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Abstrakt: Európske centrum jadrovej fyziky CERN oslavuje tento rok 60. výročie 
založenia. V tomto príspevku sa pokúsime zhrnúť vklad laboratória k základnému 
fyzikálnemu výskumu, ako aj veci, ktoré v čase svojho vzniku pomohli základnému 
fyzikálnemu výskumu a neskôr začali žiť vlastným životom ako aplikácie pre ľudskú 
spoločnosť.  
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Úvod 
Druhou svetovou vojnou zdecimovaná európska veda prestala hrať svetový prím. Na 
prinavrátenie jej predvojnovej pozície sa začali ozývať hlasy popredných európskych 
vedcov volajúce po založení medzinárodného laboratória pre jadrový výskum, kde by 
európske krajiny zdieľali náklady po vzore viacerých medzinárodných organizácií, ktoré 
vznikli po vojne. Táto snaha vyústila v roku 1952 do podpisu zmluvy medzi 11 európskymi 
štátmi, ktorej hlavným bodom bolo založenie medzinárodného výboru s názvom CERN 
(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire -  Európsky výbor pre jadrový výskum). 
Výsledkom práce výboru bolo založenie laboratória s rovnakým názvom v blízkosti Ženevy 
29. septembra 1954 [1].  
Výskumné laboratórium CERN slávi v tomto roku 60-te výročie založenia. Okrúhle výročia 
nám ponúkajú príležitosť na bilancovanie. V tomto článku sa pokúsime vybrať 
najdôležitejšie míľniky v histórii laboratória, ktoré prispeli k svetovej vede, alebo z nich má 
ľudská spoločnosť priamy úžitok.  
 
Hlavným fyzikálnym cieľom laboratória CERN je štúdium štruktúry hmoty na najmenších 
vzdialenostiach. Čím je vlastne hmota tvorená? Počas posledných dvoch storočí sa názor 
na to, čo je najmenšia častica hmoty, rôznil.  Dlhý čas bol považovaný atóm (z gréčtiny 
atomos = nedeliteľný) za najmenšiu čiastočku ktorá sa už nedá rozdeliť na menšie časti. 
Na začiatku 20. storočia však Rutherford experimentálne ukázal, že atóm sa skladá 
z obalu a jadra. Pre elementy atómu: elektróny, protóny a neutróny, ale aj im podobné 
častice, sa vžil názov elementárne častice. Niekoľko desaťročí boli považované 
elementárne častice za naozaj elementárne, no s príchodom urýchľovačov sa zistilo, že 
väčšina z nich sa skladá z ešte menších častí, pre ktoré sa v učebniciach zaužíval pojem 
fundamentálne častice. V súčasnej dobe je experimentálne dokázaná existencia 61 
fundamentálnych častíc. Ich základní predstavitelia sú na obr. 1.   
 



 
Obr. 1: Tabuľka fundamentálnych častíc [2] 

 
Niektoré z týchto častíc boli objavené aj v laboratóriu CERN.  
 
Základný fyzikálny výskum v CERN 
 
Časticová fyzika 
Prvých 30 rokov laboratória sa nieslo v znamení výstavby urýchľovačov PS (Proton 
Synchrotron) a SPS (Super Proton Synchrotron). Za zmienku v tomto období stoja dva 
fyzikálne výsledky oba spojené s urýchľovačom PS: objav antijadra (antideutéria) v roku 
1965 a objav tzv. neutrálnych prúdov (neutral currents) v roku 1973 predstavujúce prvé 
experimentálne potvrdenie elektroslabej teórie. Za prácu na tejto teórii v CERN dostal 
neskôr Nobelovu cenu holandský fyzik Martinus Veltman.  
Prvý prelomový výsledok CERN-u vo fyzike elementárnych častíc bol objav 
intermediárnych bozónov, alebo aj prenášačov slabej interakcie (na obr. 1 označené ako 
W a Z). Tento objav definitívne potvrdil teóriu elektroslabých interakcií a bola zaň udelená 
Nobelova cena Carlovi Rubbiovi a Simonovi van der Meerovi. Objav sa podaril na 
urýchľovači SPS v roku 1983 a podnietil výstavbu ďalšieho urýchľovača, z ktorého sa stala 
„továreň na výrobu Z a W bozónov“ – LEP (Large Electron-Positron Collider), ktorého 
najvýznamnejším výsledkom je pravepodobne experimentálne pozorovanie troch 
generácií fundamentálnych častíc. LEP bol neskôr nahradený dosiaľ najvýkonnejším 
urýchľovačom na svete LHC. Medzitým v 90-tych rokov bežalo na SPS množstvo 
experimentov študujúcich nový stav hmoty vznikajúci v zrážkach ťažkých iónov, ktorý sa v 
mnohom podobal plazme kvarkov a gluónov. Práve vtedy sa začala oficiálna spolupráca 
mladej Slovenskej republiky (1993) ako členského štátu s CERN.  
V novom tisícročí najvýkonnejší urýchľovač na svete LHC (Large Hadron Collider) potvrdil 
existenciu posledného kúska skladačky Štandardného modelu elementárnych častíc – 
Higgsovho bozónu (obr. 2). Vďaka tomuto výsledku dostali Nobelovu cenu za fyziku za rok 
2013 teoretickí fyzici François Englert a Peter Higgs, ktorí predpovedali existenciu tohto 
bozónu už v 60-tych rokoch 20. storočia.   
 



         
Obr. 2: Kandidát na Higgsov bozón v experimente CMS [3] (vľavo) a v experimente 

ATLAS [4] (vpravo)  
 
Antihmota 
Pre každú fundamentálnu časticu hmoty existuje v prírode jej náprotivok - antičastica (obr. 
3), ktorá má niektoré vlastnosti identické s časticou (napr. hmotnosť), a niektoré zase 
úplne rozdielne (napr. elektrický náboj). Rovnako, ako je vesmír tvorený z 
fundamentálnych častíc, aj z antičastíc by sme teoreticky mohli poskladať celý antisvet. Pri 
stretnutí hmoty a antihmoty sa môžu obe premeniť na čistú energiu v podobe napr. 
fotónov, čo by mohlo mať obrovské využitie napr. v energetike. 
 

 
 

Obr. 3: Častice hmoty (kvarky a leptóny) a častice antihmoty (antikvarky a antileptóny) [5]  
 
Jeden z prvých prelomových výsledkov CERN-u v oblasti štúdia antihmoty, bola výroba 
antivodíka (obr. 4) v roku 1995. V súčasnosti vie CERN vyrobiť dostatok antiatómov na 
dostatočne dlhý čas (15 minút), aby mohol skúmať ich vlastnosti. Zaujímavé je, že 
experimenty, ktoré skúmajú antihmotu (AEGIS, ALPHA, ATRAP, ASACUSA), nevyužívajú 
len urýchľovač, ale aj spomaľovač (obr. 4), ktorý spomalí antiprotóny tak, aby sa mohli 
ľahšie viazať s pozitrónmi do antivodíkov. 
 



     
Obr. 4: Antivodík [6] (vľavo) a spomaľovač antiprotónov v CERN [7] (vpravo) 

 
Jadrová fyzika 
Hoci je CERN primárne orientovaný na časticovú fyziku, má čo ponúknuť aj vo výskume 
klasickej jadrovej fyziky. Na skúmanie vlastností atómových jadier slúži zariadenie s 
názvom ISOLDE (The Isotope mass Separator On-Line facility), obr. 5: 
 

 
Obr. 5: ISOLDE [8] 

 
Na tomto zariadení sa realizuje 50 aktívnych malých experimentov, jeden z nich 
(experiment IS521) je dokonca vedený slovenskými pracovníkmi a zameriava sa na 
štúdium tvaru atómových jadier. 
 
Tmavá hmota 
Vo vesmíre je približne päťkrát viac neviditeľnej hmoty ako viditeľnej. Túto neviditeľnú 
hmotu voláme tmavá, lebo nevyžaruje žiadne fotóny a preto ju nedokážeme skúmať. O jej 
prítomnosti vieme len na základe jej gravitačného pôsobenia. Predpokladá sa, že by túto 
hmotu mohli tvoriť ďalšie fundamentálne častice, ktoré by mali byť veľmi hmotné a mali by 
interagovať málo, alebo neinteragovať vôbec s časticami hmoty. Jeden z fyzikálnych 
cieľov LHC je produkovať tieto častice (ak existujú) v zrážkach vysokoenergetických 
protónov. Ďalším spôsobom, akým chce CERN študovať štruktúru tmavej hmoty, je cez 
experiment AMS (Alpha Magnetic Spectrometer), ktorý je už nainštalovaný na 
medzinárodnej stanici ISS (obr. 6). Experiment sa snaží objaviť existenciu tmavej hmoty 
prostredníctvom štúdia počtov vysokoenergetických pozitrónov.  
 



 
Obr. 6: Experiment AMS na medzinárodnej vesmírnej stanici ISS [9]. 

 
Meteorológia 
CERN má výborné know-how, aby mohol kontrolovane študovať vplyv kozmického 
žiarenia na tvorbu oblakov prostredníctvom experimentu CLOUD (Cosmics Leaving 
Outdoor Droplets). V tomto experimente zväzok protónov z urýchľovača PS predstavuje 
kozmické žiarenie (môžeme kontrolovať jeho energiu a intenzitu) a veľká hmlová komora 
(obr. 7), kde môžeme meniť tlak a teplotu, simuluje stav atmosféry v závislosti od 
nadmorskej výšky. Po ožiarení môžeme kontrolovať produkciu aerosólov a robiť predikcie 
na tvorbu oblakov.  
  

 
Obr. 7: Fotka hmlovej komory používanej v experimente CLOUD [10]. 

 
Antihadrónová terapia 
Medzi najčastejšie spôsoby ožarovania nádorov v onkológii patria ožarovania s elektrónmi 
a fotónmi. V súčasnej dobe preniká do ožarovacích techník aj tzv. hadrónová terapia, 
ktorá je založená najmä na ožarovaní protónmi. Ako vidíme na obrázku 8, protóny alebo 
ľahké jadrá odovzdajú tkanivu najviac svojej energie vo veľmi úzkom intervale na rozdiel 
od elektrónov a fotónov. To ich robí vhodnými pre liečenie nádorov lokalizovaných hlboko 
vo vnútri tela a v blízkosti životne dôležitých orgánov. Vo vyspelých štátoch sa už 
hadrónová terapia úspešne etablovala v liečení onkologických chorôb.  
V antihadrónovej terapii sa namiesto protónov používajú antiprotóny. Tie majú výhodu v 
tom, že na tú istú ožarovaciu dávku je potrebných 4 krát menej antiprotónov ako protónov. 
Vďaka tomu sa zdravé tkanivo v okolí nádora poškodzuje oveľa menej a ustupuje tak 
počet neskorých komplikácií v dôsledku poškodenia zdravého tkaniva. 



Experimentom v CERN-e, ktorý študuje vplyv antihadrónovej terapie na biologický materiál 
je ACE (Antiproton Cell Experiment - obr. 8). Potrvá však aspoň jedno desaťročie, kým sa 
táto perspektívna metóda ožarovania uvedie do praxe.   
 

 
Obr. 8: Výhoda hadrónovej terapie (vľavo) a experiment ACE (vpravo) [11]. 
 
Aplikácie z CERN s dopadom na ľudskú spoločnosť 
 
Multivláknová proporcionálna komora 
Takisto ako niektoré iné odvetvia vedy, aj fyzika elementárnych častíc prešla vývojom od 
ručného merania k elektronickému. Prelomový bol objav multivláknovej proporcionálnej 
komory Georgesom Charpakom v CERN (obr. 9) v roku 1968, za ktorý dostal Nobelovu 
cenu. Jeho vynález zrýchlil detekciu a analýzu častíc približne 1000-krát a výrazne prispel 
k ďalším objavom fundamentálnych častíc.    
 

 
Obr. 9: Multivláknová proporcionálna komora so svojim vynálezcom [12]. 

 
Dotykový displej 
Tablety a smartfóny sú už neodmysliteľnou tvárou dnešnej modernej doby. Málokto však 
vie, že prvý (kapacitný) dotykový displej bol vynájdený v CERN-e inžiniermi Frankom 
Beckom and Bentom Stumpe (obr. 10) už v roku 1972 pre potreby urýchľovača PS.  



 

           
Obr. 10: Prvý dotykový displej používaný na urýchľovači PS (vľavo) [13]. Vynálezca Bent 

Stumpe s prvým dotykovým displejom (vpravo) [14]. 
 

World Wide Web 
Produkt s najväčším vplyvom na ľudskú spoločnosť z CERN-u je pravdepodobne WWW 
(World Wide Web). Tento systém zobrazovania dokumentov na internete prvý raz navrhol 
v CERN-e Tim Berners-Lee (obr. 11) a neskôr sa stal celosvetovým štandardom. 
 

 
Obr. 11: Prvý návrh WWW (vľavo) [15]. Tim Berners-Lee aj s prvou webovou stránkou 

(vpravo) [16]. 
 
V súčasnosti existuje okolo 60 miliárd webových stránok.  
 
Medipix 
CERN využíva svoje know-how z oblasti detekcie primárnych zrážok, kde je potrebné 
vidieť a rozlíšiť dráhy častíc na vzdialenostiach rádovo mikrometre, v projekte Medipix 
[17]. V tomto projekte sa využívajú kremíkové detektory na detailné zobrazenie (nielen) 
biologických materiálov, čo má budúcnosť napr. v medicíne pri skorom odhaľovaní 
nádorov.  
 



 
Obr. 12: Porovnanie zobrazenia myšacej hlavy pomocou konvenčnej počítačovej 

tomografie (vľavo hore) a zobrazenia pomocou čipu Medipix3 (vľavo dole). Zobrazenie 
liahnutia mole pomocou Medipixu (vpravo) [17].  

 
ROOT 
ROOT je softvér, na ktorom fyzici v CERN-e analyzujú svoje dáta [18]. Žiaden veľký objav 
v CERN sa už momentálne bez neho nezaobíde. Je voľne stiahnuteľný a našiel si svoje 
využitie aj v iných oblastiach (napr. v astronómii, biológii, medicíne alebo aj vo 
finančníctve..) 
 
FLUKA a GEANT 
Na detekciu častíc potrebujú experimenty v CERN vedieť, ako budú častice unikajúce zo 
zrážky interagovať s materiálom detektora - vlastne len cez tieto drobné interakcie vieme o 
prítomnosti častice. Preto je potrebné mať softvér, ktorý dokáže tieto interakcie simulovať. 
To má využitie nielen na LHC, ale aj v rádioterapii, kde je potrebné vedieť, čo sa stane s 
časticou (prip. zväzkom), keď prechádza telom pacienta ešte predtým, ako ho tam naozaj 
vyšleme. Štandarnými aplikáciami z CERN-u v tejto oblasti sú FLUKA a GEANT, ktoré 
našli uplatnenie aj v medicíne [19,20].  
 
Indico 
Tento softvér ocení každý, kto už organizoval konferenciu alebo workshop. Zvyčajne sa 
pre takéto akcie vytvorí samostatná webová stránka, kde sú uvedené všetky dôležité 
informácie o akcii a kde sa môže participant zaregistrovať. Vytvoriť takúto stránku však 
obnáša najatie si experta, čo niekedy stojí nemalé peniaze. Vďaka Indicu je teraz možné si 
„naklikať“ konferenciu podľa želania a nebyť pri tom IT guru. V CERN-e táto aplikácia 
vznikala postupne vďaka početným mítingom vedcov v CERNe a nutnosti archivovať 
dokumenty z týchto mítingov [21]. 
 
Invenio 
Potreba takéhoto softvéru vyvstala počas digitalizácie CERN-skej knižnice, ktorá obsahuje 
viac ako milión dokumentov. V nultom priblížení ide vlastne o databázový program na 
spravovanie digitálnej knižnice. Tento softvér sa už používa vo viac ako stovke ďalších 
univerzít a inštitútov [22].   
 



Grid 
LHC produkuje ročne enormné množstvo dát (25PB). Spracovanie takéhoto množstva dát 
si ešte pred spustením LHC vyžadovalo iný distribuovaný systém, aký bol vtedy 
k dispozícii (lokálne počítačové klastre). Vznikol systém s názvom Grid, ktorý spája 
dokopy počítačové klastre po celom svete a riadi tok dát medzi nimi. V roku 2010 Grid 
obsahoval okolo 200 000 procesorov [23].  
 
Záver 
Tento článok sa pokúsil zosumarizovať hlavné príspevky laboratória CERN k základnému 
výskumu a taktiež aplikácie, z ktorých má úžitok aj ľudská spoločnosť a ktoré vznikli vďaka 
potrebám základného výskumu. Veľa projektov sa medzi tento výber nedostalo 
z priestorových dôvodov. Aj tak si (subjektívne) myslíme, že to podstatné sme stihli uviesť.   
 
A čo budúcnosť laboratória? Čím väčší projekt, tým dlhšie sa pripravuje. To platí 
samozrejme aj o projektoch v CERN. Napríklad LHC a experimenty na ňom sa budovali 
skoro dve desaťročia. Preto už teraz sa spriadajú plány na vybudovanie urýchľovačov 
ďalšej generácie, a kto ak nie CERN ako svetový líder v tejto oblasti by mal niesť zástavu. 
Ako prvý v pláne je projekt, ktorý už je aj v štádiu budovania – ide o lineárny urýchľovač 
CLIC (Compact Linear Collider) [24], ktorý bude mať 30 km a bude slúžiť ako „Higgs 
factory“ – niečo ako LEP po objave intermediárnych bozónov.  
V súčasnosti už prebehol aj wokshop k plánovaniu budovania VLHC (Very Large Hadron 
Collider), známy medzi zainteresovanými ako "Lord of the Rings" [25]. Pôjde o kruhový 
urýchľovač s dĺžkou 100 km a energiou zrážky 10 krát vyššou ako na LHC. Na tomto 
urýchľovači však väčšina súčasných fyzikov pracovať zrejme nebude... 
CERN je aktívny aj v aplikačnej oblasti. Vyvíja iniciatívu bezpečných jadrových elektrární 
na báze tória, kde by bol prítomný urýchľovač z CERN. Ak by sa táto aktivita dotiahla do 
zdarného konca a bola by úspešná, potom by zrejme išlo o najväčší príspevok laboratória 
ľudstvu [26,27].  
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