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dostává se vám do rukou v pořadí už sedmé číslo našeho Newsletteru. Vychází v době, 
kdy na staveništi v Dolních Břežanech probíhají výzkumné archeologické práce pře-
depsané zákonem o státní památkové péči (str. 18-19). Česká televize mi před několika 
týdny položila otázku, zda mě úspěchy archeologů v naší lokalitě neděsí, zda se neo-
bávám zásadního zdržení stavby. Bylo by však pokrytecké, kdyby nás měly úspěchy 
expertů z jiných vědních oborů jakkoliv „děsit“. Zvlášť když se jedná o naše kolegy 
z Akademie věd ČR. S úspěšnými nálezy Archeologického ústavu jsme počítali  
a pro plnění stavebního harmonogramu proto nepředstavují výraznější riziko.

V běhu jsou výběrová řízení na nákup technologií a dodavatele stavby, intenzivně se 
věnujeme také náboru kvalifikovaných odborníků (rubriky Veřejné zakázky a Zprávy 
z HR oddělení). Neomezujeme se přitom zdaleka jen na Českou republiku, což platí 
nejen pro ELI Beamlines, ale i pro sesterský HiLASE. Laserová centra v Dolních Bře-
žanech mají od samého začátku svou mezinárodní dimenzi, nehledě na to, že Česká 
republika dostatečným počtem laserových fyziků s požadovanými odbornými zkuše-
nostmi ani nedisponuje. O novinkách ve vědeckém týmu ELI Beamlines se dočtete na 
str. 20, na jiném místě čísla najdete také rozhovor s jednou z posil HiLASE, Taisukem 
Miurou z Japonska.

Naše partnery v čísle zastupují kardinál Dominik Duka (pražská arcidiecéze je původním 
vlastníkem pozemků pro stavbou obou laserových center) a Petr Kaiser, zmocněnec 
Ministerstva zahraničních věcí pro vědu a techniku. Jeho úkolem v rámci resortu je 
napomáhat jak mezinárodní kooperaci českých subjektů se zahraničními partnery  
v oblasti vědy, výzkumu a inovací, tak propagaci výsledků české vědy.  
Z obojího vyplývá, že bude mít v budoucnu s ELI Beamlines hodně co do činění. 

Samozřejmou součástí Newsletteru jsou tradiční rubriky Kapitoly z dějin laseru nebo 
Ženy v ELI, představujeme také tvůrce, který o vzniku našeho laserového centra 
točí sběrný dokument a v rámci spolupráce s obcí Dolní Břežany přinášíme rozhovor 
s tamní radní Markétou Mayerovou. Společně s dolnobřežanskými ostatně připravujeme 
důstojně pojaté položení základního kamene laserového centra. 
Předpokládáme, že se uskuteční během června. Podrobnosti se včas dozvíte na našich 
stránkách www.eli-beams.eu.

Vlastimil Růžička
výkonný ředitel ELI Beamlines
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Projekt ELI Beamlines je unikátním 
vědeckým projektem, který bude 
realizován v České republice. Jaké 
postavení má věda u nás? Jsou 
podle Vás čeští vědci dostatečně 
podporováni a motivováni?
Myslím si, že stále ještě jsme schop-
ni obohatit svět významnými a pra-
covitými reprezentanty vědy.

Jaký podle Vás má pro ČR přínos 
realizovat tak velký projekt, jako je 
ELI Beamlines?
Domnívám se, že pro samotnou ČR 
znamená tento projekt reálný a veli-
ce důležitý vstup do světa evropské 
a světové vědy. Uvědomíme-li si 
však, kolik mladých vědců odchází do 
zahraničí, musíme být rádi, že díky 
tomuto projektu tomu bude dokonce 
naopak a mnoho jich přijde také  
k nám. Vzhledem k minulosti Dolních 
Břežan jsem jako pražský arcibiskup 
také rád, že tento projekt pomůže  
k dalšímu rozvoji obce.

Mohl byste čtenářům Newsletteru 
přiblížit historii této lokality?
Historie Břežan sahá hluboko do 
středověku. Na začátku 18. století 

Požehnání od kardinála

je koupil pražský arcibiskup Ferdi-
nand hrabě Khünburg, a od té doby 
břežanské panství, jehož ekonomicko 
správní centrum sídlilo na místním 
zámku, fungovalo jako hospodářské 
a finanční zázemí pražské arcidiecé-
ze. V roce 1945 byly pozemky se 
všemi budovami fakticky, nikoli však 
právně, zabrány státem. Po roce 
1989 na základě soudního rozhodnutí 
je arcibiskupství pražské převzalo 
zpět.

Vidíte nějaké souvislosti nebo na-
opak zásadní rozdíly v pohledu na 
život skrze víru a skrze vědu?
Myslím, že zjednodušeně lze říci, že 
především přírodní vědy více kladou 
důraz na otázku „jak“. Víra a teď mys-
lím skutečnou racionální víru, která 
často užívá i filosofické metodiky, 
se ptá především na otázku „proč“. 
Z toho důvodu je také ale nesmírně 
důležitý dialog mezi vědou a vírou. 
Pravá víra nemůže nikdy narazit na 
racionalitu lidského poznání.

Dne 18. února tohoto roku jste byl 
papežem Benediktem XVI. jmeno-
ván kardinálem v bazilice  

sv. Petra ve Vatikánu. Jak se po 
této významné události cítíte? Jak 
Vám nová církevní funkce změnila 
život?
Po svátečních chvílích, které jsou již 
za mnou, pociťuji, že nyní ještě  
o trochu méně mohu být sám sebou.

Opravdu? A v jakém slova smyslu?
Je to zkušenost každého člověka, 
který se nerozhoduje jen sám za 
sebe, ale má zodpovědnost i za jiné. 
Musíte brát v úvahu instituci, kterou 
zastupujete, a musíte vážit jednotlivá 
slova i kroky. 

A na závěr jedna malá prosba: Co 
byste osobně vědeckému centru  
a jeho pracovníkům popřál?
Vedle vědecké erudice bych mu přál 
také i nutnou míru intuice a přede-
vším 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.

Srdečně panu kardinálovi děkujeme 
za milý rozhovor a těšíme se na 
další případné setkání. ■

ROZHOVOR DOMINIK DUKA

Laserové centrum ELI Beamlines bude stát na pozemcích  
v Dolních Břežanech, které vlastnila pražská arcidiecéze. Při této 
příležitosti jsme požádali kardinála Dominika Duku o rozhovor  
a zeptali se jej na historii této lokality a na jeho postoj k moderní 
vědě současné doby.  
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Velká Británie je v projektu ELI 
od začátku silně zainteresována, 
připomeňme jen spolupráci s Cen-
tral Laser Facility nebo loňskou 
návštěvu britského premiéra 
Davida Camerona. Nepřekvapí 
tedy, že se akce konané 18. dubna 
pod názvem 100 dní do olympi-
ády v Londýně – štafeta 4×100 
metrů s britskou velvyslankyní 
Sian MacLeodovou zúčastnil i 

Štafeta s britskou velvyslankyní

Semináře, přednášky, workshopy

TELEGRAFICKY

Od vydání posledního Newsletteru 
jsme uskutečnili celou řadu akcí 
zaměřených na odbornou i širokou 
veřejnost. Kromě přednášek pořá-
daných v rámci projektů LaserSys 
a LaserGen (více informací na str. 
28), to byl seminář o laserových 
technologiích na pražské VŠCHT, 
seminář Exotická fyzika na  
ELI Beamlines na Matematicko-fy-
zikální fakultě UK, přednáška pro 
středoškolské zájemce o fyziku 
z cyklu Nebojte se vědy (pořádá 
Středisko společných činností 
AV ČR), seminář na ČVUT nebo 
workshop s názvem Biological 
Imaging with Intense Ultra-Short 
X-Ray Pulses. V nejbližší době nás 
pak čeká seminář pořádaný 29. 
května ve spolupráci s ČVUT v Ná-
rodní technické knihovně, přednáš-
ka z cyklu Science Café (6. června 
v Brně) ad. Podrobnosti naleznete 
na stránkách ELI Beamlines  
v sekci Akce ELI. ■

Pokud máte zájem pozorovat vý-
stavbu budovy nejintenzivnějšího 
laseru pro uživatelský výzkum na 
světě v reálném čase, navštivte 
stránky www.eli-beams.eu, kon-
krétně rubriku Výstavba budovy. 
Na parcelách, kde se v současné 
době upravuje terén pro objekty 
ELI Beamlines a sesterského pro-
jektu HiLASE, je totiž nově umístě-
na trojice kamer, které snímají dění 
na staveništi. Můžete tak online 
sledovat, jak stavební práce na 
projektu pokračují. ■

Stavba ELI  
a HiLASE  
v přímém přenosu

tým projektů ELI a HiLASE tvořený 
Michalem Chudožilovem, Karolinou 
Macúchovou a Romanem Švábkem 
(na snímku zleva ve stylových síť-
kách na hlavu, nezbytné při práci  
v laboratoři). Součástí každé 
štafety byl i paralympionik na 
vozíčku. Na pražskou Julisku přišli 
závodníky podpořit i bývalí úspěšní 
olympionici Kateřina Neumannová, 
Jan Železný a Imrich Bugár. ■

FOTO: AV ČR, St. Kyselová

http://www.eli-beams.eu/cs/akce-eli/
http://www.eli-beams.eu
http://www.eli-beams.eu/cs/o-projektu/vystavba-budovy/
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V polovině dubna navštívili Fyzi-
kální ústav AV ČR studenti doktor-
ského studia z Argosy University 
na Floridě a manažeři společ-
ností UPS, Cosmos Corporation, 
Hartsfield Airport, Coca-Cola nebo 
Pfizer. Manažer pro transfer tech-
nologií ELI Beamlines Aleš Hála je 
seznámil s různými aspekty přípra-
vy laserových center ELI v Maďar-
sku, Rumunsku a především  
v České republice. Účastníkům 
však představil také další evrop-
ská centra excelence u nás (byť 
pouze ELI Beamlines je uvedeno 
na ESFRI European Roadmap for 
Research Infrastructure). ■

Součástí programu dvoudenní ná-
vštěvy britského ministra obchodu 
a investic Lorda Greena v České 
republice bylo i setkání  
s představiteli velkých výzkum-
ných infrastruktur. Nechyběl mezi 
nimi výkonný ředitel ELI Beamli-
nes Vlastimil Růžička. “Jsem rád, 
že britské společnosti v Česku 
investovaly v celé řadě různoro-
dých oblastí, od strojírenských 

Pracovníci vědeckého týmu ELI 
Beamlines společně s vyučujícími 
z FJFI ČVUT vypsali témata baka-
lářských, magisterských  
a disertačních prací pro studenty 
technických oborů. „Nabízíme neje-

Navštívili nás američtí studenti a manažeři

Britský ministr obchodu a investic se setkal s vedením projektu

Šance pro studenty

Zástupci ELI Beamlines se  
v březnu zúčastnili shromáždění 
konsorcia evropských laserových 
infrastruktur LASERLAB-EUROPE, 
tentokrát konaného v Bratislavě. 
Během akce projevili zástupci 
organizátora setkání – Medziná-
rodného laserového centra (MLC) 
– zájem o bližší spolupráci s naším 
projektem. Obdobně se vyjádřil  
i předseda Slovenské akadémie 
ved Jaromír Pastorek. Podrobné 

ELI Beamlines na LASERLAB-EUROPE III
seznámení slovenské laserové ko-
munity s českou částí projektu ELI  
bylo ostatně důležitou součástí 
programu LASERLAB-EUROPE III. 
Po výkonném řediteli ELI Beamli-
nes Vlastimilu Růžičkovi, který 
projekt unikátního laserového 
centra v Dolních Břežanech před-
stavil, vystoupili také koordinátor 
pro tematický výzkum Georg Korn 
a vedoucí jednoho z vědeckých 
týmů Pavel Bakule s informacemi 

o výzkumných aktivitách a připra-
vovaných technologiích. ■

počítačových systémů po vakuové 
technologie. Silnou stránkou Čes-
ké republiky i Spojeného království 
je nepochybně také věda. V této 
oblasti existuje mezi našemi země-
mi řada kontaktů a určitě chceme 
pokračovat v dalších společných 
projektech typu superlaseru ELI 
nebo Středoevropského techno-
logického institutu CEITEC,” řekl 
ministr Green. ■

nom českým studentům možnost 
spolupracovat s projektem ELI 
Beamlines už během jejich studia. 
Proto přicházíme s tématy v rám-
ci jednoho z našich výzkumných 
programů, konkrétně Urychlování 

částic pomocí laseru,“ vysvětluje 
senior výzkumník ELI Beamlines 
Daniele Margarone. Podrobnosti 
naleznete na stránkách  
ELI Beamlines. ■

http://www.eli-beams.eu/cs/spoluprace/studenti/
http://www.eli-beams.eu/cs/spoluprace/studenti/
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V tomto čísle začínáme popisem 
laserových aplikací v oboru letectví 
a kosmonautiky, v čemž nám pomo-
hou dva odborníci, kteří se s praktic-
kým využitím laserových technologií 
setkali v rámci svého povolání. 

Prvním z nich je nový pracovník 
projekčního týmu ELI Beamlines 
Viktor Fedosov, který působil v Cent-
ru leteckého a kosmického výzkumu 
(CLKV). Specializoval se zde hlavně 

Využití laserových  
technologií v letectví  
a kosmonautice

na kosmický výzkum, především 
na testování vysoce citlivého elek-
trostatického mikroakcelerometru 
včetně verifikace přístroje na oběžné 
dráze, jehož úkolem je přesné měření 
(s rozlišovací schopností 10-10 m/s2 
v rozsahu ± 10-4 m/s2) negravitačních 
poruchových sil působících na druži-
ce v průběhu jejich orbitálních letů. 

V ELI Beamlines je Viktor Fedosov 
zodpovědný za vytvoření a aktualiza-

ci celkového plánu realizace projektu: 
„Z minulého zaměstnání jsem si od-
nesl určité zkušenosti spojené s re-
alizací technických a výzkumných 
projektů. ELI svým obsahem a ce-
loevropským zaměřením překonává 
z profesního hlediska vše, co jsem 
kdysi vykonal. Je to obrovská výzva, 
při které si ověřím vlastní schopnosti 
a rozšířím dosavadní zkušenosti na 
vyšší úroveň odborných znalostí.“ 

SERIÁL LASER A jEHO ApLIKAčNí pOTENCIÁL

Prvořadým úkolem projektu ELI Beamlines je vytvořit velký laserový systém,  
který bude využívat špičkové laserové technologie pro generování  
nejintenzivnějších pulsů světla. Tyto ultrakrátké a mimořádně intenzivní světelné 
pulsy najdou velké uplatnění převážně v oblasti základního výzkumu, kdy bude  
poprvé možné studovat jevy spojené např. s kvantovou elektrodynamikou,  
časoprostorovou závislost zářivých polí, strukturu vakua a mnoho dalších. 
Abyste si však mohli vytvořit obrázek, v jakých různých oborech se v současné 
době laser využívá, připravili jsme do našeho Newsletteru krátký seriál popisující 
praktické aplikace laserových technologií a možný budoucí potenciál pro využití 
laseru ELI Beamlines.

1
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Stěžejním tématem našeho povídání 
bylo využití laserových technologií 
v odvětví kosmonautiky. V oboru 
kosmických technologií se lasery 
převážně používají pro určení para-
metrů oběžných drah kosmických 
objektů či úlomků nefunkčních družic 
a dalších těles vypuštěných do 
vesmíru. Kombinací radarové detekce 
a laserového pozorování získáváme 
přesnou polohu pozorovaného ob-
jektu ve stanoveném souřadnicovém 
systému, což nám umožňuje před-
povědět vyskytující se možná úskalí 
na jeho oběžné dráze: „Můžeme tak 
určit pravděpodobnost kolize družice, 
při které dochází po nárazu s jiným 
objektem, anebo dobu jejího zániku 
při poklesu a vstupu do atmosféry.“  

Laserové pozorování družic je v sou-
časné době i běžným nástrojem pro 
základní výzkum měření hustoty 
termosféry, vrstvy zemské atmosfé-
ry nacházející se nad mezosférou 
a dosahující do výšky až 700 km. 
V poslední době byla realizována 

celá řada projektů, které využívaly 
malé sférické LEO (Low Earth Orbit) 
družice vybavené reflektory s cílem 
prozkoumat evoluci drah družic urču-
jících veličinu hustoty termosféry. 

Dalším velice zajímavým příkladem 
pro využití laserových technologií 
v kosmonautice je připravovaný 
projekt LISA (Laser Interferome-
ter Space Antenna), který probíhá 
v rámci spolupráce Evropské kos-
mické agentury (ESA – European 
Space Agency) a Národním úřadem 
pro letectví a kosmonautiku (NASA 
– National Aeronautics and Space 
Administration). Tento projekt si kla-
de za cíl detekovat gravitační vlnění 
časoprostoru a bude realizován 
v konstelaci tří družic umístěných ve 
vrcholech rovnostranného trojúhel-
níku s délkou strany 5 mil. kilometrů: 
„Každý satelit bude vybaven vysoce 
přesným laserovým interferometrem 
a měrnou hmotou, která má tvar 
krychle zhotovené ze zlata a platiny 
a slouží jako reflektor pro optické 

systémy dalších dvou družic. Pohyb 
měrné hmoty uvnitř satelitu ve stavu 
beztíže bude určen jen počátečními 
podmínkami experimentu a gravitač-
ními poruchami. Porovnáním dyna-
miky pohybu měrné hmoty s před-
povědí vyplývající z teorie obecné 
relativity bychom mohli objevit důkaz 
existence gravitačních oscilací  
v časoprostoru.“

V kosmonautice jsou lasery dále 
vyžadovány jako součást měřícího 
vybavení kosmických misí určených 
pro dálkový průzkum Země a jiných 
planet. Laserové skenování LIDAR 
(Light Detection and Ranging) má 
význam v altimetrickém průzkumu 
povrchu Země nebo při výzkumu 
atmosféry. Laser ranging je dále 
využíván jako podpůrné zařízení pro 
setkání a spojení dvou orbitálních 
systémů do jednoho celku. Příkla-
dem lze uvést automatické spojení 
nákladních kosmických lodí s Meziná-
rodní vesmírnou stanicí (ISS - Inter-
national Space Station). ►

Na obrázku se Viktor Fedosov (uprostřed) účastní integrace akcelerometru s družicí Tatiana
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Laserové technologie se také hojně 
využívají v materiálovém inženýrství, 
a to převážně při vytvrzování a vykle-
pávání různých materiálů. Technolo-
gie svařování laserem je v současné 
době už poměrně dobře propracova-
ná a využívá se při ní zejména CO2 
laserů, pevnolátkových Nd:YAG lase-
rů, k nimž v poslední době přistou-
pily i kontinuální výkonové diodové 
lasery, diskové lasery a vláknové 
lasery. Sesterský projekt HiLASE re-
alizovaný také v Dolních Břežanech 
se bude mimo jiné specializovat na 
rozvoj nových laserových technolo-
gií např. pro letecký a polovodičový 
průmysl a vývoj. Lasery, které budou 
výkonné, kompaktní a s vysokou 
účinností, najdou své uplatnění při 
vývoji a opracování nových materiálů 
odolných vůči působení intenzivního 
mechanického a teplotního zatížení.  

Letecký průmysl v ČR se v poslední 
době velmi rychle rozvíjí. V tomto 
oboru působí též několik subdodava-
telů, kteří projevují zájem o spoluprá-
ci ohledně aplikací laserových tech-
nologií. Konkrétně se může jednat  
o svařování či tepelné zpracování 
dílů leteckých motorů nebo povrcho-
vé úpravy různých konstrukčních 
dílů letadel. Díky přesnosti laseru lze 
počítat s menšími technologickými 
přídavky materiálu, což znamená 
snížení materiálové náročnosti.  
Z hlediska ekologie a nákladů je pak 
významnou výhodou nízká spotřeba 
energie díky krátké době ohřevu  
a nižšímu elektrickému příkonu.

V letectví se dále laserových tech-
nologií využívá při navádění tzv. 
chytrých munic na cíl a při přistání 
stíhacích letounů na letadlovou loď. 
Na tyto aplikace jsme se zeptali 
druhého odborníka, kterým je kapitán 
Michal Daněk, display pilot letounu 
JAS-39C Gripen. Rozhovor s mladým 
pilotem si můžete přečíst na násle-
dující straně. ■

Kapitán Michal Daněk s letounem JAS-39C Gripen

SERIÁL LASER A jEHO ApLIKAčNí pOTENCIÁL
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Byla ve Vás od malička touha stát 
se vojenským pilotem?
Od malička je asi příliš brzy, ale od 
doby, kdy se dítě začne zabývat 
otázkou budoucího zaměstnání. Vy-
růstal jsem v prostředí úzce spjatém 
s vojenským letectvem, neboť otec  
i strýc byli vojenskými piloty, a to jis-
tě do značné míry ovlivnilo mé zájmy 
a rozhodování.

Vedla Vaše cesta do kokpitu Gri-
penu přes létání v aeroklubu nebo 
jste přímo nastoupil do vojenské 
školy pro piloty?
Jako většina mých vrstevníků jsem 
před usednutím do kabiny vojen-
ského letadla prošel vstupní branou 
aeroklubu. Tam člověk získá základní 
teoretické znalosti a první praktické 
dovednosti.

Vedle letounu JAS-39 Gripen jste 
v minulosti létal na jakých typech 
letadel? Jakým způsobem coby 
pilot moderních letounů pociťuje-
te značný pokrok ve vojenském 
letectví?
V armádě jsem po základním selek-
tivním výcviku na Z-142 pokračoval 
na cvičných proudových letounech 
L-29 a L-39 a posledním typem před 
JAS-39 se pro mě stal stíhací MiG-
21. V kabinách těchto letounů jsem 
strávil 1800h. 
A jak pociťuji technologický pokrok 
v letectví? Já myslím, že vývoj 
technologií je znát téměř ve všech 
odvětvích naší společnosti a letec-
tví a kosmonautika je pochopitelně 
hnací silou tohoto pokroku. Dokonce 
s rychlostí technologického pokroku 
souvisí jeden paradox spjatý s le-
teckou technikou. A sice ten, že díky 
dlouhému vývoji letadla od prvního 
náčrtu přes prototyp až po sério-
vý kus, součástky v něm použité, 
zejména pro palubní počítače, se 
stávají v době uvedení do provozu již 

technologicky zastaralé.

Jaký je Váš názor na použití v sou-
časné době bezpilotních vojen-
ských letounů a navádění „chytré 
munice“ na určitý cíl?
Je to opět další z kroků postupující-
ho vývoje, i když si myslím, že lidská 
inteligence a zejména rozhodovací 
proces tu mají stále své místo. Ono 
to pochopitelně souvisí se snahou 
na jedné straně minimalizovat vlastní 
ztráty použitím bezpilotních pro-
středků a na straně druhé, při použití 
přesné munice co nejvíce omezit ne-
žádoucí škody a ztráty u protivníka. 
To je rozhodně pozitivní a humánní, 
pokud se vůbec toto slovo dá použít 
v souvislosti s jakýmkoli ozbrojeným 
konfliktem.

Když sedíte v kokpitu Gripenu, vyu-
žíváte při letu některých laserových 
technologií? 
V současné době používáme převáž-
ně laserový gyroskop pro navigační 
účely, který nahradil klasický mecha-
nický. Jinak laser je hojně využíván 
i jako dálkoměrný systém a systém 
pro označení cíle při použití přesné 
munice. Bohužel, je zde i jeden nega-
tivní fenomén souvisejícím  
s laserem, a sice úmyslné oslňová-
ní posádek letadel při přistávacím 
manévru. A protože počet těchto 
incidentů, kdy dochází k oslnění, 
nebo dokonce k poškození zraku 
pilotů, čímž je ovlivněna bezpečnost 
posádky, cestujících a v neposlední 
řadě i lidí na zemi, překročil únosnou 
mez, rozhodla se mezinárodní orga-
nizace pro letectví toto legislativně 
ošetřit vydáním zákazu používání 
laseru v okolí letišť. Na rozdíl od to-
hoto, řekněme škodlivého pohledu do 
laserového paprsku, vámi zmíněný 
naváděcí systém použitý na letadlo-
vých lodích využívá pro lidské oko 
bezpečného paprsku a slouží k vizu-

álnímu navedení letadel na palubu. 
Já pochopitelně zkušenost s létáním 
na palubě letadlové lodi nemám, 
ale vím, že funguje asi následovně. 
Pokud je pilot přesně v ose přistáva-
cí paluby vidí stálé oranžové světlo, 
pokud se uchýlí vpravo, tak světlo 
zezelená a čím více je vpravo, tím 
začíná blikat se zvyšující se frekven-
cí, analogicky to funguje i v případě 
úchylky vlevo, pouze barva kterou 
pilot vidí, je červená.

Bylo Vaším snem létat na letounu, 
jako je Gripen? Jaké další sny v le-
tectví byste si ještě rád splnil?
Určitě snem každého pilota je létat 
s tím nejlepším letadlem, které je 
k dispozici, což v našem případě 
Gripen bezesporu je. Takže ano, 
tímto jsem si sen splnil. Dalším mým 
přáním bylo předvádět tento letoun 
na leteckých dnech, což se mi v mi-
nulých třech letech také podařilo. Co 
se mi dosud nepodařilo, a chtěl bych 
zažít, je podívat se na letadlovou loď.  
A jestli jsou ještě nějaká letecká přá-
ní? Snad jen podívat se do kosmu, 
ale to je asi v kategorii nesplnitel-
ných.

Jaký máte vztah k vědě? Zajímáte 
se o nové vědecké trendy? Jaký 
vynález nebo výzkum Vás v posled-
ní době nejvíce zaujal?
K vědě mám celkem kladný vztah, 
hlavně co se týče techniky, ale spíše 
je to v rovině obdivu ke každému, 
kdo se jí zabývá. Bohužel však 
nemám moc času všechny trendy 
sledovat, což snad stejně ani k jejich 
rozmanitosti není možné. Nejvíce mě 
asi v poslední době zaujaly nano-
technologie a jejich případné využití 
a dále pak tiskové zprávy CERNu 
ohledně rychlosti neutrina, za kterou 
ve skutečnosti stála technologická 
chyba při měření. ■

Létání je vášeň
Rozhovor s display pilotem letounu JAS-39C Gripen Michalem 
Daňkem nejen o letectví

ROZHOVOR MICHAL DANěK
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HILASE TAISUKE MIURA

Nejintenzivnější laser 
je pouze začátek, 
říká Taisuke Miura

Jak byste v krátkosti popsal svou 
dosavadní vědeckou kariéru?
TM: Od roku 1998 jsem se podílel na 
projektu ultrakrátkých laserových 
pulsů organizovaném v rámci vý-
zkumné asociace FESTA (Femtose-
cond Technology Research Associ-
ation) v Japonsku. Vyvinul jsem zde 
dva nové režimy fungování Titan-
-safírového laseru vzájemně syn-
chronizované s přesností lepší než 
30 femtosekund. Dále se mi v rámci 
projektu podařilo výrazně  potlačit 
jitter 1 kHz femtosekundového Titan-
-safírového regeneračního zesilovače 
až na úroveň pod 1 fs. Výsledky ze 
zmiňovaného výzkumu jsem obhájil 
ve své disertační práci v roce 2001.
 
Po získání doktorského titulu jsem 
začal pracovat v technologickém 
ústavu v Tokiu, kde jsem se hlavně 
zabýval vývojem nových transpa-

rentních vodivých materiálů. Popsal 
jsem také chování molekul kyslíku 
v amorfním filmu oxidu křemičitého, 
který byl používán v křemíkové bázi 
mikroelektronického obvodu jako 
ultratenký vstupní izolátor. Pracovat 
v oboru, ve kterém jsem nikdy dříve 
nepůsobil, bylo pro mě ze začátku 
velice náročné, přesto však příjemné 
a intelektuálně obohacující. 

V roce 2003 jsem byl osloven profe-
sorem Akirou Endem (jeho profil při-
neseme v dalším čísle Newsletteru,   
pozn. red.) s pracovní nabídkou do 
firmy Gigaphoton Inc., která vyvíjela 
extrémní ultrafialové světelné zdroje 
produkované laserovým plazmatem 
využívané pro příští generace polo-
vodičů litografie. V této době jsem se 
svým týmem jako jeho hlavní vý-
zkumný pracovník vyvinul mimořád-
ně intenzivní pikosekundový Yb:YAG 

tenko-diskový regenerační zesilovač 
a dále CO2 laser s radiofrekvenční 
excitací. 

V roce 2006 jsem demonstroval pro-
totyp Yb:YAG regeneračního zesilo-
vače s výstupem 100 W a opakovací 
frekvencí 10 kHz. Pomocí CO2 laseru 
s délkou pulse 30 nanosekund  
a opakovací frekvencí 130 kHz jsme 
pak dosáhli průměrného výstupního 
výkonu 2,6 kW. 

Od roku 2006 jsem pracoval ve 
společnosti OMRON Laserfront Inc. 
v Japonsku. Zaměřil jsem se zde na 
vytvoření vysoce stabilního a spoleh-
livého femtosekundového laserového 
systému pro průmyslové využití, 
konkrétně pro výrobu plochých obra-
zovek. 

Co Vy osobně pokládáte na Vaší 
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výzkumné práci za vůbec nejzajíma-
vější?
TM: Vzhledem k tomu, že jsem pra-
coval několik let i v soukromých spo-
lečnostech, nejsem klasický vědec 
teoretik pracující pouze v laboratoři. 
Podstatný je pro mě zejména aplikač-
ní potenciál mého výzkumu a sou-
středím se především na spolehlivost 
a efektivní využitelnost vyvíjeného 
laserového systému. Samozřejmě, že 
je důležité ukázat světu co nejinten-
zivnější laser, ale to je pouze začátek 
pro skutečné průmyslové aplikace, 
ze kterých mohou mít lidé prospěch. 

Proč jste si jako místo pro práci  
a život vybral právě Českou repub-
liku?
TM: Těch důvodů je hned několik. 
Především jsem samozřejmě do 
České republiky přijel kvůli projektu 
HiLASE, který je atraktivní výzvou 

především pro můj profesní život. 

Co se ale soukromého života týče, 
od malička jsem byl zvyklý s rodiči 
cestovat po celém světě a vždy jsem 
si přál žít v zemi s bohatou historií.  
Samozřejmě, že jsem zpočátku váhal 
odstěhovat se s ženou a malými dce-
rami do cizí země, o které se v Ja-
ponsku příliš nedočtete. Hledal jsem 
tedy na internetu a našel jsem pár 
blogů popisujících život v Čechách, 
které vytvořili japonští turisté. Někteří 
tvrdili, že Češi pečují o děti a staré 
lidi, což mi přišlo pěkné, protože to je 
v Tokiu jen zřídkakdy k vidění. Když 
jsem začal žít v Praze, opravdu jsem 
na vlastní oči viděl, že mnoho lidí 
pouští v tramvaji sednout si staré lidi 
a pomáhají mladým matkám s kočár-
kem při nástupu a výstupu z metra 
či autobusu. Doufám tedy, že život 
v Praze bude dobrou a obohacující 

zkušeností pro mou celou rodinu. 

Čím je pro Vás osobně přínosná 
práce pro HiLASE?
TM: Důvodem, proč se zajímám o pro-
jekt HiLASE, je výzkumný program 1, 
jehož cílem je vytvořit multi-J lasero-
vý systém kW třídy čerpaný diodami 
pro průmyslové a vědecké aplikace. 
Doufám, že Česká republika s Japon-
skem vybudují v budoucnu spoluprá-
ci v oblasti high-tech průmyslových 
laserových aplikací. Očekávám, že 
tento projekt také přispěje k udržitel-
nému rozvoji laserových vědeckých 
a lékařských aplikací a že v rámci 
něj využiji své zkušenosti z minulých 
zaměstnání v privátním sektoru. ■
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Představení projektu 
HiLASE v USA
Začátkem roku 2012 se vědci z pro-
jektu HiLASE Martin Divoký, Martin 
Smrž, Michal Chyla a Pawel Sikocin-
ski zúčastnili konference SPIE Pho-
tonics West 2012, která se konala 
na výstavišti Moscone Center v San 
Francisku v USA. 

Členové vědeckého týmu projektu 
HiLASE zde prezentovali výsledky 
získané při návrhu vysokorepetičních 
pulsních laserů. Konferenci dopro-
vázela rozsáhlá expozice výrobců 
laserové techniky, zaměřené na 
vědecké aplikace. Na veletrhu bylo 

možné získat přehled o dostupných 
diodových budících systémech, řídící 
elektronice a výkonové optice nutné 
pro sestavení navrhovaných laserů. 
Potřebné parametry byly diskutovány 
se zástupci vystavujících firem. 

Stěžejním bodem návštěvy v Kalifor-
nii byla prohlídka Lawrence Livermo-
re National Laboratory (LLNL), kde 
je v provozu dosud nejenergetičtější 
pulsní laser světa s vysokou repeticí 
Mercury. Členové výzkumného týmu 
zde představili projekt HiLASE svým 
americkým kolegům z LLNL a společ-

ně diskutovali o stěžejních záležitos-
tech, které nastanou při stavbě tak 
významného laserového systému.

„Samotný veletrh SPIE byl obrovský. 
Těšilo mě jeho zaměření na vědecké 
aplikace, v rámci kterých jsme našli 
přesné typy přístrojů pro náš další 
výzkum. Úžasné také bylo, že jsme 
měli možnost navštívit LLNL a sdílet 
tak poznatky našich amerických 
kolegů, kteří mají velké zkušenosti se 
stavbou laserových systémů“, dodá-
vá Martin Divoký, junior výzkumník 
projektu HiLASE. ■

HILASE HILASE V USA

Členové projektového týmu HiLASE s pracovníky LLNL



15

Bydlíte v Dolních Břežanech. Co pro 
Vás osobně znamená stavba lase-
rového centra ELI Beamlines? Co 
si od projektu slibujete z hlediska 
přínosu pro region? 
Mám radost, že tak výjimečný  
a prestižní projekt bude právě u nás 
v Čechách. Vím, že se dlouho rozho-
dovalo, ve které zemi bude nakonec 
realizován. A samozřejmě si slibuji, 
že poskytne i pracovní příležitosti jak 
pro Dolní Břežany, tak blízké okolí.

Projekt ELI Beamlines bude v Dol-
ních Břežanech sídlit hlavně 
z dopravních a technických důvodů. 
Proč jste si Dolní Břežany vybrala 
Vy? 
Je tady krásně, protože kdysi keltští 
druidové moc dobře věděli, jak si 
vybrat to správné místo k životu. Šlo 
mi taky o to, abych nemusela každé 
ráno stát v koloně, když potřebuju 
jet do Prahy. A Břežany mají čtyři 
nezávislé příjezdy do hlavního města, 
stačí si podle denní doby vybrat ten 

nejvolnější, a je tu krásný výhled na 
Pražský hrad i Říp a báječní sousedé.

Jaké jsou Vaše současné aktivity, 
na čem právě pracujete? 
Coby projektová manažerka vymýš-
lím a realizuji projekty pro klienty, 
také každé odpoledne vysílám na 
rádiu Frekvence 1, dopisuji knihu… 
A starám se o místo, ve kterém žiji, 
protože pracuji v zastupitelstvu  
a radě obce. ■

Mám z ELI radost, 
říká radní Dolních Břežan

SERIÁL MíSTNí O ELI

Markéta Mayerová je jednou ze známých tváří, které žijí v Dolních 
Břežanech a okolí. Méně už se ví, že ve své domovské obci  
zastává také funkci radní. I proto se o projekt ELI Beamlines,  
který bude v Dolních Břežanech sídlit, zajímá.

Markéta Mayerová (vpravo nahoře znak obce Dolní Břežany)

2
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pETR KAISER

S Petrem Kaiserem  
o mezinárodní spolupráci 
ve vědě a výzkumu
Ministerstvo zahraničních věcí je institucí, která vyjádřila svoji podporu realizaci  
projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) v České republice, a jeho zástupci se 
aktivně podílejí na prezentaci ELI v zahraničí. Položili jsme několik otázek zmocněnci 
pro vědu a technologii Petru Kaiserovi, který se již řadu let věnuje diplomacii  
a dlouhodobě pracoval jako zástupce stálého představitele ČR při OSN  
v New Yorku.

Jaký má podle Vás význam budovat 
v České republice tak velké projek-
ty ve vědě a výzkumu, jako je právě 
ELI Beamlines?
Podle mého názoru česká věda 
v řadě oborů dosahuje excelentních 
výsledků. Velké projekty, jako je 
ELI Beamlines, by měly být využity 
k tomu, abychom soustředili naše 
kapacity vědecké, manažerské, 
personální a finanční k vybudování 
něčeho, co bude na světové špičce. 
Měli bychom dokázat, že v této zemi 
je dostatek schopných lidí takový 
úkol zvládnout. Je jasné, že je to 
úkol nesnadný či, jak se dnes říká, 
velká výzva. Je to výzva, před kterou 
musíme obstát. 

Je nepochybné, že úspěch projek-
tu ELI není představitelný bez jeho 
zapojení do mezinárodní spolupráce. 
Ministerstvo zahraničí je proto při-
praveno zprostředkovat navazování 
potřebných kontaktů a komunikace. 
Proto jsme také v uplynulých letech 
přispěli k propagaci ELI ve vybraných 
zemích, mimo jiné prostřednictvím 
programu České technologické dny, 

který spoluorganizujeme s agenturou 
CzechInvest a Ministerstvem prů-
myslu a obchodu. 

ELI je mezinárodní projekt, na 
jehož přípravné fázi se podílelo 40 
výzkumných institucí ze 13 zemí 
EU. Jak je podle Vás důležité pro 
české subjekty spolupracovat se 
zahraničními partnery v rámci vědy 
a výzkumu? Co vše tato spolupráce 
přináší?
Jak jsem již uvedl, považuji meziná-
rodní spolupráci ve vědě a výzku-
mu za imperativ. Výměna nových 
myšlenek a poznatků byla v celé 
historii lidstva pro rozvoj poznání 
zásadní. Národy, i ty nejvyspělejší, 
které se chtěly udržet v popředí 
vědecko-technického a ekonomické-
ho vývoje, byly vždy v tomto směru 
otevřené. V opačném případě za-
čaly velmi rychle zaostávat nejprve 
intelektuálně, posléze ekonomicky 
a společensky. Dvojnásob to platí 
v dnešním globalizovaném světě. 
Ani tak pokročilá velmoc, jako jsou 
USA, už nedokáže být na vrcholu ve 
všech oborech a snaží se všemožně 

podporovat nejen domácí výzkumné 
kapacity a přitahovat nejlepší mozky 
ze zahraničí, ale též navazovat sku-
tečnou mezinárodní kooperaci.
 
Česká věda byla po značnou dobu 
do určité míry izolována. Přesto si 
uchovala vysoký standard v řadě 
oblastí. Každý slyšel o profesoru Otto 
Wichterlem či profesoru Antonínovi 
Holém, abych uvedl jen dvě z těch 
nejznámějších jmen. Za poslední dvě 
dekády se výkon našich badatelů 
výrazně zlepšil, což konstatoval i 
nedávno zveřejněný mezinárodní au-
dit české vědy vedený Technopolis 
Group.  Nicméně máme před sebou 
ještě mnoho práce. Mezinárodní 
spolupráce je naprosto nezastupi-
telná v tom, že zásadním způsobem 
doplňuje domácí kapacity. Zároveň 
nastavuje vysokou laťku mezinárodní 
kvality nejen samotným badatelům, 
ale též organizátorům vědeckých 
grantů a programů, nejrůznějším 
týmům atd. O spolupráci s průměrný-
mi totiž nikdo ve světě nemá zájem. 
Naopak, úspěchy společných grantů 
a projektů zvyšují renomé českých 

ROZHOVOR
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výzkumníků a v konečném důsledku 
otevírají dveře do těch nejpokročilej-
ších laboratoří a na ta nejrenomova-
nější pracoviště. 

Když porovnáte postavení vědy  
a výzkumu v České republice 
s ostatními státy, domníváte se, že 
je naše věda na světové úrovni? 
Bylo by příliš ambiciózní po českých 
vědcích žádat, aby byli, jak říkáte, „na 
světové úrovni“ ve všech oblastech 
a odvětvích soudobého bádání. Na 
to naše kapacity přece jen nestačí. 
Jsme středně velkou zemí uprostřed 
Evropy. Počty vědců a výzkumníků 
se celosvětově odhadují v řádu mili-
ónů. Jednotlivé údaje se sice dosti 
liší, ale i tak je jasné, že jde o ohrom-
ná čísla, která navíc rapidně rostou, 
zejména v nově se rozvíjejících 
zemích. V České republice se počet
badatelů pracujících na plny úvazek
udává v řádu necelých 30 tisíc. Je 
tedy zřejmé, že se můžeme prosadit 
jen zaměřením na kvalitu výzkumu, 
tedy tím, že budeme usilovat o exce-
lenci nejen v domácím kontextu, ale 
též v mezinárodním srovnání. Takové 

obory u nás nepochybně existují. Ne-
rad bych jmenoval jen některé, neboť 
by to nebylo spravedlivé vůči ostat-
ním.  Dovolte mi však vyjádřit svůj 
názor, co je potřeba v daném směru 
dělat: soustředit naše kapacity na 
definované prioritní obory a vytvořit 
takové personální, organizační  
a finanční podmínky, abychom 
v těchto oborech dosáhli „kritické 
množství“ pro pokročilý výzkum 
a vývoj. Jak jsem již dříve uvedl, 
mezinárodní spolupráce k tomu může 
výrazně napomoci. Jak víte, je stano-
vování priorit výzkumu a strategické 
řízení vědy svěřeno vládní Radě pro 
vědu, výzkum a inovace. Úsilí  
o dosažení excelence české vědy  
a o výrazné posílení mezinárodní 
spolupráce tento orgán věnuje před-
nostní pozornost.

Jak vnímáte „emigraci“ vědců do 
zahraničí? Z jakých důvodů podle 
Vás k odchodu řady špičkových 
vědeckých kapacit do zahraničí 
dochází? Myslíte si, že projekty, 
jako je např. ELI Beamlines, přiláka-
jí české vědce zpět domů?  

Mobilitu vědců obecně pokládám za 
zcela přirozený proces. Působení 
našich profesorů na zahraničních 
univerzitách či doktorandů a vý-
zkumníků v mezinárodních týmech 
zabývajících se pokročilým výzku-
mem bychom měli vítat. Problémem 
však je, když z naší země odcházejí 
ti nejschopnější, aby se uplatnili 
v zahraničí a už tam zůstali. Je proto 
potřeba, aby byly dále vytvářeny 
podmínky a rozpracovávány pobídky 
pro všechny ty, kteří v cizině získali 
cenné poznatky a zkušenosti a jsou 
připraveni se vrátit na naše vysoké 
školy a akademická pracoviště, kde 
mohou napomoci zvyšovat kvalitu 
místního výzkumu a vzdělávání. 
V tomto směru byly již učiněny něja-
ké kroky, ale je potřeba se tomu dále 
věnovat. Budované velké výzkumné 
infrastruktury by po svém dokončení 
měly být schopny takové atraktivní 
podmínky nabídnout. ■

Na snímku je Petr Kaiser (zleva) s americkým velvyslancem v ČR Normanem L. Eisenem (FOTO: archiv CzechInvest)
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Umožnit záchranný archeologický 
výzkum patří podle zákona o státní 
památkové péči v potenciálně arche-
ologicky zajímavých lokalitách mezi 
povinnosti stavebníka. Na pozemcích 
určených pro objekty ELI Beamlines 
a HiLASE začal výzkum v březnu 
letošního roku. Předcházel mu arche-
ologický dohled při skrývce ornice  
a odstraňování recentních vrstev. 
Už v této fázi byly na pozemcích 
objeveny pozitivní archeologické situ-
ace. Jednalo se zejména o výraznou 
zahloubenou chatu ze starší doby 
železné (halštatu) a několik zásob-
ních jam nalezených v jižní části 
zkoumané plochy. 

Po dokončeni skrývky na ploše
první fáze výzkumu (projekt HiLASE)
bylo zjištěno 332 objektů převážně
pravěkého sídlištního charakteru.  
Konkrétně se jednalo o 2 zahloubené 
chaty (polozemnice), 6 zásobních 
jam, 8 žlábků a 63 sídlištních jam. 
V jedné z polozemnic se nacháze-

lo torzo koňského skeletu (lebka). 
Z některých archeologických období 
jsou známy pohřby koní, či jejich jiná 
pietní ukládání i v rámci sídlišť. V na-
šem případě se však nejspíše jedná 
o dobový sídlištní „odpad“. 

Zbývajícími objekty jsou kůlové 
jamky, z nichž některé tvoří struktu-
ru nosných konstrukcí nadzemních 
kůlových staveb (obytných či hospo-
dářských). Nálezy bylo možno před-
vídat již s ohledem na archeologické 
výzkumy, které v předchozích letech 
probíhaly v těsné blízkosti zkoumané 
lokality a taktéž v souvislosti s exis-
tencí nedalekého známého oppida na 
Závisti. 

Na skrytou plochu jsme aplikovali 
metodu plošného odkryvu. Jelikož 
na lokalitě nebyla zjištěna žádná 
kulturní vrstva, nebylo nutno plochu 
dále dělit na menší úseky. Samotné 
objekty tedy zkoumáme s ponechá-
ním kontrolního bloku. Větší objekty 

či objekty ve složitější superpozici 
jsme tradičně rozdělili na více sekto-
rů dle potřeby. Sídlištní objekty jsou 
vybírány po přirozených uloženinách. 
Objekty s jednotnou výplní pak po 
mechanických vrstvách o mocnosti 
cca 10 - 20 centimetrů. Veškeré ob-
jekty a sondy jsou v terénu kresebně 
dokumentovány. Nalezené situace 
dokumentujeme též fotograficky  
a následně je geodeticky zaměřuje-
me. Ze všech větších objektů (chat, 
zásobních jam atd.) jsou odebírány 
environmentální vzorky, které budou 
následně zpracovány floatací a poté 
podrobeny dalším přírodovědným 
analýzám.

Pozn. red: Díky vysoce profesionál-
nímu přístupu archeologů a zejména 
jejich ochotě urychlit záchranný 
průzkum posílením lidských zdrojů 
by průzkumné práce neměly vest ke 
zpoždění začátku výstavby objektu 
HiLASE, který je plánován na léto 
2012. Za to archeologům děkujeme.

Michaela Mácalová z Archeologického ústavu Akademie věd ČR píše pro  
Newsletter ELI Beamlines o záchranném archeologickém výzkumu na polykulturní 
pravěké lokalitě Dolní Břežany.

Archeologové na pozemcích 
ELI a HiLASE

ZpRÁVY ARCHEOLOGIE

počátek archeologických prací objekt č. 155 – polovina zásobní jámy s vypreparovanou keramikou
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Neolit - kultura s lineární keramikou
Nejstarší nálezy keramiky na našem území náleží do období kultury s lineární keramikou (5300 – 4750 př. n. l.). 
V současné chvíli jsme na zkoumané lokalitě identifikovali jeden sídlištní objekt (jámu), jejíž výplň obsahovala několik 
zlomků keramických nádob patřící této kultuře. Jednalo se o typickou keramiku tohoto období – nádobu bombovitého 
tvaru, se silným střepem, zdobenou rytým volutovým ornamentem. 

Neolit - kultura s vypíchanou keramikou
Spadá do období neolitu (4700 – 4300 př. n. l.). Keramické nádoby produkované v tomto období mají polokulovitý až 
bombovitý tvar, vyskytuje se též tvar hruškovitý, jenž se v pozdějších fázích kultury s vypíchanou keramikou výrazně 
zeštíhluje. Typickou výzdobu tohoto období představují zejména vpichy, tvořící na tělech nádob dekor, přecházející 
od jednoduchých lineárních vpichů až po složitě vytvářené obrazce. Tato kultura byla na zkoumané lokalitě objevena 
prozatím pouze v jediném objektu. Jelikož se tento objekt nalézal v těsné blízkosti objektu s artefakty náležejícími 
kultuře s lineární keramikou (ve východní části plochy), lze předpokládat, že další sídelní komponenty z období neolitu 
byly zničeny v souvislosti s předchozí výstavbou.

Doba bronzová - kultura knovízská (vč. štítarské fáze)
Spadá do období pozdní doby bronzové (1000 – 800 př. n. l.). V našem případě je mnohdy obtížné odlišit štítarskou 
keramiku od tvarů kultury bylanské, potažmo halštatského období. V tomto stupni štítarské fáze je totiž keramika 
svým charakterem velmi podobná artefaktům z navazujícího období. Vyskytují se již velmi precizně zhotovené ná-
doby a to jak hrubá sídlištní keramika, tak keramika jemná s tenkým střepem. Povrch nádob byl zdrsňován pomocí 
dřívek, prstováním i různě silnými rytými linkami. Tyto linky v některých případech tvoří výzdobný dekor nejen na těle 
nádoby, ale i na uchách a okrajích. Na tenkých nádobách se často vyskytuje jemné tuhování doplněné vodorovnými 
linkami, někdy i ve více řadách. 

Starší doba železná - doba halštatská (Bylanská kultura)
Keramické artefakty, včetně nádob jsou v tomto období (800 – 650 př. n. l.) již na velmi vysoké úrovni zpracování. 
Vyskytuje se široké spektrum tvarů a výzdoby. Povrch nádob je zpravidla hladký, někdy opatřen nátěrem (engo-
bou). Poměrně často se vyskytuje tuhování. Pro toto období je typická též vlešťovaná výzdoba, či malba. Oblíbeným 
ornamentem hojně používaným v kultuře bylanské byly především trojúhelníky (v různých variantách a provedeních), 
jemné vlasové linie tvořící bohaté ornamenty především na talířích a mísách se širokými okraji, spirálky, nebo napří-
klad sluníčka. 

Kromě těchto období a kultur jsme na lokalitě zaznamenali i několik recentních objektů souvisejících s předchozí zá-
stavbou. Jedním z takových objektů byl i poměrně hluboký sklep, který jsme však kvůli jeho velmi špatnému technic-
kému stavu pouze geodeticky, kresebně a fotograficky zdokumentovali. 
I přesto, že v současné chvíli jsme teprve v počátcích archeologického výzkumu a doposud byla skryta jen část 
plochy, získaná data svědčí pro předpoklad, že pozůstatky pravěkého osídlení lze očekávat i na dalších úsecích zkou-
mané lokality. Není vyloučeno, že kromě pokračování sídelního areálu může následná skrývka a archeologické práce 
odhalit též komponenty pohřební, které by logicky navazovaly na dosud zjištěné archeologické situace. ■

Dosud byly na pozemcích určených pro výstavbu objektu HiLASE identifikovány 
tyto období a kultury:

část polozemnice s vypreparovanou lebkou koně část polozemnice s reliktem kamenné konstrukce
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ZpRÁVY

Vědecký tým ELI Beamlines se v těchto měsících zabývá především přípravou veřejných zakázek na nákup technolo-
gií nutných pro stavbu nejintenzivnějšího laseru pro uživatelský výzkum. Je logické, že na zadávací dokumentaci pro 
veřejné zakázky tohoto typu se musejí kromě právníků podílet také výzkumní odborníci, kteří s vysoutěženými zaříze-
ními budou pracovat. Například Pavel Bakule a Daniel Kramer tak v současné době musí  mj. „zápasit“ i s administra-
tivou – přesnou specifikací jednotlivých objednávek. Díky tomu se však podařilo získat např. kvalitní předzesilovače 
od v oboru zavedených firem Fianium a AFS (Active Fiber Systems) nebo novou interakční komoru na testy odolnosti 
optických vrstev. ■

Kromě toho probíhá i nábor kvalifikované odborné síly. Výraznou posilou je Jonathan Tyler Green. Před dvěma lety 
obhájil disertační práci s názvem Optical Cavity-Based Continuous-Wave Raman Generation na University of Wiscon-
sin-Madison a za sebou má mj. pracovní zkušenosti z LENS - European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy na 
univerzitě ve Florencii. ■

Experimentální tým vedený vědeckým koordinátorem pro tematický výzkum Georgem Kornem se za poslední dva 
měsíce rozšířil hned o sedm členů. Jsou to:  Ondřej Klimo, Jiří Limpouch, Tadzio Levato, Jan Pšikal, Ladislav Stanke, 
Mario Maggiore a Lucie Štolcová. Podrobněji je představíme v některém z příštích čísel. ■

Daniel Kramer, Daniele Margarone a Jan Prokůpek návštívili Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) v 
Korejské republice, který disponuje výkonným petawattovým laserem. V tomto středisku pracovali na experimentech 
urychlování protonů a vyzkoušeli přitom nové typy detektorů a terčů. Zkušenosti získané v Koreji se budou členům 
našeho vědeckého týmu hodit při práci v laserovém centru v Dolních Břežanech. ■

Co je nového ve vědeckém týmu?

Daniele Margarone v GIST

Nákup nových technologií

Jonathan Tyler Green

Posily v experimentálním týmu

Návštěvou v korejském GIST
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Od ledna letošního roku pracuje tým 
kolem režiséra Jana V. Sachera na 
sběrném dokumentu o výstavbě  
a provozu laserového centra v Dol-
ních Břežanech. V příštích několika 
letech nebudou filmaři chybět u 
ničeho zajímavého, co se ELI Beamli-
nes týká. Téma unikátního lasero-
vého centra si režisér Sacher zvolil 
sám a film není z prostředků projektu 
nijak dotován. Tým ELI Beamlines 
nebude mít ani žádný vliv na ko-
nečnou podobu snímku (s výjimkou 
odborných konzultací, o které tvůrci 
sami požádali). Měl by tak vzniknout 
nezávislý a nezaujatý pohled na 
nejambicióznější výzkumný projekt 
v dějinách ČR, který bude mít velkou 
šanci zaujmout některou z celoploš-
ných televizí nebo uspět na filmo-
vých festivalech.

Režisér Jan V. Sacher není v oblasti 
dokumentární tvorby nováčkem.  
V minulosti se už jednou věnoval 
jinému vědeckému projektu posunují-
cím hranice možného v oblasti fyziky 
– švýcarskému CERNu. Film CERN: 
Továrna na absolutno sklidil pochval-

né reakce a například na portálu 
ČSFD.cz se pohybuje v červených 
(těch nejlepších) číslech s průměr-
ným hodnocením 75%. 

Režisér Sacher vysvětluje svou mo-
tivaci natočit film o nejintenzivnějším 
laseru na světě takto: “Zrovna když 
jsem se dozvěděl o projektu ELI Be-
amlines, dostala se ke mně  informa-
ce, že fyzikové umí pomocí laserové 
technologie zobrazit ono máchovské 
“to, co se nic nazývá”, tedy mikro-
svět. Tedy zredukovat pomocí laseru 
snímací dobu na femtosekundu a 
jakoby „nafilmovat“ technikou ultra-
krátkých pulsů pohyb atomů.  
A nebo na ještě milionkrát kratší at-
tosekundu, která má zobrazit rychlé 
eletrony a umožnit pohled do nitra 
atomů. Hned mi bylo jasné, že právě 
problematikou laseru se budu muset 
zabývat - a nejlepší způsob, jak se 
něčím zabývat s rozumnou perspek-
tivou, je natáčet o věci časosběr-
ný film. Věda navíc bývá větsinou 
během na dlouhou trať , a tomu se 
musím přizpůsobit. Chystám se vy-
dat i do Maďarska na ELI Attosecond 

a v jiné souvislosti budu natáčet  
i v Hamburku, kde vzniká XFEL (X-
-Ray Free-Electron Laser). Očekávám, 
že při natáčení dokumentu o ELI sám 
lépe porozumím laserové technologii, 
hlavním mým cílem je ale zobrazit 
celou tuto komplikovanou problema-
tiku tak, aby jí divák, kterého zajímá, 
rozuměl, a aby byl to pro něj přínos.” 
         
Sacherův tým natáčí v současné 
době hlavně na staveništi v Dolních 
Břežanech, natáčí většinu předná-
šek, prezentací a setkání týmu ELI 
Beamlines s odbornou i širokou 
veřejností. Podle slov režiséra je 
důležité zejména na samém začát-
ku natáčení “sbírat pokud možno 
všechno, co se nám zdá být vhodné, 
užitečné a informativní.” 

Sběrný dokument o ELI Beamlines
by měl byt dokončen v horizontu
7-10 let a je vlastně součástí širšího
Sacherova autorského záměru
“filmařsky zkoumat vědecké
možnosti zobrazování neviditelného”. 

O ELI Beamlines vzniká 
sběrný dokument

režisér Jan V. Sacher

■

http://www.csfd.cz/film/278014-cern-tovarna-na-absolutno/
�SFD.cz
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Co se vlastně stalo, že dnešní 
pohled na Newtona prochází tak 
dramatickými změnami? 
V roce 1936 byla v londýnské aukční 
síni Sotheby’s vydražena převážná 
část Newtonových nikdy nevydaných 
rukopisů. A tehdy celý vědecký svět 
takřka zkameněl úžasem. Ukázalo se 
totiž, že Newtonovy spisy z oblasti 
fyziky a matematiky považované za 
základ moderní vědy tvoří jen malý 
zlomek toho, co Newton za svého 
života napsal. Naprostá většina jeho 
díla se zaobírala teologií a alchymií. 
Jeden z hlavních vydražitelů New-
tonových rukopisů, John Maynard 
Keynes, se vyjádřil, že Newton nebyl 
ani tak zakladatelem věku rozumu, 
ale naopak posledním výhonkem 
starověké moudrosti. 

Dnešní člověk ale může vnímat 
Newtonův zájem o alchymii jako pro 
vědce poněkud výstřední? 
Alchymie představuje svébytný typ 
myšlení, pracuje s obrazy a analogie-
mi. Obrazné myšlení člověku umož-
ňuje vhledy, které jsou pouhému raci-
onálnímu myšlení zcela nedostupné. 
A člověk, který dokáže synchronně 
používat oba základní typy myšlení, 
logické i obrazné, má pak drtivou 
epistemiologickou převahu nad lidmi, 
kteří tohle nedokážou. Toto je, do-
mnívám se, samo jádro Newtonova 
odkazu, které má navíc nadčasovou 
platnost: umění myslet v paradoxech.

Co ještě Newtonovi alchymie při-
nesla? 
Značné ztráty i velké zisky. Dlouho-

době pracoval u alchymické pece 
jako metalurg, vystavoval se velkému 
žáru a nebezpečí výbuchu. Opako-
vaně se přiotrávil rtuťovými parami, 
dokonce se z toho psychicky zhrou-
til. Vyhořela mu laboratoř a přišel tak 
o rukopisy, které už nikdy nedokázal 
napsat znovu. Na druhé straně sám 
navrhl a vytvořil slitinu pro zcela 
nový typ hvězdářského dalekohledu, 
reflektoru, což mu otevřelo dveře 
do Královské vědecké společnosti 
(Royal Society). A ve zralém věku se 
stal šéfem Královské mincovny,  
a k metalurgii přidal ještě přemýšlení 
ekonomické. Navrhl první zlatý stan-
dard britské libry, a to tak dobře, že 
vydržel skoro dvě stě let. ■ ■

Netradiční pohled na Newtona

ROZHOVOR IRENA ŠTěpÁNOVÁ

V nakladatelství Karolinum nedávno vyšla kniha Ing. Ireny Štěpánové, Ph.D.  
s názvem Newton – poslední mág starověku. Vzhledem k tomu, že autorka pracuje 
v projektu ELI Beamlines a že se jedná o publikaci svým způsobem ojedinělou,  
domníváme se, že informace o knize do Newsletteru svým způsobem patří.
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Mohlo by se zdát, že celkové znalosti lidstva mají 
povahu rybníka, do nějž se stále přilévá další  
a další poznání a jeho objem stále roste. Možná je 
však realita spíš taková, že vědomosti sedimen-
tují na dně, překrývají se, a ty novější zatlačují 
ty starší do zapomnění. Není někdy úplně marné 
sáhnout pod povrch současného vědění, a nebát 
se ušpinit v těch pozapomenutých bahnitých 
nánosech, protože i tam může být zasuto něco 
podstatného.“ 

Těmito slovy Irena Štěpánová vysvětluje, proč se 
rozhodla osobnost zakladatele novodobé fyziky 
prozkoumat z méně známé stránky.

Příklad obrazného analogického 
myšlení: antropocentrická mandala 
křesťanského kabalisty a alchymis-
ty Heinricha Khunratha vyjadřuje 
skrytou realitu světa.

První knižní vydání 
Corpus hermeticum 
z Hamburku z roku 

1593. Tuto knihu 
Newton vlastnil

Kniha Ralpha Cudwortha The True Intellectual System of the 
World, obsahující citáty z Corpus hermeticum. Toto dílo bylo 
pro Newtona zásadní inspirací

První vydání Principií 
v angličtině (Newton 
dílo původně napsal 
latinsky)
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Konstrukční inženýrství, kterému 
se věnujete, není sice chirurgie, ale 
přesto možná i v této oblasti stále 
existují určité genderové stereoty-
py. Vnímáte je při své práci? Vidíte 
mezi svými kolegyněmi a kolegy ně-
jaký rozdíl (osobnostní, pracovní), 
který by mohl vyplývat z různého 
pohlaví?
Tak hlavní rozdíl může být, že mých 
kolegů byste se na takovou otázku 
nejspíš nezeptali. Technika, potažmo 
konstrukce je obor, kde pořád není 
vyrovnaný počet žen a mužů. Ale 
situace se lepší, jak mám možnost 
vidět i na ČVUT. Dosud jsem měla to 
štěstí, že jsem se s genderovou dis-
kriminací nesetkala. Častěji spíš na-
opak slýchám narážky a předsudky 
týkající se mé oblasti zájmu – vědy  
a inženýrství. 
Co se týče pracovních rozdílů, ty 
rozhodně nevnímám. Tam se projevu-
je individualita člověka jako takového, 

Optomechanika  
mi poskytuje pracovní 
svobodu,
říká Karolina Macúchová
ELI Beamlines bude výzkumné pracoviště otevřené nejen  
z mezinárodního, 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.

bez ohledu na pohlaví. Naopak roz-
díly v chování jsou. Máte-li za kolegy 
gentlemany, kteří vám podrží dveře  
a pomůžou s těžkými věcmi, je velice 
příjemné být ženou.

Proč jste se rozhodla stát vědkyní, 
proč v oblasti techniky a proč prá-
vě konstrukčního inženýrství?
To nebylo rozhodnutí, ale příležitost. 
Na začátku stálo rozhodnutí podat 
si přihlášku na strojní fakultu ČVUT. 
Přírodní vědy mne vždycky bavily, 
ačkoliv mi nevyhovovalo, jakým způ-
sobem se na střední škole vyučova-
ly. Jako specializaci jsem si vybrala 
obor Biomedicínského  
a rehabilitačního inženýrství.  Byl to 
obor, který se zaměřoval kromě lékař-
ské techniky na přesnou mechaniku, 
optiku, konstrukci přístrojů. Pak jsem 
se během studia setkala s několika 
lidmi, kteří mi pomohli soustředit se 
víc na konstrukci, než na počítání 

kloubních náhrad. To nebylo zas tak 
těžké, protože projekty, na kterých 
jsme pracovali, byly praktické  
a zábavnější. 
Oblast vědy a výzkumu poskytuje 
velkou svobodu v práci. Tím, že ne-
řešíte hromadnou výrobu, si můžete 
dovolit použít a vyzkoušet nákladněj-
ší výrobní metody a nové postupy. 
Ještě před napsáním diplomové prá-
ce jsem se rozhodovala mezi prací 
pro ESO a CERN. Nabídka podílet se 
na experimentu OSQAR v CERNu 
přišla dřív a já ji využila. 

Zkuste svou práci pro CERN více 
přiblížit a srovnat ji s prací pro ELI.
Experiment OSQAR se hlavně zabývá 
detekcí axionů a měřením dvojlomu 
vakua. Protože to je velice malý ex-
periment, byla to příležitost naučit se 
opravdu rozličné experimentální práci 
a troubleshootingu. Práce vždycky 
probíhala v napjatém časovém rámci, 

3SERIÁL ŽENY V ELI 
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Karolina Macúchová pochází z Českých Budějovic. V rámci projektu ELI Beamlines má jako optomechanička na starosti konstrukční řešení dis-
tribuce laserových svazků. Je absolventkou Fakulty strojní ČVUT, diplomovou práci psala na téma Konstrukce přístroje pro simultánní zkoumání 
forenzních vzorků. V rámci svého doktorandského studia se věnuje konstrukčnímu inženýrství. Její pracovní zkušenosti zahrnují spolupráci na 
projektu Tokenelek, členství v konstrukčním týmu dalekohledu pro pozorování zatmění Slunce nebo pozici Reasearch and Development Engineer 
na experimentu OSQAR ve švýcarském CERNu.

což se od práce pro ELI moc neliší.
Stavět vedle sebe ELI a CERN, to je 
jako porovnávat záměr a skutečnost. 
My teď ale máme šanci udělat všech-
no pro to, aby ELI v tomto srovnání 
za pár let obstálo. 

Čím konkrétně se v rámci projektu 
ELI Beamlines zabýváte a jaké jsou 
vaše dlouhodobé ambice?
Největší pracovní ambice je vidět 
ELI stát a fungovat. Také doufám, že 
v nadcházejících letech získám dok-
torát, na kterém pracuju už dva roky. 
V ELI se zabývám konstrukčním ře-
šením distribuce laserových svazků. 
Řeším optomechanické systémy, kte-
ré umožní směrovat laserové svazky 
do experimentálních komor. 
V dlouhodobějším časovém hori-
zontu ani nechci nějaké cíle uvádět, 
protože člověk míní, Pán Bůh mění. 

Nezbývá, než být zvědavá a těšit se, 
co život přinese.

Proč jste si vybrala zrovna ELI a co 
si od projektu slibujete z hlediska 
rozvoje své odbornosti?
ELI je unikátní projekt, který v Če-
chách nemá obdoby. Když jsem se 
o něm poprvé doslechla, moje první 
myšlenka byla, že tam chci pracovat.  
Tehdy mne samozřejmě vůbec nena-
padlo, že pracovní nabídka přijde  
o mnoho let dřív a že budu mít příle-
žitost být u samotného vzniku. Tako-
vá příležitost se nedala odmítnout. 

V čem vidíte největší přínos pro-
jektu pro Českou republiku, např. 
z hlediska mladé vědecké genera-
ce?
ELI si svou reputaci musí teprve 
získat. Je to ale příležitost s ohrom-

ným potenciálem. Nabízí se mnoho 
možností spolupráce se studenty 
a začlenění univerzit. Mladá vědec-
ká generace bude mít každopádně 
příležitost pracovat na špičkovém 
vědeckém pracovišti.  
Velkým přínosem pro Českou repub-
liku bude experimentální pracoviště 
jako takové. Naše univerzity a vý-
zkumné instituce se podílí na mnoha 
vynikajících vědeckých experimen-
tech na pracovištích po celém světě, 
ale ELI má zázemí u nás, je na naší 
půdě. S tím souvisí určitě i zvýše-
ní reputace České republiky jako 
vědecko-technického partnera.  Je to 
taky šance pro české firmy, aby se 
soustředily na inovace a výzkum. ■
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V posledních dvou číslech Newslet-
teru jsme vás informovali o prvních 
laserech, které byly uvedeny do pro-
vozu na území bývalého Českoslo-
venska. Dnes vám představíme rané 
pokusy o využití laserů ve vybraných 
vědecko-výzkumných oborech u nás. 
Podrobnější popis těchto aplikací do-
plněný rozsáhlou bibliografií nalezne-
te v článku L. Juhy „Laserová věda  
a technika v českých zemích: 
stručný přehled rané fáze historic-
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 

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

dvojčísle Československého časopi-
su pro fyziku (č. 4-5/2010) vydaném 
k 50. výročí prvního laseru.   
    
Biomedicína 
Téměř ihned po úspěšné konstrukci 
prvních laserů se začaly zkoumat 
možnosti využití laserového záření 
v lékařství. První kroky se logicky 
soustředily na možnost léčebného 
zásahu v oku. U nás se této proble-
matice věnovali hlavně pracovníci 
Ústavu radiotechniky a elektroniky 
ČSAV ve spolupráci s lékaři z kated-
ry oftalmologie Institutu pro další 
vzdělávání lékařů a farmaceutů na 
Bulovce. Vyvinuli oftalmokoagulační 

přístroj nazývaný kvantový koagulá-
tor s rubínovým laserem, který obstál 
v klinických zkouškách. Převážně 
se využíval k operaci odchlípené 
sítnice. Vyrobeny byly čtyři přístroje, 
které úspěšně pracovaly řadu let na 
očních klinikách na Bulovce, Karlově 
náměstí, v Mostě a Bratislavě. Kromě 
oka byl v šedesátých letech sledo-
ván vliv laserového záření na kost. 
Vývoj dále směřoval ke konstrukci  
a klinickému využití laserového skal-
pelu. V biofyzice buněk a organismů 
se rubínový laser uplatnil v Entomo-
logickém ústavu ČSAV při ovlivnění 
embryogeneze hmyzu. Nejvýraznější 
uplatnění na poli biověd však již od 

3SERIÁL KApITOLY Z DějIN LASERU

První jednofrekvenční He-Ne laser (emitovaná vlnová délka 632,99 nm) vyvinutý v Ústavu 
přístrojové techniky ČSAV (nyní ÚPT AV ČR, v.v.i.). Frekvenci měl stabilizovanou na Lambo-
vě zářezu (Lamb dip); stal se základem československých laserových subnormálů délek. 
(ccf 4-5_2010; obr. 7 – Zemanek a kol.)

Kvantový koagulátor vyvinutý na ÚRE 
ČSAV. Sonda s miniaturním laserem  
a upraveným oftalmoskopem vážila 0.65 
kg. (ccf 4-5_2010; Blabla-Trkal)

(díl první)
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počátku lasery nacházely v moleku-
lární biofyzice, především při výzku-
mu elementárních procesů fotosyn-
tézy, fotodynamické terapie, vidění  
a dalších fotobiologických jevů. 
Teprve objev laseru umožnil plné 
rozvinutí využití Ramanova jevu 
v biomolekulární vibrační spektro-
skopii. Pulzní lasery pak odstartovaly 
dodnes trvající boom časově rozliše-
ných studií.  
 
Zkoušení a opracování materiálů
V oboru zkoušení materiálů bylo lase-
rů nejdříve využito k interferometric-
kému testování kvality tyčinek rubínu 
připravených a opracovaných pro ru-

bínové lasery. He-Ne laser vyráběný 
v Meoptě Přerov byl o něco později 
využit i k reflexní orientaci leptaných 
či leštěných monokrystalů a k měření 
vnitřního pnutí v monokrystalech. 
Další rozvoj laserové interferometrie 
otevřel široké pole uplatnění laserů 
různých typů především ve strojíren-
ském průmyslu, jemné mechanice  
a optice.   
První úvahy na téma využití laserů 
při opracování materiálů se u nás ob-
jevily v roce 1964. Byly však většinou 
inspirovány zahraniční literaturou; 
nevycházely ještě z vlastních experi-
mentů a technických aktivit. Za první 
využití laseru k opracování odolných 

a těžce obrobitelných materiálů 
bychom u nás asi mohli považovat 
vrtání diamantových průvlaků a rubí-
nových hodinkových ložisek fokuso-
vaným svazkem pulzních rubínových 
laserů v Ústavu přístrojové techniky 
ČSAV v Brně. 

Metrologie  
Frekvenčně stabilizované jednomó-
dové lasery umožňují velmi přesné 
určení délky i času. To z nich záhy 
učinilo široce využívaný nástroj 
moderní metrologie. U nás se těmto 
otázkám věnovali hlavně J. Blabla  
a F. Petrů. ■

(pokračování příště)

Dokumentární snímek z prvního operačního zákroku na sítnici v laserové laboratoři ÚRE ČSAV (nyní ÚFE AV ČR, v.v.i.) provedený  
MUDr. J. Johnem v roce 1964. (ccf 4-5_2010; Blabla-Trkal)
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LaserSys a LaserGen jsou dva 
projekty financované z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost, které sehrají podstat-
nou roli při budování odborného 
zázemí laserového centra ELI Be-
amlines. V rámci těchto projektů se 
mj. pořádají odborné semináře na 
univerzitách po celé České republice. 
Do budoucna se počítá i s worksho-
py nebo exkurzemi.

Celý název projektu LaserGen zní 
Výzkum a vývoj nových způsobů 
generace záření a nabitých částic 
pomocí ultraintenzivních laserových 
polí. Jeho cílem je vybudování dvou 
nových výzkumných týmů pod vede-
ním dvou významných zahraničních 
vědců z evropsky respektovaných 
evropských vědecko-výzkumných 
institucí, které jsou zaměřeny na 
výzkum a aplikace velmi silných 
elektromagnetických polí vytváře-
ných generací krátkopulsních laserů. 

Konkrétně jde o Max-Planck-Insti-
tut für Quantenoptik a Deutsches 
Elektronen-Synchrotron v Německu. 
Činnost obou týmů by měla přispět 
k přenosu know-how z oblasti fyziky 
velmi intenzivních světelných polí  
a jejich aplikací při vývoji kvalitativně 
nových zdrojů rentgenového záření  
a urychlených nabitých částic.

LaserSys má název jen o málo kratší: 
Výzkum a vývoj femtosekundových 
laserových systémů a pokročilých 
optických technologií. I tady se jed-
ná o vybudování dvou výzkumných 
týmů, tentokrát ovšem pod vedením 
českých vědců, kteří se do ČR vra-
cejí z výzkumných pracovišť zabýva-
jících se laserovými technologiemi 
(Rutherford Appleton Laboratory  
v Británii a CERN ve Švýcarsku). 
Smyslem projektu je přenos specific-
kých znalostí a dovedností z oblasti 
laserových technologií zejména 
směrem k doktorandům a vysoko-

školským studentům z institucí mimo 
území hlavního města. 
V době, kdy vychází toto číslo, pro-
běhly už semináře na univerzitách 
v Liberci, Olomouci, Českých Budějo-
vicích, chystá se seminář na Zápa-
dočeské univerzitě v Plzni, v Ostravě, 
Zlíně a Hradci Králové. 
Veškeré informace o minulých  
i chystaných akcích naleznete na 
stránkách ELI Beamlines na odkazu 
www.eli-beams.eu/cs/o-projektu/
projekty-op-vk/ nebo v sekci Akce 
ELI. Na našem webu jsou k dispozici 
i prezentace vědců, kteří semináře 
vedli – Daniela Kramera (Laserové  
a optické technologie ELI Beamlines), 
Daniele Margaroneho (Science Case 
at ELI Beamlines) a Martina Fibricha 
(Nejintenzivnější laser světa pro uži-
vatelský výzkum stavíme v ČR).

Bližší informace o obou projektech 
poskytne Michael Vích 
( michael.vich@eli-beams.eu ). ■

Semináře projektů LaserSys a LaserGen

Přednášku na Univerzitě Palackého v Olomouci vedli Daniele Margarone a Daniel Kramer (na snímku)

Martin Fibrich seznámil posluchače Technické univerzity v Liberci s laserovými a optickými technologiemi ELI Beamlines

ZpRÁVY

Kr�lov�.Ve�ker�
Kr�lov�.Ve�ker�
http://www.eli-beams.eu/cs/o-projektu/projekty-op-vk/
http://www.eli-beams.eu/cs/o-projektu/projekty-op-vk/
mailto:michael.vich@eli-beams.eu
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ELI potřebuje do roku 2015 zaměstnat dvě stovky výzkumníků, zejména fyziků s různými specializacemi. Zatím jich 
má nasmlouváno sedmatřicet. „O tom, že dostatečně kvalifikovaných lidí nebude dost, se mluví už od přípravné fáze 
ELI Beamlines v letech 2007 až 2010,“ říká otevřeně Vlastimil Růžička, výkonný ředitel vznikajícího laserového centra. 
ELI zatím vědce hledá především na základě vlastních kontaktů a referencí. Do budoucna ale plánuje využít i služeb 
personální agentury, která mu bude badatele vyhledávat v různých zemích světa. Zájemci o vědeckou práci v ELI 
se však podle Růžičky hlásí i sami. To potvrzují i další oslovená centra. Ne všichni zájemci však vyhovují náročným 
požadavkům. ■

| 19. 3. 2012 |

| 13. 4. 2012 |

| 3. 1. 2012 |

Archeologové objevili v Dolních Břežanech pravěké sídliště. Rozkládá se v místech, kde bude brzy stát nejintenziv-
nější laser pro uživatelský výzkum na světě zvaný ELI. Vědci tu našli 332 archeologických objektů, nejstarší nálezy 
pocházejí z doby kamenné a jsou staré zhruba šest tisíc let. (...) Archeologický průzkum bude v Břežanech probíhat 
do konce května. Pak by se mělo začít stavět. „Stavba budovy by měla být dokončena na začátku roku 2015, součas-
ně budeme instalovat a kompletovat technologie,“ řekl výkonný ředitel ELI Beamlines Vlastimil Růžička. ■

Výstavba nejintenzivnějšího laseru pro uživatelský výzkum na světě ELI Beamlines v Dolních Bře-
žanech u Prahy začíná na jaře tohoto roku, již nyní se však v souvislosti s ním hovoří o „návratu 
mozků“ – českých vědců, kteří před lety dali přednost perspektivnější a zajímavější práci v západní 
Evropě, nyní se však vracejí. ■

Návrat úspěšných Čechů

Břežanský superlaser vyroste na pozůstatcích pravěkého sídliště

LIFE ON CAMPUS:  
Ve vědě je důležitá odvaha

NApSALI O NÁS

| 19. 3. 2012 |

Kontrakt v ženevském centru CERN mladý fyzik vypověděl loni v březnu – tři čtvrtě roku před původně plánovaným 
koncem smlouvy. Jeho kolegové nechápali, proč se Kramer s dobře našlápnutou vědeckou kariérou touží vrátit 
zpátky do Česka a pracovat tam na projektu, který prakticky ještě neexistuje.„Když jsem jim ale vysvětlil, v čem ELI 
spočívá, tak uznali, že je to skvělá nabídka. Někteří dokonce říkali, že kdyby byli mladší a neměli rodiny a vybudované 
zázemí, šli by do toho také,“ říká Kramer. (...) Fyzik ví, že se bude muset snažit přetáhnout někoho z ciziny. V České 
republice totiž dostatek kvalifikovaných odborníků na špičkovou optiku nebo laserovou fyziku není. „V Česku je velmi 
málo studentů, kteří se těmto oborům věnují. Je to dáno tím, že v minulosti v tomto směru nebylo moc velké uplatně-
ní. Snažíme se tedy paralelně pohlížet po odbornících v zahraničí,“ říká Kramer. ■

V Česku nemáme dostatek odborníků na lasery

http://www.eli-beams.eu/cs/2012/03/hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-noviny-n%C3%A1vrat-%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1n%C3%BDch-%C4%8Dech%C5%AF/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/172150-brezansky-superlaser-vyroste-na-pozustatcich-pravekeho-sidliste/
http://www.floowie.com/cs/cti/lonc-12-2011/#/strana/20/
http://hn.ihned.cz/c1-55084660-v-cesku-nemame-dostatek-odborniku-na-lasery
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V oblasti lidských zdrojů hledá projekt ELI Beamlines v současné době celou řadu pracovníků pro různé pozice. Aktuální kompletní 
nabídka pracovních příležitostí je zveřejněna na stránkách www.eli-beams.eu v sekci Spolupráce, rubrika Zaměstnání. Na stejné 
místo vede i dobře viditelný banner Pracovní příležitosti na titulní stránce.

V současné době bychom rádi obsadili zejména tyto pracovní pozice:

Specialista nákupu
3D CAD designer
Junior Designer
Programátor LabView
Elektrotechnik laserový technik
Konstruktér přesné mechaniky optomechaniky

Na stránkách www.eli-beams.eu se však neustále objevují další a další pracovní nabídky na vědecké, technické i administrativní 
pozice. Bližší informace také na emailu info@eli-beams.eu. 

Stavba a technologická příprava nejintenzivnějšího laseru světa pro uživatelský výzkum přirozeně vyžaduje provedení celé řady 
výběrových řízení. Tým ELI Beamlines při jejich vypisování postupuje zcela transparentně a v souladu s právními předpisy České 
republiky. Na stránkách projektu www.eli-beams.eu v rubrice Veřejné zakázky pravidelně zveřejňujeme nejen kompletní zadávací 
dokumentaci i se všemi přílohami, ale i veškeré doplňující informace vyžádané potenciálními uchazeči a také zprávy o průběhu 
jednotlivých výběrových řízení. 
 Veškeré informace zveřejňujeme také na webových stránkách Fyzikálního ústavu AV ČR (www.fzu.cz). Předběžná oznámení  
o nadcházejících zakázkách visí také 30 dnů před vyhlášením na www.isvzus.cz, jak předepisuje příslušný zákon.

V současné době probíhají např. tato výběrová řízení:

Femtosekundový OPCPA systém s Khz opakovací frekvencí a čerpacími lasery na bázi tenkých disků
Kryogenní systémy pro výzkumná centra ELI-Beamlines a HiLASE 
Návrh a zhotovení laserem buzeného undulátorového zdroje 
Dodávka měřící techniky elektrických veličin
Poskytování technické a konzultační podpory projektů ELI a HiLASE
Dodávka pěstovacích aparatur a temperační pece pro výrobu laserových krystalů
Výběr generálního dodavatele II. etapy realizace stavby výzkumného centra ELI 

Už na začátku května navštíví Akademii věd ČR švédský král Karel XVI. Gustav. Při této příležitosti by měl vyslechnout i přednášku 
o ELI Beamlines.

16. května očekáváme na PALSu (Prague Asterix Laser System, předchůdce ELI Beamlines) návštěvu zájemců o přírodovědu z řad 
těch nejmenších – dětí školou povinných. Po nedávné exkurzi úspěšných reprezentantů z Mezinárodní fyzikální olympiády  
a přednášce o ELI pro středoškolské fyziky v rámci cyklu Nebojte se vědy se tak jedná o další akci, která má fenomén laseru 
přiblížit mladé generaci a dětem. 

Měsíce květen a červen budou vůbec plné přednášek a seminářů týkajících se činnosti ELI Beamlines, a  to jak pro odbornou, tak  
i pro širší veřejnost. Na univerzitách v Ostravě, Zlíně, Hradci Králové a Plzni proběhnou akce v rámci programů LaserSys a Laser-
Gen, v Brně se odehraje další díl populárního cyklu setkávání vědců s laickou veřejností Science Café – tématem večera bude 
tentokrát pochopitelně laserová fyzika. V polovině května má výkonný ředitel ELI Beamlines Vlastimil Růžička prezentovat projekt 
na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, na konci června zase chystáme pro zaměstnance Fyzikálního ústavu AV 
ČR ústavní seminář. A v srpnu se v rámci doprovodného programu dostane ELI Beamlines až na Olympijské hry v Londýně.

Sledujte podrobnosti na www.eli-beams.eu

Volné pozice

Výběrová řízení

Co chystáme?

NEpŘEHLÉDNěTE

http://www.eli-beams.eu
http://www.eli-beams.eu/wp-content/uploads/2011/07/Specialista-n%C3%A1kupu_cz1.pdf
http://www.eli-beams.eu/wp-content/uploads/2011/07/3D-CAD-designer_budova1.pdf
http://www.eli-beams.eu/wp-content/uploads/2011/07/JUNIOR-DESIGNER.pdf
http://www.eli-beams.eu/wp-content/uploads/2011/07/Programa%CC%81tor-LabView_cz.pdf
http://www.eli-beams.eu/wp-content/uploads/2011/07/Elektrotechnik-laserovy%CC%81-technik.pdf
http://www.eli-beams.eu/wp-content/uploads/2011/07/konstrukter_presne_mechaniky_optomechaniky.pdf
http://www.eli-beams.eu
mailto:info@eli-beams.eu
http://www.eli-beams.eu
http://www.fzu.cz
https://braun.eli-beams.eu/owa/redir.aspx?C=615aea430e0e4cb88ec9828a04925845&URL=http%3a%2f%2fwww.isvzus.cz
http://www.eli-beams.eu/cs/2012/04/femtosekundovy-opcpa-system-s-khz-opakovaci-frekkvenci-a-cerpacimi-lasery-na-bazi-tenkych-disku-2/
http://www.eli-beams.eu/cs/2012/03/kryogenn%C3%AD-syst%C3%A9my-pro-v%C3%BDzkumn%C3%A1-centra-eli-beamlines-a-hilase/
http://www.eli-beams.eu/cs/2012/03/n%C3%A1vrh-a-zhotoven%C3%AD-laserem-buzen%C3%A9ho-undul%C3%A1torov%C3%A9ho-zdroje/
http://www.eli-beams.eu/cs/2012/03/dod%C3%A1vka-m%C4%9B%C5%99%C3%ADc%C3%AD-techniky-elektrick%C3%BDch-veli%C4%8Din-opakovan%C3%A9-vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD/
http://www.eli-beams.eu/cs/2012/03/poskytov%C3%A1n%C3%AD-technick%C3%A9-a-konzulta%C4%8Dn%C3%AD-podpory-projekt%C5%AF-eli-a-hilase/
http://www.eli-beams.eu/cs/2012/03/dod%C3%A1vka-p%C4%9Bstovac%C3%ADch-aparatur-a-tempera%C4%8Dn%C3%AD-pece-pro-v%C3%BDrobu-laserov%C3%BDch-krystal%C5%AF/
http://www.eli-beams.eu/cs/2012/03/ii-etapa-realizace-stavby-v%C3%BDzkumn%C3%A9ho-centra-eli-%E2%80%93-v%C3%BDb%C4%9Br-gener%C3%A1ln%C3%ADho-dodavatele/
http://www.eli-beams.eu
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Zajímá vás, jak vypadá současné složení týmů projektů ELI Beamlines a HiLASE? Jaký je poměr mezi muži a žena-
mi ve vědecké části, jaký je průměrný věk zaměstnanců atd.? Čísla se budou s postupujícím náborem pracovní síly 
měnit, nyní předkládáme výsledky z přelomu dubna a března letošního roku.

zaměstnanců celkem

zaměstnanců celkem

věkový průměr

věkový průměr

78
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5
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HiLASE

ELI Beamlines
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