způsob operace šedého 
zákalu. Můj tehdejší primář a učitel 
doc. Cigánek mi dal velkou příležitost: 
nejenomže mě sám učil, ale vyslal 
mě i do zahraničí, a tak jsem 
se mohl osobně zúčastnit boomu, 
který oční lékařství prodělalo a pro-
dělává dodnes.

Jak dlouho již s lasery pracujete?
Od roku 1983. V této době jsem 
navázal spolupráci s profesorkou He-
lenou Jelínkovou z Katedry fyzikální 
elektroniky Fakulty jaderné a fyzikál-
ně inženýrské ČVUT v Praze. Společ-
ně jsme vyvinuli 1. československý 

Řez laserem – 
přesný, hladký, 
nekrvácí

piko- i nanosekundový fotodisruptivní 
laser Oftalas FJFI ČVUT, který sloužil 
na očním oddělení Ústřední vojenské 
nemocnice do poloviny devadesá-
tých let minulého století. 

K čemu všemu se lasery v očním 
lékařství používají?
Využití laserových technologií v oč-
ním lékařství je velmi široké. Uplatňují 
se totiž jak v diagnostice, tak v léčbě 
očních nemocí. K diagnostice očních 
onemocnění slouží především helium-
-neonové lasery. Jejich červené svět-
lo dovolí například zmapovat rohovku 
a sítnici, změřit sílu zánětu v přední 
komoře oční nebo rychlost proudění 
krve v očních cévách. Zajímavější 
a asi i významnější je laserová léčba 
očních onemocnění. Rozeznáváme 
několik způsobů této léčby. Velmi 
důležitá je léčba fototermická. Při ní 
se laserová energie přemění v teplo. 
V ozářeném místě vznikne zánět 
a posléze pevná jizva. Takto se Nd-
-YAG laser se zdvojenou frekvencí 
používá k léčbě onemocnění sítnice 
postižené např. cukrovkou, zánětem, 
rizikem odchlípení apod. Používá se i 

k léčbě zeleného zákalu. Lasery 
s vyšší energií a o vlnové délce, kte-
rá se vychytává v cílové tkáni,
 se používají k řezání. Typicky se 
k tomuto účelu používá vysokoener-
getických CO2 a Nd-YAG laserů. Řez 
tkání je naprosto přesný, hladký 
a málo krvácí. Takto se operují napří-
klad převislá víčka. Při fotodisruptivní 
léčbě vytváří vysokoenergetický Nd-
-YAG laser v cílové tkáni plazmatický 
výbuch. Touto „jiskrou“ lze rozbíjet 
jemné oční struktury. Nejčastěji se 
takto léčí šedý nebo zelený zákal.

Jak probíhá operace šedého záka-
lu? 
Při operaci šedého zákalu se nejprve 
otevře přední pouzdro zkalené čočky, 
tímto otvorem se rozbije a odsaje 
zkalený obsah a do takto vyčiště-
ného zbytku pouzdra původní oční 
čočky se vloží čočka umělá. Zadní 
plocha pouzdra se bohužel někdy 
za čas opět zkalí a vznikne druhotný 
šedý zákal. Tento problém se potom 
řeší právě plazmatickou jiskrou foto-
disruptivního Nd-YAG laseru. Jedno-
duše se v centru zkaleného zadního 

SERIÁL LASER A JEHO ApLIKAČNÍ pOTENCIÁL

V minulém čísle Newsletteru ELI Beamlines jsme vás na tomto místě seznámili 
s využitím laserových technologií v letectví a kosmonautice. Nyní se pustíme 
do oblasti medicíny, konkrétně do oční chirurgie. V rozhovoru s přednostou oční kli-
niky Ústřední vojenské nemocnice docentem Jiřím Paštou vám představíme nejen 
typy laserových zařízení, které se používají při léčbě různých očních onemocnění, 
ale také osobní úspěchy odborníka, jenž s lasery běžně pracuje.

2

doc. MUDr. Jiří Pašta,CSc.
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pouzdra, tedy uvnitř oka a za umě-
lou nitrooční čočkou, vytvoří sérií 
plazmatických výbuchů otvor, který 
opět umožní vidění. V současné době 
se začíná k primární operaci šedého 
zákalu používat i femtosekundový 
laser, který je velmi perspektivní. 
Mylný je rozšířený dojem, že prvotní 
šedý zákal lze operovat laserem bez 
otevření oka. Není tomu tak. Stále je 
to operace při otevřeném oku 
a femtosekundový laser pouze zčásti 
nahrazuje ruku chirurga i ultrazvuk, 
který se v současnosti k rozbití vnitř-
ku čočky rutinně používá.

Jak se od sebe liší operační zákrok 
prováděný laserovým zařízením 
a ostrým skalpelem? 
Rozdíl mezi oběma postupy je hlavně 
v preciznosti provedených řezů 
a v logistice operace. Laser při 
správném nastavení provede řezy 
přesněji než ruka chirurga, což je 
předností hlavně u refrakčních ope-
rací, kde se zároveň řeší dioptrická 
vada nebo vetchozrakost. Většinou 
laser není na operačním sále, takže 
musí proběhnout transport pacienta 

od laseru na operační sál. Kvůli tomu 
tato operace trvá déle. Automatickým 
řešením je vlastnictví velkého ope-
račního sálu (nebo jeho přestavba) 
a týmová práce, kdy jeden chirurg 
operuje laserem a druhý, zkušenější 
dokončuje.

Laserem lze také provádět korek-
ci očních vad. Jak probíhá tento 
zákrok?
V současnosti se korekce očních vad 
provádí hlavně excimerovými lasery. 
Tato tzv. fotoablace je v poslední 
době velmi populárním laserovým 
výkonem. Excimerové lasery jsou 
schopné tvarovat povrch rohovky 
do předem spočítaného tvaru. Z po-
vrchu rohovky se tak vytvoří jakoby 
trvalá kontaktní čočka a nemocný je 
zbaven nutnosti nosit brýle. U krátko-
zrakosti do -6Dpt je úspěšnost téměř 
stoprocentní a komplikací je mini-
mum. I u záporného astigmatizmu 
do -3Dpt jsou výsledky velmi dobré. 
U těžší krátkozrakosti se dá zákrok 
na povrchu rohovky provést dvakrát 
nebo se provede odpaření tkáně pod 
odkrytou povrchovou rohovkovou 

lamelou, tzv. LASIK. I zde je úspěš-
nost velmi vysoká. Horší je situace 
u dalekozrakosti, kde se zatím daří 
snížit hodnotu oční vady jen o asi 
3-5Dpt a téměř v polovině případů 
není výsledek trvalý.

V čem spatřujete největší přínos 
využití laserových technologií 
v očním lékařství?
Největší přínos laserových technolo-
gií jednoznačně vidím v preciznosti 
laserem prováděných výkonů a hlav-
ně také v tom, že očaři umožní 
v některých případech operovat 
uvnitř oka cestou jeho obalů bez 
fyzického porušení jejich kontinuity. 
V celé společnosti, v medicíně a v 
očním lékařství zvláště se lasery sta-
ly neodmyslitelným atributem techni-
ky moderního věku. Jejich důležitost 
v medicíně potvrzuje i existence 
Společnosti pro využití laserů v me-
dicíně, jejíž jsem členem. V osmdesá-
tých letech, když jsem v oftalmologii 
začínal, byl laser supermoderní 
technikou, dnes je běžnou součástí 
naší každodenní praxe, kterou si bez 
něho nedovedeme představit. ■

Laserový zákrok při operaci v Ústřední vojenské nemocnici Praha.
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HILASE AKIRA ENDO

Industrial research 
needs us! 

Why did you choose the Czech 
Republic as the place for living and 
working? How did you get to know 
about the HiLASE project?
In September 2010, I participated at 
the 6th edition of the High Energy 
Class Diode Pumped Solid State 
Laser Workshop that took place at 
the University of Versailles Cam-
pus in France. I met there a project 
coordinator, Mr Tomáš Mocek, who 
introduced me the HiLASE project 
content in details and mentioned 
that HiLASE project needs highly 
qualified researchers. And it was 
exactly what I wanted to start doing.

Where did you lead your research 
before you joined HiLASE project 
as a Research Programme Leader?
Before I joined the HiLASE team, I 
was working as a visiting scientist 
and a senior advisor at Forschungs 
Zentrum Dresden Rossendorf - Laser 
Particle Acceleration Division. During 
my stay in Dresden I visited the Insti-
tute of Physics in Prague and that 
was the time when I got to know 
more about ELI and HiLASE. 

What did you expect from the Hi-
LASE project? What attracted you 
the most?
I have been working in the spe-
cific field of short wavelength light 
source in various projects. Short 

pulse thin disc laser technology is 
the key for the achievement of the 
goal, because this technology is 
implied in the real applications. My 
speech at 2012 International Work-
shop on EUV and Soft X-Ray Sourc-
es (Dublin, October 2012) concerned 
this topic. For greater improvement 
the laser technology must go further 
because its performance is limited 
due to the conventional design. 
The disc technology of today can-
not overcome this limitation and we 
believe that the laser specification 
can be better. We must prove it and 
I think that we can do it. The mar-
ket needs us and that is why the 
HiLASE project has started at the 
right time.

What is the most striking differ-
ence between Czech and Japanese 
working environment for you?
I like the spirit which is present at 
the HiLASE project. The whole team 
consists of more than 35 members 
and I lead a smaller team than I 
used to in the past when I worked in 
Japan. The communication between 
the HiLASE team members is much 
faster and smoother. In Japan, we 
had the offices and laboratories at 
the different places. That was really 
time-consuming. Working at the Hi-
LASE project is less exhausting. 

In your opinion, how could be your 
research programme beneficial 
for the Czech industry and compa-
nies? 
The main outcome of the Research 
Programme 1 will be the establish-
ment of solid-state thin-disk lasers 
with unique parameters for the in-
dustrial and scientific research using 
the novel technique of diode pump-
ing which, compared to the tradi-
tional flash-lamp pumping schemes, 
features a high stability, efficiency, 
high energy, and high peak power. 
In the best case once the concept 
works, the specialised laser compa-
nies can use this system. The spe-
cific industrial applications include 
in particular the machining and the 
modification of material properties, a 
generation of pulsed X-ray radiation, 
and the EUV lithography. We hope 
that the laser wavelength conversion 
to the green, blue and UV spectral 
range will open way to further ap-
plicability of the system, e.g. material 
and surface processing and modifi-
cation, marking, drilling, cutting, fix-
ing techniques and investigation of 
microelectronic components (photo 
masks, silicon substrates, TFT-LCD, 
etc.). There are only 4 research 
groups in the world (e.g. in Germany, 
in Japan or in US) that are working 
in the similar direction as we are. ■

Interview with Akira Endo
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Akira Endo, Director of the HiLASE Research Programme 1
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HILASE NOVINKY V pROJEKTu HILASE

HiLASE má svou Sofii
V červenci 2012 začaly výzkumné týmy projektu HiLASE  instalovat a testovat první dodané vybavení  dočasné labo-
ratoře SOFIA, která se nachází na Fyzikálním ústavu AV ČR. V měsíci září pak vědci zahájili první experimenty. Pro-
měny laboratoře Sofia, detailní fotodokumentaci i budoucí experimenty můžete sledovat v sekci Laboratoř na: www.
hilase.cz.

08/2012
Vědci z Výzkumného programu 1 zahájili stavbu autokorelátoru a spustili 
jeho testování. Členové VP2 se zabývali instalací kryostatu, vakuových 
čerpacích systémů a spektrometru s vysokým rozlišením.

10/2012
Členové výzkumných týmů konzultovali s externími odborníky aktuální 
trendy v EUV litografii a při té příležitosti je seznámili i s nejnovějším 
vybavením dočasné laboratoře SOFIA.

07/2012
Laboratoř byla vybavena optickými stoly.

09/2012
Na konci záři se již laboratoř pyšní ochrannými boxy optických stolů. Mezi 
hlavní výstupy patří tenko-diskový zesilovač v kontinuálním režimu .
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Členové projektového týmu HiLASE s pracovníky LLNL

Zástupci projektu HiLASE uzavřeli 
dne 21. 9. 2012 smlouvu o dílo na 
zhotovitele výstavby objektu Hi-
LASE a přípravu území s firmou OHL 
ŽS. Vítěz veřejné soutěže nejlépe 
splnil hodnotící kritéria, která byla 
uveřejněna na webových stránkách 
projektu. OHL ŽS, a.s.,  je dynam-
ická multioborová firma s více než 
šedesátiletou tradicí a řadí se mezi 
největší a nejvýznamnější stavební 
společnosti v České republice. Mezi 
její úspěšně realizované stavby patří 

Ve dnech 10. – 14. 9. 2012 se v 
Brně konal již 54. ročník Mezinárod-
ního strojírenského veletrhu (MSV). 
Zástupci budoucího  laserového 
centra HiLASE představili projekt 
zájemcům z řad  návštěvníků i 
vystavovatelů díky úzké spolupráci s 
brněnským Ústavem přístrojové tech-
niky a jeho projektem ALISI. Letos 
se tohoto vedoucího průmyslového 
veletrhu ve střední Evropě zúčastnilo 
1 873 vystavovatelů, z nichž polovina 
byla ze zahraničí. Zhruba 80 000 
návštěvníkům z 50 zemí světa byly 
ukázány všechny klíčové oblasti 
strojírenského průmyslu v devíti spe-
cializovaných oborech. Návštěvníci 
veletrhu jsou z řad odborné 
veřejnosti, přes sedmdesát procent 
návštěvníků ovlivňuje rozhodování 
o investicích, třetina pak patří k vr-
cholovému managementu podniků. ■

Po zahájení realizace projektu se 
členové HiLASE zapojili do detailního 
rozpracování jednotlivých vědec-
kých programů a technologických 
alternativ, dílčích koncepcí a zejmé-
na hledání nejvhodnějšího návrhu 
laserového systému v rámci Výzkum-
ných programů 1 a 2. V období mezi 
lednem a květnem 2012 pak pracov-
níci  projektu HiLASE vytvořili 167 
stránkový dokument STDR (Scien-
tific and Technical Design Report), 
který obsahuje detailní návrhy řešení 

Výstavba laserového centra 
HiLASE zahájena!

Ani HiLASE 
nechyběl 
na mezinárodním 
strojírenském 
veletrhu v Brně

Posily v experimentálním týmu

např. výstavba univerzitního kam-
pusu v Brně či realizace výstavby 
Národní technické knihovny. Firma 
zabezpečuje rekonstrukce, moderni-
zace a realizace staveb nejen v ČR, 
ale i zahraničí. V rámci revitalizace 
areálu brownfields v katastrál-
ním území Dolní Břežany zahájila 
společnost OHL ŽS, a.s., práce na 
novostavbě výzkumného centra Hi-
LASE a přípravě území pro výstavbu 
laserových zařízení dne  25. 9. 2012. 
■

laserových systémů pro oba výzkum-
né programy. V červenci 2012 bylo 
STDR projektu HiLASE velice kladně 
hodnoceno mezinárodním vědeckým 
expertním panelem, který tvořili vý-
znamní vědci, jako jsou Dr. Hiromitsu 
Kiriyama z Japan Atomic Energy 
Agency – Quantum Beam Science 
Directorate, Prof. Lalit Mohan Kukreja 
z Raja Ramanna Centre for Advanced 
Technology (Indie) a Dr. Alvin Erland-
son  z Lawrence Livermore National 
Laboratory (California, USA).   ■
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SERIÁL

Jaroslav Nejdl o svých 
pracovních zkušenostech 
ze zahraničí
Tento mladý vědec strávil minulý rok v laboratoři, patřící 
Colorado State University (CSU) ve Fort Collins, která 
je zaměřena na vývoj zdrojů rentgenového záření a jejich 
aplikace. Během této stáže se podílel na projektu zabývajícím 
se vývojem plazmatického zesilovače měkkého rentgenového 
záření generovaného laserovým pulsem a na dvou aplikačních 
experimentech, které využívaly již existující rentgenové lasery 
buzené kapilárním výbojem, jednak pro mikroskopii biologických 
vzorků a pak také pro tzv. digitální holografickou mikroskopii.

Z jakého důvodu jste se rozhodl 
vyjet za vědou do Spojených států 
amerických? Proč právě USA? 
Jaké přínosy pro Vás zahraniční 
stáž měla?

Po třech letech práce v oddělení 
Rentgenových laserů, jehož vědecká 
činnost se v důsledku příprav projek-
tu ELI Beamlines poněkud utlumila, 
jsem si uvědomil, že je čas získat 

nové zkušenosti někde v zahraničí. 
Již během magisterského studia 
jsem absolvoval roční stáž ve fran-
couzské laboratoři LOA, takže dobře 
vím, že každá změna působnosti 

ZpĚT DOMŮ, DO ELI 2
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Příklad obrazného analogického 
myšlení: antropocentrická mandala 
křesťanského kabalisty a alchymis-
ty Heinricha Khunratha vyjadřuje 
skrytou realitu světa.

začínajícího vědce mu přináší řadu 
nových zkušeností, zejména jedná-li 
se o práci v oblasti experimentální 
fyziky. 
Skupina profesora J. J. Roccy z CSU 
je jednou z nejlépe fungujících skupin 
zabývajících se plazmatickými rent-
genovými lasery na světě, tudíž mě 
přirozeně lákala práce právě v tomto 
týmu. Navíc se mi podařilo uspět 
v juniorské kategorii Fulbright-Ma-
sarykova stipendia, takže mému 
odjezdu nemohlo nic zabránit.
Kromě spousty nových znalostí 
a zkušeností získaných během mého 
působení v této skupině jsem 
se seznámil s řadou skvělých lidí 
a měl možnost poznat trochu jiný 
systém fungování laboratoře, kdy 
organizaci a odborný dozor zajišťuje 
hrstka profesorů a valná většina prá-
ce je vykonána studenty magister-
ského a doktorského studia, na které 
jsou oproti českým poměrům kladeny 
poměrně vysoké nároky.

Vracíte se po roce zpět do ELI, jaké 
jsou Vaše pocity? Co od projektu 
očekáváte?
Kromě spolupráce s odborníky jako 
je Stéphane Sebban z LOA, kterého 
se podařilo pro projekt získat¹, bych 

chtěl přispět k rozvoji místní vědecké 
komunity, která se bude muset ještě 
rozrůst, aby naplnila očekávání spo-
jená s tak velkým projektem. Potrvá 
sice ještě několik let, než laser ELI 
vystřelí první paprsek světla do expe-
rimentální komory, ale dobře fungující 
vědecký tým také nevznikne přes 
noc. Rád bych se také podílel na zvý-
šení zájmu českých studentů 
o obory, které se budou na ELI roz-
víjet, ať už prostřednictvím populari-
začních přednášek či seminářů, tak 
i skrze systematickou výuku a vede-
ní studentských prací². 

Co bude náplní Vaší práce v rámci 
projektu ELI Beamlines?
Nyní se zapojím do vědecké aktivity 
zabývající se generací rentgenového 
záření pomocí ultrakrátkých lasero-
vých pulsů. V současné době pra-
cujeme na detailním návrhu experi-
mentálních prostor na ELI Beamlines, 
stejně tak ale připravujeme expe-
rimenty na existujících zařízeních. 
Zatím tedy přirozeně hodlám zůstat 
u rentgenových zdrojů, do budoucna 
se ale nebráním posunu 
k jiným fyzikálním tématům.

Jak byste porovnal 
podmínky české vědy 
se zahraničím? Co je 
horší/lepší?
Nemyslím, že bych byl 
kompetentní udělat 
takové srovnání. 
Z mého pohledu vždy 
nejvíce záleží na 
organizačních schop-
nostech a odborných 
znalostech vedoucího 
a na kvalitě 
a motivaci členů 
týmu. Je jasné, 
že Newtony, Einstei-
ny nebo Feynmany 
výzkumné instituce 
nezaplníme. ■
¹Pozn. red.  Tento vědec se do 
projektu ELI Beamlines zapojil 
prostřednictvím podpůrné-
ho projektu OP VK: „Vývoj a 
aplikace vysoce intenzivních la-
serových zdrojů rentgenových 
impulsů a protonových svazků“ 
CZ.1.07/2.3.00/20.0279
²Pozn. red. V současné době 
jsou vypsána dvě témata baka-
lářských a magisterských prací 
a výzkumných úkolů zabývající 
se problematikou generace 
rentgenového záření, která jsou 
uveřejněna 
na webových stránkách projek-
tu www.eli-beams.eu v sekci 
spolupráce se studenty.

Komplex laboratoří Colorado State University ve Fort Collins
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Patříte k nejmladším členům týmu 
ELI Beamlines. Berete práci pro 
projekt i jako možnost rozšiřování 
zkušeností díky kontaktu s vědec-
kými kolegy z různých zemí, kteří 
pro ELI také pracují?
Samozřejmě. Nejen z různých zemí, 
ale i z různých oborů, to je podle mě 
podstatné zmínit.

Jaká je vůbec vaše největší vědec-
ká meta?
Tím způsobem jsem nikdy nepřemýš-
lela, je pro mě těžké si určit jeden 
konkrétní, ten nejvyšší, cíl. 
Chtěla bych vždycky dělat práci, 
která má smysl, a chtěla bych ji dělat 
dobře. Lze to považovat za největší 
vědeckou metu?

V ELI mají studenti 
možnost pracovat 
ve špičkových 
mezinárodních týmech,

ELI Beamlines bude výzkumné pracoviště otevřené nejen z me-
zinárodního, ale samozřejmě i z genderového hlediska. Na tomto 
místě vám postupně představíme některé z žen, které se podílejí 
na přípravě budoucího výzkumného centra v Dolních Břežanech.

Co vás přivedlo k zájmu o fyziku? 
Je za tím nějaká rodinná „anamné-
za“?
 Možná částečně – v rodině máme 
hlavně inženýry, matematika mě 
vždycky bavila. Ale rodiče s oblibou 
tvrdí, že fyziku jsem si vybrala po 
tom, co jsem utrpěla otřes mozku. 
Dlouho jsem tehdy musela zůstat 
doma, četla jsem učebnici fyziky 
a poprvé mě napadlo, jak zajímavé 
musí být tento obor studovat, zjistit, 
jak všechno funguje. Ale patrně větší 
zásluhu než úraz hlavy na tom má 
paní profesorka Töpferová, která mě 
fyziku učila na gymnáziu.

Co máte v rámci projektu ELI na 
starosti? 
Jsem součástí týmu, který připravuje 
terče pro urychlování iontů laserový-
mi pulsy s velmi vysokou intenzitou. 
Svazky urychlených částic mohou 
být využity v různých oborech (často 
zmiňovaná je např. léčba rakoviny 
pomocí hadronové terapie), ale stu-
dium interakce hmoty s takto inten-
zivními laserovými pulzy je zajímavé 
už samo o sobě. Fyzika potřebuje 
základní výzkum. 

Je to přesně to, co chcete dělat 
i v budoucnu, nebo byste se časem 
raději přesunula k jiné specializa-
ci? 

4SERIÁL ŽENY V ELI 

říká Lucie Štolcová
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Lucie Štolcová vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Diplomovou práci psala na téma Analysis and Realization 
of Nanostructures for SERS. V současné době studuje v doktorském studiu tamtéž V rámci ELI Beamlines pracuje na terčích pro urychlování iontů 
laserovými pulsy.

Nikdy se nemá říkat nikdy, ale zatím 
bych chtěla zůstat u přípravy terčů. 
Vidím před sebou ještě spoustu 
zajímavé práce. Dosud jsem 
se věnovala hlavně přípravě poly-
merních mikrostrukturovaných terčů 
pomocí samouspořádání, ale časem 
se můžeme přesunout k úplně jiným 
geometriím a materiálům. A na to 
se těším. 

Jak se Vaše zaměření v ELI téma-
ticky kryje s Vaším působením 
na FJFI?
Vrstvy samouspořádaných poly-
merních kuliček, které jsou na ELI 
používané jako terče pro urychlo-
vání iontů, na FJFI používáme jako 

„šablonu“ pro přípravu kovových 
nanostruktur různých tvarů, které by 
bylo obtížné získat jiným způsobem. 
Kovové nanostruktury mají zajímavé 
optické vlastnosti (např. „zesilují“ 
elektromagnetické pole ve svém 
okolí), které se navíc dají ladit třeba 
právě tvarem a velikostí nanočástic, 
a díky tomu nacházejí uplatnění jako 
velice citlivé optické senzory. Na FJFI 
se zajímáme především o senzory na 
principu povrchem zesíleného Rama-
nova rozptylu (SERS).

Myslíte, že ELI má co nabídnout 
talentovaným studentům a dokto-
randům?
Jsem přesvědčená o tom, že pra-

covat pro ELI je ohromná příležitost. 
Je jen málo oborů, ve kterých u nás 
studenti dostanou možnost podílet 
se na špičkovém výzkumu, navíc 
v mezinárodních vědeckých týmech. 
A já jsem měla velké štěstí, že jsem 
tuto možnost dostala.

Máte nějakou osobní zkušenost s 
genderovými předsudky v oblasti 
vědy a výzkumu?
Žádná se mi teď nevybavuje. A ani 
mě to nepřekvapuje, když si uvědo-
mím, kolik ve výzkumu pracuje žen. 
Vždyť v některých oborech jich je 
většina. ■
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V sedmém čísle Newsletteru ELI 
Beamlines jsme na tomto místě před-
stavili rané pokusy využití lasero-
vých technologií ve vědecko-výzkum-
ných oborech, jako jsou biomedicína, 
zkoušení a opracování materiálů a 
metrologie. Nyní budeme v raných 
pokusech pokračovat a seznámíme 
vás s využitím laserů při dálkové 
detekci a lokaci, v oboru optické 
komunikace a optoelektroniky a ve 
fyzice plazmatu. Podrobnější popis 
těchto aplikací doplněný rozsáhlou 
bibliografií naleznete v článku L. 
Juhy „Laserová věda 
a technika v českých zemích: 
stručný přehled rané fáze historic-

Rané pokusy o využití  
laserů ve vědě a technice 
v našich zemích

kého vývoje a nárys jeho pozdějšího 
vyústění“ otištěném v periodiku 
Práce z dějin techniky a přírodních 
věd (č.15/2007) a v článcích pamět-
níků soustředěných ve speciálním 
dvojčísle Československého časopi-
su pro fyziku (č. 4-5/2010) vydaném 
k 50. výročí prvního laseru.

Dálková detekce a lokace
Lasery umožnily v druhé půli šedesá-
tých let realizovat optickou variantu 
radaru. Laserový radar – lidar (=light 
detection and ranging), o kterém 
jsme již hovořili s V. Fedosovem 
v sedmém čísle Newsletteru ELI 
Beamlines v článku o laserových 

technologiích v kosmonautice, byl 
vyvinut na FJFI ČVUT a využíván 
ke sledování umělých družic. Další 
využití lidaru bylo meteorologické, 
kde sloužil hlavně ke stanovení vzdá-
leností, rozměrů a hustoty oblaků. 

Optické komunikace 
a optoelektronika
Již v první polovině šedesátých let 
nastínil M. Procházka nové a velmi 
lákavé možnosti, které lasery nabízejí 
pro přenos informací. Oproti radio-
vým spojům může laserový paprsek 
přenášet informace při výrazně větší 
propustnosti telekomunikačního 
kanálu. 

4SERIÁL KApITOLY Z DĚJIN LASERu

 Detail laserového vysílače na observatoři VÚGTK – Pecný- rubínový oscilátor, zesilovač 
a teleskop.

 
Rubínový laser KFE FJFI ČVUT pro dál-
kové monitorování atmosféry využívající 
Ramanova rozptylu.

(díl druhý)
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Výzkum na poli optoelektroniky byl za-
hájen v následujících směrech: vývoj 
polovodičových laserů jako zdrojů zá-
ření, zařízení a postupů pro modulaci 
optického signálu, studium jeho šíření 
optickými vlákny 
a následně nalézání nových citlivých 
a spolehlivých metod detekce. Tato 
se u nás začala velmi silně rozvíjet v 
sedmdesátých letech a její boom trvá 
dodnes. 

Fyzika plazmatu
Ve fyzice plazmatu mohou být lasery 
použity dvěma odlišnými způsoby. 
V prvním případě je velmi intenzívní 
svazek laserového záření fokuso-
ván, aby způsobil dielektrický průraz 
prostředí, v němž se šíří a generoval 
vysokoteplotní plazma. Druhý způsob 
spočívá ve využití laserového svazku 
k získání informací o plazmatu vytvo-
řeném jiným laserem, elektrickým vý-
bojem atp. K získání hustého horkého 
plazmatu, u něhož je hlavní motivací 
výzkumu dosažení podmínek inercii-
ální termojaderné syntézy, se svazky 
výkonových laserů fokusovaly přímo 
na povrch pevných terčů umístěných 
ve vakuových interakčních komorách. 
První pokusy tohoto druhu proběhly 
na FJFI ČVUT, kde posléze vyústily 
v konstrukci výkonového systému 

GOLEM pracujícího s neodymovým 
sklem. Kromě toho se již v první půli 
sedmdesátých let na KFE FJFI ČVUT 
studovala interakce laserového záře-
ní s plazmatem teoreticky. Souběžně 
probíhaly na Fyzikálním ústavu ČSAV 
práce na systému PERUN, jehož 
aktivní prostředí představoval ato-
mární jód produkovaný fotodisociací 
vhodného alkyljodidu. 

V osmdesátých letech umožnily oba 
systémy pracovníkům FJFI a FZÚ 
osvojit si práci s laserovými systémy 
sestávajícími z oscilátoru a řetězce 
zesilovačů a získat zkušenosti 
i s generací a pokročilou diagnosti-
kou vysokoparametrového laserové-
ho plazmatu. Tak bylo možno 
na sklonku devadesátých let získat 
z Garchingu jódový fotodisociační 
laserový systém ASTERIX. Ten nyní 
poskytuje v Badatelském centru 
PALS jednotlivé laserové impulzy 
doby trvání kolem 350 ps o energe-
tickém obsahu až 1 kJ, které jsou k 
dispozici široké komunitě uživatelů 
z České republiky i ze zahraničí. 

Závěr: jak souvisela konstrukce 
prvních laserů s ranými pokusy 
o jejich využití 
Práce na vývoji prvních laserů, 

o nichž jsme v Newsletteru referovali 
dříve, umožnily řadě českých 
a slovenských badatelů získat zkuše-
nosti, s nimiž se pak pustili do jejich 
vědeckých a technických aplikací. 
Lze důvodně předpokládat, že 
do vlastností zdrojů a jejich výstupu 
měli hlubší vhled, než kdyby si lasery 
prostě koupili, což ostatně v tehdejší 
ČSSR nebylo možné. Tento aspekt 
je pro úspěšné uživatelské expe-
rimenty důležitější, než se obecně 
soudí. Řada zdrojů již také byla „šita 
na míru“ zamýšleným aplikacím. 
Získané zkušenosti mnozí ze zmí-
něných pracovníků využili v druhé 
půli šedesátých let, kdy se dočasně 
otevřely širší možnosti mezinárod-
ní spolupráce a na zahraničních, 
materiálně většinou velmi dobře 
vybavených, pracovištích významně 
přispěli do světové laserové vědy 
jak v oblasti konstrukce pokročilých 
laserových zdrojů, tak jejich vědec-
kého a technického využití. Aplikační 
aktivity u nás samozřejmě pokračo-
valy v sedmdesátých a osmdesátých 
letech. Omezovaly je však politické 
a ekonomické nedostatky tehdejšího 
společenského systému. ■

Badatelské centrum PALS (Prague Asterix Laser System) s laserovým systémem ASTERIX.  
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NApSALI O NÁS

Česko je prý krásná země s velmi vzdělanými a otevřenými lidmi. Bohužel se ale neumějí „prodat“ a brzdí je zbytečná 
byrokracie. Tak vidí Česko špičkový německý fyzik Georg Korn, který se z Berlína přestěhoval do Prahy, a už víc než 
rok pomáhá českým vědcům vybudovat poblíž Prahy centrum ELI – nejintenzivnější laser pro uživatelský výzkum na 
světě. „Strávil jsem tři roky v Spojených státech, takže mohu srovnávat. V porovnání s Američany jsou čeští studenti 
a mladí vědci velmi vzdělaní. Ovšem až zbytečně skromní. Američané mají po studiích méně znalostí, ale zato lépe 
dokážou nastartovat svou kariéru a prodat to, co umí.“ ■
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-55939250-cesi-toho-umeji-vic-nez-americani-ale-neumeji-se-prodat-rika-nemecky-fyzik  

| 27. 5. 2012 |

Češi umějí víc než Američani, ale neumějí se prodat, 
říká německý fyzik

| 19. 6. 2012 |

Přísné podmínky pro veřejné zakázky českým badatelům mnohdy neumožní nákup přesně takových přístrojů, které 
by potřebovali. Má to být chlouba české vědy, jež nakopne domácí výzkum do hvězdných výšin. Ano, miliardová cent-
ra excelence. Nejintenzivnější laser světa ELI v Dolních Břežanech, nejrychlejší superpočítač IT4Innovations v Ost-
ravě nebo víceoborové středisko CEITEC v Brně. Nečekané problémy ale vědcům přinášejí i právní mantinely, které 
určují, jak a který (byť unikátní) mikroskop si můžou pořídit a jak rychle si postaví nový areál. ■
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/vedci-v-labyrintu-paragrafu-pravni-speky-brzdi-miliardove-projekty

Vědci v labyrintu paragrafů. Právní špeky brzdí miliardové 
projekty

| 22. 8. 2012 |

At the extreme of the petawatt-class-laser craze is definitely the Extreme Light Infrastructure (ELI) - Europe’s project 
that will increase the peak power of ultrashort-pulse lasers to a whopping 200 PW and peak intensities of 10exp25 
Watts per square centimeter. Not yet built, the ELI will begin with a more modest 10 PW laser and advance to 200 
PW by 2017. In his Photonics Frontiers article in Laser Focus World in January 2011, Jeff Hecht described some of 
the	applications	that	make	ELI	and	all	petawatt-class	lasers	so	exciting;	for	example,	proton	acceleration	to	the	70-
250 MeV range is needed for cancer therapy and ultrahigh-energy ultrashort pulses enable photonuclear physics 
studies that could lead to nuclear waste disposal. ■
http://www.laserfocusworld.com/blogs/photon-focus/2012/08/petawatts-proliferate.html 

Petawatts proliferate

Jak vypadá posunutý harmonogram projektu?
„I podle posunutých milníků by v optimálním případě měla být do konce roku 2015 realizována drtivá část projektu, 
měla by být nakoupena většina technologií a dokončena stavba. Počítá se s tím, že by to bylo dokončeno do roku 
2016, přičemž potom nastane období ladění - nejde totiž jen přijít a otočit vypínačem, to udělali v CERN a víte, jak to 
dopadlo. Ten náběh je plánován nadva až tři roky. S tímto plánem budeme vyjednávat.“ ■
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=758306

Rozhovor s Vlastimilem Růžičkou, výkonným ředitelem 
ELI Beamlines
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| 23. 8. 2012 |

„Objevuje se řada článků, které projekt ELI poškozují, a to především v očích Evropské komise financující projekt z 85 
procent. Možná, že je stát bude muset doplatit, možná také ne. Psaní o ztracených 350 milionech je zatím zbytečné 
plašení veřejnosti,“ říká v rozhovoru pro Českou pozici Vlastimil Růžička, výkonný ředitel ELI Beamlines. A má 
v záloze plán, jak neztratit ani korunu. Je jím nástroj fázování (phasing), k němuž vydala Evropská komise v lednu 
2012 metodický pokyn, zatím ještě neschválený, který v případě velkých výzkumných infrastruktur umožňuje 
rozložení plateb do dvou programových období. Česko by se dle Růžičky mělo pokusit vyjednat fázování ELI. ■
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/superlaser-eli-jak-neztratit-ani-korunu 

Superlaser ELI: Jak neztratit ani korunu

V Dolních Břežanech se slavnostně otevřela stavba superlaseru ELI. Jde o největší projekt z center excelence, které 
mají v České republice vzniknout za peníze z evropských strukturálních fondů. Evropská komise na jeho stavbu 
odsouhlasila 6,9 miliard korun. Rozjezd projektu nejdříve brzdilo dlouhé rozhodování bruselských úředníků, poté 
tříměsíční otálení tehdejšího ministra školství Josefa Dobeše. “Největší překážkou je zákon o veřejných zakázkách,” 
říká o aktuálním stavu projektu ELI jeho výkonný ředitel Vlastimil Růžička, který věří, že i přes počáteční zdržení sti-
hne centrum dobudovat do konce roku 2015. ■
http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-57838360-technologie-ktere-poptavame-jeste-neexistuji-rika-sef-centra-se-
superlaserem

| 9. 10. 2012 |

Technologie, které poptáváme, ještě neexistují 

| 9. 10. 2012 |

V Dolních Břežanech dnes odpoledne proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen vědeckého komplexu, který 
má ambici přilákat fyziky z celé planety. (...) Laserové centrum ELI, pro které tady v Dolních Břežanech vznikají zákla-
dy, je suverénně nejambicióznějším vědeckým projektem v historii České republiky. Už za čtyři roky tady má pracovat 
na dvě stě fyziků z různých zemí. ■
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/212411000101009/obsah/223105-nejvetsi-laser-na-svete/   

Reportáž z poklepání základního kamene ELI Beamlines

| 9. 10. 2012 |

Je to skutečně tak, že centrum ELI Beamlines má být na světové úrovni? Nebo je to jen slogan, kteří používají 
politici, ale není to úplně přesné?
„Ne, ne. Pokud se skutečně podaří vybudovat centrum ELI Beamlines, jak je vyprojektován, tak opravdu půjde 
o největší výzkumné laserové centrum - v Evropě určitě, a pravděpodobně vedle jednoho či dvou amerických 
i na celém světě. Čili jde o skutečně významný počin, který v této zemi v takovém měřítku dosud nebyl.“ ■
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/212411058311009/ 

Rozhovor s Bedřichem Rusem, koordinátorem laserových 
technologií ELI Beamlines
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Výběrové řízení na novou pozici tech-
nického ředitele, která byla vytvořena 
na doporučení mezinárodního 
odborného panelu, má svého vítěze. 
Stal se jím pětapadesátiletý Fran-
couz Bruno Le Garrec, který má za 
sebou nejen bohatou vědeckou práci 
v oblasti atomové spektroskopie a la-
serové fyziky a optiky, ale disponuje 
také řadou řídících zkušeností. 

Výkonný ředitel ELI Beamlines 
Vlastimil Růžička komentoval příchod 
Bruna Le Garreka do týmu ELI 
Beamlines takto: „Jsem rád, že nás 
posílí člověk s takovým přehledem 
a zkušenostmi v oboru. Domnívám 
se, že jeho práce může být pro nás 
velkým přínosem. Stačí se podívat 
na Brunův životopis a je jasné, že ELI 
Beamlines rozhodně není jeho první 
pracoviště tohoto typu.“

5. listopadu 2012 proběhl v 
pražském Hotelu Diplomat první Stu-
dentský den ELI Beamlines. Studenti, 
doktorandi i zájemci z řad nejširší 
veřejnosti měli jedinečnou příležitost 
seznámit se prostřednictvím 
přednášek předních světových vědců 
s novinkami na poli laserových a 
optických technologií. Své příspěvky 
přednesli Sergej Bulanov (Japan 
Atomic Energy Agency, Japonsko), 
Janos Hajdu (Uppsala University, 
Švédsko), Christoph Rose-Petruck 
(Brown University, USA), Stefan 
Karsch (Max-Planck-Institut für Quan-
tenoptik, SRN) nebo Luís O. Silva 

ELI Beamlines - 
Bogle Architects 6:0 

U příležitosti poklepání základního 
kamene ELI Beamlines se uskutečnil 
také exhibiční fotbalový zápas mezi 
naším týmem a reprezentací pro-
jektanta stavby laserového centra, 
firmy Bogle Architects (posílenou 
o jednoho zástupce technického 
dozoru, společnosti Gleeds). Díky 

Nový technický ředitel ELI Beamlines – Bruno Le Garrec

Studentský den 2012

Šest nula

Profesionální kariéra Bruna Le Gar-
reka je svázána s francouzskou 
Komisí pro atomovou energii (Com-
missariat à l’Energie Atomique – 
CEA), což je navzdory názvu jedna 
z nejprestižnějších evropských 
vědeckých institucí. Od roku 1982 
se tam podílel např. na projektech 
Atomic Vapor Laser Isotope Separa-
tion  nebo Laser Mégajoule. V letech 
2000 – 2002 pracoval jako koordiná-
tor evropského programu Adaptool 
(Adaptive Optics for High Power 
Lasers), o šest let později byl členem 
National Ignition Campaign review při 
Lawrence Livermore National Labora-
tory v USA. Významně se podílel i na 
projektech HiPER a samozřejmě i ELI 
(mj. byl konzultantem Centre national 
de la recherche scientifique pro 
tento projekt). 

Le Garrekovy pedagogické 
zkušenosti jsou neméně bohaté. 
Zahrnují např. University of Wuhan 
v Číně, Technical University of Orsay, 
univerzity v Paříži nebo Bordeaux. 
Má za sebou více než šest desítek 
odborných publikací, které jsou často 
citovány.

V příštím čísle přineseme s Brunem 
La Garrekem obsáhlý rozhovor. ■

(Instituto Superior Técnico, Portugal-
sko). Přímo v sále sledovala jejich 
prezentace téměř stovka účastníků 
(kapacita byla plně vyčerpána), 
a dalších pět tisíc zájemců se 
připojilo prostřednictvím online 
přenosu nejen na našem webu, ale 
i na stránkách aktualne.cz a technet.
cz. Byli mezi nimi nejen obyvatelé 
ČR, ale i Francie, USA, Německa, 
Korejské republiky, Irska, Portugalska 
a řady dalších zemí z celého světa.

Na webových stránkách 
www.eli-beams.eu jsou ke stažení 
jednotlivé prezentace. ■

fotbalové kvalitě našeho týmu se 
nakonec jednalo o exhibiční zápas 
v pravém slova smyslu. Svědčí 
o tom výsledek 6:0 (po poločase 
20:0). Za poznámku stojí, že náš tým 
byl složen ze zástupců vědeckých, 
technických i administrativních 
složek několika národností. Foto-
grafie z utkání naleznete na straně 
31. ■

TELEGRAFICKY

Registrace účastníků

Úvodní slovo

Krátký film o projektu ELI Beamlines

S. Bulanov: Non linear waves in laser plasmas, Accelleration of charges particles and photons in laser plasmas

Přestávka

J. Hajdu: Imaging with short intense X-ray  pulses 

Diskuse

Oběd

C. Rose Petruck: Time resolved X-ray phase sensitive imaging and imaging based on X ray diffracted of a sample

S. Karsch: Femtosecond laser driven X-ray sources

Přestávka

L. O. Silva: From the energy frontier to gamma-ray bursters: uncovering the secrets of extreme physics with ultra intense lasers

Ukončení ELI studentského dne

PROGRAM

Nejintenzivnější laser pro uživatelský výzkum

8:30

9:00

9:10

9:20

10:35

11:00

12:15

12:30

13:30

14:45

16:00

16:20

17:35

ELI BEAMLINES

STUDENTSKÝ

DEN 2012
Pro všechny studenty se zájmem o lasery

5. listopadu
Hotel Diplomat

Evropská 15. Praha 6

Studentský den není zpoplatněn. 
Účast je možná pouze po předchodzí registraci na adrese http://www.eli-beams.eu/cs/eli-events/eli-beamlines-studentsky-den-2012/



31

Jakub Janďourek patřil i bez kopaček k nejtvrději hrajícím mužům 
na hřišti.

Foto: Bogle Architects a Florian Gliksohn

Vědec na fotbalovém trávníku - arménská posila 
Sargis Ter-Avetisyan

Šlo sice o přátelské utkání, ale standardní fotbalová tvrdost - 
byť většinou v mezích pravidel - nemohla chybět.

Daniele Margarone přinesl do hry týmu ELI Beamlines italskou 
technickou vyspělost.

Hattrick se podařil projektovému manažerovi Romanu Hvězdovi.

Organizátor zápasu Michal Chudožilov patřil k oporám reprezentace 
ELI Beamlines. Klidný, rozvážný, spolehlivý.
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TELEGRAFICKY

The 2nd ELIMED Workshop was 
held in Catania on 18th and 19th 
October 2012, at Laboratori 
Nazionali del Sud (LNS) of Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN). ELIMED is a joint collabora-
tion, based on a Memorandum of 
Understanding signed in May 2012 
by ELI Beamlines and LNS, which 
aims at initiating the scientific 
and technological work related to 
medical applications foreseen at 
ELI Beamlines. This includes in 
particular the investigation of new 
approaches, based on laser-driven 
proton sources, for potential 
future applications in the field of 

ELIMED goes on

hadron-therapy of tumors. Within 
this framework, the aim of the 2nd 
ELIMED workshop was to consti-
tute several task groups of inter-
national specialists that will be in 
charge of working on the concep-
tual design of this core beamline 
of the ELI Beamlines facility. The 
workshop gathered more than 65 
specialists of different disciplines 
like Physics, Biology, Chemistry, 
Medicine and medical doctors 
coming from Europe, Japan, and 
the US, who contributed to high-
level presentations and discus-
sions on the topic. ■

ELI na LOH v Londýně
Největší výzkumný projekt v 
dějinách naší země byl součástí 
úspěšné expozice České republiky 
na Letních olympijských hrách v 
Londýně. Celá expozice na látko-
vém pozadí byla součástí návrhu 
renomované architektky Evy 
Jiřičné, čemuž bylo přizpůsobeno 
i grafické zpracování prezentace 
ELI Beamlines. Snímek zachycu-
je stánek Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy (jehož byla 
prezentace ELI Beamlines součás-
tí) krátce před otevřením pavilonu.        
■

ELI Beamlines Senior Scientist Da-
niele Margarone’s article entitled 
Laser-driven Proton Acceleration 
Enhancement by Nanostructured 
Foils was accepted in the presti-
gious journal Physical Review Let-
ters. It’s another proof our scienti-
fic team consists of true experts. 
Here’s the abstract of the article: 
“Nanostructured thin plastic foils 
have been used to enhance the 
mechanism of laser-driven proton 
beam acceleration. In particular, 
the presence of a monolayer of 
polystyrene nanospheres on the 
target front-side has drastically 
enhanced the absorption of the in-
cident 100 TW laser beam, leading 
to a consequent increase in the 
maximum proton energy and beam 
charge. The cut-off energy increa-
sed by about 60% for the optimal 
spheres’ diameter of 535-nm in 
comparison to the planar foil. 
The total number of protons with 
energies higher than 1 MeV was 
increased approximately 5 times. 
To our knowledge this is the first 
experimental demonstration of 
such advanced target geometry. 
Experimental results are inter-
preted and discussed by means 
of 2½-dimensional Particle-In-Cell 
(PIC) simulations.” ■

Daniele 
Margarone’s 
article being 
published 
in Physical 
Review Letters 
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Zajímá vás, jak vypadá současné složení projektového týmu ELI Beamlines? Jaký je podíl zaměstnanců pracujících v 
administrativě, ve výzkumu a v technice? Kolik zahraničních vědců již s projektem ELI Beamlines v rámci programu 
OP VK navázalo pracovní poměr? Čísla se budou s postupujícím náborem nových zaměstnanců měnit, nyní předklá-
dáme výsledky z října letošního roku.  

STATISTIKY

43

28

6

1

5 54

ELI OP VK CITT celkem

technici

0 29

31 39 2 72
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Volit můžete 
z několika forem předplatného:

  tištěný Československý časopis pro 
fyziku: 456 Kč/rok (22 €)

  rozšířená elektronická verze ČČF na internetu: 390 Kč/rok (15,30 €)

  kombinované předplatné (tištěný časopis + rozšířená elektronická 
verze): 550 Kč/rok (25,60 €)

Objednávky: cscasfyz.fzu.cz, e-mail: cscasfyz@fzu.cz, tel.: 266 052 152, 
(adresa: FZÚ AV ČR, v. v. i., Redakce ČČF, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8).

Aktuální čísla zakoupíte i v prodejnách v Praze (Národní třída 7, Václavské nám. 
34, Na Florenci 3, Technická 6, Celetná 18, Žitná 25), Brně (nám. Svobody 13), 
Ostravě (Zámecká 2) a v Olomouci (Biskupské nám. 1).

http://cscasfyz.fzu.cz
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 Č E S K O S L O V E N S K Ý  Č A S O P I S

PRO FYZIKU

Nobelovy 
ceny za fyziku 
(2011) zamířily 
do vesmíru

Co vše ještě 
lze vybádat 
o starém dobrém 
grafi tu: 
cesta ke grafénu 
a Nobelově ceně 
za fyziku (2010)

Mössbauerův 
život, jev 
a spektroskopie

Geimova létající 
žába aneb silná 
magnetická pole 
a diamagnetika

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha 
http://cscasfyz.fzu.cz                   svazek 62

 Č E S K O S L O V E N S K Ý  Č A S O P I S

PRO FYZIKU
Odbornost  

Garantujeme přesnost a odbornost 
předkládaných informací. O náplň kaž-
dého čísla se stará tým oborových re-

daktorů, všechny publikované příspěv-
ky jsou recenzovány.

Přístupnost
Orientujeme se především na přehle dové 
referáty uvádějící nové či jinak význačné 
výsledky zasazené do širšího kontextu, 
srozumitelné i čtenářům s různým vzdě-

láním a odbornou praxí. 

Tradice
Současnou podobu „žlutého“ časopi-
su získal ČČF v roce 1968. Nabízíme 

osvědčenou kvalitu odborné publikace. 
Předplatitelé mají k dispozici archiv 

článků ve formátu PDF.

vědecko-populární časopis českých a slovenských fyziků

ČČF je časopisem nejen 
pro fyzikální badatele, 
studující fyziky, 
pedagogické pracovníky 
vyučující fyziku, ale i pro 
techniky, matematiky, 
přírodovědce jiných 
oborů a poučené laiky.

Staňte se čtenářem ČČF
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 Č E S K O S L O V E N S K Ý  Č A S O P I S

PRO FYZIKU

Higgsův boson 
objeven?

Kruhové 
urychlovače u nás

Rentgenová 
difrakce (1912): 
Max von Laue

Krystalografi cká 
společnost

Difrakčně- 
-refrakční
rentgenová optika

Rentgenová 
multivrstvá 
zrcadla

Keplerův přínos 
krystalografi i

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha 
http://cscasfyz.fzu.cz                   svazek 62
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 Č E S K O S L O V E N S K Ý  Č A S O P I S

PRO FYZIKU

Rychlost neutrin 
teorií relativity  
nakonec 
neotřásla

Urychlovače 
nabitých částic 

Periodická 
řešení 
Einsteinových 
rovnic 

Vodík v počítači, 
v laboratoři 
a ve vesmíru

Index lomu 
vzduchu

Hodnocení 
výsledků 
výzkumu 

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha 
http://cscasfyz.fzu.cz                   svazek 62
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 Č E S K O S L O V E N S K Ý  Č A S O P I S

PRO FYZIKU

Kousek hvězdy 
v laboratoři

Silové 
působení 
světla

Klasické 
a kvantové 
náhodné 
procházky 

JČMF a JSMF 
(1862—2012)

Ústav 
Fritze Habera

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha 
http://cscasfyz.fzu.cz                   svazek 62



info@eli-beams.eu
www.eli-beams.eu


