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Pojďte s námi do ELI
Jana Žďárská
Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8

Nedaleko Prahy v obci Dolní Břežany začal pracovat nejintenzivnější laser na světě. 
Jaké výzkumy zde probíhají, jak se ELI Beamlines začlenilo do této oblasti, a především 
co může běžný návštěvník centru ELI vidět, slyšet a zažít, se dozvíte v následujícím 
článku, který jsme pro vás připravili ve spolupráci s PR oddělením ELI Beamlines.  

Lasery jsou součástí našeho života možná víc, než 
si vůbec uvědomujeme. Využívají se například při 

výrobě každého mobilního telefonu, automobilu nebo 
počítače. Najdeme je v  telekomunikacích (internet), 
v multimediálních přehrávačích, při snímání čárových 
kódů v supermarketu, v laserových show i v medicíně, 
chirurgii, oftalmologii nebo třeba u zubaře.

Když jsme v Československém časopisu pro fyziku 
3/2020 otiskli rozsáhlý rozhovor s profesorem Janem 
Řídkým (stál spolu se svými kolegy u zrodu ELI) s ná-
zvem „Laser – od kolébky až po ELI“, zaznamenali jsme 
na tento rozhovor velký čtenářský ohlas. A proto jsme 

se rozhodli přinést našim čtenářům další informace, 
týkající se především toho, co vlastně ELI může nabíd-
nout běžnému člověku. 

Začněme tedy situací, kdy se rozhodovalo, kde ELI 
bude stát. Stavba takového velkého objektu většinou 
určitým způsobem ovlivní stávající prostředí a kraji-
nu. A stavba vědeckého centra pro stovky vědců s in-
stalací nejintenzivnějších laserů na  světě – to už je 
tedy pořádné sousto. Proto nás velmi zajímalo, jak 
vlastně Dolní Břežany stavbu tohoto vědeckého cent-
ra přijaly, zdali byly nějaké protesty a co tato vědecká 
instituce nabízí jak domácím obyvatelům, tak i  ná-
vštěvníkům. A v neposlední řadě také to, co mohou 
testy a výzkumy prováděné v ELI Beamlines přinést 
běžnému člověku. Tyto informace nám ochotně po-
skytlo PR oddělení ELI Beamlines a my je s potěšením 
předáváme dál.

ELI je mezinárodní projekt, v jehož rámci byla vy-
budována tři laserová centra ELI. První se nachází 
v ČR, druhé v Maďarsku a třetí v Rumunsku. Každé 
disponuje lasery s odlišnými parametry a zaměřuje se 
na jiné typy experimentů. 

Záměrem bylo umístit centra ELI do nových člen-
ských států EU a posílit tak konkurenceschopnost zemí 
střední a východní Evropy, které dosud nedisponovaly 
obrovskou výzkumnou infrastrukturou mezinárodní-
ho významu (oproti např. Německu – XFEL, Francii 

ELI Beamlines je evropské výzkumné centrum s ultraintenzivními laserovými systémy. Zdroj: Archiv ELI Beamlines

Budova ELI Beamlines v Dolních Břežanech.  
Zdroj: Archiv ELI Beamlines
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– ITER anebo Švýcarsku – CERN). Ve prospěch Čes-
ké republiky ovšem hovořilo daleko více skutečnos-
tí. Jsme zemí s  vlastní bohatou historií vývoje lase-
ru. První československé lasery vystřelily v roce 1963, 
tedy jen tři roky poté, co byl laser zkonstruován. Od té 
doby se u nás utvářela silná vědecká komunita, která 
se intenzivně věnovala laserovému výzkumu. V roce 
2000 bylo v Praze otevřeno Badatelské centrum PALS 
(Prague Asterix Laser System), společné laserové pra-
coviště Fyzikálního ústavu a Ústavu fyziky plazmatu 
Akademie věd ČR. I díky tomu se podařilo v roce 2009 
prosadit realizaci ambiciózního projektu ELI Beamli-
nes právě v ČR (ve hře tehdy byla i Francie nebo Velká 
Británie). 

Laserové centrum ELI Beamlines je dosud největší 
výzkumný počin v dějinách české vědy. Celková dotace 
na přípravu a stavbu centra, včetně technologií a sou-
visejících nákladů, činila celkem cca 7,5 miliardy Kč, 
přičemž 85 % této částky bylo kofinancováno Evrop-
skou unií, 15 % pocházelo z prostředků státního roz-
počtu ČR.

Na půdorysu obcí Dolní Břežany, Hodkovice a Ves-
tec byl založen tzv. STAR region (Science and Techno-
logy Advanced Region), který chce další rozvoj toho-
to území postavit na přilákání technologických firem, 
vzdělávacích a  výzkumných institucí. Kromě ELI 
Beamlines do  něho patří i  jeho sesterské výzkumné 
centrum HiLASE a biomedicínské centrum BIOCEV. 
Blízkost umožňuje spolupráci a synergii mezi centry.

ELI Beamlines bylo realizováno díky dotacím EU, 
které byly primárně cíleny na oblasti mimo Prahu. Dol-
ní Břežany byly zvoleny především kvůli blízkosti Pra-
hy, snadnému spojení na mezinárodní letiště v Ruzy-
ni i kvalitní infrastruktuře. Rozhodovalo také stabilní 
podloží. 

Když se začala budovat takto velká stavba v Dolních 
Břežanech, leckdo se možná obával, zdali tento počin 
nenaruší život běžných obyvatel této oblasti. Ale dá se 
s jistotou říci, že nenarušil, naopak jej obohatil a pod-
trhl koncepci malé moderní obce se zájmem o kvali-
tu života jejích obyvatel. ELI stojí na pozemcích, kde 
původně byla hospodářská stavení a  chlévy, které se 
již nějakou dobu nevyužívaly. Prostor se stavbou zre-
vitalizoval a vyčistil a vzhledem k  tomu, že samotná 

budova vypadá velmi pěkně (dostala mnoho architek-
tonických ocenění), určitě nedělá obyvatelům Dolních 
Břežan ostudu.

Tato velká veřejná investice přináší též příleži-
tost pro navazující služby, např. v  oblasti pohostin-
ství a ubytování. Arcibiskupství pražské zde opravilo 
zdejší zámek a vytvořilo ubytovací kapacitu v  rozsa-
hu cca 50 lůžek. Z řady dalších soukromých investic je 
zjevné, že se vize rozvoje začíná naplňovat a usídlují se 
zde technologické a vývojové společnosti.

V  rámci začlenění ELI do  místní oblasti probíhá 
úzká spolupráce s obcí Dolní Břežany a jejím starostou 
Věslavem Michalíkem (který je mimochodem vystu-
dovaným jaderným fyzikem) od  samotného počátku 
celého projektu. Společně s obcí jsou pořádány besedy 
pro občany, dny otevřených dveří, exkurze pro lokál-
ní školy a také jsou do školní výuky zváni vědci. Ná-
vštěvnické centrum ELI je již tradičně otevíráno během 
dolnobřežanských Svatováclavských slavností a slibně 
probíhá i spolupráce s obcí v rámci dobročinných akti-
vit. V „době koronavirové“ navíc zaměstnanci ELI vy-
ráběli dezinfekci pro místní občany nebo tiskli ochran-
né štíty pro zdejší zdravotní středisko.

ELI je výzkumné centrum a prostřednictvím svých 
čtyř unikátních laserových systémů, které budou pra-
covat ve vzájemné součinnosti, nabízí svým uživate-
lům jedinečný zdroj záření a urychlených částic. Tyto 
tzv. beamlines umožní průkopnický výzkum nejen 
v oblasti fyziky a vědy o materiálech, ale také v bio-
medicíně a  laboratorní astrofyzice a  mnoha dalších 
oborech.

Vědci zde budou mít možnost v  rámci základní-
ho výzkumu poprvé zkoumat v  laboratořích některé 
extrémní fyzikální jevy (např. studovat simulaci dějů 
uvnitř hvězd nebo historii vesmíru). ELI přinese nové 
poznatky potenciálně využitelné v rentgenové optice, 
v konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových ma-
teriálů, lékařském zobrazování a diagnostice, metody, 
jak levněji a šetrněji léčit rakovinu.

Jednou z velmi mediálně populárních právě zkou-
maných vědeckých aplikací je laserem řízená hadrono-
vá terapie. Hadronová terapie je metoda léčení zhoub-
ných nádorů pomocí urychlených částic – hadronů –, 
což jsou například protony a ionty. Urychlením částice 
získají vysokou rychlost, tedy vysokou energii, která 
jim umožní zničit nádor, aniž by významně poškodi-
ly zdravou tkáň v  jeho okolí, na rozdíl od například 
rentgenového záření. Protony a ionty totiž předají pře-
vážnou část své energie až po určitém čase, resp. po ur-

Vědci zde budou mít možnost v rámci základního výzkumu poprvé zkoumat 
v laboratořích některé extrémní fyzikální jevy (např. studovat simulaci dějů 

uvnitř hvězd nebo historii vesmíru). Foto: Archiv ELI Beamlines

V rámci popularizace vědy probíhá na ELI i veřejně přístupná 
akce Noc vědců. Foto: Archiv ELI Beamlines 
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čité brzdné vzdálenosti v  tkáni, kterou můžeme po-
mocí energie částic korigovat tak, aby „udeřila“ přímo 
na nádor. Laser pak v této aplikaci hraje roli „urych-
lovače“ částic. Velmi krátký laserový impulz vystře-
lí na  terč (tenkou fólii z  určitého materiálu). Světel-
ný záblesk dodá energii částicím terče a ty se urychlí. 
Hadronová terapie se už používá pro léčení, nicméně 
zdrojem urychlených protonů a iontů jsou konvenční 
urychlovače, většinou synchrotrony nebo cyklotrony. 
Laserové urychlování si klade za cíl mít efektivní la-
dění energií, být kompaktnější, levnější a jednodušší 
na instalování do již stojící nemocnice, což je v případě 
konvenčních urychlovačů často velmi problematické, 
až nemožné.

Medicínské aplikace jsou samozřejmě velmi rozma-
nité, nemůžeme však zapomínat na to, že ELI Beamli-
nes se zaměřuje na základní výzkum – tedy dokazuje 
princip, že něco funguje a je možné to pro daný účel 
využít. Toto know-how pak odevzdává v procesu dále. 
Nicméně aby se daná aplikace dostala k  lidem, bude 
muset projít ještě dalším laděním, testováním a opti-
malizací (ať už čistě medicínskou, či průmyslovou), kte-
ré nebudou probíhat na půdě ELI.

Za pomoci rentgenové difrakce se budou studovat 
krystalické molekulární struktury s  atomárním roz-
lišením a s ultrakrátkým časovým rozlišením. Kohe-
rentní difrakční zobrazovaní umožní jediným pulzem 
zachytit strukturu molekul či buněk organismu s mno-
hem lepším rozlišením, než umožňují mikroskopy. Ji-
nými slovy – sledování chování látek a materiálů o ne-
patrných rozměrech a při extrémně rychlých procesech 
uplatnitelných např. při vývoji polovodičů.

Další výzkum se bude např. zaměřovat na využití 
femtosekundového rentgenového záření pro rentgeno-
vou mikroskopii s fázovým kontrastem, která by mohla 
mít velký význam pro vývoj nových postupů v perso-
nalizované medicíně, pro časnou detekci malých nádo-
rů nebo např. detekci léčiv v těle.

Následující vědeckou oblastí, kterou se bude ELI za-
bývat, je zpracování jaderného odpadu. Toto je myš-
lenkou a iniciativou Gérarda Mourou, „ideového otce“ 
ELI, který pracuje se svým týmem na konceptu, jenž 
umožní zkrátit poločas rozpadu vyhořelého jaderné-
ho paliva. 

ELI Beamlines se cíleně soustředí na popularizač-
ní a vzdělávací činnost. Prostory centra jsou vybaveny 
interaktivními laserovými exponáty, multimediální 
technikou, stanicemi virtuální reality, návštěvnickou 
galerií. Centrum je však standardně přístupné široké 
veřejnosti pouze v  rámci oficiálních dnů otevřených 

dveří. Pro školy pořádá tzv. Laserové dny, exkurze se 
vzhledem k  omezené kapacitě organizují výhradně 
po předchozí domluvě. 

Během dnů otevřených dveří se mohou návštěvníci 
vydat společně s vědci do útrob laserové budovy, kde 
nahlédnou na  jednotlivé laserové systémy ELI a  sro-
zumitelnou formou se dozví o  našich vědeckých ná-
strojích, výzkumných aktivitách i  architektonických 
zajímavostech stavby. Do laboratoří nepřístupných ve-
řejnosti se potom mohou podívat díky 360° snímkům 
nebo prostřednictvím virtuální reality a detailně si tak 
prohlédnout např. vědecká zařízení experimentálních 
hal. Svět laserových experimentů na  ELI Beamlines 
přibližují také fyzikální simulace. Lze pozorovat mj. 
interakci laserových svazků v prostředí vakua při vy-
tváření temné husté hmoty nebo urychlování protonů 
pro lékařské aplikace. 

ELI Beamlines otevírá své brány široké veřejnosti 
několikrát do roka v rámci speciálních akcí, jakými jsou 
např. Mezinárodní den světla, Noc vědců, Svatováclav-
ské slavnosti, Týden vědy a techniky AV ČR apod. 

Kromě přednášek a komentovaných prohlídek cen-
tra bývá součástí těchto dnů otevřených dveří i bohatý 
doprovodný program plný aktivit, které návštěvníkům 
umožňují objevovat krásu laserové fyziky. A  protože 
laser letos slaví své 60. narozeniny, připomínáme si 
po celý rok programem i jeho bohatou historii.

Komentované prohlídky doporučujeme pro děti 
od 10 let, z doprovodného programu si ale určitě vy-
berou i děti mladší – mohou se alespoň na chvíli stát 
skutečnými vědci a  na  vlastní kůži zjistit, jaké to je, 
obléknout se do čistoprostorového obleku, který vědci 
nosí v laserových halách. Také mohou otestovat své lo-
gické myšlení a sestavit si malé laserové bludiště, ulovit 
světelný meč pomocí difrakce světla, anebo si vyzkou-
šet jednoduché laserové experimenty.

Milí čtenáři, po přečtení tohoto článku se myslím 
shodneme na  tom, že věda – jakkoliv složitá – je tu 
v  konečném důsledku především pro nás, pro běžné 
občany, aby nám pomohla a byla k užitku. Přijďte se 
o tom přesvědčit právě třeba do ELI. Více se o akcích 
pro veřejnost a spolupráci se vzdělávacími institucemi 
dozvíte na www.eli-beams.eu.

Poděkování: Ráda bych poděkovala za ochotu a vý-
bornou spolupráci PR oddělení ELI Beamlines.

Mezinárodní den světla na ELI. Foto: Archiv ELI Beamlines

Tzv. beamlines umožní průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a vědy 
o materiálech, ale také v biomedicíně, laboratorní astrofyzice a mnoha dalších 

oborech. Foto: Archiv ELI Beamlines
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