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již je tomu více než půl roku, kdy vyšlo první číslo Newsletteru pro-
jektu ELI. Vzhledem k tomu, že se projekt zdárně vyvíjí dále, rádi 
bychom Vás opět seznámili se vším zásadním, co nás až do této 
doby potkalo.

V listopadu 2009 byla podána žádost o financování ze strukturál-
ních fondů a projekt ELI úspěšně prošel hodnocením národního  
i mezinárodního panelu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR.  Nyní ho čeká finální posouzení a rozhodnutí o přidělení finanční 
dotace na úrovni Evropské komise, které by mělo být známo do 

konce roku 2010. V případě kladného rozhodnutí se poté začne 
s realizací výběrových řízení na samotnou stavbu budovy a tech-
nologií a podniknou se další nutné kroky k vlastní implementaci 
ELI.

Ovšem ani v tomto „mezidobí“, ve kterém čekáme na konečné 
rozhodnutí, jež nás nasměruje dál, se nenudíme a stále pracu-
jeme na tom, aby se Česká republika mohla za pár let pochlubit 
kvalitním a moderním výzkumným centrem, uznávaným odborníky  
z celého světa. Přesvědčte se sami.

milí čteNáři,

Za celý realizační tým ELI v ČR

Jan Řídký
ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.
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Projekt ELI Beamlines získal 
územní rozhodnutí s nabytím 
právní moci v lednu 2010. 
Nyní se intenzivně pracuje 
na dokumentaci pro stavební 
povolení.

Byl také vytvořen model bu-
dovy ELI a jejího okolí, který je 
umístěn v budově Fyzikálního 
ústavu v Praze.

ArchitektoNický Návrh 
budovy eli 
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V České republice se bude stavět laserové cen-
trum, které se bude orientovat na vý zkum ultrainten-
zivních sekundárních zdrojů pro mezioborové aplikace 
ve fyzice, chemii, medicíně, biologii a materiálovém 
inženýrství. 

Páteří celého výzkumného centra se stane laserový 
systém, jenž se bude řadit k největším laboratorním 
laserům na světě. Další výzkumné aktivity, realizované  
v ELI Beamlines, budou tento instrument společně 
využívat jako základní zařízení pro realizaci výzkum-
ných, aplikačních a vývojových projektů založených na 
interakci ultraintenzivních laserových pulsů s hmotou.

výzkumNé Aktivity eli

Detail laboratoře ELI
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Dne 1. dubna 2010 pořádaly Fyzikální ústav AV ČR a Technologické centrum AV ČR seminář  
a setkání firem na téma „Možnosti spolupráce v rámci projektu ELI (Extreme Light Infrastruc-
ture)“. 
Za Fyzikální ústav vystoupil Ing. Bedřich Rus, Ph.D., představil projekt ELI Beamlines v České 
republice a nastínil možnosti spolupráce průmyslu v době výstavby centra ELI.

V rámci představování projektu ELI Beamlines ve velkých evropských městech se zatím konaly 
prezentace v Berlíně, Londýně, Paříži a Římě. Tyto prezentace jsou určeny především místním 
vědeckým ústavům a firmám a jsou pořádány ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí.

události A Akce pořádANé 
domA i v zAhrANičí
předNáškA v iNkubátoru tic čkd

zAhrANičNí prezeNtAce eli beAmliNes
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V pátek dne 16. dubna 2010 bylo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy slavnostně 
podepsáno Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding) mezi ČR, 
Maďarskem a Rumunskem o budování a provozu mezinárodní infrastruktury ELI, jejíž jednotlivé 
části budou vystavěny v těchto třech zemích. 
Očekává se, že k Memorandu o porozumění se připojí další státy, jejichž specialisté se budou 
na realizaci projektu ELI podílet.

Ve dnech 26. – 27. dubna 2010 se v pražském hotelu Diplomat konal první mezinárodní 
vědecký workshop s názvem Scientific Challenges on the future ELI Beamlines Facility, týkající 
se zaměření prestižních výzkumných programů a nových progresivních technologií laserového 
centra ELI Beamlines v ČR. Jeho cílem bylo také ustanovit mezinárodní vědecký poradní výbor 
tohoto výzkumného centra.
Workshopu se zúčastnilo asi 80 pozvaných českých a zahraničních odborníků, kteří svými 
zkušenostmi a schopnostmi mohou přispět k úspěšné realizaci projektu. Součástí celé akce 
byla i tisková konference.

podpis memorANdA o porozuměNí

prvNí vědecký workshop eli beAmliNes v prAze



Newsletter 2
SRPEN 2010

3. května 2010 byla na tiskové konferenci znovu oficiálně vyjádřena podpora Středočeského 
kraje, zastoupeného hejtmanem Davidem Rathem, špičkovým výzkumným projektům ELI  
a BIOCEV, které by měly být realizovány právě ve Středočeském kraji.
Za projekt ELI se akce zúčastnil ředitel Fyzikálního ústavu Jan Řídký.

30. června 2010 byla žádost projektu ELI prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy zaslána k posouzení do Evropské komise. Konečné rozhodnutí o přiznání do-
tace lze očekávat koncem roku 2010.

Na webových stránkách www.eli-beams.eu naleznete další informace týkající se projektu ELI v České republice.

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Na Slovance 2 ,182 21 Praha 8
tel. +420 266 052 207
email: eli-cz@fzu.cz

tisková koNfereNce NA středočeském krAji

Projektová žádost byla zaslána do bruselu


