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Od architektury a stavitelství k plánování 
autonomních procesů, systémů a struktur  
From Architecture and Construction to the Planning 
of Autonomous Processes, Systems and Structures
miloš Florián

Studio FLO|W at the Faculty of architecture of Czech Techni-
cal University in Prague holds the belief that a digitally-driven 
architecture should be flexible, interactive and adaptable. The digital 
revolution, together with the development of new advanced 
materials, the principles of adaptive buildings based on bio-
logical studies and the technology of making prototypes, has 
principally changed the way of planning, directing, controling 
and building constructions. Software is a driving force in all the 
phases of the structural planning and the generation of the 
building′s architecture. A characteristic feature is the contin-
uous effort of innovation. Architecture becomes inspired by the 
natural processes projected into the procedure of planning, based 
on the application of evolutionary technologies enriched both 
by advanced simulations, animations and the tools of build-
ing structure design, and by parametric design system and script 
methods. Through the creative engagement of algorithms, an 
architect, a designer or a student can generate endless number 
of similar structures of buildings, which means a geometrical 
output of predetermined dimensional, referential and functional 
dependencies. The structure is defined by algorithms entered by 
a row of variables as, for example, the needs of users, climate pa-
rameters, behaviour, a number and dimension of the particular 
components. Additionally, if the algorithmic scripts that determine 
the shape and location of the components are written in a rather 
general way, it becomes possible to change the input param-
eters, and thus also the final design of the building structure. 
The evolutionary models make possible the combination of atomic 
structure and mechanic properties of the material with the mac-

ro behaviour of the building structure as a whole embodied into 
the dynamic environment. The evolution-inspired process of plan-
ning is understood as a process of optimation, where an adequate 
solution can be found in the space of all possible solutions. Ar-
chitecture and urban planning can be based on the swarm theory, 
where the built environment is defined as a space that is formed 
not only by smart components, but also by synthetic biology, which 
mutually cooperate not only with each other, but also with the 
users. We live in the time of Internet of Things, related with virtu-
alisation and technologies, such as Artificial Intelligence, analysis 
of Big Data, computer simulations, augmented reality, integrated 
building manufacturing, robotics building systems and 3D printing. The 
offer of software built on a cloud platform allows the architects, 
engineers and designers to test simultaneously various „what if“ 
simulation scenarios of many challenges. The structures, compo-
nents, systems, materials and robotics systems acquire gradual intelli-
gence and display behaviour grounded in the principle of autonomous 
self-assembly. The aim is to connect people and processes into 
a single functional organism, which will also engage in lively 
communication with its environment. The level of experimenta-
tion has achieved the point where it is impossible to distinguish 
clealy between the form and the contents and at the same time 
among the architecture, design, building, sculpture, painting, 
graphic art and media. The result has been an enlargement of 
the repertoir of the space concept. Digitally-driven architecture 
aims at a paradigmatic shift away from static thrrough interac-
tive to adaptable structures and systems sensitive to application 
of materials and exploitation of natural resources. 

Projekty ateliéru FLO|W na Fakultě architektury ČVUT v Praze kontinuálně reagují na skutečnost, 
že v několika posledních letech jsou historické procesy plánování a provádění nahrazovány digitál-
ně řízenými technologiemi, jež se stávají natolik dostupnými, že pronikají z průmyslu do architek-
tury, urbanismu, designu a stavitelství. Tvoříme v době, kdy se vše propojuje do jediné end-to-end 
sítě založené na nekonečné práci s daty. Software je hnací silou ve všech fázích plánování architek-
tury, urbanismu i stavby: od prvotního nápadu přes koncept, konkrétní návrh stavebních kompo-
nentů, jejich vývoj, testování, ověřování, plánování výroby až po vlastní realizaci. Virtuální model 
se stává čím dál důležitějším a dostupnost tohoto modelu začíná být klíčovým faktorem úspěšnosti 
procesu integrované stavební výroby. Komplexní řešení musejí být schopna nabídnout nejen software 
pro plánování stavby, vývoj a výrobu individualizovaných komponentů s vestavěnými řídícími sys-
témy, ale také software pro návrh a řízení celé digitální továrny včetně managementu toku materiálů, 
servisu a služeb. Nedílnou součástí tohoto procesu automatizace je i robotizace, která jde od ab-
straktního ke konkrétnímu, od teoretického k praktickému, od hardwaru mechaniky „kostí a svalů“, 
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elektroniky rozvodu „živin“ a „nervových“ signálů přes software „vdechnutí života“ až po „duši“ umělé 
inteligence.1 Podle typu zadání jsou programovatelné robotické stavební systémy sestavovány na 
mecha-, mikro-, nano-, biotronickém principu. Cílem je holistické plánování založené na analýze 
dat prostřednictvím algoritmů umělé inteligence, a tím i kontinuálního zlepšování všech důležitých 
procesů, jejímž výstupem má být nová interpretace plánování: autonomní samosestavování. 

Kontext konvergence
V současnosti je interdisciplinární spolupráce založena na jiných principech, než jak je tomu stále 
v běžné projektové praxi. Nabízí zásadní zlepšení nejen našeho chápání přeměny lidských vjemo-
vých i fyzických schopností, ale i zlepšení interakce mezi myšlením a optimalizačními nástroji, a to 
jak individuálně, tak i kolektivně. Výsledky dosažené v oblasti přírodních věd v podobě algoritmů 
umělé inteligence na principu neuronových sítí se dostávají do procesu „automatizace“ plánování 
staveb. Není žádnou novinkou, že se v poslední době výrazně sbližují obory i profese, které spolu 
dosud příliš nesouvisely, a dá se očekávat, že v blízké budoucnosti budou vznikat obory úplné nové, 
které si zatím ani neumíme představit. Ale nyní už můžeme pozorovat velmi úzkou spolupráci mezi 
architekty, designéry, stavebními, strojními a IT specialisty na algoritmické simulace analýz dat. 
Roste zájem o procesy inovativního plánování a stavění prostřednictvím počítačového modelování 
založeného na principech topologické optimalizace a umělé inteligenci, jež představuje technologii, 
která algoritmicky generuje jakýkoli digitálně plánovaný objekt, má schopnost strojů rozeznávat 
obrázky, slova i zvuky, učit se, zpracovávat informace do podoby autoprogramování a komunikovat 
jako my lidé.1 Důsledkem tohoto vývoje je skutečnost, že čidla a senzory se neustále miniaturizují, 
zlevňují a současně jsou schopny plnit stále více funkcí. Zásadní pro řešení architektonicko-sta-
vebního zadání jsou analýzy, které by z takto získaných souborů dat dokázaly vydolovat potřebné 
informace. Architektům, urbanistům a dalším specialistům pomáhají při jejich rozhodování ohled-
ně nasazení odpovídajícího typu algoritmů umělé inteligence ke generování rozmanitých vzorů 
architektur a urbanistických celků.2 Stále se jedná o týmovou spolupráci, ale v krátkém časovém 
horizontu dojde k tomu, že všechny tyto úlohy zvládne nejprve jeden člověk a následně robot.

Integrovaná stavební výroba
Za pár let bude internet ve strukturách, materiálech a systémech měst, staveb, věcí, těl i mozků. 
Jediným pohybem budeme moci prostupovat a ovládat přesahy mísení reálné a virtuální reality. 
Záměrem je schopnost komunikovat a pracovat prostřednictvím pouhé myšlenky neboli telekineze. 
Zatím ale nejsme tak daleko, a proto všudypřítomné komunikační systémy a nastupující techno-
logie z oblasti internetu všeho, průmyslového internetu a služeb umožňují naplňovat vize plně 
automatizovaných provozů z poloviny minulého století. Důraz je kladen na maximálně otevřené 
a optimální využití informačních toků. Konečně je možné naplnit termín ekosféra, jenž představuje 
na horizontální i vertikální úrovni flexibilní propojení všech fází stavebně-výrobního řetězce od 
struktur celků, budov a jejich fabrikovaných komponentů přes investory, dodavatele, uživatele, 
zařízení, automaty, roboty až po materiály.

Ačkoli softwarové nástroje dovolují v počítači vytvářet individualizované plány architektur, 
designů či městských celků od prvního nápadu přes koncept založený na optimalizačním procesu 
plánování na míru až po konstrukční a prováděcí detaily, přesto je dlouhá cesta od zpracování ar-
chitektonicko-stavebních podkladů vhodných k realizaci až k samotné fabrikaci jednotlivých kom-
ponentů stavby. Proces vyznačující se mobilitou, modularitou a adaptabilitou provádění se musí 
technologicky připravit, plánovat podle aktuálního návrhu, ale současně je nutné ponechat rezervu 
pro případné změny v portfoliu stavebních komponentů, ať už se vztahují k užitným vlastnostem, 
či výrazu. 

Flexibilita uspořádání umožňuje výrazné časové úspory, protože se mohou simulovat nejen 
jednotlivé fáze montáže stavby, ale také chování jednotlivých komponentů pro různé parametry 
tvaru a materiálu. Případné změny určitých parametrů individualizovaných komponentů se mohou 
provádět v simulaci, což výrazně zkrátí, zlevní a hlavně zpřístupní celý proces přípravy realizace na 
principu fabrikace, protože samotná fyzická montáž a zprovoznění se provádějí až v případě, kdy je 
v simulaci ověřeno, že stavební komponent má požadované vlastnosti a že je možné ho vyrobit ve 
stanovených souvislostech. Aby však bylo možno digitálně propojit všechny složky stavební výroby, 
tedy například projekty, komponenty, automaty, roboty, prováděcí procesy, dopravu i logistiku, 
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a následné testování a užívání nějakého komponentu je třeba ke každému objektu vytvořit jeho 
digitální reprezentaci. Tyto reprezentace se nazývají virtuální dvojčata, jejichž speciálním přípa-
dem jsou digitální obrazy stavby a jejich komponenty, z nichž je architektura sestavena přímo na 
míru. Tyto digitální obrazy poskytují operátorům, strojům a robotům všechny potřebné informace 
k jejich automatické fabrikaci, aditivní výrobě a průběžné kontrole kvality a bezchybnosti staveb-
ně-výrobního procesu. Smíšeným řídicím a výkonným systémům pracujícím na těchto principech 
se obecně říká kyber-fyzikální systémy. Pomocí nich je možné sledovat nejen všechny fyzické procesy, 
stavy a polohy individualizovaných komponentů v rámci stavby v reálném čase, ale také zvýšit 
flexibilitu fabrikace výroby a zkrátit inovační cyklus. Automaty fabrikace, stroje, roboti i jednotlivé 
komponenty na míru plánované architektury mohou nyní komunikovat přímo mezi sebou navzá-
jem. Mohou si „říci“ o zrychlení či zpomalení procesu fabrikace, změnu parametrů stavebně-výrob-
ního procesu nebo signalizovat nutnost své opravy. Stavební komponenty s vestavěnými řídicími 
a obslužnými zařízeními mohou například pomocí RFID čipů distribuovaným způsobem „sdělit“ 
strojům, jak a čím mají být technicky i designově opracovány a upravovány, zda automaty, roboty, 
či aditivní výrobou. Investor, architekt a ostatní specialisté tak mohou prostřednictvím algoritmů 
multiagentních systémů a hlubokého učení neuronových sítí umělé inteligence kontinuálně sledo-
vat rozpracovanost jednotlivých komponentů stavby až po finální sestavení stavby nebo celku. 

Robotické stavební systémy
Pro přírodní systémy je charakteristický proces samosestavování, jenž by se měl stát základním prin-
cipem plánovaných kinematických samoreplikujících robotů a kinematických samosestavitelných 
robotických stavebních systémů. Samosestavování se tak stává základním řídicím principem pro 
plánování architektur ze solitérních a skupinových robotických systémů. Struktury evokují široko-
pásmové spojení lidského mozku a robota, aplikaci automatického optimalizačního softwaru  
a kompozice sestavené z materiálů s předem určenými vlastnostmi, s vysokou energetickou účinnos-
tí a schopnostmi adaptability na rozmanité situace vyžadující ohleduplnost k životnímu prostředí. 

Jádrem se stávají topologické simulace přestavitelných robotických stavebních systémů na 
principu biologického metabolismu. Jedná se o proces, při němž organismus rozkládá potravu na své 
modulové prvky – katabolismus – a pak používá těchto surovin k vytvoření nové tkáně – anabolismus. 
Metabolické procesy vykazují zajímavé vlastnosti, které jsou obtížně aplikovatelné v umělých sys-
témech, jež představují nekonečnou replikaci modulových prvků v nově vytvořených organismech, 
autonomní procesy rozkládání a skládání, samoopravování a nekonečné adaptability. Termín struk-
turální metabolismus též naplňuje vlastnosti biologického metabolismu jako autonomního skládání 
a rozkládání.

Robotika modulových systémů tradičně uvažuje o systémech se samosestavitelnými moduly, 
které mění svůj tvar přeskupováním spojení modulárních komponentů. Problém plánování spočívá 
v určení sekvence pohybů, které mění počáteční sestavu na cílovou sestavu. Výzvou se stává po-
mocí algoritmů umělé inteligence vyvíjet a optimalizovat sekvence ovládání vestavěných řídicích 
systémů, které mohou přestavit jednotlivé moduly robotů do různých kompozic struktur, jež slouží 
rozmanité architektonické funkci. Design sestav z robotických modulů není vyloženě daný, pouze 
jeho náplň. Za tím účelem je třeba určit takový řídicí algoritmus, který má potenciál generovat ne-
jen sekvence sestavování stavební struktury z robotických modulů, ale i odpovídající zpětnosestavi-
telné kroky.3 Generování sestavitelných robotických stavebních systémů architektonických struktur 
se opírá o silné algoritmy vytvořené díky trénování neurálních sítí na biologickém metabolickém 
procesu. Algoritmy řeší zadání, které spočívá ve stanovení sekvence k optimalizování parametrů 
vlastností a funkce. Optimalizace fungující topologické kompozice struktury je jedním z nejzají-
mavějších a zároveň obtížných problémů. Z tohoto důvodu, abychom byli schopni plánovat procesy 
na principech samosestavování, je třeba naplnit čtyři základní podmínky: jednoduché montážní sek-
vence, programovatelné komponenty, sílu aktivace a korekce chyb. Dosáhnout toho je možné vývojem stále 
pokročilejších materiálů a sofistikovaných designů sestavování. Je potřeba generovat struktury větší 
i menší, přesnější a s velkou energetickou účinností. Proto musíme být schopni vkládat informace 
do materiálů, a tím získat i výkonnější komponenty, nejen chytré stroje. Robotické stavební systé-
my se budou na základě pokynů samy optimalizovat a adaptovat. Plánování a realizování architek-
tury i urbanismu bude fungovat více jako biologický metabolický proces.4 
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MATÚŠ FICKO: CLIMBOT, ATELIÉR 
FLO|W, PROJEKT 2015 – 2016. 
PROJEKT PřEDSTAVUJE 
HOLISTICKÝ KONCEPT 
AUTONOMNÍHO ROBOTICKÉHO 
STAVEBNÍHO SYSTÉMU 
PRO ARCHITEKTURU MĚST 
BUDOUCNOSTI: MĚřÍTKOVĚ 
DIFERENCOVANÉ AUTONOMNÍ 
ROBOTICKÉ JEDNOTKY 
SESTAVUJÍ NA PRINCIPU Prvek 
za Prvkem OD ZÁKLADU PřES 
PARTER A JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ AŽ 
PO VRCHOL, CELOU STRUKTURU, 
VČETNĚ PAK EXTERIÉROVÉHO 
A INTERIÉROVÉHO 
ZAřÍZENÍ, OBRAZOVÉ SEKVENCE 
ROBOTICKÉHO PROCESU VZNIKU 
HLAVNÍ STRUKTURY. 

mATÚŠ FICkO: CLImbOT, ATELIÉR 
FLO|w, PROJECT 2015 – 2016. ThE 
PROJECT PRESENTS A hOLISTIC 
CONCEPT OF AN AUTONOmOUS 
RObOTIC CONSTRUCTION SySTEm 
FOR ThE ARChITECTURE OF FUTURE 
CITIES: SCALE-DIFFERENTIATED 
AUTONOmOUS RObOTIC UNITS 
ASSEmbLE, USINg ThE “PIECE-
AFTER-PIECE” mEThOD, FROm ThE 
FOUNDATIONS ThROUgh ThE 
PARTERRE AND UPPER FLOORS UP  
TO ThE TOP, ThE ENTIRE STRUCTURE –  
ALSO INCLUDINg EXTERIOR AND 
INTERIOR FURNIShINgS. PICTORIAL 
SEqUENCE OF ThE RObOTIC 
PROCESS OF CREATINg ThE mAIN 
STRUCTURE. 

Zdroj Source: studioflorian.com. projekty 
[online] 2014 [cit. 10. 11. 2018]. Dostupné 
z: http://www.studioflorian.com/
projekty/311-matus-ficko-climbot
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Závěr
Prostředí kolem nás je prostoupeno virtualitou a algoritmy umělé inteligence založenými na mobi-
litě, analýzách dat, pokročilých simulací, konstrukcí, materiálů, aditivní výrobě a robotice. Spojení 
digitální fabrikace a robotických technik přinutilo investory a projektanty plánovat velmi kustomi-
zované struktury nestandardních staveb. Zmiňované procesy byly z velké části limitovány měřítkem, 
zaměřením a především shora objednanou fabrikací. Autonomní sestavování postavené na principu 
zdola fungující techniky je příslibem velké měřítkové diferenciace, adaptability a potenciálu rozvoje 
rozmanitých procesů plánování.5 Architekti, designéři a konstruktéři jsou díky pokroku v poznání 
fungování živých organismů, pokročilých systémů, struktur a materiálů schopni za pomoci topolo-
gických simulací plánovat na míru zdola nahoru nejen individuálně kustomizované struktury, ale 
i robotické stavební systémy na principu decentralizovaného samosestavování. Dochází k rozšiřo-
vání repertoáru konstrukčního a materiálového prostorového konceptu, kdy je nemožné jasně 
rozlišovat mezi formou a obsahem. Konvergence idejí mezi architekturou, designem, stavitelstvím, 
sochařstvím, malířstvím a grafikou na jedné straně a technologiemi na straně druhé stojí na počátku 
nové éry interpretace plánování architektury a urbanismu: autonomního samosestavování.
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