
CO JE

GENERATIVNÍ
DESIGN?
Generativní design je ideální spolupracovník 

při navrhování. Pomáhá architektům, 

konstruktérům i vývojářům rychleji 

rozlousknout komplexní problémy, umí 

navrhovat alternativní řešení a narozdíl od 

kolegů vám nevypije všechno kafe v kuchyňce.

Člověk zadá cíle a omezení (např. materiál, 

hmotnost, pevnost, orientaci nebo nástrojové 

dráhy) do softwaru pro generativní 

navrhování.

Počítač vygeneruje množství alternativ, které 

splňují kritéria pro výrobu nebo realizaci 

stavby.

Člověk si předložené alternativy prostuduje a návrh 

či omezení upraví. Počítač znovu vygeneruje 

alternativy. Člověk vybere nejlepší návrh pro další 

iterace a optimalizaci.

Produktový designér / konstruktér vybere 

výrobní metodu a odešle návrh do výroby.

Francouzský designér, italský 

výrobce nábytku a platforma 

Autodesk Research dali společně 

vzniknout první židli navržené 

umělou inteligencí. Software pro 

generativní design pomohl najít 

řešení vyrobitelné vstřikováním 

plastů.

Firma Stamhuis díky 

generativnímu designu 

zmodernizovala prodejnu 

alkoholu – a v porovnání s 

tradičně používaným procesem 

to stihla za zlomek času.

BAC Mono je jedno z nejlepších a 

nejrychlejších superaut na 

světě. Díky generativně 

navrženým kolům váží 

nejnovější generace tohoto 

sporťáku méně než polovinu 

toho, co Toyota Corolla.

Generativní design pomáhá 

vyztužovat betonové konstrukce, 

například stěnové nosníky. 

Výsledkem je úspora materiálu a 

vyšší udržitelnost.

Než stihne člověk vytvořit pár variant, počítač podle zadaných parametrů vygeneruje 

řadu iterací. Zároveň prověří, jak budou fungovat, a vybere ty nejlepší.

Generativní design automatizuje rutinní úkoly a uvolňuje nám ruce na prozkoumávání 

donedávna nepředstavitelných možností.

Už v úvodu celého procesu probíhají simulace a testování, takže se předejde nákladným 

změnám v pozdějších fázích navrhování nebo ve výrobě.

Generativní design usnadňuje spolupráci, optimalizuje celý návrh a zrychluje tak celý 

životní cyklus projektu. 

Ať už je cílem odlehčení, snížení nákladů nebo posun k větší udržitelnosti, generativní 

design najde řešení, které vás k vytyčené metě přiblíží. 

Designové studio s pomocí 

generativního navrhování 

vyvinulo chránič páteře pro 

milovníky extrémních sportů. 

Software pomohl snížit množství 

materiálu a celý ochranný 

systém odlehčit. 

Zaměstnanci projekčního studia 

se v rámci nového školicího 

programu učí, jak využívat 

generativní design na maximum.

Architekt/konstruktér návrh zoptimalizuje 

– od rozvržení prostoru a developerské 

činnosti až po rozvržení TZB systémů.

Člověk využívá počítač jako pasivní stroj.

Člověk a počítač navrhují společně.

Jeden člověk + jeden počítač = omezené možnosti navrhování.

Jeden člověk + umělá inteligence + neomezená výpočetní

kapacita cloudu = široká škála alternativ
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