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České knihovny a projekt Folding@Home

Ondřej Fabián

Stejně jako v ostatních českých knihovnách se i u nás v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v průběhu března zcela změnil 

pracovní režim. Drtivá většina zaměstnanců přešla na home office, maximální množství služeb se přesunulo do online režimu, ale 

hlavně veškeré prostory knihovny s téměř 250 počítačovými stanicemi zůstaly prázdné. Za této situace se člověk kromě jiného 

zamýšlí, zda může udělat něco přínosného, aby i naše knihovna přispěla k boji proti koronaviru.

O projektu Folding@Home jsme se dozvěděli víceméně náhodně na sociálních sítích, ale hned nám bylo jasné, že by to mohl být 

smysluplný způsob, jak by se naše knihovna mohla zapojit.

Folding@Home je projektem Stanfordské univerzity, který využívají vývojové týmy pro různé výpočty a simulace během výzkumu 

léčebných látek proti rakovině nebo neurologickým nemocem, jako je Alzheimerova, Parkinsonova či Huntingtonova choroba. 

Stanfordská univerzita nabídla výpočetní výkon tohoto projektu také pro výzkum viru SARS-CoV-2, jenž je původcem respirační 

choroby COVID-19, se kterou se aktuálně potýká celý svět. Vědci během těchto výzkumů potřebují velký prostor pro různé simulace, 

aby mohli připravit účinnou látku nově vznikajícího léku. A k tomu potřebují obrovský výpočetní výkon. Díky tomu, že je do projektu 

Folding@Home zapojen ohromný počet počítačů, tak se jedná vlastně o jeden z nejvýkonnějších superpočítačů. Zapojit se do tohoto 

projektu a poskytnout nevyužitý výpočetní výkon svého počítače může kdokoliv. Jednotlivci i celé organizace. Celý proces není vůbec 

složitý, stačí stáhnout a nainstalovat speciální software, který je k dispozici přímo na webu projektu https://foldingathome.org/start-

folding/. Každý si pak může nastavit, kolik výkonu poskytne během běžného provozu, tedy když je počítač používaný k práci, nebo 

jestli je možné výpočetní výkon využívat pouze v době, kdy se s počítačem nepracuje. Je možné si vybrat i konkrétní výzkumný 

projekt, kterému byste rádi věnovali svou kapacitu.

Události v naší knihovně pak nabraly velmi rychlý spád. K dispozici máme přibližně 250 virtuálních počítačů, ze kterých naši IT 

pracovníci vytvořili jeden „superpočítač“ a jeho výkon jsme následně poskytli projektu. Zároveň jsme zapojili i některé výkonnější 

počítače zaměstnanců knihovny. Celý systém byl nastaven během jediného dne.

Mnohem důležitější pak ale byla reakce české knihovnické komunity. Veškeré informace o projektu a našem zapojení jsme dali 

k dispozici přes e-mailové konference a postupně se začaly zapojovat další české knihovny. Stejně tak jsme informovali uvnitř naší 

mateřské univerzity a začaly se zapojovat i další její součásti. To je pro takovýto projekt velmi důležité, protože jde o získání co 

největší výpočetní kapacity. Zapojení jedné knihovny je sice pozitivní, ale mnohem větší efekt nastává v situaci, kdy se projektu 

účastní více institucí a poskytnutý výkon se tak maximalizuje. V situaci, kdy jsou počítače v řadě českých knihoven zcela bez využití, 

tak dává poskytnutí jejich kapacity pro Folding@Home jednoznačně smysl. Je velmi pozitivní, že do projektu se postupně zapojila 

řada dalších knihoven, včetně těch největších v čele s Národní technickou knihovnou. Dle mého názoru je to důkaz, že česká 

knihovnická komunita dokáže v krizovém období projevit akceschopnost a pomoci tak dobré věci. Důležité ale také je, že se 

informace o zmiňovaném projektu dostaly do povědomí celé knihovnické obce. Projekt Folding@Home bude fungovat i po koronaviru 

a výpočetní kapacitu bude potřebovat i nadále při boji s dalšími zákeřnými nemocemi. Knihovny tak budou moci touto formou 

pomáhat kontinuálně i v budoucnu.
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