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Anotace: 

Lasery nejsou jen pouhou hračkou v laboratořích vědců. Pomáhají řezat plech a svářet automobily, přesně 

měřit vzdálenosti, u lékaře pomohou vyléčit oči či zuby, doma umožní shlédnout nejnovější film na DVD 

nebo modernějším BD disku, případně filmy sledovat online pomocí vysokorychlostního připojení 

zprostředkovaného optickými kabely, ve kterých se šíří opět laserové pulsy. I přes masivní uplatnění laserů v 

průmyslu a spotřební elektronice mají lasery ve vědě a výzkumu nezastupitelné místo zejména při vytváření 

vysokých hustot energie a v diagnostice různých fyzikálních, chemických i biologických jevů. V laboratořích 

biologů např. umožňují špičkové lasery pohled do nitra buněk nebo fotografování průběhu chemických 

reakcí v laboratořích chemiků. Největší lasery na světě mají dokonce za cíl vyřešení energetických potřeb 

lidstva tím, že umožní zapálení a udržování termojaderné fúzní reakce, která je prakticky nevyčerpatelným 

zdrojem čisté energie a jejíž princip využívá k výrobě energie třeba i naše Slunce. 

V semináři „Aplikace laserů“ se budeme zabývat následujícími oblastmi: 

 využití laserů v průmyslu 

 lasery v medicíně 

 lasery ve vědě a výzkumu, popř. vojenské aplikace 

 lasery v běžném životě 

 lasery pro termojadernou fúzi 
 

 

HiLASE (High average power pulsed LASErs, www.hilase.cz) je projekt Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., jehož hlavním 

cílem je vybudování národní platformy pro výzkum a vývoj diodově čerpaných pevnolátkových laserů nové generace. V 

rámci HiLASE jsou vyvíjeny dva klíčové technologické koncepty: 1) zesilovače na bázi tenkých disků s průměrným 

výstupním výkonem na úrovni kW, a 2) multi-slabové zesilovače dosahující výstupní energii 100 J v pulsu s opakovací 

frekvencí 10 Hz.  

 

Seminář „Aplikace laserů“ je organizován v rámci projektu DPSSLAsers (Výzkum a vývoj nové generace vysoce 

energetických, diodově čerpaných laserů pro aplikace), který je financován z prostředků Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
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