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Souhrn 
Článek se zabývá problematikou vzniku chaotického chování u deterministických systémů. 
Problematika je rozebírána obecně, je uveden stručný historický přehled filosofického 
pohledu na chaos. Mechanismus vzniku chaosu je demonstrován na příkladě Lorenzova 
systému modelujícího vynucenou konvekci v tekutinách. 
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Kolem nás v běžném životě se projevuje náhoda, v přírodě i ve společnosti. Proti této 
empirické skutečnosti stojí exaktní věda, která se snaží všechny pozorované jevy vysvětlit 
pomocí působení universálních a neměnných zákonů, kdy určitá příčina je vždy následována 
určitým následkem. Jedná se o deterministické vidění světa. Determinismus jakožto 
filosofický směr má své kořeny již v řecké filosofii, víra v něj byla hnacím motorem rozvoje 
vědy.  

Ukazuje se, že klíčovou roli hraje otázka úlohy času jakožto fyzikální veličiny v poznání 
světa. Od dob nejranějších řeckých myslitelů vládl mezi filozofy zásadní rozpor. Jedni, jako 
Aristoteles či Herakleitos, chtěli ukázat, že čas hraje v přírodních procesech podstatnou roli. 
Kladli důraz na pozorovaný „svět dění“ jakožto na pravou realitu, z níž mají vycházet 
všechny snahy o jeho vysvětlení a zkoumání. Dynamiku vývoje považovali za základní atribut 
našeho světa. Hérakleitos své dialektické tušení „panta rhei“ (řecky „vše plyne“), fakt 
věčného vznikání a zanikání, nepřetržité změny a vývoje v přírodě a ve společnosti, vyjádřil 
tezí: „Nevstoupíš dvakrát do téže řeky“. V ostrém kontrastu k tomuto pragmatickému přístupu 
se udržovala tradice počínající u Parmenida a dozrávající později v nejelegantnější podobě u 
Platona, která se snažila čas z našeho obrazu světa vyloučit. Čas měl být ukryt či převeden na 
něco jiného. Platon jej ponížil, když připsal zásadní význam formám mimo tento svět, které 
skrývají dokonalý vzor, z něhož by měli být odvozeny všechny pozorované jevy, jakožto 
nedokonalé obrazy. Tyto věčné formy byly neměnné a nedotknutelné plynoucím časem, 
zatímco pozorované věci byly jen nedokonalými stíny jejich pravé skutečnosti. Čas zde má 
druhořadou úlohu, nejzákladnější věci se v čase nemění. Pouze nedokonalá přiblížení k nim 
jeví proměnnost, je tedy snadné snížit čas jako něco nepříslušného pravé povaze věcí. Tento 
sklon se zjevně rozvinul v celé starořecké matematice a přírodovědě, nakonec se projevil ve 
formě mechanického determinismu v 19. století. Zde není místa pro chaos. Došlo k přecenění 
úlohy determinismu, který byl považován za universální. Mechanický determinismus sice 
sehrál velice pozitivní úlohu v počátcích exaktních věd, ve svém důsledku však vedl k velmi 
neblahým závěrům. Pokud by byla tato koncepce správná, potom z dokonalé znalosti stavu 
světa v určitém okamžiku lze při aplikaci přírodních zákonů určit jednoznačně stav světa 
v kterémkoli jiném okamžiku v minulosti i v budoucnosti. Toto by mohl dokázat hypotetický 
Laplaceův démon, v dnešní době bychom si jej asi nejspíše mohli představit jako obří 
superpočítač simulující chování každého atomu ve vesmíru. Tento přístup vedl ve svém 
důsledku do slepé uličky fatalismu – budoucnost je jednoznačně dána současným stavem a 
nelze ji tedy ovlivnit. Mechanický determinismus interpretuje determinismus jako lineární 
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kauzální řetěz mechanických příčin a následků. Absolutizuje nutnost a popírá existenci 
nahodilosti s tím, že ji redukuje na mezery v poznání stavu vesmíru. 

V exaktních vědách, které zkoumají izolované a značně zjednodušené modely skutečných 
objektů, ještě dlouho přetrvával mechanicko-deterministický přístup. První trhlina přišla 
z oblasti fyziky částic objevem slavného Heisenbergova principu neurčitosti, který říká, že 
principielně nelze určit libovolně přesně všechny parametry pohybu dané elementární částice 
a to i v případě, že ji zkoumáme isolovaně. Dále se jednalo o projevy chaotického chování i 
ve velmi zjednodušených systémech popsaných deterministickými rovnicemi a to jak při 
řešení matematických modelů, tak při fyzikálních pokusech. Albert Einstein položil zcela 
vážně míněnou otázku: „Hraje pánbůh kostkou?“ Objevily se i zcela extrémní tendence, které 
vyústili v úplné popírání kauzality. Později se ukázalo, že tzv. chaotické chování 
dynamických systémů v přírodě je jen jiným projevem stále platících exaktních zákonitostí a 
není tedy v rozporu s principem kauzality. 

Příklady chaotického chování lze nalézt ve všech oblastech vědy – od fyziky přes chemii, 
biologii až ke společenským vědám. O některých projevech chaosu se ví již poměrně dlouhou 
dobu, většinou však byly v minulosti považovány za neužitečnou anomálii a proto také tabu 
pro výzkum. Výjimkou byl např. výzkum turbulence, se kterou se bylo nutno vypořádat 
vzhledem k jejímu praktickému významu. Praxe ukazuje, že tzv. laminární proudění je 
v přírodních podmínkách výjimečné, velká většina případů chování tekutin v přírodě i v 
technických zařízeních je nutno považovat za turbulentní a tak také přistupovat k jejich 
zkoumání. Systematický výzkum chaosu v dynamických systémech začal až v 60. létech 20. 
století, zatímco výzkum turbulence začal minimálně o 100 let dříve. Dnes na chaos pohlížíme 
jako na způsob chování vlastní všem přírodním dynamickým systémům, které se nalézají 
dostatečně daleko od jejich statické rovnovážné polohy. Za těchto podmínek totiž vzniká 
zcela zákonitě chaotické chování v souvislosti s uplatněním nelinearit. 

Pod pojmem chaos se všeobecně rozumí takové chování, které je projevem absolutní a 
čisté náhody, není v něm místo pro působení zákonitostí. Takovéto chování by bylo možno 
nazvat absolutně nekoherentní, kdy neexistují zákonité vazby mezi sousedními stavy (jak 
v prostoru tak v čase). Chaotické chování skutečných systémů v přírodě však spíše 
charakterizuje termín „deterministický chaos“. Jedná se o proces samoorganizace složitých 
systémů, kdy vznikají soustavy koherentních struktur chovajících se v souladu s přírodními 
zákony. Z hlediska jedné určité struktury má vývoj systému prvky náhodnosti, systém jako 
celek se však vyvíjí zcela zákonitě a tedy deterministicky. Tento jev lze nalézt v přírodních 
systémech všech možných forem – od fyzikálních, chemických (např. chemické reakce), tak i 
v biologických systémech (např. chování kolonie mravenců). 

Typickým příkladem relativně dobře prozkoumaného systému chovajícího se podle 
zákonů deterministického chaosu je turbulentní proudění. Struktura vyvinutého turbulentního 
proudění je charakterizována vírovými koherentními strukturami jejichž velikost je dána 
jistými zákonitostmi, okamžitá poloha a orientace konkrétního víru v prostoru je však 
náhodná. Turbulentní proudění lze pozorovat při experimentech, lze jej však také modelovat 
pomocí numerické simulace rovnic popisujících pohyb tekutiny. Matematický model proudící 
tekutiny je dán rovnicemi bilance hybnosti, jedná se o tzv. Navier-Stokesovy rovnice spolu 
s rovnicí kontinuity (zachování hmoty). Navier-Stokesovy rovnice jsou parciální diferenciální, 
nelineární rovnice. V každém případě se jedná o deterministický matematický model. Ukazuje 
se však, že za určitých podmínek může dojít k extrémnímu zesilování poruch určitého 
charakteru v proudovém poli. Systém tedy funguje jako filtr, který některé poruchy potlačuje, 
jiné zesiluje. Tento proces, který je zpočátku lineární, vede po určitém čase, kdy dojde k 
zesílení poruch nad jistou mez, k masivnímu uplatnění nelinearit a k přechodu systému do 
chaotického stavu. 



Toto je obecná vlastnost dynamických systémů popsaných nelineárním matematickým 
modelem. Zatímco u lineárních systémů je odezva úměrná podnětu, aspoň co se amplitudy 
týče, u nelineárních systémů citlivost kolísá v závislosti na podmínkách a charakteru poruch. 
Při extrémním zvýšení citlivosti k poruchám jistého typu se jedná o problém stability 
systému, kdy se mění kvalita chování systému a ten přechází k chaotickému chování. 
Chaotické chování je charakterizováno stavem, kdy velmi malé, prakticky neměřitelné 
podněty vyvolávají velké změny v chování systému. Pokud tyto podněty nejsme schopni 
indikovat, pak se jeví chování bez zjevné příčiny – chaotické. Při chaotickém chování 
systému roste řádově jeho komplexita (počet stupňů volnosti). 

Ukazuje se, že lineární systémy jsou pouhou idealizací a ve skutečnosti žádný reální 
systém nelze dokonale popsat lineárním matematickým modelem. Lineární model může pro 
skutečný systém platit s dostatečnou přesností pouze pro malé fluktuace výchylek, vždy však 
existuje jistá mez, nad kterou je chování systému nelineární. Většina systémů je však silně 
nelineární, linearizovaný model pro takové systémy platí pouze pro infinitesimálně malé 
výchylky od rovnovážné polohy. Všechny dynamické systémy vyskytující se v přírodě jsou 
ve své podstatě nelineární a za určitých podmínek může být jejich chování popsáno jakožto 
deterministický chaos. Proto je chaotické chování v přírodě tak časté. 

Důvodem, proč chaotické chování dynamických systémů bylo tak dlouho mimo zorné 
pole vědců je fakt, že je nelze modelovat pomocí linearizovaného matematického modelu, 
který byl v minulosti z důvodu jednoduchosti prakticky výhradně používán pro studium 
dynamických systémů. 

 
Proudící tekutina je poměrně složitý spojitý dynamický systém, s velkou variabilitou 

okrajových podmínek, lze jej charakterizovat velmi vysokým počtem stupňů volnosti. 
Studium vlastností takového systému je obecně technicky velmi obtížné, ani dnešními 
prostředky výpočetní techniky nelze zvládnout simulaci byť velmi jednoduchých případů 
turbulentního proudění z technické praxe1. Proto budeme demonstrovat chaotické chování 
dynamických systémů na případě daleko jednoduššího systému s nízkým počtem stupňů 
volnosti. Základní mechanismus vzniku chaosu je společný všem dynamickým systémům bez 
ohledu na jejich složitost. Vybereme příklad, který vlastně odstartoval éru systematického 
studia chaosu. Jedná se o tzv. Lorenzův systém. 

Edward Lorenz působil začátkem 60. let minulého století na Massachusetts Institute of 
Technology, kde vytvořil jednoduchý matematický model zemské atmosféry, na kterém se 
pokoušel studovat počasí, konkrétně vynucenou konvekci v atmosféře. K simulacím použil 
z dnešního pohledu primitivní, ve své době však špičkový číslicový počítač, jednalo se o 
počítač Royal-McBee LGP-30 s 16kB paměti, který vypočetl 60 násobení za sekundu. Jeho 
výpočty byly s přesností na 6 platných číslic. Lorenc provedl zaokrouhlení počáteční 
podmínky na 3 platné číslice a očekával, že toto zaokrouhlení nebude mít vliv na výsledky, 
přitom narazil na nestabilní chování matematického modelu. Postupně zjednodušil svůj 
matematický model, který měl původně 12 dimenzí až na známý třírozměrný Lorenzův 
systém z roku 1963: 

                                                 
1 Máme zde na mysli metodu „přímé numerické simulace“, která je za dnešního stavu techniky použitelná pouze 
na velmi jednoduché případy. Turbulentní proudění se v technické praxi obvykle řeší pomocí modelů turbulence, 
které fungují na základě statistického přístupu k chaosu. 
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Tento matematický model zachycuje základní vlastnosti konvektivního proudění 
atmosféry, která je zahřívána povrchem ze spodu a ochlazována svrchu. Vzniká tak rotační 
pohyb částic vzduchu, kdy ohřátá částice stoupá, tím se ochlazuje a začne klesat, aby se opět 
zahřála a stoupala. Tento jev je známý jako Rayleigh-Bénárdova nestabilita. Okrajové 
podmínky jsou poněkud idealizovány: proudění v horní oblasti je považováno bez smykového 
napětí místo realističtější podmínky stejných rychlostí, v příčném směru je uvažována 
periodická okrajová podmínka místo omezení stěnami a celý případ je modelován jako 
rovinný místo prostorového. Schéma tohoto modelu je na obr.1, jedná se o tzv. Reygleigh-
Bénárdovu buňku, která se periodicky opakuje v příčném směru. 

Proměnné x , y  a z  v rovnici (1) nejsou souřadnicemi v prostoru, jejich fyzikální 
význam je poněkud abstraktní. Proměnná x  představuje rychlost rotace pohybu částice, 
kladná hodnota je ve směru hodinových ručiček. Proměnná y  je potom rozdíl teplot 
stoupající a klesající tekutiny. Proměnná z  charakterizuje odchylku svislého profilu teploty 
od lineárního průběhu. Parametr r  je vlastně Rayleigho číslo a σ  potom číslo Prandtlovo, 
konečně parametr b  představuje štíhlost válce tekutiny při konvekci, tedy poměr jeho délky a 
průměru. 

Z matematického hlediska má systém rovnice (1) následující vlastnosti: 
• rovnice jsou autonomní, to znamená, že jejich pravá strana explicitně neobsahuje čas, 

koeficienty jsou konstantní; 
• obsahují pouze první časové derivace. Důsledkem tohoto spolu s uvážením autonomie 

systému je zřejmé, že jeho vývoj závisí pouze na okamžitých vlastnostech 
proměnných ( ), ,x y z  a nikoli na jejich historii; 

• rovnice jsou nelineární, viz členy xz  a xy  ve druhé a třetí rovnici; 
• systém je disipativní. Tento závěr plyne z přítomnosti diagonálních částí soustavy 

rovnic, které odpovídají ustalujícímu se řešení; 
• řešení soustavy rovnic je omezené v prostoru proměnných. 
Lorenz prováděl matematickou simulaci systému, jednalo se vlastně o numerickou 

integraci rovnic v čase pro různé hodnoty parametrů a pro různé počáteční hodnoty 
proměnných. Pro hodnoty parametru 1r ≤  řešení spěje k ustálené hodnotě 0x y z= = = , kdy 
veškerá konvekce zaniká. 

Obvyklé parametry pro atmosférické podmínky 10σ = , 28r =  a 8 3b =  způsobují 
chaotické chování systému, kdy se směr rotace náhodně mění. Dynamické systémy jsou 
charakterizovány limitním stavem – atraktorem, který nastává po určitém přechodovém čase, 
který závisí na počátečních podmínkách. Tento limitní, konečný stav může být zobrazen ve 
fázovém prostoru buďto jako bod – konečný stav klidu ke kterému systém spěje nebo jako 
limitní cyklus – uzavřená křivka, který odpovídá periodickému pohybu. 

Atraktor příslušející Lorenzovu systému za určitých podmínek vybočuje z tohoto 
konceptu, nedojde k jeho ustálení ani po velmi dlouhém čase, vzniká nekonvergující křivka, 
je pro omezený čas znázorněn na obr.2. Tento atraktor je prvním z tzv. „podivných atraktorů“ 
charakterizujících chaotické chování dynamického systému, který byl podroben zevrubnému 
systematickému zkoumání. Tento atraktor má některé vskutku podivné vlastnosti: 



• je tvořen spojitou křivkou v prostoru, která obecně začíná v jistém počátečním bodě, 
může však mít nekonečně velkou délku. Přitom vyplňuje jistý přesně vymezený 
podprostor ve fázovém prostoru, ze kterého nikdy nevybíhá; 

• nikdy neprotíná sám sebe, nekříží se ani se neopakuje; 
• má vlastnost fraktálů, tj. jeho struktura se opakuje na různých měřítkách; 
• jeho průběh v prostoru je náhodný, chaotický, nepředpověditelný. 
Ukazuje se, že kritická hodnota parametru r  při výše uvedených hodnotách parametrů σ  

a b  je rovna asi 24.74, pro hodnoty nižší směřuje vývoj systému do jediného bodu ve 
fázovém prostoru, pro hodnoty vyšší dostáváme nekonečný pohyb s prvky chaosu. 

Motýlí atraktor se skládá ze dvou větví, jedna je charakterizována kladnou hodnotou x , 
druhá potom zápornou a představuje rotaci válců v jednom či druhém smyslu. Mezi oběma 
větvemi dochází k nepravidelným přeskokům. Tento atraktor se stal symbolem prvních 
průkopníků při zkoumání chaosu a jeho podobnost s motýlími křídly inspirovala Lorenze při 
jedné přednášce v roce 1972, kdy hovořil na téma předpověditelnosti počasí. Tehdy 
s nadsázkou prohlásil: „Pohyb křídel motýla kdesi v Brazilském pralese může způsobit vznik 
tornáda v Texasu.“  

Na obr.3 je ukázán výsledek simulace pro různé okrajové podmínky. Obr.3(a) 
představuje simulaci průběhu proměnné x  v čase t  provedenou pro počáteční podmínky 

( ) ( ) ( ) [ ]0 , 0 , 0 0.1,0.1,0.1x y z =⎡ ⎤⎣ ⎦ , na obr.3(b) je potom simulace pro nepatrně změněné 

počáteční podmínky ( ) ( ) ( ) [ ]0 , 0 , 0 0.100001,0.1,0.1x y z⎡ ⎤ =⎣ ⎦ . Z grafu je zřejmé, že časový 

průběh souřadnice x  je pro oba případy prakticky stejný až do času asi 30, dále se potom oba 
případy vyvíjejí zcela odlišným způsobem. Toto je zvláště zřetelně vidět na grafu obr.3(c), 
kde je znázorněn rozdíl proměnné x  pro oba případy počátečních podmínek. Vidíme, že 
hodnota proměnné x  přeskakuje z kladných hodnot do záporných a naopak, tomu odpovídá 
pohyb po dvou větvích motýlího atraktoru. Přeskok z jedné větve na druhou je právě tím 
kritickým jevem, který určuje další vývoj systému. Ukazuje se, že přeskok je výsledkem 
nestabilního chování systému vznikající v souvislosti s jeho nelineární podstatou a jeho 
výskyt v jisté konfiguraci systému je výsledkem vlivu nesmírně malých poruch. Tyto poruchy 
mohou mít svůj původ v nepřesně definovaných parametrech úlohy, jejích počátečních či 
okrajových podmínkách nebo v případě matematické simulace v jakkoli malých 
zaokrouhlovacích chybách výpočetního systému a mohou být běžnými prostředky 
neměřitelné. 

Kvalitativně podobným způsobem se chovají i jiné nelineární systémy, např. turbulentní 
proudění vazké tekutiny. Podmínky proudící tekutiny lze z hlediska stability řešení 
charakterizovat bezrozměrnou střední rychlostí proudění tzv. Reynoldsovým číslem. Pro 
Reynoldsova čísla vyšší než je kritická hodnota nastává chaotické chování proudící tekutiny, 
říkáme, že nastává přechod z laminárního stavu proudění do turbulentního. Výsledné 
chaotické chování a vývoj takového složitého systému je však podstatně komplexnější a 
složitější než u jednoduchého Lorenzova systému. Dochází totiž ke vzniku chaosu v různých 
místech v různých časových okamžicích. Výsledné koherentní struktury se potom bouřlivě 
vyvíjejí a interagují navzájem. 

Problematikou turbulence jakožto projevem chaosu v relativně jednoduchém a dobře 
definovaném systému proudící spojité a homogenní tekutiny se v nějaké formě zabývali 
všichni velcí mužové moderní fyziky – od Einsteina přes Plancka až k Heisenbergovi. Říkalo 
se, že kvantový teoretik Werner Heisenberg na smrtelném loži prohlásil, že bude mít na Boha 
dvě otázky: Proč relativita a proč turbulence. Heisenberg prý tehdy řekl: „Opravdu věřím, že 
by na první otázku mohl mít odpověď“. Turbulence nadále zůstává posledním otevřeným 
problémem klasické fyziky. Na této tezi se dodnes nic nezměnilo, víme však již, že 



„turbulenci“ je nutno chápat poněkud šířeji, totiž jako určitý stav libovolného reálného 
přírodního dynamického systému, který je spojován s chaosem. 
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Obr.1 – Schéma Lorenzova systému - Reygleigh-Bénárdova buňka 



 

 
 

Obr.2 – Lorenzův podivný atraktor 



 

 
 

Obr.3 – Časový průběh proměnné x při simulaci Lorenzova systému 


