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Podrobenie mesta
Poznámky k interpretácii architektúry a urbanizmu 

totalitných a autoritatívnych režimov

Marián Potočár

„Kdo se stane pánem města zvyklého svobodnému 
životu a nevyvrátí je, může čekat, že ono zničí jeho.“ 
Niccolò Machiavelli: Vladár 

V tomto príspevku predostrieme niekoľko pozná-
mok k  možnostiam teoretického prístupu k  vzťahu 
priestoru a  moci a  uvedieme pojem urbicídy, teda 
cieleného útoku na fyzické prostredie sídla. Na zá-
klade nášho doterajšieho predvýskumu v oblasti ar-
chitektúry a urbanizmu totalitných a autoritatívnych 
režimov načrtneme hypotézu, že proces urbanizácie 
vedenej politickými režimami novodobého Českoslo-
venska a Slovenska niesol znaky urbicídy.

1. ARCHITEKTÚRA TOTALITNÝCH 
A AUTORITATÍVNYCH REŽIMOV

Hannah Arendt1 rozlišuje medzi režimami autorita-
tívnymi a totalitnými. Autoritatívne režimy defi nuje 
ako tie, ktoré si autokraticky uzurpujú všetku poli-
tickú moc, kým totalitné režimy kontrolujú aj každý 
aspekt života jednotlivcov a  spoločnosti. Pre účely 
tohto príspevku sa „uspokojíme“ s takouto stručnou 
defi níciou a prejdeme k skúmaniu architektúry. Bu-
deme sa pýtať na súvis medzi logikou architektonic-
kej formy, ktorou sa prejavuje autoritatívna moc so 
spoločenskými vzťahmi moci. 

Pri zložitom hľadaní vlastného „ofi ciálneho” ar-
chitektonického výrazu autoritatívne a totalitné re-
žimy lavírovali medzi mimobežnými8 či navzájom 
protichodnými formálnymi stratégiami, ktoré čer-
pali z  modernizmu, tradicionalizmu aj eklektického 
historizmu 1, a od päťdesiatych rokov sa v tejto otáz-
ke štátne autority otvorene nevyjadrovali16, s. 61. Len 
na základe formálnej analýzy architektonických pre-
javov explicitne odkazujúcich k  ideológii sa tak ne-
dostaneme bližšie k  spoločnému menovateľu tých-
to fenoménov a  hlbšiemu pochopeniu skúmaného 
problému.

Kimberley Zarecor21 sa vo svojom výskume socialis-
tickej československej architektúry pokúša prekonať 
výskumné metodológie, ktoré uprednostňujú for-
málne a estetické kritériá, zamerať sa na dynamiku 
procesov („process-driven observations”) a  prehod-
notiť zjednodušenú predstavu vládnej (komunistic-
kej) strany ako monolitického spoločenského telesa 
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organizovaného zhora nadol. Dospieva ku komplex-
nému obrazu vnútornej dynamiky socialistickej vý-
stavby. Tvorivé úsilie architektov o  uspokojenie 
spoločenského dopytu po novej výstavbe a  snaha 
o  transformáciu architektonickej profesie samot-
nej boli ovplyvnené štátnou ideológiou, no hlavnou 
motiváciou boli idey modernizácie a spoločenského 
pokroku. Práve predstavu „objektívneho” univerzál-
neho vývoja dáva viacero teoretikov do súvisu s fun-
govaním modernej moci.

1.1 Biomoc
Na prepojenie moderných ideí poznania a  pokroku 
s mocou poukazuje Michel Foucault. Modernú moc 
opisuje ako difúznu, pôsobiacu rozptýlene v  tech-
nológiách racionalizácie a  individualizácie, ktoré 
si osvojili všetky novodobé štáty 2. Tie tým sledujú 
formovanie disciplinovaných a užitočných ľudských 
tiel12. Pojmom „biomoc” označuje vznik rôznorodých 
techník na podriadenie a cielené formovanie tiel. Za-
tiaľ čo predmoderná moc sa opierala o právo trestať 
smrťou, moderná moc, ktorá sa legitimizuje racio-
nálne, je založená na ochrane života. Uplatňov anie 
biomoci – biopolitika – spočíva v  regulácii a  kulti-
vácii všetkých telesných aktivít prostredníctvom 
hygienických opatrení, systému vzdelávania, zdra-
votníctva či stavebných noriem, s  cieľom zlepšenia 
kvality života. Biomoc nesie prvky utopizmu, lebo 
obsahujú predpoklad vízie dokonalého stavu človeka 

a spôsobu života, ku ktorému možno nedokonalého 
človeka vychovať.

Model tohto usporiadania spoločnosti prevzali 
moderné štáty z  priestorového princípu moderné-
ho väzenia – panoptikonu12. Moderná doba je pre-
to „epochou priestoru”. „Nachádzame sa v  epoche 
simultánnosti: sme v  epoche juxtapozícií, v  epoche 
blízkostí a  vzdialeností, priľahlosti, rozptýlenosti.” 
(Foucault,10, tu s. 351 Technológie orgnizácie tohto rela-
tívneho priestoru (určeného vzťahmi), ako architek-
túra a urbanizmus sa tak stávajú nepostrádateľným 
mocenským nástrojom. 

1.2 Priestor a spoločnosť
Henri Lefebvre považuje priestor za „spoločenský 
produkt” 15. Vo svojom ponímaní spája predstavy fy-
zického priestoru (ako objektívneho prírodného javu), 
mentálneho priestoru (ako subjektívneho fenoménu 
v predstavách a reprezentácií ako fotografi ách či plá-
noch) a  spoločenského priestoru („priestoru” ľuds-
kého jednania a konfl iktov) do unitárneho konceptu 
priestoru ako spoločensko-priestorovej reality.

Takýto priestor je relatívny, nehomogénny (kvali-
tatívne diferencovaný) a  je v  dialektickej interakcii 
so spoločenskými vzťahmi. Logika jeho fyzických fo-
riem sa odvíja od obsahu spoločenských významov 
a spätne na ne pôsobí. Priestor tak „ožíva” a stáva sa 
tvorivým aktom, procesom. Antagonizmy každej spo-
ločnosti sa z tohto hľadiska stávajú konfl iktom prie-
storu samotného, namiesto javov v priestore.
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2. TERMINOLÓGIA

2.1 Stratégia a taktika
Už sme použili spojenie „formálna stratégia”. „Stra-
tégiu” defi noval vojenský stratég Carl von Clause-
witz ako vysoko organizovanú a  precízne plánova-
nú sériu krokov smerujúcu k určitému konkrétnemu 
cieľu. Či už je stratégia v presadzovaní svojich cieľ-
ov úspešná, alebo nie, prostredníctvom plánovania 
a racionálnej projekcie predstáv a krokov do daných 
podmienok tieto podmienky mení na príležitosti 
a  tvorivo nastoľuje novú situáciu. Clausewitz rozli-
šoval termín „stratégia” od termínu „taktika”, ktorá, 
naopak, súvisí s  konaním v  konkrétnej situácii s už 
danými príležitosťami.

V inom kontexte podobnú terminológiu používa 
aj Michel de Certeau. Ten vo svojej teórii stratégiu 
chápe ako „kalkuláciu vzťahov moci”, ktorá je možná 
vtedy, keď „subjekt disponujúci vôľou a mocou môže 
byť oddelený” od svojho prostredia7 s. 35 – 36. Taktika je 
silou „toho druhého” a na rozdiel od stratégie neplá-
nuje svoj postup zvonka, mimo prostredia, v ktorom 
koná. Ide o  každodenné praktiky „užívateľov” prie-
storu, ktorí prostredníctvom svojich individuálnych 
zručností a znalostí prostredia vnášajú do zvonka da-
ného poriadku element hry a nejednoznačnosti. 

2.2 Urbicída
Pojem „urbicídy”, teda cieleného útoku na mestskú 
štruktúru alebo významné budovy sa dostal do po-
vedomia najmä v súvislosti s vojenskými praktikami 
počas konfl iktu v bývalej Juhoslávii či v pásme Gazy. 
No s koncepciou urbicídy možno narábať voľnejšie aj 
v inom kontexte ako pri situáciách otvoreného vojen-
ského konfl iktu. Eyal Weizman ho aplikuje na „hy-
gienické” zásahy moderného mestského plánovania 
v amerických mestách v druhej polovici 20. storočia, 
kde boli podľa neho moderné stratégie urbicídy vy-
vinuté (Weizman, 2003) . Znaky urbicídy v procese 
urbanizácie režimov tzv. východného bloku naznaču-
je Matej Blažek4.

2.2.1 Urbicída a genocída
Urbicída môže byť chápaná ako súčasť procesu ge-
nocídy. Ich prelínanie pripúšťa Martin Coward5 av-
šak súčasne dôsledne rozlišuje základne rozdiely 
v  povahe obidvoch javov. Podľa Cowarda nemožno 
Dasein a okolitý svet chápať ako dve oddelené enti-
ty (vychádzajúc z fi lozofi e Heideggera), z ktorých by 
bolo možné jednu zasiahnuť bez dosahu na druhú. 
Za akt urbicídy cielený na mesto pokladá útok vede-
ný so zámerom zničenia základov urbánnej hetero-
genity spojenej s jeho prostredím. Za základ „mest-
skosti” totiž tak ako Louis Wirth19, 3 pokladá sociálnu 
heterogenitu ukotvenú v relatívne hust om a perma-
nentnom osídlení. Urbicída je teda zásahom, ktorý 

mnohovrstevnú a integrovanú mestskú heterogenitu 
nahrádza antagonistickou homogenitou. Primárnym 
cieľom útoku nemusia byť živé osoby, ale samotné 
štruktúry tvoriace základ heterogenity. Kým teda ge-
nocída ničí samotnú nežiaducu existenciu, urbicída 
sa zameriava na zničenie podmienok umožňujúcich 
túto existenciu. Urbicída eliminuje príležitosti pre 
subverzívne taktické konanie, ale na rozdiel od kla-
sickej „haussmanizácie” ide o dynamický jav – proces.

2.2.2 Logika urbicídy
Predpokladajúc, že urbicídu vykonáva vládnuca sku-
pina na podrobenej skupine, Stephen Graham13 na 
prípade konfl iktu v  Gaze formuluje tri ideologické 
konštrukty, o ktoré sa opiera:
• Demografi cká úzkosť 

Úzkosť z rýchleho rastu podriadenej populácie, 
ktorá ohrozuje dominantné postavenie vládnucej 
skupiny.

• Medicínska obraznosť
Pre opis problémov sídiel sa zavádzajú výrazy 
analogické medicíne a biológií ako „rakovinový 
rast“ či „ozdravný zásah”. Okrem eufemistického 
pomenovania a legitimácie radikálnych búracích 
zásahov používanie takejto terminológie zavádza 
diskurz mesta ako organizmu, ktorého „lekári” (ur-
banisti, architekti, plánovači) pri zabezpečení jeho 
metabolických funkcií a ďalšieho zdravého vývinu 
stoja pred úlohou eliminácie škodcov.

• „Problémové” miesta
Z pohľadu vojenského stratéga, ktorý chce kon-
trolovať určité územie, predstavujú mestá nepre-
hľadný a ťažko ovládateľný priestor, ktorý musí 
byť buď úplne transformovaný, alebo odstránený.

2.2.3 Strategické ciele urbicídy 
Graham ďalej uvádza nasledujúce strategické ciele, 
ktoré urbicída sleduje: 
• Pretvorenie mestského priestoru tak, aby sa uľah-

čila jeho kontrola a bolo upevnené mocenské po-
stavenie vládnucich skupín. 

• Deštrukcia pôvodnej mestskej štruktúry, ktorá 
uvoľní miesto na expanziu nových štruktúr podľa 
plánu dominantnej strany. 

• Snaha o  obmedzenie ekonomického, sociálneho 
a kultúrneho rozvoja podrobených marginalizova-
ných skupín. 

• Zavedenie legislatívnych a byrokratických obštruk-
cií, ktoré znemožnia ďalší nezávislý rozvoj nežiadu-
cich štruktúr. 
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3. TVORBA A DEŠTRUKCIA 
V PLÁNOVANÍ

Walter Benjamin historický vývoj pesimisticky spája 
s deštrukciou. Pokrok metaforicky opisuje ako víchri-
cu, čo nezadržateľne ženie „anjela dejín” do budúc-
nosti, ktorej sa obracia chrbtom, zatiaľ čo dejinné 
udalosti sa pred jeho pohľadom upreným do minu-
losti ako jediná katastrofa „vŕši trosky na trosky” 3.

Aj pojem urbicídy poukazuje na fakt, že v moder-
nom plánovaní deštrukcia starého a  tvorba nového 
tvoria dva rovnocenné aspekty jedného procesu. Na 
priestor sídiel sa zameriavajú technológie moci, kto-
ré odstraňujú nežiaduce hmotné štruktúry a nahra-
dzujú ich novými, ktorých forma sleduje strategický 
zámer upevnenia mocenského statusu quo.

Hlavné motívy rozvoja miest vedeného autoritatív-
nymi režimami 20. storočia vychádzali z ideí moder-
nizácie a racionalizácie spoločnosti. Hlavní stratégo-
via – odborníci a plánovači – si osvojili medicínsku 
terminológiu pri zdôvodňovaní odstránenia „hygie-
nicky nemožných” a  „odumierajúcich” historických 
centier, ktoré boli poznačené špinou, chorobami, kri-
minalitou či prostitúciou. Staré centrá miest (ale aj 
rurálne sídla) boli okrem toho nežiaduce, lebo niesli 
formy a symboly starého poriadku.

Na ich marginalizáciu a fyzické odstránenie nadvä-
zovala rozsiahla výstavba nových mestských centier. 
Tie boli plánované v  zmysle politicko-ekonomickej 
agendy vládnuceho režimu a  symbolicky podčiar-
kovali jeho moc. Zároveň súviseli so systematickým 
riadením demografi ckého vývoja smerom k  homo-
genizácii a upevneniu dominantného postavenia lo-
jálnych skupín obyvateľstva. Podporovaná imigrácia 
majoritného etnika prebiehala súbežnej s  margina-
lizáciou či premiestňovaním neželaných etník17. So-
cialistický režim okrem etnickej preferencie sledoval 
posilnenie priemyselného robotníctva. Dôležitou sú-
časťou legislatívneho rámca, ktorý umožňoval po-
stup tohto procesu, bolo znárodnenie a centralizácia 
plánovaného hospodárstva a neexistencia súkromné-
ho vlastníctva.

Hoci urbicída býva bežne spájaná so situáciami 
vyhroteného vojenského konfl iktu, prípadne s  pro-
cesom genocídy, my sa na základe uvedenej diferen-
ciácie (pozri Urbicída môže byť chápaná ako súčasť 
procesu genocídy. Ich prelínanie pripúšťa Martin 
Coward5 avšak súčasne dôsledne rozlišuje základne 
rozdiely v povahe obidvoch javov. Podľa Cowarda ne-
možno Dasein a okolitý svet chápať ako dve oddelené 
entity (vychádzajúc z fi lozofi e Heideggera), z ktorých 
by bolo možné jednu zasiahnuť bez dosahu na druhú. 
Za akt urbicídy cielený na mesto pokladá útok vede-
ný so zámerom zničenia základov urbánnej hetero-
genity spojenej s jeho prostredím. Za základ „mest-
skosti” totiž tak ako Louis Wirth19, 3 pokladá sociálnu 

heterogenitu ukotvenú v relatívne hustom a perma-
nentnom osídlení. Urbicída je teda zásahom, ktorý 
mnohovrstevnú a integrovanú mestskú heterogenitu 
nahrádza antagonistickou homogenitou. Primárnym 
cieľom útoku nemusia byť živé osoby, ale samotné 
štruktúry tvoriace základ heterogenity. Kým teda ge-
nocída ničí samotnú nežiaducu existenciu, urbicída 
sa zameriava na zničenie podmienok umožňujúcich 
túto existenciu. Urbicída eliminuje príležitosti pre 
subverzívne taktické konanie, ale na rozdiel od kla-
sickej „haussmanizácie” ide o dynamický jav – pro-
ces.) domnievame, že jej znaky možno pripísať aj ar-
chitektúre a urbanizácií autoritatívnych režimov na 
Slovensku, hoci tieto režimy sa s genocídou (s výnim-
kou relatívne krátko trvajúceho režimu slovenského 
štátu) všeobecne nedajú spájať.

Autor spracováva dizertačnú prácu na FA STU 
Bratislava na tému Architektúra totalitných 
režimov v 20. storočí.
Školiteľka: doc. Dr. Ing. arch.  Henrieta Moravčíková

1 K téme viac v [9], kapitola Architektúra a štát.
2 Ale aj iné hierarchické organizácie, ako napríklad 
kapitalistické korporácie – pozri (Holubec, 2009).
3 Tu je vhodné porovnanie aj s niektorými 
postmodernými pozíciami (Venturi, (1966).
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