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Vážení přátelé, 

 
v minulém čísle newsletteru psal na tomto místě prof. Vlastimil          

Růžička, že projekt ELI Beamlines „se nachází těsně před ostrým 
startem“. Zároveň vyjádřil naději, že naše řady brzy posílí někteří  
z významných evropských vědců, kteří nás svým velkým odborným 

kreditem podporovali již v minulém období. 
Uplynuly sotva tři měsíce, a tato přání se stávají realitou. Evropská 

unie dala ELI Beamlines prostřednictvím komisaře Hahna                 
definitivně zelenou a stavba nejambicióznějšího výzkumného centra 
v historii České republiky může začít. Také náš vědecký tým se  

utěšeně rozrůstá, a proto myslím, že je na čase vás s některými 
z kolegů seznámit podrobněji. V tomto čísle naleznete rozhovor 

s Pavlem Bakulem, který má za sebou mj. zkušenosti z Oxfordu      
a Rutherford Appleton Laboratory fungující v rámci britské Science 
and Technology Facilities Council.  

Čtvrtý Newsletter se vůbec nese v britském duchu. Bezesporu největší událostí posledních 

měsíců byla totiž návštěva premiérů Davida Camerona a Petra Nečase na společném         
pracovišti Fyzikálního ústavu a Ústavu fyziky plazmatu, v laserové laboratoři PALS. Oba se 

detailně zajímali o přípravu laserového centra ELI a premiér Cameron nás ujistil, že role  
Velké Británie v celém projektu bude i nadále zásadní. Více si můžete přečíst v hlavním         
článku tohoto čísla. 

Cameron a Nečas ocenili význam ELI pro evropskou vědu a výzkum 
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Premiéři Velké Británie a České republiky   

David Cameron a Petr Nečas se při návštěvě 

laserové laboratoře PALS (Prague Asterix   

Laser System) intenzivně zajímali hlavně      

o připravované výzkumné centrum ELI         

Beamlines v Dolních Břežanech. Z hlediska 

výzkumné spolupráce mezi Českou            

republikou, Velkou Británií a ostatními          

zeměmi EU patří podle názoru obou         

představitelů projekt nejintenzivnějšího       

laseru mezi naprosté priority.  

„Británie vždy byla a bude mezi prvními        

v oblasti vědeckých a technologických        

inovací. Těší mě vidět, že Rutherford         

Appleton Laboratory a další britské instituce 

hrají tak důležitou roli v rozvoji sektoru vědy 

a výzkumu v České republice,“ konstatoval 

David Cameron. 

Petr Nečas zase zdůraznil, že „centra           

excelence představují pro zemi s omezenými 

lidskými i kapitálovými zdroji jednu z mála 

cest, jak se v oblasti výzkumu a vývoje trvale 

prosadit. Musíme prioritně investovat do těch 

oborů, kde skutečně máme šanci dosahovat 

vysokého inovativního přínosu a vynikajících 

výsledků, musíme také intenzivně                    

spolupracovat se špičkovými vědeckými     

pracovišti po celé Evropě.“ 

 

Oba politiky zaujalo, že vědecké nástroje ELI          

Beamlines najdou uplatnění v široké škále   

vědeckých odvětví od laboratorní astrofyziky 

po medicínu, chemii, biologii nebo materiálo-

vé vědy. A to se samozřejmě stihli seznámit 

jen se zlomkem vědecké a výzkumné činnosti 

ELI Beamlines. 

Cameron a Nečas navštívili ELI 

Projektový tým ELI Beamlines přivítal dne 23. června 2011             
v laserové laboratoři PALS britského premiéra Davida Camerona      
s jeho českým protějškem Petrem Nečasem. 

Ocenili také, že ELI jako celek je první laserovou infrastrukturou vznikající od samého počátku na   

skutečně mezinárodním podkladě. Na projektu se podílí na čtyři desítky prestižních institucí ze 13    

evropských zemí (z Británie jsou to např. University of Strathclyde, Queen’s University Belfast           

a především Central Laser Facility patřící pod Rutherford Appleton Laboratory). ELI Beamlines navíc 

už nyní využívá služeb několika britských společností, mj. BFLS (projektant) nebo Gleeds (řízení      

investiční výstavby). A právě v těchto dnech uskutečnil tým ELI Beamlines návštěvu Spojeného krá-

lovství, aby navázal styky s dalšími britskými partnery. 

"David Cameron je člověk, který si      

naprosto přesně uvědomuje dopady     

výzkumu, vývoje a inovací na              

konkurenceschopnost ekonomiky     

a velmi dobře se orientuje v oblasti 

financování vědy," shrnul své dojmy 

z návštěvy britského státníka    

zmocněnec pro ELI Vlastimil Růžička.  

Jeho blog na toto téma si může pře-

číst zde: blog.aktualne.centrum.cz/

blogy/vlastimil-ruzicka.php. 

blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vlastimil-ruzicka.php
blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vlastimil-ruzicka.php
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Další události a akce 

Beseda s občany Dolních Břežan 
15. června proběhla v Dolních Břežanech beseda s obča-
ny. V zaplněné aule místní základní školy se jich sešlo 

cca 70. Na jejich otázky o bezpečnosti projektu, ome-
zeních souvisejících se stavbou a výzkumných cí-

lech budoucího laserového centra odpovídalo takřka 
celé vedení ELI Beamlines v čele se zmocněncem Vlasti-

milem Růžičkou, ředitelem FZÚ Janem Řídkým a vedou-

cím oddělení ultraintenzivních laserů Bedřichem Rusem. 

Jednání s Výborem pro regionální rozvoj   
Středočeského kraje    

Zástupci ELI Beamlines a obce Dolní Břežany se poslední červ-
nový den setkali se členy Výboru pro regionální rozvoj Zastupi-

telstva Středočeského kraje a seznámili je s podrobnostmi vý-
stavby laserového centra. Předseda výboru Jaroslav Zelenka je 

ujistil, že Středočeský kraj vidí v ELI Beamlines velkou příleži-
tost pro celý region a že si členové výboru začátkem příštího 

roku přijedou do Dolních Břežan prohlédnout průběh prací.  

ELI na veletrhu SPIE  
18. - 21. dubna hostilo pražské Kongresové  
centrum mezinárodní veletrh SPIE, který je zá-

roveň největší konferencí v daném oboru. Stá-
nek ELI Beamlines a přednášky členů našeho tý-

mu zde vzbudily mezi vystavovateli i návštěvní-
ky z řad odborné veřejnosti pozornost jako zdroj 

informací o ambiciózním a svými parametry svě-

tově unikátním projektu.   

ELI na Facebooku 
Tým ELI Beamlines chce využívat všech moderních mož-
ností pro oslovení nejen odborné, ale i širší veřejnosti. Pro-

to jsme na sociální síti Facebook zřídili profil ELI Beamli-
nes, kde budeme všechny zájemce průběžně informovat   

o veškerém aktuální dění kolem projektu nejintenzivnějšího 
laseru světa. Najdete nás zde: www.facebook.com/pages/

ELI-Beamlines/190007257718966. 

http://www.facebook.com/pages/ELI-Beamlines/190007257718966
http://www.facebook.com/pages/ELI-Beamlines/190007257718966
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Fyzikální ústav uspěl s projekty v rámci OP VK 

MŠMT schválilo k 1. 6. 2011 dva projekty (LaserSys a LaserGen)  
financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost, které přímo navazují na ELI Beamlines a podporují 
reintegrace českých vědců a přispívají k zapojení vynikajících zahra-

ničních výzkumníků do projektů v České republice.  

ELI Beamlines na WIRE 
Zmocněnec pro ELI Vlastimil Růžička prezen-

toval projekt nejintenzivnějšího laseru světa na 
největší konferenci zaměřené na inovace v 
rámci maďarského předsednictví. Zástupkyně ve-

doucí kabinetu komisařky pro výzkum a inovace 
Ana Arana Antelo  ve svém projevu označila ELI 

Beamlines za vzor financování ze strukturálních 
fondů EU. „Národní Operační program Výzkum      
a vývoj pro inovace má v České republice přiděle-

no téměř 70% z celkových finančních prostředků 
na projekty, jakými jsou evropská centra excelen-

ce a regionální VaV centra,“ dodala.   

Náš tým navštívil Británii 
V těchto dnech se tým ELI Beamlines vrátil 

z návštěvy Velké Británie, kde proběhla prezenta-
ce projektu pro potenciální britské partnery zorga-
nizovaná proexportní agenturou UK Trade & In-

vestment. V rámci sbírání zahraničních zkušeností 
z výstavby laserových infrastruktur došlo také na 

návštěvu centra Orion v Aldermastonu. 

Jsme součástí Search Committee 
Zástupci ELI Beamlines se zapojili do iniciativy MŠMT nazvané Search Committee. 
V jejím rámci by měli být s pomocí uznávaných mezinárodníc h expertů (např. Fritz 

Ohler) vyhledáni nejvhodnější kandidáti na pozice generálního a vědeckého 
ředitele našeho centra. Pozornost komise se přitom vzhledem k evropskému cha-

rakteru ELI logicky neomezí jen na Českou republiku. Jedná se o nejúčinnější způsob 
jak na vedoucí manažerské a výzkumné pozice přilákat mezinárodně respektované 

Co chystáme? 
 

V současné době projektový tým ELI Beamlines připravuje nové webové stránky, 
které budou uvedeny do provozu již začátkem srpna 2011. Chystáme také výběrové 

řízení na 1. etapu realizace stavby výzkumného centra ELI v Dolních Břežanech      
a v rámci International Scientific Advisory Committee (ISAC) připravujeme 5.-6.    

října 2011 už druhý workshop ELI Beamlines Scientific Challenges.   



V posledním období přibyli do našeho týmu noví kolegové. Vědecká část se rozrostla      
o Francoise de Dortan a Karolínu Macúchovou. Oba posílili zahraniční komunitu 

uvnitř ELI Beamlines a jejich profil přineseme hned v příštím čísle našeho Newsletteru. 
Do realizačního týmu se zapojili: konstruktér optomechaniky, mechanik optických pří-

strojů a junior designeři. V administrativní část jsme pak obsadili pozice IT architekta, IT 
administrátora, právníka, PR manažera, manažera pro transfer technologií a administra-

tivní asistenty. 
 

Koho ještě hledáme? 
Výběrová řízení na nové pracovníky jsou stále aktuální pro tyto pracovní pozice: 

 Project Planning Engineer 
 Elektronik – rychlé impulsní signály 

 Konstruktér přesné mechaniky, optomechaniky 
 Konstruktér – projektant (svařované konstrukce) 

 Junior designer 
 Jemný mechanik 

Aktuální popis všech pracovních nabídek naleznete zde: www.eli-beams.eu/cs/jobs/ 

Zprávy z HR oddělení 
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OPTICS AND PHOTONICS NEWS: ELI—Optics‘ Next Horizon  

The Extreme Light Infrastructure: a project involving nearly 40 research and academic insti-

tutions from 13 EU member countries– will allow researchers to probe laser-matter interacti-
on at unprecedented intensity levels. 
http://www.eli-beams.eu/wp-content/uploads/2011/07/ELI_optics-and-Photonics-News.pdf 

MF DNES: V Česku bude světový laser 

Špičkové vědecké zařízení v Dolních Břežanech u Prahy dokáže nahlížet do nitra hmoty        

a mělo by  prospět domácí vědě i průmyslu. Evropská komise definitivně schválila projekt 
stavby nejvýkonnějšího výzkumného laseru na světě, stokrát silnějšího než dnešní největší 
takováto zařízení. Celoevropský projekt, který bude mít své hlavní středisko kousek od Pra-

hy, je označován zkratkou ELI. Obrovská aparatura by měla být do konce roku 2015 vybu-
dována ve středu Dolních Břežan, třítisícové obci ležící jižně od Prahy. 
http://www.eli-beams.eu/wp-content/uploads/2011/05/Dnes.pdf 

AKADEMICKÝ BULLETIN: Evropský projekt ELI míří do České republiky 

Součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení, kte-

rá Evropské strategické fórum identifikovalo pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), je rovněž              
mezinárodní projekt Extreme Light Infrastructure (ELI), jenž si klade za cíl vybudovat a pro-
vozovat jedinečné laserové zařízení. Na přípravnou fázi projektu (ELI-PP), která skončila 31. 

prosince 2010, nyní navazuje realizační fáze, tzv. ELI Delivery Consortium, jejíž náplní je vy-
budování centrálně řízené panevropské výzkumné infrastruktury ELI. Ta se skládá ze tří vzá-

jemně se doplňujících pilířů realizovaných v České republice, Maďarsku a Rumunsku. 
http://www.eli-beams.eu/wp-content/uploads/2011/04/bulletin.pdf 

 

Více článků o ELI Beamlines naleznete na www.eli-beams.eu/cs/media/tiskove-zpravy/ 

Napsali o nás 
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Pracovat v ELI je pro mě výzva 
Rozhovor s Pavlem Bakulem z Rutherford Appleton Laboboratory  

Ing. Pavel Bakule, DPhil. je jednou z 

čerstvých   posil vědeckého týmu ELI Be-
amlines. Kvůli této nabídce opustil Velkou 

Británii, kde působil ve špičkovém vědec-
kém pracovišti Rutherford Appleton Labo-

ratory (předtím Meson Science Laborato-
ry v Japonsku a Clarendon Laboratory v 

Oxfordu). Jméno Pavla Bakuleho bylo 
opakovaně skloňováno v médiích jako 

příklad tzv. "návratu mozků" - trendu, 
který je přáním všech, jimž vadí odchod 

talentovaných českých vědeckých kapacit 
do zahraničí (pro ten se v médiích zase 

vžilo pojmenování "odliv mozků"). 

Návrat do České republiky po tolika le-

tech života v jiné zemi může být obtížný, 
profesně i lidsky. Co si slibujete od prá-

ce pro ELI Beamlines?  

Vracím se sem po 18 letech. To je dlouhá doba, 
a to nejen z pracovního hlediska. V Anglii jsem 

strávil skoro celý svůj profesní život, našel 
jsem tu druhý domov a za tu zkušenost jsem 
nesmírně vděčný.  

Británie určitě patří v rámci mého oboru ke 
špičkám. Jenže v experimentální laserové fyzi-
ce představuje ELI nesmírně lákavý a zajímavý 

projekt se skutečně extrémními parametry. Na-
víc jako velký funkční celek produkující extrém-
ně intenzivní světelné svazky pro koncové ex-

perimentátory (uživatele) má mnoho společné-
ho s velkým urychlovačem částic, kde jsem 
mnoho let pracoval. Lidé z celého světa tam 

jezdili dělat unikátní experimenty, které nelze 
provést na žádném jiném zařízení.  
Takže když jsem se dozvěděl, že se ELI bude 

budovat nedaleko od Prahy, velmi mě to sem 
táhlo. Ale rozhodnutí to určitě nebylo jednodu-
ché - mám malé děti, které v Anglii vyrostly a 

bylo třeba pro ně najít vhodné školy a ujistit 
se, že se sem vůbec chtějí přestěhovat. Nako-

nec jsem to z těchto rodinných důvodů zvažo-
val několik měsíců.     

Do ELI přicházíte jako vědec s vynikají-

cím kreditem a rozsáhlými zkušenostmi. 
Co vy osobně pokládáte za nejzajímavěj-

ší výsledky ve vaší dosavadní výzkumné 
práci? 

Mě vždy tak nějak lákalo stavět zařízení s uni-
kátními parametry, které mohou využít vědci 

z jiných oborů pro svůj výzkum, aniž by měli 
nějaké detailní znalosti z laserové fyziky. 
S kolegou Matsudou z RIKENu jsme v Meson 

Science Laboratory například vyvinuli zařízení 
generující pomocí laseru svazek spin-
polarizovaných exotických mionů s extrémně 

nízkou energií v řádu elektronvoltů. Tyto pola-
rizované miony pak lze využít jako miniaturní 
magnetometry schopné změřit lokální magne-

tické pole uvnitř různých materiálů. Jelikož 
mají takto nízkou energii, lze je řízeně implan-
tovat do určité hloubky s rozlišením v řádu 

nanometrů. To je krajně důležité pro nové na-
notechnologie a spintroniku. Z poslední doby 
stojí za zmínku třeba technicky poměrně ná-

ročný experiment, na němž jsme pracovali 
s kolegou Flemingem z University of British 
Columbia. Bylo to vlastně experimentální ově-

ření té nejzákladnější a nejpřesněji teoreticky 
vypočtené reakce v chemii – tzv. H3 systému. 

Vytvořili jsme atomy mionia - skládající se 
z mionu a elektronu – které jsou takové lehké 
izotopy vodíku, a poprvé se nám podařilo ex-

perimentálně určit reakční rychlost atomu mi-
onia s excitovanými molekulami  vodíku do 
určitého vibračního stavu vybraného pomocí 

laseru. Vzhledem k vlastnostem obou reaktan-
tů je pak rychlost reakce zhruba milionkrát 
větší, než když je vodík v základním stavu. 

Tyto výsledky velmi zajímají chemiky zabýva-
jící se kinetikou plynů. 

7 6 
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Co bude náplní výzkumné práce vašeho tý-

mu v rámci ELI Beamlines? 

Mým hlavním úkolem je postarat se s týmem 

dalších vědců o postavení té úplně první části 

řetězce laserů, které souhrnně říkáme front end.  

Jedná se vlastně o několik vzájemně synchroni-

zovaných laserových oscilátorů s předzesilovači 

generujících ultrakrátké pulsy na různých vlno-

vých délkách s přesně definovanými parametry.  

Výstupem je řádově deset laserových svazků, 

které se pak posílají jako takzvané seed pulsy 

do dalších obrovských zesilovačů ELI Beamlines, 

kde se z řádově mikro-joulů v jednom pulsu ze-

sílí až na tisíce joulů při zachování ultrakrátké 

délky pulsu řádově femtosekund.  

Máme určitý koncept, jak takový spolehlivý front 

end postavit. Spoustu věcí je samozřejmě ještě 

třeba experimentálně ověřit.  

Zajímavý problém, který teď řešíme, je zajištění 

přesné synchronizace všech pulsů ve všech lase-

rových svazcích s přesností až dvou femto-

sekund. To je stále na hranici science fiction. 

Představte si, že takový pětifemtosekundový 

puls šířící se prostorem rychlostí světla je jen 

1,5 mikrometru dlouhý. 

A my potřebujeme, aby různé pulsy z různých 

zesilovačů, které mají rozdílné optické dráhy po 

budově, bylo možné v té experimentální komoře 

„překrýt“.  

Řešení takovýchto problémů a posunování těch 

hranic, co je ještě technicky možné, je na naší 

práci vlastně to nejzábavnější.  

Cítíte se na ten úkol být připraven i mana-

žersky? Práce moderního vědce vyžaduje 

přece také tyto schopnosti… 

To je určitě pravda. V minulosti jsem pomáhal vy-

budovat již dvě menší laserové laboratoře na mio-

nových beamlines urychlovačích, a to včetně za-

jištění jejich bezpečnosti pro uživatele, nákupu    

a organizování instalace veškerého vybavení, po-

třebných analýz rizik, přípravy dokumentace atd. 

Když si stavíte dům, tak dokončení projektu v da-

ném termínu a pochopitelně i s limitovaným 

množstvím finančních prostředků také vyžaduje 

řešení spousty neočekávaných technických problé-

mů. Ve výzkumu se to vše ještě komplikuje tím, 

že musíte různá řešení experimentálně ověřit, při-

čemž se nedá vždy naplánovat, jak dlouho bude 

to řešení trvat.  

Já jsem se hodně naučil plánovat. Na urychlovači, 

kde jsem pracoval dříve, jsou všechny experimen-

ty plánovány na pevný termín zhruba šest měsíců 

dopředu a vzhledem k nezanedbatelným nákla-

dům na provoz jsou limitovány maximálně na ně-

kolik experimentálních dní. Na každý z těchto no-

vých experimentů musíte většinou navrhnout, po-

stavit a otestovat nová komplikovaná experimen-

tální zařízení, zajistit jejich bezpečnost apod.       

A musíte je mít připravené na určitý den. Když se 

z nějakého důvodu opozdíte třeba jen jediný den, 

možná už znovu nebudete mít šanci ten experi-

ment opakovat! To jsou všechno nemalé nároky 

na time management. Doufám tedy, že pro ELI 

Beamlines snad budu přínosem i po této stránce.  
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„Navržený laser ELI v České republice bude sloužit 
jako zařízení poskytující beamlines (laserové svazky) 
pro další výzkumné aktivity. Laserové pulsy budou 
generovány femtosekundovým oscilátorem, který 

poskytne pulsy s délkou trvání ~5×10-15 s. Takto 
krátký puls však  není možné zesílit přímo a to pře-
vážně kvůli nežádoucím nelineárním jevům 
v zesilovacím médiu, které puls  degradují a mohou 
vést ke zničení optických elementů. Proto je nutné 
použít buď metody CPA (Chirped Pulse Amplification), 
potažmo OPCPA (Optical Parametric Chirped Pulse 

Amplification) nebo PFS (Petawatt Field Synthesizer), 

díky kterým dochází k prodloužení femtosekundového 
pulsu frekvenčním rozmítnutím (chirp) až na milion-
krát delší puls. Takto prodloužený puls je zesilován 
v konvenčním laserovém médiu (jako je třeba Ti:safír 
v případě CPA techniky) nebo parametricky 

v nelineárním médiu (jako je tomu u OPCPA nebo 
PFS).  

Při zesilování je pak třeba kontrolovat parametry, 
které mají vliv na výsledný komprimovaný puls. Ur-
čují jeho potřebnou délku a kvalitu, aby poskytoval   
dostatečnou intenzitu pro další výzkumné aktivity. 

Tuto funkci do jisté míry plní tzv. Front-end, při kte-

rém se puls generuje a formuje. Dochází ke zvýšení 
kontrastu jednotlivých pulsů a ke kontrole fáze spek-
tra, jež určuje možnost následné komprese a délky 
pulsu. Takto vysoce kvalitní a zároveň nízkoenerge-
tické pulsy jsou zavedeny do dalších zesilovacích 
stupňů, kde se zesílí na nominální úroveň.  

Zesilovače laseru ELI 
 
Laser ELI je vybaven zesilovači založenými na tech-
nologii PFS (Petawatt Field Synthesizer), kde jako 
čerpací energie nelineárního parametrického procesu 

slouží   diodově čerpané pevnolátkové lasery (DPSSL) 

s tenkým diskem (laserové médium má tvar malého 
disku). Využívají dva typy zesilovačů s různou opako-
vací frekvencí 1 kHz a 100 Hz a výstupní  energií řá-
dově 100 mJ až 1 J.  
Pro vyšší energie jsou zde dva 10 J a dva 50 J systé-
my beamlines založeny na technice OPCPA, které 
pracují s opakovací frekvencí 10 Hz a s nominální 

délkou komprimovaného pulsu 10-15 fs. Energii neli-
neárnímu zesilovacímu procesu dodává multi-
deskové  kryogenně chlazené DPSSL jednotky, které 
jsou schopny dodat potřebné množství energie při 
vysoké opakovací frekvenci vzhledem k řízení teploty 
zesilovacího media a nežádoucí zesílené spontánní 

emisi. Z důvodu poměrně ambiciózního programu 

týkajícího se vývoje těchto čerpacích jednotek na 
bázi DPSSL pro 50 J beamlines je připraveno náhrad-
ní řešení s použitím standardního CPA zesílení                   
v Ti:safírovém krystalu, který bude čerpán laserem                       
založeným na dopovaném skle s výbojkami pracující                          
s opakovací frekvencí 0.1 Hz. Špičkový výkon dodá-

vaný těmito beamlines je v řádu PW. 

V této fázi je také nutné svazek značně zvětšit, aby ne-
došlo vysokou intenzitou ke zničení optických kompo-
nentů. Jednotlivé beamlines jsou pak zavedeny vakuem 
do jednotlivých laboratoří, kde slouží jako mnohoúčelo-

vý výzkumný nástroj unikátních parametrů (extrémní 
intenzita s vysokou opakovací frekvencí a vysoká syn-
chronizace jednotlivých pulsů a beamlines mezi sebou). 

Na závěr bych pouze dodal, že tyto lasery pomohou 
vybudovat jedno z předních výzkumných laserových 
zařízení na světě, které bude stimulovat průmysl k roz-
voji nových technologií pro lasery, optiku, vakuové sys-

témy, elektroniku a další odvětví.“ 

Zařízení ELI Beamlines zahrnuje dva bloky poskytující            
špičkový výkon 10 PW při energii 200-300 J a délkou 

pulsů 20-30 fs s opakovací frekvencí až 0.1 Hz založené 
na OPCPA a čerpané lasery s dopovaným sklem a vý-

bojkami. Tyto bloky slouží jako experimentální nástroj   
a zároveň jako prototyp technologií pro ultraintenzivní 
část ELI, která má poskytovat špičkový výkon až 200 
PW. 

Po zesílení je potřeba zrekonstruovat nominální délku 
pulsu v optickém kompresoru, který musí být již pod 
vakuem, aby nedocházelo k ionizaci vzduchu                   
a k deformaci vlnoplochy pulsu.    


