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Emergentné urbánne stratégie: 
Pravidlá rekonfigurácie mesta 

 
Mgr. Art. Peter Buš 

Fakulta architektúry ČVUT v Prahe 

Abstrakt 
Príspevok prezentuje dielčí výskum v oblasti návrhu procesov a spôsobov tvorby 

priestorovej a sociálnej interakcie multi-agentového systému s jeho prostredí 
v existujúcej mestskej urbánnej štruktúre. Podľa logiky definovaných vnútorných 
pravidiel nižšieho stupňa v simulačnom modeli vybraného územia je možné overovať 
a testovať komplexné nelineárne emergentné javy, ktoré majú za následok zmeny 
v konfiguráciách urbanistických štruktúr. 

1      Úvod 
Mesto ako komplexný fenomén a súhrn udalostí, jeho nepredvídateľné 

komunikačné toky (dátové a telekomunikačné siete a ich prístupové body), distribúcie 
energií, tovarov, materiálov, pohyb užívateľov a ich priestorová interakcia 
s prostredím vytvára dnes už bez pochýb nové podmienky a nároky na jeho 
priestorové usporiadanie, infraštruktúru, na jeho organický rast a zahusťovanie. 
Urbánny mestský priestor je už dnes súhrnom komplexných dynamických procesov, 
ktoré sa spolupodieľajú na jeho konfigurácii a ktoré sa vzájomne ovplyvňujú. Mesto 
tak vykazuje emergentné vlastnosti a obsahuje viacvrstvé scenáre vlastného vývinu                 
a rekonfigurácie v čase. Túto vrstevnatosť nie je možné obsiahnuť jediným modelom 
lineárneho predikovaného návrhu (top-down stratégia). Architekti ale môžu tieto 
špecifiká obsiahnuť v predikcii vývoja prostredí s viacvrstvým výsledkom a ktoré budú 
zohľadňovať požiadavky a nároky v nižšom stupni (bottom-up stratégia). Cieľom 
vyskumu je preto modelová priestorová simulácia vývoja prostredia, ktorá bude na 
základe požiadaviek z nižšieho stupňa simulovať komplexitu, vývoj, rast, 
zahusťovanie a jeho rekonfiguráciu Táto simulácia by slúžila ako rozhodovací nástroj 
pre architektov pri aplikáciách niekoľkých možných scenárov vývoja prostredia ako 
podklad pre územné rozhodovanie vo fáze návrhu. Emergentné chovanie štruktúr 
v geometrii je možné simulovať pomocou pokročilých skriptových techník v oblasti 
multiagentových systémov a v jazyku Processing zohľadňujúc priestorové nároky 
a   pravidlá v nižšom stupni. Vizualizáciou týchto priestorových vzťahov             
a pravidiel je možné obsiahnuť zložitú komplexnú štrukturálnu konfiguráciu 
mestského prostredia. Výsledkom výskumu je tak softvérový simulačný nástroj, 
s  ktorým bude možné pracovať  i v prostredí Internetu. Tento simulačný model môže 
slúžiť aj ako generatívna podkladová platforma pre návrh mestskej štruktúry podľa 
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jednoduchých pravidiel v nižšom stupni, ktorá vo výsledku bude simulovať zložitý 
komplexný mestský celok. 

2 Postup výskumu 
Výskum sleduje a simuluje tieto urbánne dynamické procesy v prípadovej štúdii 

už konkrétneho vybraného existujúceho miesta. Mestká časť Prahy Jižní město je 
vybraná pre svoj potenciál ďalšieho rozvoja a rekonfigurácie v časových horizontoch. 
Jedná sa o mestský obytný satelit s prevažnou uniformnou funkciou bývania 
s počtom obyvateľov do 80 000 a dobrou dopravnou dostupnosťou do centra mesta. 

Výskum sa v prípadovej štúdii sústreďuje na možnosti ďalšieho rastu, 
rekonfigurácie a premien prostredí v čase a zameriava sa hlavne na doplnenie 
a expanziu mestských aktivít, doplnenie a zmeny v infraštruktúre, komunikačných 
a distribučných tokoch pre posilnenie dynamiky rastu alebo zahusťovania prostredí 
s použitím parametrov, ktoré vyjadrujú konkrétne nároky užívateľov na svoje 
prostredie, resp. nároky investorov a developerov.  

Postup výskumu je nasledovný:  
(a) stanovenie simulačných rekonfiguračných pravidiel nižšieho stupňa v rámci 

vybranej bottom-up stratégie; 
(b) aplikácia rekonfiguračných pravidiel do existujúcej urbánnej situácie využitím 

relevantných  algoritmických  metód  pomocou  skriptových  techník  a  tvorba  
simulačného modelu; 

(c) testovanie simulačného modelu existujúceho prostredia, dopĺňanie vybraných 
parametrov; 

 

 
Obr. 1  Vybrané  územie pre simulačný model - časť Jižní Město Praha. Dátový podklad poskytnutý 
25. februára 2012 [cit. 2013-25-05]: ©Útvar rozvoje hl. m. Prahy. 

(d) vyhodnotenie a zverejnenie simulačného modelu on-line. 



27 
 

Tento príspevok sa sústreďuje na dielčie stanovenie a zadefinovanie vnútornej 
logiky simulačných pravidiel rekonfigurácie urbanistickej štruktúry v rámci jej 
interakcie so správaním multiagentového systému reprezentujúceho niektoré vybrané 
dynamické procesy v mestskom prostredí ako možnú metódu simulácie 
rekonfigurácie existujúceho prostredia pre sledovanie a testovanie emergentných 
javov v urbanistickej štruktúre. 

 

3 Simulačné pravidlá 
Skúmaná mestská urbanistická štruktúra je tvorená komunikačnými dopravnými 

tokmi, blokovou a solitérnou zástavbou, v ktorej prevažuje funkcia bývania, 
ďalej mestskými službami, administratívnymi aktivitami, verejným prostredím                            
a priestormi pre oddych a regeneráciu. 

Pre potreby stanovenia simulačných pravidiel rekonfigurácie je potrebné 
definovať aký aspekt bude možné rekonfigurovať, a to na základe potrieb 
participantov-užívateľov.  V prvom kroku pôjde  o dochádzkové vzdialenosti do miest 
jednotlivých aktivít a tým pádom o rekonfigurácie v komunikačných tokoch. Ďalší krok 
bude sledovať zmeny polôh jednotlivých aktivít, ich posilnenie, rast  a tvarové 
a objemové zmeny štruktúry na základe interakcie agentového systému 
reprezentujúceho potreby participantov vyhľadávajúcich miesta svojích aktivít 
s jednotlivými prvkami urbanistickej štruktúry. Jedným z týchto aspektov alebo ich 
kombináciou môže dochádzať  k rekonfigurácii a re-modelácii existujúceho prostredia. 

Simulačný model bude pracovať so skupinovým multi-agentovým systémom, 
tvorený z niekoľkých skupín dynamických agentov (napr. vyhľadávač určitej aktivity, 
napr. škola, oddych, práca) s určitým definovaným percentuálnym zastúpením 
populácie, ktorá bude reprezentovať vzorku populácie podľa skutočnosti. Každá 
skupina agentov bude sledovať svoju spoločnú aktivitu, ktorá bude umiestňovaná 
v  existujúicej urbanistickej štruktúre podľa skutočnosti. Model bude obsahovať 
štruktúry, ktoré budú reprezentovať jednotlivé urbanistické zložky prostredia (aktivity, 
parcely, budovy, zástavba) a zároveň existujúce pôvodné komunikačné toky 
(doprava, infraštruktúra). 

Pravidlá simulácie budú nasledovné: 
(a) Agenti sa pohybujú po existujúcich komunikačných tokoch19 a hľadajú miesta 

svojích záujmov (aktivít). 
(b) Aktivita (parcela, budova) priťahuje agentov s určitou mierou svojej atrakcie. 

Miera atrakcie závisí od významu a veľkosti tej-ktorej aktivity. Mieru atrakcie bude 
možné v modeli parametricky meniť. 

(c) Agent zanecháva feromónovú stopu20, ktorú iný agenti nasledujú a priťahovaní 
svojím predmetom záujmu vytvárajú nový komunikačný tok už mimo existujúci 

                                                 
19 SHIFFMAN, Daniel. The Nature of Code Simulating natural systems with Processing. Mountain 
View : Amazon distribution, 2012. 286 s. ISBN 9780985930806. 
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komunikačný tok. Pokiaľ v rámci vybraného časového úseku stopa nebude obsadená 
iným agentom, postupne zanikne. 

(d) Pokiaľ sledovaná stopa bude prechádzať existujúcou parcelou, dôjde 
k  interakcii agenta s parcelou – tá bude rozdelená na menšie úseky alebo časti. 
Novovyformovaná parcela po vyhodnotení môže vo výsledku nadobudnúť rôzbu 
formu alebo charakter (vnútroblok, rohová zástavba, L tvar, atď...) a na nej potom 
môže byť umiestnená relevantná zástavba podľa typologického výberu (L zástavba, 
solitér, blok, bunka, bunka  s dvorom a pod.). 

(e)  Ak agent dosiahne cieľ svojho záujmu (dosiahne v modeli polohu 
požadovanej aktivity), tak objem zástavby prislúchajúci k aktivite sa zvýši 
o požadovanú hodnotu. Pokiaľ na niektoré miesta podľa ich významu a miery atrakcie 
tok agentov bude vyšší, tak objem sa patrične prispôsobuje tomuto javu zvýšením 
alebo zmenou vlastného objemu a pridaním  novej aktivity, ktorá začne priťahovať 
novú skupinu agentov. Pridávanie objemov bude definované  v požadovanom  
rozsahu parametricky.  

(f) Pokiaľ rastúce objemy zástavby dosiahnu určitú odstupovú vzdialenosť 
v  definovanom rozsahu, ich objemy sa vzájomne prepoja.  

 

4 Transformácia pravidiel do simulácie, metodológia 
Pre vývoj simulačného modelu a jeho grafické vyjadrenie s použitím vyššie 

definovaných pravidiel je zvolené použitie komputačných skriptových techník 
v programovacom jazyku Processing s využitím algoritmov a relevantných skriptových 
stratégií z oblasti Path following (simulácia pohybu a komunikačných distribučných 
tokov), atrakcia prvkov (Seeking target) a niektoré vybrané chovania z algoritmu 
Swarm behavior (odstupy prvkov-separácia, kumulácia aktivít v mieste). 

 

 

                                                                                                                              
20 LIU, Zhiping. Virtuality in Processing. Zhiping Liu design algorithm studies. Pheromone Systems – 
Lots of Ants[online]. 21.november 2011 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z WWW: 
<http://zhipingvip.blogspot.cz/2011/11/pheromone-system.html>. 
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Obr. 2  Grafické znázornenie simulačného modelu s aplikovaným algoritmom Path following. Dátový 
podklad poskytnutý 25. februára 2012  [cit. 2013-25-05]: ©Útvar rozvoje hl. m. Prahy. 

       

  
Obr. 3  Kombinácia algoritmu Path following a atrakcie agentov k vybraným atraktorom. Agenti dopĺňajú 
infraštruktúru o nové komunikačné toky. Dátový podklad poskytnutý 25. februára 2012 [cit. 2013-25-05]: 
©Útvar rozvoje hl. m. Prahy. 
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5 Záver 
Definované pravidlá mestskej rekonfigurácie majú za cieľ simulovať „ideálne“ 

mesto, ktoré vzniká na základe záujmov participantov, ktorí vyhľadávajú svoj predmet 
záujmu – v tomto prípade mestskú aktivitu (služby, práca, zábava). Každý agent sa 
riadi vlastnou túžbou vyhľadávania cieľa a zároveň tak vzniká komplexná platforma 
mestskej rekonfigurácie v komunikačných tokoch (infraštruktúra) a v rekonfigurácii 
urbanistickej štruktúry (delenie parciel, tvarové a objemové zmeny zástavieb). 
Uvedený postup je predstavený ako možná metóda nelineárneho premodelovávania 
už existujúcej urbánnej oblasti pomocou multiagentového systému, ktorý môže byť 
aplikovaný i na prípadné iné  urbanistické celky. Tento nelineárny model bude však 
potrebné testovať a spresňovať o ďalšie funkcie, ktoré  budú simulovať správanie 
užívateľa v rámci mestského prostredia alebo súvisia  s interaktívnym zadávaním 
vstupných rozsahov hodnôt jednotlivých zadávacích parametrov (napr. intenzita 
atrakcie, polohovanie aktivít, začiatočné pozície agentov, pomery a veľkosti 
objemových jednotiek, veľkosti agentových populácií). Doteraz bol simulačný model 
testovaný  iba v rámci algoritmov path following  a  atrakcie agentov k individuálnemu 
atraktoru s predbežnými grafickými výstupmi, výskum má však ďalší potenciál 
operovať s pravidlami uvedenými vyššie a ktorý bude viesť ku komplexnejšej 
simulácii. 
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