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Motivace

Proč optické kvantové technologie

• kvantové technologie jsou nyní silným průlomovým tématem v technice
• jsou tzv.  „Future Emerging Technology“
• jsou prioritou EU:

o kvantový flagship

o projekty Quant-Era

o vznikají infrastruktury pro kvantové technologie

• objevují se kvantové start-upy a spin-offy
• je to nově se otevírající segment ekonomiky
• drtivá většina kvantových technologií je optická
• veletrh LASER v Mnichově už má sekci (optických) kvantových technologií

Proto je důvod zařadit QT i do Českého optického klastru



1. kvantová revoluce

1. vlna kvantové revoluce – polovodiče a mikroelektroniku, tak, jak je známe

tranzistor, laser, optická vlákna, integrované obvody, GPS, magnetickou rezonanci …

Její otcové byli velcí fyzici 20. století, Planck, Einstein, Heisenberg, Bohr a další, kteří 
položili základy kvantové fyziky a vlnově-částicového dualizmu
Technologie 1. vlny pracují se statistickým popisem chování mnoha kvantových 
objektů.



2. kvantová revoluce

Evropská unie vyhlásila Flagship
program věnovaný kvantovým 

technologiím

kvantové technologie dneška stojí                        
na 2. vlně kvantové revoluce
přinášejí kvantové sítě, komunikace, 
počítání, měření, kódování …

Základem jsou dva principy:

• superpozice – objekty se mohou 
nacházet ve více stavech současně

• kvantové provázání (entaglement) –
objekty mohou být propojeny bez 
fyzického kontaktu

interakce se dějí na úrovni jednotlivých
objektů 



Flagship kvantových technologií

Atomové iontové 
hodiny – kvantová 
metrologie času 

Kvantové 
senzory

Kvantové 
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simulátory

Kvantová 
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Iniciativa kvantových technologií 
sdružuje 6 témat 



Kvantová komunikace
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Kvantová komunikace je již velmi blízko praxi. 

V Evropské Unii se buduje testovací síť pro tzv. distribuci kvantového klíče QKD
(Quantum Key Distribution) a ČR se projektu účastní.

Je to součástí širší iniciativy EuroQCI (Quantum Communication Infrastructure)

Komunikace jednotlivými fotony, kde polarizace nese informaci (0, nebo 1), je zcela 
bezpečná, odposlech je rozpoznatelný, měření znamená změnu stavu polarizace.



Kvantová sensorika

Limitem pro každé měření 
je kvantový, bílý šum. 

Jeho původem je 
nespojitost přenosu 
energie po kvantech 
(elektronech, fotonech)

Chování

klasické

kvantové

Lze ho překonat, když 
senzorem je jediná částice 
v základním kvantovém 
stavu.



Kvantová metrologie času (frekvence)
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Iontové hodiny

Přesná frekvence je odvozena od 
přechodu v jediném atomu 
(iontu) zachyceném a zchlazeném 
v elektromagnetické pasti.

Soustava laserů 
pro ionizaci, 

chlazení a excitaci 
iontu

Past



Infrastruktura CLONETS

NPL

PTB

Matera

Fucino

Modane

Florencie

Štrasburk
OBS Paříž

MPQ

ÚFE Praha
PSNC

SP

Kaajani

INRIM
Turín

ÚPT Brno

BEV 
Vídeň

VT
T

• Frekvence iontových optických 
hodin řádově předčí v přesnosti 
všechny časové standardy.

• Přístup k přesným frekvencím je však 
omezen na hrstku vysoce 
specializovaných laboratoří (např. 
Národní metrologické instituty).

• Aby bylo možné využít výkonu 
takových hodin, je nutné vyřešit 
distribuci času (frekvence).

Nebylo by báječné, kdyby 
tyto přesné signály byly       

k dispozici i Vám? 



Využití v praxi
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Koherentní linky 

CLONETS 
technologie

• Jádrem sítě jsou 
koherentní 
optovláknové spoje 

• S plnou stabilizací 
fáze (frekvence) 

Příkladem takové linky je spoj mezi ÚPT Brno a BEF 
ve Vídni

Fázová/frekvenční stabilita překračuje limit 10-18, 
což je cílová hodnota pro optické hodiny



Kvantové počítače

Konstrukce kvantového počítače je největší výzvou kvantových  technologií

Q-bity jsou v superpozici stavu 0 a 1 a jsou 
kvantově provázány.

Kvantový počítač je                                    
paralelním strojem                                                pro 
úlohy                                                                      s 
exponenciálním                                             růstem 
komplexity.

Supravodivé čipy s 
Q-bity infrastruktury 
v Delftu, Nizozemí



Kvantové počítače

Naše cesta k iontovým hodinám s pastí pro jednotlivé ionty, je také cestou ke 
konstrukci kvantového počítače.

Segmentovaná lineární past umožní 
zachycení více iontů a nezávislé řízení 
jejich kvantových stavů.

Tento koncept je použit také v projektu 
AQTION, který si klade za cíl postavit 
první (fungující) evropský kvantový 

počítač.



Kvantový počítač

Ambiciózní projekt AQTION jde cestou iontových pastí 
a očekává dosažení kvantové nadřazenosti.



Infrastruktury

Téma výzkumných infrastruktur bylo náplní konference ICRI pořádané v Brně 
v rámci českého předsednictví EU.

Budoucí role a pozice kvantových infrastruktur tam byla adresována a 
zviditelněna.



Synergie

Synergie EuroQCI a CLONETS

• Od června 2019 podepsalo všech 27 členských států EU deklaraci o 
evropské infrastruktuře pro kvantovou komunikaci (EuroQCI), která 
signalizuje svůj závazek k iniciativě EuroQCI. 

• Konsorcium CLONETS-DS již delší dobu pracuje na přiblížení se 
komunitě budující infrastrukturu EuroQCI. 

• Hlavním spojením mezi CLONETS a EuroQCI je použití temných 
optických vláken, která infrastruktura EuroQCI taktéž využívá. 

Synergie přesahující do EuroQCS

• Euro QCS se zaměřuje na integrovanou a distribuovanou exascale
superpočítačovou a kvantovou výpočetní infrastrukturu. 

• Bude zapotřebí vzdálený uživatelský přístup ke kvantovým výpočetním 
a simulačním hardwarovým zařízením, což zahrnuje také robustní 
přenos dat a komunikační síť.



Role infrastruktur

Několik poznámek z Brněnské deklarace

• Výzkumné infrastruktury (RI) jsou špičková zařízení, která poskytují 
výzkumným a inovačním komunitám jedinečné znalosti, experimentální 
zařízení a technologické zázemí, zdroj rozsáhlých souborů dat a 
související ICT a výpočetní služby. 

• RI spojují kritické množství lidských, materiálních a finančních zdrojů a 
integrují širokou škálu zainteresovaných stran. 

• RI vytvářejí geograficky dobře vyvážené a na excelenci založené sítě 
znalostních center. 

• Ekosystém RI představuje klíčovou složku kritické infrastruktury. 

• Kromě svých primárních poslání v oblasti výzkumu a inovací mohou RI s 
mezinárodním rozměrem hrát klíčovou roli jako nástroje usnadňující 
vědeckou diplomacii. 

Závěrem

Členské státy EU a Evropská komise podporují tuto výzvu k akci a jsou 
otevřeny využití svých vlastních procesů a Evropského strategického fóra 
pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) k podpoře rozvoje prosperujícího 
globálního ekosystému RI. 



Pro kvantovou komunitu

Jak dále postupovat 
• Měli bychom naši věc více zviditelnit. 

• Identifikovat synergie a využít je. 

• Sdílet součásti našich infrastruktur, kde je to možné. 

• Identifikovat potenciální uživatele v rámci vědecké komunity i 
mimo ni a komunikovat s nimi. 

• Všechny kvantové infrastruktury jsou distribuované: 

o mezinárodní aspekt je zásadní 

o měli bychom podporovat přeshraniční spolupráci 

o a hledat podporu na národní úrovni 



Závěr



Děkuji za pozornost
Josef Lazar
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