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Sme architekti, tvorcovia priestoru. Nie len 
priestoru vnútorného, ohraničeného stavba-
mi – ich fyzickými obálkami, ale aj priestoru, 
ktoré stavby determinujú – priestoru mesta, 
mesta samotného. Ako už zdôrazňoval Lewis 
Mumford, mesto a jeho transformáciu v čase 
nemožno vymedziť jednoduchým vzorcom. 
Tento komplexný „organizmus“ je potrebné 
vnímať a reagovať na jeho zmeny v priebe-
hu každodenného života multidisciplinárne, 
čo je značne komplikované, no o to ambici-
óznejšie. Cieľom článku je ozrejmiť niektoré 
sociologické aspekty ako doplnenie nášho 
„klasického“ architektonického ponímania 
fungovania mesta. Text je potrebné vnímať 
ako selekciu sociologických tém, rešerš, na-
koľko sociológia ako vedná disciplína o zá-
konitostiach vývinu a fungovaní spoločnosti 
a ich prejavoch, ich ponúka nespočetný rad. 
Samozrejme, sú tu aj interdisciplinárne presa-
hy do psychológie, filozofie, semiotiky či eko-
nómie, ale aj marketingu.

Ak sa v úvode oprieme o tvrdenia marxis-
tického filozofa a sociológa Henriho Lefebvra, 
táto každodennosť sa uskutočňuje v priestore, 
kde žijeme a medzi fragmentovanými aktivitami 
v ňom odohrávajúcimi sa.2 Tie sú v porovnaní 
s vývojom techniky a technológie „podvyžive-
né“. Kapitalizmus a doba spotreby so sebou 
prináša „každodennú nudu“ bez ohľadu na 
spoločenské postavenie či pracovné zarade-
nie. Kritika tejto každodennosti je potrebná 

najmä preto, aby nedošlo k znižovaniu kva-
lity žitého života, k stagnácii životných pod-
mienok či k okliešteniu utopickej existencie 
človeka. Pochopenie urbánneho života je 
o pochopení pohybu, mobility v priestore, 
o momentoch, trvácnosti, o simultánnosti 
priestoru a času. 

mESTO A JEHO RYTmUS
Rytmus mesta sa okrem každodennosti v jeho 
objektoch a uliciach opiera o deje, ako je jeho 
reštrukturalizácia (restructuring), prestavba 
(rebuilding), regenerácia (regeneration). Je 
metaforou opakujúcich sa činností, zvukov, 
pachov vyskytujúcich sa v mestách a pomáha 
nám pochopiť množstvo aspektov mestského 
života. Vnímame ho prostredníctvom tem-
porálií, ako sú ročné obdobia, striedanie dňa 
a noci, úseky dňa (ráno, obed, večer) či svita-
nie a súmrak. Mesto sa kontinuálne premieňa 
v priebehu stále plynúceho času. Platilo to pre 
predindustriálne mestá, a platí to aj pre mesto 
súčasnosti charakteristické najmä ekonomic-
kým rytmom. Tieto aspekty sa transformujú 
do produktivity mesta prepojeného na prá-
cu, oddychové aktivity, turizmus, dopravu či 
spotrebu jeho „živiteľov“ (obyvateľov). Môže-
me hovoriť o určitej regresii či progresii mesta 
v priebehu týchto cyklov? Existujú mestá či 
ich časti, kde život nikdy neusína! Na strane 
druhej sú mestá, pre ktoré to neplatí. V ur-
bánnych štúdiách sa vo vzťahu k frekvencii 
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a časovosti stretávame s označeniami ako 
„twenty – four – hour city“ či „day – time/night 
– time city“ a „dark city“. Akým mestom je 
Bratislava?3

ROZVOJ mESTA
Tak, ako žije mesto v rytme, vyvíja sa aj jeho 
entita, developerské a rozvojové aktivity. Ako 
poznamenáva Anthony Giddens, proces sú-
časnej urbanizácie je poháňaný „imperatívom 
kapitalizmu“ – požiadavkami pritiahnuť inves-
tície, zvýšiť zisk a absorbovať kapitál.4 Každá 
epocha implikuje mesto inak. „Industrializá-
cia, ako hlavná tvorivá sila 19. storočia vytvorila 
najviac degradované mestské prostredie, ktoré 
svet doteraz nevidel,“ popisoval Mumford.5 Ne-
oliberalizmus (uvoľnenie trhu najmä v obdo-
bí osemdesiatych rokov 20. storočia) má zasa 
priamy dosah na rozvoj mesta, jeho priestoro-
vé prerozdelenie a jeho fragmentáciu. Nespra-
vodlivé prerozdeľovanie urbánnych zdrojov, 

rezidenčná segregácia, nedostatočná vybave-
nosť obytných zón a štvrtí, ako aj rozlievanie 
sa mesta do krajiny sa stávajú charakteristic-
kým sprievodným javom. Tento trend nazý-
val Mumford ako „anti – city“, ktorý ide pro-
ti zdravému rozvoju mesta, „kde je uctievaná 
rýchlosť a prázdny priestor“.6 Suburbanizácia je 
často popisovaná ako sebecká a individualis-
tická. Vzniká „planet of slums“ – planéta sla-
mov v koexistencii s kapitálom a prosperitou, 
ktoré vytvárajú mesto dneška.7 V anglickej 
literatúre sa pre označenie tejto „urbanizácie 
chudoby“ stretneme aj s označením „shanty-
town“, čo v preklade znamená štvrť chudob-
ných či „arrival cities“ 8, ktoré sú zavesené na 
väčších prosperujúcich mestách. Do konfliktu 
sa dostávajú dva princípy tvorby mesta: city 
– as – village a princíp city – as – city. Kým ten 
prvý vyzdvihuje rôznorodosť ekonomických 
a sociálnych štruktúr, ktoré sú motormi miest 
(reprezentuje ho napr. pro-urbanistka Jane 

Jacobs, Ebenezer Howard), ten druhý oslavu-
je výškovú zástavbu a vysokú hustotu osídle-
nia s cieľom vytvárať ekologické a udržateľné 
kompaktné mesto (prof. ekonómie na Har-
varde Edward Glaeser, v súčasnosti čiastočne 
aj Koen Steemers). Nie vždy chápeme rozlie-
vanie len ako vytváranie slumov či favel. Veď 
najviac suburbanizovanou krajinou na svete 
je Austrália, čo súvisí aj z historickým poza-
dím jej vývoja, osobným vlastníctvom či rozlo-
hou kontinentu.9 V našom prostredí spomeň-
me napríklad Čiernu vodu, v USA chronicky 
známy Levittown. (→ 1)

V našom európskom priestore vznikajú 
najmä v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 
20. storočia sídliská, ktoré sú pre niektorých 
dnes miesta spoločenského rozpadu či me-
dzigeneračného znevýhodnenia. Nazývané 
sú aj ako nocľahárne či ubytovne dochádza-
júcich za prácou do centra mesta.10 Na dru-
hej strane, vysoká hustota je živnou pôdou 

„We live in the age of 
the city. The city is eve-
rything to us – it con-
sumes us, and for that 
reason we glorify it.“ 1

Onookome Okome

1  The notion of Life – Patrick Geddes, 1927 Geddesova 
slávna analytická triáda – miesto, práca a ľudia 
– zodpovedajúca geografickým, historickým 
a duchovným aspektom mesta, poskytuje základnú 
bázu na skúmanie jeho mestskej teórie (ekológia 
človeka, vzťah človeka a prostredia...).
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rôznorodosti sociálnych vzťahov a podmie-
nok každodenného života. Tieto menej pros-
perujúce priestory, v porovnaní s centrami 
miest, sa v plynúcom čase čiastočne menia 
a stávajú sa záujmovými aj pre ekonomic-
ky silnejšie vrstvy. Britská sociologička Ruth 
Glassová prichádza v roku 1964 s pojmom 
„džentrifikácia“, ktorý opisoval vtedajší trend, 
keď stredná trieda obyvateľov sa presídľuje 
do tradičných lokalít pracujúcej triedy a tra-
dičné (chudobnejšie) obyvateľstvo je z nich 
vytláčané.11 Neil Smith charakterizuje džen-
trifikáciu ako „proces, ktorým sú spoločenstvá/
štvrte obyvateľov pracujúcej triedy rehabilitované 
strednou triedou kupcov domov a bytov, prenají-
mateľov a profesionálnych developerov".12 Často 
dochádza k rehabilitácii či obnove „zdedené-
ho“ bytového fondu, ku konverzii bývalých 
skladových a továrenských priestorov na fun-
kciu bývania. Existujú dve hlavné akademické 
vysvetlenia procesu džentrifikácie ako opaku 
suburbanizácie. Prvým, ako uvádzajú Mike 
Savage a Alan Warde, je zameranie sa na fak-
tory na strane ponuky, ako je investičný kapitál 
a druhým zameranie sa na požiadavky a voľby 
rezidentov.13 Inými slovami, materiálne faktory 
a presun kapitálu a procesy spojené so spotre-
bou, s kultúrou a so životným štýlom. Kapitál 
tak dostáva prednosť pred človekom žijúcim 
v meste. (→ 2)

mESTO A JEHO KREATÍVNA ZLOŽKA
Svoju špecifickú, no dôležitú úlohu v tom-
to mechanizme zohrávajú umelci, umelecké 
profesie či startupy, ktorí migrujú za cenovo 
dostupnými priestormi do (aspoň pre stred-
nú a vyššiu triedu) menej príťažlivých zón, čo 
následne zvyšuje ich kredibilitu. Sharon Zu-
kin tento fenomén opisuje na príklade štvr-
te SoHo v New Yorku a jej transformáciu na 
„kultúrnu zónu“ postupne meniacu sa na rezi-
dentné bývanie atraktívne pre strednú a vyš-
šiu triedu, čo sa premieta do zvyšujúcich sa 
cien nehnuteľností a nájomného.14 Umelci zo-
hrávajú úlohu „príslušníkov jednotky zvláštne-
ho nasadenia džentrifikácie – (storm-troopers of 
gentrification)“15, či hrajú rolu „trójskeho koňa 
developerov“.16 V našom meste môžeme po-
dobný príklad nájsť v priestoroch Cvernovky, 
ktorá centralizáciou kreatívnej mladej scény 
našla ďalšie uplatnenie v živote mesta, no jej 
osud je stále nevyspytateľný. Podľa predchá-
dzajúcich príkladov a „zákonov džentrifiká-
cie“ by mala byť odsúdená na odchod umelcov 
niekde na perifériu, aby tak uvoľnila miesto 
bonitnejšej sociálnej skupine. Príkladov by 
sme mohli nájsť viacero, aj keď po industriál-
nom dedičstve Bratislavy zostalo len torzo. 
Nezabúdajme, že sú to práve aj títo ľudia, 
ktorí sú schopní prispieť k vytváraniu „kreatív-
neho mesta“, o ktorom hovoria Landry a Bian-
chini, a k urbánnemu rozvoju ako celku, lebo 
„občianska kreativita bola vždy životodarnou 

krvou mesta“.17 Kreatívne mesto by malo pri-
márne podporovať zakladanie galérií, reštau-
rácií, kultúrnych enkláv a iných foriem „soft“ 
kreatívnej infraštruktúry, ako sú verejné prie-
story, mobilita peších, osvetlenie ulíc či mest-
ský mobiliár. Týmto spôsobom možno do 
značnej miery zamedziť džentrifikácii a udr-
žať kreatívnu skupinu ľudí v centre mesta 
v kooexistencii so strednou a vyššou triedou. 

Podpora urbánneho života a výmena po-
znatkov prebieha aj na úrovni siete EUROCI-
TIES (1986), ktorej je Bratislava členom od 
roku 2010. Základnými strategickými cieľ-
mi sú: Sociálna dimenzia: „inkluzívne mesto“; 
Ekonomická dimenzia: „prosperujúce mesto“; 
Environmentálna dimenzia: „udržateľné mes-
to“; Kultúrna dimenzia: „kreatívne mesto“; 
Vládna dimenzia: „participácia a kooperácia”. 
Bratislava by zo skúseností iných miest mala 
čerpať pozitívne intervencie, aj keď, zdá sa, že 
mesto ožíva najmä prínosom a záujmovými 
aktivitami tých, už spomínaných kreatívnych 
občanov (rôzne festivaly jedla, hudby, litera-
túry a pod.).18

RôZNOROdOSť mESTA
Jedným z charakteristických atribútov kaž-
dodennosti mesta je diverzita. Diverzita kul-
túrna, sociálna, etnická, rasová... Historicky, 
podľa „archeológa mesta“ Benjamina, sa mes-
to vytváralo okolo cintorínov a svätýň, kto-
ré pôsobili ako tvorca identity (aj vizuálne 

v panoráme), či vzťahov medzi časom a histó-
riou, okolo miest viažucich na seba špecifické 
emócie. Písal o tom aj Mumford, keď tvrdil, že 
„patria medzi ‚proto’ (pozn. autora) inštitúcie, 
ktoré sa vyznačujú ceremoniálnym stretávacím 
bodom pre rodiny a ostatných“.19 Weberovo ide-
álne stredoveké cechové mesto je už založené 
„na kombinácii náboženskej aktivity a ekono-
mických podnikoch podporujúcich rozoznateľné 
mestské komunity“.20 Rozlišoval tzv. západné 
a orientálne mestá, pričom dnes už môžeme 
potvrdiť, že takéto označenie, podobne ako is-
lamské, židovské či kresťanské mesto je z hľa-
diska aplikácie v súčasnosti neaktuálne. Har-
vey Cox prichádza z teóriou, že súčasnosť je 
charakterizovaná pojmom „sekulárne mesto“.21

Ako poznamenáva Richard Sennett, „... 
mesto je ľudské osídlenie, v ktorom sa stretáva-
jú neznámi ľudia“ a že kritickou výzvou, ktorá 
stojí pred súčasnými mestami, je efektívne 
podporovať a zvládať následky diverzity ich 
populácie.22 Heterogenita a diverzita bola 
v zornom uhle aj u predstaviteľov chicagskej 
školy. Stretávame sa s výrazmi ako interkultu-
rálne mesto či kozmopolitné mesto. Diverzita je 
najzjavnejšia vo verejných priestoroch mes-
ta. „Verejné priestory sú hlavné miesta verejnej 
kultúry; sú oknami do duše mesta.“23 Dôležitá 
je predovšetkým tolerancia, otvorenosť, po-
chopenie, vzájomné rešpektovanie. Stretáva-
nie kultúr, výmena, ale aj ochrana rôznych 
kultúrnych hodnôt sú dôležité pre prežitie 

civilizácie, prežitie mesta. V sociológii je vy-
jadrenie náboženskej príslušnosti napríklad 
prostredníctvom burky, pokrývky hlavy či 
prostredníctvom prítomnosti reštaurácií po-
núkajúcich halal alebo kosher znakom prí-
tomnosti tolerancie a diverzity takej potreb-
nej pre mesto. (→ 3)

mESTO A VEREJNý PRIESTOR
Na vyznačenie verejných priestorov už noto-
ricky využívame čierno-bielu Nolliho mapu. 
Chápeme nimi verejne prístupné miesta – uli-
ce, námestia, no aj múzeá, kostoly, knižnice, 
galérie, komunitné centrá či plavárne (miesta 
s voľným vstupom) v spoločnom vlastníctve 
rezidentov pod gesciou miestnej či štátnej 
správy. Je však dôležité rozšíriť konceptuali-
záciu verejných priestorov za hranice vlastníc-
tva a vnímať ich ako priestor, ktorý zdieľame. 
Fran Tonkiss ich rozdeľuje na tri ideálne typy 
– námestie (štátom alebo kolektívne vlastnené 
miesta ako centrá jednotlivých častí mesta), 
café (reprezentuje miesta každodennej so-
ciálnej interakcie – divadlá, reštaurácie, bary, 
kostoly, ktoré nemusia byť primárne vo verej-
nom vlastníctve) a ulicu (miesta komplexného 
každodenného stretávania sa ako základná 
jednotka verejného života v meste).24 

Centrom spoločenského života súčasnej 
spoločnosti sa stávajú obchodné a zábavné 
centrá koncentrujúce požiadavky mestského 
človeka pod jednu strechu, pričom tradičný 

3  Diverzita mesta vyjadrená cez rôzne jeho prívlastky 
selektované z jedinej publikácie Deborah Stevenson: 
The city (2013). 

„cosmopolitan city“ (Young et al. 2006: 1687); „creative city“ (Landry, 2002); „Christian 

city“ (Lughod, 1987); „dark city“ (Stevenson, 2013); „day – time city“ (Stevenson, 2013); 

„ecological city“ – „eco-city“ (Urban Ecology, 1996); „emotional city“ (Stevenson, 2013); 

„endless city“ (Burdett and Sudjic, 2010); „everyday city“ (Stevenson, 2013); „fantasy 

city“ (Hanningan, 1998); „fluid city“ (dovey, 2005); „global city“ (Stevenson, 2013); 

„ideal city“ (Weber, 1950); „imagined city“ (Stevenson, 2013); „inner – city“ (Stevenson, 

2013); „intercultural city“ (Wood and Landry, 2008); „invisible city“ (Calvino, 1972); 

„Islamic city“ (Lughod, 1987); „Jewish city“ (Lughod, 1987); „material city“ (Stevenson, 

2013); „night – time city“ (Stevenson 2013); „lived city“ (Certeau, 1988/1980); „open 

city“ (SEZs – „Special Economic Zones“ – v Číne napríklad mestá Shenzhen, Shan-tou, Xiamen, 

Zhuhai); „postsecular city“ (Beaumont, 2008); „provincial city“ (Stevenson, 2013); 

„rational city“ (Certeau, 1988/1980); „remembered city“ (gilloch, 1997); „secular city“ 

(Cox 1965); „sustainable city“ (Register, 1989); „theoretical city“ (Stevenson, 2013); 

„twenty – four – hour city“ (Heath and Strickland, 1997); „world city“ (geddes, 1915)
2  Biele bodky zobrazujú podzemné príbytky „rat 

tribes” v meste Peking, naopak, tyrkysové zasa 
lokality s cenovo dostupným bývaním. Pre pobyt 
(najmä od roku 2008) využívajú nepoužívané kryty, 
parkoviská a servisné tunely, ktoré nikdy neboli 
určené na trvalé obývanie. Počet týchto obyvateľov 
variuje od 200 000 do 2 miliónov, pričom reálny 
odhad je 1 milión takto žijúcich obyvateľov. 
ant tribe – reprezentuje skupinu mladých študentov 
a absolventov, ktorí prišli do mesta za vidinou 
uplatnenia; rat tribe – tvoria ho pracovníci v oblasti 
priemyslu inklinujúci k práci bližšie k centru 
mesta, kde ich vysoký dopyt a nízka ponuka bývania 
zahnali do podzemia. Zdroj obr.: http://edition.cnn.
com/2015/02/17/asia/china-beijing-rat-tribe/
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verejný priestor sa vyprázdňuje. Konzumnú 
spoločnosť súčasnosti charakterizujú pojmy 
ako „McDonaldization“25 či „Dysneyization“26 
a tak podľa Johna Hanningana vzniká „fanta-
sy city“, mesto 20. storočia.27 Ash Amin a Nigel 
Thrift rozlišujú štyri charakteristiky súčasné-
ho komerčného centra (aj nákupného): po 
prvé, že sú navrhnuté tak, aby uľahčili rôzne 
formy interakcie medzi zákazníkmi a ďalšími 
zákazníkmi, medzi zákazníkmi a priestormi 
centra, pričom priestor centra je vysoko te-
atrálny; so „starostlivo napísanými predsta-
veniami“, po druhé; po tretie, že využívajú 
množstvo médií na stimuláciu predstavivos-
ti návštevníkov a vytvárajú multipriestorový 
zmyslový zážitok; po štvrté, že tieto priestory 
a ich užívatelia sú monitorovaní a „nastavova-
nie“ priestoru (programu a prezentácie) vy-
chádza z reakcií „publika“.28 Tieto „chrámy“ 
súčasnosti sa integrujú do stratigrafie mesta. 
Ako sme však popisovali, mestá fungujú len 
vtedy, ak sú priestorom angažovaných ľudí, 
ktorí sa zaujímajú o verejné priestory.29 (→ 4)

mESTO A EmóCIE
Táto angažovanosť do veľkej miery súvi-
sí s emóciami, ktoré v nás samotný priestor 
mesta vyvoláva, či už v kolektívnej, alebo 
v individualistickej miere. Ide o kontradik-
cie, kontrasty či juxtapozície (bohatstvo/chu-
doba; krása/sublimácia; súkromné/verejné) 
odohrávajúce sa a tvarované v mikropriestore 
každodennosti.30

Prechod do modernej doby medzi 
19. a 20. storočím si vyžadoval rad úprav a re-
akcií na nové a meniace sa mestské fungova-
nie, a to najmä na úrovni každodenného živo-
ta, ktoré boli nielen operačné a logistické, ale 
aj emocionálne. Moderna v urbanizme prebie-
hala cez veľké hnutie sociálnej a fyzickej nor-
malizácie, ktoré rapídne zasahovalo do života 
mesta (od hygienistov, hnutia The City Beauti-
ful, až po „machine à habiter“ Le Corbusiera). 

Mnohé moderné mestá sa identifikovali 
s emóciami a nastavili vnímateľom špecifické 
očakávania. Paríž, „la Ville Lumière“, „Swin-
ging London“ v polovici šesťdesiatych a neskôr 
„Milano da bere“ zo začiatku osemdesiatych 
rokov, to sú len tri príklady toho, ako emócie, 
či už očakávané, žité, alebo reprezentované 
prispeli k posunu a rekonfigurácii zažívania 
individuality mesta.

 Výraz „urban tourism“ je spojený aj 
s vytváraním charakteristických sloganov, ako 
napríklad: „I ♥ New York“, „I AMsterdam“, „City 
of Angels“, „Mesto bohov“, „Malé veľké mesto/
Little Big City“, „Žilina – Mesto s tvárou“, „Ru-
žomberok“. Cieľom týchto rýchlo zapamätateľ-
ných „značiek“ by mal byť variabilný odkaz 
na minulosť, prítomnosť či budúcnosť mesta, 
často používaný však aj simultánne. Mal by 
sumarizovať unikátne/charakteristické vlast-
nosti a kvality mesta. Podľa Hubbarda a Hal-
la sa „manipulácia s obrazmi mesta, kultúrou 
a zážitkami pravdepodobne stala najdôležitejšou 
časťou politickej výzbroje“.31 V kontexte mesta 
sa „branding“ stáva silnejšou a dôležitejšou 
zbraňou než marketing. 

Obraz mesta na druhej strane dotvárajú aj 
sociálne interakcie a kontakty, ktoré sú vytvá-
rané v určitej miere emóciami, a jedným dy-
chom doplňme, že akákoľvek „akcia“ nemô-
že byť zhmotnená v žiadnej spoločnosti bez 
emocionálneho vplyvu. Je potrebné pochopiť, 
že sociálne vplyvy a priestorové danosti ne-
determinujú emócie, ale žité emócie ovplyv-
ňujú sociálny život v meste a predisponujú 
konanie jeho obyvateľov. Túto skúsenosť teda 
nadobúdame v priestoroch mesta – verejných 
priestoroch a následne emócie ovplyvňujú 
sociálne konanie, ktoré môže byť hromadné 
alebo individuálne. Najbadateľnejšie je to pri 
pocitoch sentimentu, žiaľu či nostalgie. Ale 
napríklad aj pri procese predaja príbytku, 
keď sa personálne identifikujeme s miestom, 
kde sme dosiaľ žili, s objektom, s ulicou, so 

štvrťou, mestom až regiónom. Táto emócia 
je značne nasiaknutá pocitom bezpečia, lás-
ky, spolupatričnosti, odcudzenia, nenávisti 
a strachu. Aj preto, ak sme hovorili o každo-
dennosti, na mesto je potrebné nazerať cez 
emočnú prizmu. Aj Georg Simmel vo svojej 
eseji The Metropolis and Mental Life (1903) 
hovorí, že emócie sú základom metropolit-
ného života a formujú „metropolitný štýl“ na-
žívania v meste.32 Podľa neho sme zmyslo-
vo bombardovaní, kde „násilný podnet“ nás 
sprevádza na „každom prekročení ulice“ a do 
značnej miery vytvára apatickú populáciu – 
znudenú, zvyknutú, uzavretú (spomeňme len 
večnú tému bilboardov, neónových reklám 
a video obrazoviek).33 Charakterizuje mesto 
výrazom „blasé outlook“ (so znudeným výzo-
rom). Tento vplyv je badateľný najmä v mes-
tách, kde rozvoj temperamentu (nátury) je 
podmienený „stratégiou seba zachovania“.34 
Ak sa prenesieme do rurálneho prostredia, 
to neponúka také senzuálne bombardova-
nie ako mesto, práve naopak, poskytuje väč-
ší priestor pre pocity a emócie. Aj keď sa to 
môže na prvý pohľad javiť ako negativistické 
konštatovanie, no mestské prostredie po-
skytuje priestor pre rôzne úrovne slobody, 
tolerancie rôznorodosti, diverzity, čo často 
nepozorujeme v intímnych nemestských ko-
munitách (vidiek). Dualizmus urbánny – ru-
rálny je zákonite sprevádzaný sociologickým 
dualizmom emocionálny – racionálny.35 V džen-
drovej dimenzii je muž rutinne spájaný s ra-
cionálnym a cieľom/účelom – svetom pokro-
ku, práce, politiky a ekonómie, zatiaľ čo žena 
je prepojená na emócie, poverčivosť, a teda 
iracionálnu zložku.36 Správne vnímanie tejto 
problematiky však priznáva rovnako obidve 
zložky aj žene, aj mužovi, tak, ako je samotné 
mestské prostredie emocionálne aj racionál-
ne. Nejde o biologickú predispozíciu podľa 
pohlavia. 

Túto jednotu možno vnímať najmä pri uda-
lostiach, ktoré zjednocujú masu (žiaľ, monu-
mentálne ceremónie, športové udalosti...). 
Môžeme uviesť pád dvojičiek WTC (2001), 
smrť princeznej Diany (1997), tímové zápasy, 
ktoré sa často identifikujú s konkrétnym mes-
tom (Camp Nou, FC Barcelona) atď. Kolektív-
ne emócie sú prejavované skupinovo a verejne 
alebo napríklad pri strachu z nezamestnanos-
ti sociálnou kolektívnosťou a zdieľaním, čo 
nemusí byť vždy sprevádzané verejným pre-
zentovaním emócií. Často ide o sociálne sku-
piny rovnakého pohlavia, rasy, triedy, sexuál-
nej orientácie, ktoré zdieľajú rovnaké zážitky, 
a teda pravdepodobne rovnaké emócie. Emó-
cie vo vzťahu k mestu/miestu sa často viažu aj 
na minulosť. (→ 5)

PAmäť mESTA
Výraz „remembered city“ vystihuje ráz mesta, 
ktorý sa objavuje v našej (civilizačnej) pamäti 
a pamäť, ktorá sa zjavuje v meste, sa následne 
identifikuje pod pojmom „urban memory“. Re-
prezentujú ju monumenty, pamätníky, často 
ako zhmotnenie sily, víťazstva, no niekedy aj 
„zlyhania“ (morové stĺpy...). Interpretovanie 
urbánnej krajiny, metodológia odkrývania 
stôp kolektívnej pamäte a jej významu pre 
spoločnosť, ktoré sú zakotvené v mestskom 
tkanive, sa v urbanizme od čias Benjamina 
nazýva flânerie (a flâneur, ako zaangažovaný 
archeológ pohybujúci sa Parížom 19. storočia, 
nem. Wandersmann reprezentuje elementár-
nu formu zažívania mesta).37 Pozoruhodnos-
ťou je, no čiastočne aj logickým výrokom, že 
„symboly pamäte“ sú typické pre centrá miest 
a na jeho suburbánnych okrajoch zväčša 
absentujú.

O vzťahu režimov na tvár mesta sme taktiež 
písali, tak len pripomeňme Georgesa Hauss-
manna, prepojeného na hnutie The City Be-
autiful, a transformáciu Paríža za Luisa Na-
poleona III. – vytvorenie bulvárov, zvýšenie 
hygieny, výstavba nových objektov, uličný ži-
vot, vojenské prehliadky. Paradoxne, pochod 
po bulvári Champs Élysées bol za Führera 
symbolom pridelenia mesta k tretej ríši, ná-
sledne po ňom pochodoval Charles de Gaulle 
pri jeho oslobodení. Len „veľkí (mocní) muži“ 
vedia postaviť „veľké mestá“ a tvoriť veľké 
koncepty. Možno trochu odvážne tvrdenie, 
ale príkladov z histórie je veľa (Jeffersonov 
grid, Speerove projekty pre Vodcu, moder-
ná tvár New Yorku, mesto Brazília...). Mesto 

sa však vyznačuje aj inými atribútmi ako len 
stavebnou substanciou. Mestá súčasnosti sú 
prepájané do celosvetovej obchodnej siete 
prostredníctvom informačných technológií, 
ktoré, mimochodom, majú radikálny dosah aj 
na každodennosť mesta (napr. kvartérne vzťa-
hy cez sociálne siete). Ekonomická prosperita 
mesta a status dôležitosti v globálnom merad-
le zákonite ovplyvňuje jeho rozvoj, výstavbu, 
verejné priestory, rôznorodosť kultúrnu, so-
ciálnu, etnickú, rasovú, jeho každodennosť 
ako celok.

mESTO VO SVETE ObCHOdU
Svetové mestá – „world cities“ v sebe zahŕňa-
jú všetky aspekty globalizácie ako komplex 
medzinárodnej urbánnej siete financií, ko-
munikácie, informačných tokov, politiky... 
V deväťdesiatych rokoch podľa Browna boli 
za svetové mestá považované New York, Lon-
dýn, Tokio a Paríž. Ostatné mestá ako Mi-
láno, Frankfurt, Berlín a Hongkong na túto 
pozíciu len čakajú.38 Podľa stanovenej stupni-
ce organizáciou The Globalization and World 
Cities Research Network najvyšší ranking Alp-
ha++ spĺňajú len dve mestá – Londýn a New 
York. Peking, Šanghaj, Singapur, Tokio, Syd-
ney, Miláno, Hongkong a Paríž boli spoloč-
ne zaradené do stupňa Alpha+. Bratislava je 
zaradená do Beta–, spoločne s mestami ako 
Lyon, Lagos, Detroit, Calgary, Riga, Belehrad, 

5  Podľa karla Marxa je „ópiom más“ náboženstvo – 
„religion is the opium of the people“ (1843). Toto 
dictum bolo vyslovené pred vyše 170 rokmi. hovoril, 
že cieľom náboženstva je vytvárať iluzórne fantázie 
pre chudobných. ekonomické reálie im neumožňujú 
nájsť šťastie v žitom živote, preto náboženstvo 
tento stav legitimizuje prísľubom nájdenia 
šťastia v nadpozemskom živote. Čo je ópiom más 
súčasnosti? Foto: magnum/martin Parr. Zdroj: http://
moreintelligentlife.com/content/ideas/anonymous/ what-
opium-people#_ [ku d\o 2015-09-20]

6  Mapa monitorujúca emócie zachytené v meste San 
Francisco (christian nold, 2007). Dáta pochádzajú 
z päťtýždňového mapovania a workshopov 
s 98 účastníkmi. na mapovanie používa techniku, 
ktorú nazval „biomapping”, pri ktorej účastníci 
chodia po meste pripojení k systému, ktorý meria 
galvanické reakcie na koži – mieru odporu kože, 
ktorá je známa ako meradlo vzrušenia a stresu. Tento 
systém je zároveň pripojený k zariadeniu GPS, takže 
stresová reakcia (odpoveď pozorujúceho na vnem 
v meste) je fyzicky mapovaná a zaznamenaná do 
krajiny – mapy. Zdroj: http://sf.biomapping.net/sanfran.
pdf [2015-09-19]
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Rotterdam či Birmingham.39 Podľa japonské-
ho Global Power City Index sú hlavnými štyr-
mi svetovými centrami New York, Londýn, 
Paríž a Tokio v postupnom poradí. Hlavný-
mi kategorickými diferenciami sú ekonomi-
ka, rozvoj a výskum, kultúrna interakcia, ži-
votaschopnosť (urbánny život), prostredie 
a dostupnosť. 

Poznamenajme, že za reprezentanta sve-
tovej prosperity sa čiastočne (aj z minulosti) 
považuje veža (Eiffelova v Paríži, Oriental Pe-
arl Tower v Šanghaji, Empire State Building 
v New Yorku, WTC...), pričom dokonca exis-
tuje spolok monitorujúci takéto veže – World 
Federation of Great Towers (1989). V súčasnos-
ti často mestá vsadzujú na „starchitects“ – veľ-
ké mená architektov, ktorých práca a meno 
samotné pôsobí na ľudí ako značka (Zaha Ha-
did, Santiago Calatrava, Frank O. Gehry, Pe-
ter Zumthor, Foster & Parters, Renzo Piano, 
Toyo Ito, BIG atď.). Tento jav sa nazýva ako 
„Bilbao efekt“ alebo „Bilbao faktor“ (1997). Pre 
komplexnejšie pochopenie problematiky se-
miotiky (znakových typov – ikon, index, sym-
bol, vlastné meno) určite odporúčame práce 
Umberta Eca, Rolanda Barthesa, Charlesa 
Sandersa Peirca či Jeana Baudrillarda, čias-
točne aj Kevina Lyncha. (→ 6)

ZáVER
Dennodenne nás obklopuje všednosť, rutina, 
ba až banálnosť. Žitý život je akcelerovaný 
rýchlosťou, ktorá ovplyvňuje našu percepciu. 
Tú je potrebné znova nachádzať a rozvíjať. 
Každodennosť mesta nám ponúka možnosti 
objavovania, komunikuje s nami prostredníc-
tvom svojej heterogenity, diverzity, my ko-
munikujeme v sieti sociálnych vzťahov. Kaž-
dodenný život sa odohráva v priestore a čase 
– na mieste, v pohybe, v interakciách. 

Tento rytmus mesta by sme ako architekti 
mali vnímať o to senzitívnejšie, reagovať naň, 
byť aktívnymi mienkotvorcami, podporovateľ-
mi lepšieho žitého života. Už Jane Jacobs tvr-
dila, že bezpečnosť mesta spočíva v jeho rôz-
norodosti, heterogenite koexistencie cudzích 
a vzájomnej dôvere. Aj týmto vlastnostiam sa 
treba učiť.
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