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Predmet nášho skúmania sa začína v 6. – 4. 
storočí p. n. l. v antickom Grécku. Scaena mun-
di – javisko sveta nám v priebehu existencie 
ľudstva ponúkla (ponúka) rôzne formy spra-
vovania ľudských spoločenstiev – demokraciu, 
oligarchiu/totalitu, aristokraciu, monarchiu... 
Využijúc klasické slová Winstona Churchilla: 
„Demokracia je najhoršia forma vlády – okrem 
všetkých ostatných, o ktoré sa občas ktosi pokú-
šal.“ 1 V preklade, demokracia = vláda ľudu (de-
mos – ľud, kratos – vláda, moc, sila). Delíme ju 
na pravú/čistú alebo absolútnu, keď sa národ 
priamo osobne zúčastňuje na výkone vlády 
(priama demokracia), a na nepriamu alebo re-
prezentatívnu demokraciu, v ktorej ľud vyko-
náva vládu zástupcami zvolenými zo svojho 
stredu. V tejto súvislosti je veľmi dôležité upra-
venie volebného poriadku a hlasovacieho práva 
bez akýchkoľvek rozdielov stavu, majetku, po-
hlavia, veku..., jedine na základe ktorého mož-
no posúdiť princíp uskutočnenia demokracie 
v danom štáte.2 Bezchybná/dokonalá demokra-
cia však vždy zostane nedosiahnuteľným ide-
álom a hľadanie jej optimálnej formy je behom 
na dlhé trate. Roger Scruton píše: „Teória de-
mokracie je nesmierne zložitá, čo je do istej miery 
dané problémami, ktoré sú spojené s pochopením 
toho, kto je ľud a ktoré skutky vlády možno pripí-
sať skutočne skôr ‚jemu’ než vládnucim skupinám 
alebo určitým záujmom.“� Stále aktuálnou ško-
lou demokracie ostáva Aristotelova Aténska ús-
tava. Z hľadiska súčasnej žitej demokracie nám 
ide predovšetkým o rovnosť prístupu. Pre po-
chopenie vývoja štatútu slobody v spoločnosti 
či rôznych spôsobov „ovládania más“ uveďme 
len niektoré mená – Hannah Arendtová (O re-
voluci), Michel Foucault (Dozerať a trestať: 
Zrod väzenia), Elias Cannetti (Masa a moc)... 
Pre diskusie aj medzi verejnosťou považujeme 
dnes už ich kultové diela za esenciálne. 

Na začiatku treba (možno) zodpovedať 
otázku o potrebnosti či aktuálnosti súčas-
ného fyzického, žitého verejného priestoru. 

V polarizovanej podobe má diskusia dve 
krajnosti, pričom realita sa pohybuje niekde 
uprostred: 
•	  Fyzický verejný priestor je obsahovo vypráz-

dnený, slúži ako kulisa pre inscenácie a jeho 
pôvodné funkcie čiastočne prevzal virtuálny 
verejný priestor

•	 Fyzický verejný priestor je substanciou so-
ciálneho života 

Základnou otázkou stále zostáva, čo pred-
stavuje verejný priestor a kto ho konštituuje. 
Urbánne prostredie je základným atribútom 
rozvoja kultúr a civilizácií. Koncentruje sa 
v ňom ráz prostredia,3 história, mentalita ľudí 
a ono spätne vplýva na spôsob a kvalitu života. 
Pri analýzach, či napríklad forma, tvar prie-
storu má demokratické, či iné konotácie, nám 
čiastočne pomáhajú priestorové interpretácie 
Wilhelma Landzettla alebo iné teórie ako pro-
xemika, space syntax. (→ 1, 2, 3, 4)

VErEJný PrIEStor A hIStÓrIA
Za prvý verejný priestor je považovaná starove-
ká grécka Agora – „verejný priestor starovekého 
Grécka, ktorý je charakterizovaný ako demokra-
tické miesto,“ 4 neskôr rímske Fórum, následne 
stredoveké trhoviská a námestia. V stredoveku 
sa slobodné kráľovské mestá stali platformou 
pre pôsobenie suverénnej novej vrstvy – slo-
bodných mešťanov. Povýšené mestá dostávajú 
samosprávne, ekonomické a občianske práva 
(ale aj právo meča, ktoré bolo tým najvyšším), 
čo vyústilo do podoby mnohých civilizačných 
javov – slobodného podnikania a hospodárske-
ho rastu, šírenia škôl, vzdelanosti, miestnej de-
mokracie atď. Zákonite sa tak rozvíjali aj verej-
né priestory. Neskoršie prebúranie, respektíve 
zbúranie hradieb urobilo mesto nevyhnutne 
demokratickejším, aj keď mešťanom zobralo 
jednu dimenziu slobody – pocit bezpečnosti. 
Občania mesta začali byť stratení vo veľkom 
okolitom priestore. V súčasnosti sa verejný 

Demokracia 
VErEJnýCh 
PrIEStoroV
robert Špaček, ján legény

ALFA01_2015-03.indd   2 27/04/15   21:47



ALFA 1 / 2015 3

dEmokrACIA VErEJnýCh PrIEStoroV
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1  Priestorové interpretácie základných 
tvarov. robert Špaček a ján legény podľa: 
landzettel, Wilhelm: das dorf, in dem 
wir leben. hannover, herausgeber: der 
niedersächsische sozialminister 1985, s. 19.

2  Priestorové interpretácie základných smerov  
robert Špaček a ján legény podľa: landzettel, Wilhelm: 
das dorf, in dem wir leben. hannover, herausgeber: der 
niedersächsische sozialminister 1985, s. 17.

3  Priestorové interpretácie. robert Špaček a ján legény 
podľa: landzettel, Wilhelm: das Bild der dörfer. hannover, 
herausgeber: der niedersächsische minister füf ernährung, 
landwirtschaft und forsten 1989, s. 148.
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priestor prelieva naprieč celým mestským or-
ganizmom, čo nie je privátne, je verejné alebo 
verejne prístupné. (→ 5) 

Historicky verejný priestor zohral zásadnú 
úlohu. Ako nositeľ demokratických princípov 
pomáhal poraziť totalitu ako „pokrivené zr-
kadlo“ našej modernej civilizácie. Revolúcie, 
kde sa prejavuje „moc bezmocných“, sa predsa 
nemôžu konať inde ako vo verejnom priestore. 
Revolúcia – obrat, zmena potrebuje angažova-
nú masu, masa zasa verejný priestor. O tom-
to vzťahu fascinujúco píše Elias Canetti, keď 
identifikuje základné črty masy: „... masa chce 
stále rásť, vnútri masy vládne rovnosť, masa mi-
luje zhustenie, masa potrebuje smer“.5 Aj súčasná 
demokracia sa zrodila vo verejnom priestore. 
Príkladov je mnoho – Veľká francúzska revolú-
cia, naša Nežná revolúcia, neúspešná pekinská 
jar alebo nedávna revolúcia na ukrajinskom 
Majdane. Dlhodobý výsledok je vždy otázny, 
zväčša závisí od počtu a kvality masy.

Súčasťou monarchií boli súdy a popravy na 
verejných priestranstvách. Spomeňme popravu 
Ľudovíta XVI. a jeho manželky Marie Antoinet-
ty, ktorou vyvrcholila Veľká francúzska revolú-
cia so zámerom odstrániť kráľovu absolutistic-
kú moc. S osobou – jej hlavou (déjà le couperet 
tombe 6) – ktorá reprezentovala zriadenie, padá 
politický systém, aj keď nebola jeho hlavným 
vykonávateľom a niekedy bojovala so systémom 
sama. Nastúpila republika, demokracia. (→ 6) 

Ako píše Foucault, v súčasnosti sa popravy 
(penálna prax) vykonávajú v zákulisí, bez vizu-
álneho kontaktu verejnosti, hovorí o eliminá-
cii bolesti či verejného divadla (public spectacle) 
z verejného priestoru.7 Aj keď to nebolo až tak 
dávno... (→ 7) 

Uvedená posledná verejná poprava v USA 
sa udiala v krajine, ktorá nepoznala iné zria-
denie ako demokraciu, v krajine, kde sa sú-
časný pojem demokracie zrodil. Udialo sa to 
v roku, keď predstaviteľ najkrutejšej diktatúry 
v európskych dejinách zorganizoval v Berlíne 

4  Pieter Bruegel st. Lovci v snehu (1565) z cyklu 
mesiacov. Príklad na testovanie harmónie kompozície 
(fotomontáž – originál + zrkadlený obraz) Nie je 
jedno, z ktorej strany do priestoru vstupujeme 
(v tomto prípade vstupujú lovci sprava vs. centrálny 
pohľad vnímateľa). V našom prípade harmonický 
vstup do priestoru?... zodpovedá schéme nádeje... 
Aj keď tu ide o krajinu, máme tu verejný priestor 
s „občianskymi aktivitami“. zdroj originálu: http://
sk.wikipedia.org/wiki/redaktor:lure#mediaviewer/
file:Pieter_Bruegel_the_elder_-_hunters_in_the_snow_
(Winter)_-_google_art_Project.jpg > [ku dňu: 2014-12-13]

5  Staroveká grécka Agora ako prvý verejný 
a demokratický priestor. zdroj: <http://
architecturalmoleskine.blogspot.sk/2011/12/agora-of-athens-
vs-roman-forum.html> [ku dňu: 2014-12-13] 

6  Poprava Ľudovíta XVI. gilotínou na námestí Place de la Révolution. Francúzska 
rytina: „Day of 21 January 1793 the death of Louis Capet on the Place de la 
Révolution“ (1794) Rytec: Isidore-Stanislas Helman (1743 – 1806). Rytec (leptanie): 
Antoine-Jean Duclos (1742-1795). Ilustrátor: Charles Monnet (1732 – 1808) – 
Bibliothèque nationale de France. zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/louis_xvi_of_france 
[ku dňu: 2014-12-13]
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olympijské hry ako demonštráciu moci. De-
mokracia a jej vzťah k verejnému priestoru je 
krehký konštrukt, o ktorý sa treba ustavične 
starať a pestovať ho.

Z dôvodu sily más sa reprezentanti vládnu-
cej elity snažia zabrániť jej snahám a modifi-
kovať verejný priestor v ich prospech – v ich 
zotrvanie. Príkladom môže byť Haussmannova 
prestavba Paríža, keď bola priepustnosť, ako 
jeden z hlavných znakov demokracie, obrátená 
na kontrolu demonštrantov. Podobne hradby, 
obranné valy, zákopy či tunely boli využívané 
v konfliktoch v priereze celou našou históriou. 
Stávajú sa prostriedkom kontroly nad „telami“ 
nepriateľov, odporcov z vlastných radov, ako aj 
samotných obyvateľov mesta. Léopold Lambert 
vo svojom článku Abject Matter: The Barricade 
And the Tunnel 8 opisuje dva základné spôso-
by využívania zeme ako materiálu na obranné 
účely – agregáciu v podobe barikády a kopa-
nie v podobe tunela. Z histórie môžeme v pr-
vom prípade spomenúť konflikt z 19. storočia 

v Paríži, kde proti sebe stáli Auguste Blanqui 9 
a Thomas Robert Bugeaud.10 Technologický vy-
nález – barikáda sa systematicky využívala vo 
väčšine európskych miest počas 19. storočia. 
Naposledy v Nemecku a vo Francúzsku v búr-
livom roku 1968. Makadam, pomenovaný po 
svojom vynálezcovi John McAdamovi, neskôr 
nahrádza dlažobné kocky v uliciach, ktoré boli 
využívané aj ako prvok pre vytváranie barikád. 
O dve desaťročia je makadam vymenený za as-
falt, ešte kompaktnejšiu hmotu, ktorú nie je 
ľahké rozoberať a kopiť. (→ 8) 

Pre verejný priestor je v konečnom dôsled-
ku rozhodujúci ráz udalostí. Udalosti dlhodo-
bo rozhodujú o demokratickom imidži miesta, 
mestského priestoru. Politické zmeny/revo-
lúcie so sebou často prinášajú zmenu názvov 
nielen štátov, ale predovšetkým verejných 
priestorov pomenovaných po predstaviteľoch 
totalitárnych režimov. Po roku 1989 sme opä-
tovne (čiastočne aj z donútenia po revolúcii) 
objavovali osobnosti našej histórie, keďže 

platí, že verejné priestory (ulice, námestia, ale 
aj mosty) možno pomenúvať len po osobách 
päť až desať rokov po smrti.11 Charakteristic-
kým príkladom môže byť vývoj názvu – Trho-
vé námestie, Námestie republiky, Hlinkovo 
námestie, Stalinovo námestie, Námestie SNP 
alebo Hitlerovo námestie, Námestie 4. apríla, 
ktoré dostalo späť svoj názov Hlavné námestie. 
(→ 9)

Udalosti sa často zapísali do dejín viac ako 
symboly a samotný priestor. Spomeňme auto-
dafé (slávnostné vyhlásenie inkvizičného roz-
sudku nad kacírom či odpadlíkom), pálenie 
kníh (a nielen kacírskych) alebo spomínané 
verejné popravy. (→ 10,11) 

dEmokrACIA VErzUS totALItA
Občiansky a politický charakter priestoru sa 
prelína aj podľa toho, ako sa prelínajú politic-
ké a občianske aktivity. Môžeme sledovať na-
príklad konflikt demokracia verzus totalita a ich 
projekciu do verejného priestoru. Uveďme 

7  Odhaduje sa, že na poslednej verejnej poprave 
obesením 22-ročného Raineya Bethea sa zúčastnilo 
22 000 ľudí, 14 august, 1936 Owensboro, Kentucky. 
zdroj: <www.murderpedia.org> [ku dňu: 2014-12-13]

8  Barikády ako nástroje na kontrolu „tiel“ vo verejnom 
priestore. zdroj: http://www.onedaysculpture.org.nz/ods_
artistdetail.php?idartist=13 [ku dňu: 2014-12-13])

9  Historický vývoj Námestia SNP, ktorý sledovalo aj 
jeho pomenovanie. zdroj: archív autorov 
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príklad ríšskeho architekta Alberta Speera, 
ktorý údajne získal podklady k sovietskemu 
pavilónu pred jeho realizáciou a tomu prispô-
sobil svoj návrh. Verejný priestor na výstave 
v Paríži 1937 sa ocitá v zovretí medzi pavilón-
mi Nemecka a Sovietskeho zväzu reprezentu-
júcich súťaživosť dvoch rozdielnych ideológií. 
V demokratickom priestore sa odohralo napä-
tie dvoch totalít, ktoré v tom čase boli predme-
tom minimálne latentného obdivu aj zo strany 
demokratov. (→ 12, 13) 

Pre mestský priestor je otázna konfigurá-
cia demokratického a totalitného verejného 
priestoru – mierka a monumentalita. Znáša sa 

monumentalita s demokraciou alebo je atribú-
tom totality? História pozná aj transformácie. 
Totalitný priestor osvojený demokraciou a na-
opak. Monumentalita je často atribútom:
•	 „kultu viery“ – priblíženie sa k nebesiam 

(Parthenón, kostoly...)
•	 „kultu osobnosti / korporativizmus“ 

(Zeppelinfeld) (→ 15)
•	 „ostentatívnej“ architektúry – Bigness (or 

the problem of Large), Rem Koolhaas
•	 demonštrácie ekonomickej sily (Manhattan, 

olympijské hry...)
•	 demonštrácie vojenskej sily (Pentagon...) 

10  Pedro Berruguete: Svätý Dominik predsedá autodafé 
(1475). Zo sakristie Kostola Santo Tomás, Ávila. zdroj: 
http://www.handgemalt24.de/autodafe-ketzerverbrennung-
von-Pedro-Berruguete-20290 [ku dňu: 2014-12-13]) 

11  Vpravo: pálenie kníh na Opernplatz, Berlín 
(10. 5. 1933). zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/nazi_
book_burnings#mediaviewer/file:Bundesarchiv_Bild_102-
14597,_Berlin,_opernplatz,_B%c3%Bccherverbrennung.
jpg> [ku dňu: 2014-12-13])

12  monumentálny verejný priestor medzi pavilónmi 
Nemecka a ZSSR (1937) s majestátnymi súsošiami 
reprezentujúce súťaživosť dvoch rozdielnych ideológií 
(nacistický symbol – orlica so svastikou – Reichsadler, 
a sovietske 24,5 metra vysoké súsošie Robotník 
a kolchozníčka). zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/
exposition_internationale_des_arts_et_techniques_
dans_la_vie_moderne#mediaviewer/file:la_tour_eiffel_
en_1937_contrast.png [ku dňu: 2014-12-13]

13  Albert Speer predstavuje vodcovi svoj návrh na 
nemecký pavilón. zdroj: http://www.historytoday.com/
roger-moorhouse/germania-hitlers-dream-capital [ku dňu: 
2014-12-13]
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Architekt patrí podľa Corbusiera k „spasite-
ľom“ ľudstva, stojí v rade veľkých „zasvätených“. 
Je príslušníkom elity a v úlohe stvoriteľa sveta 
presadzuje univerzálne zákony do skutočnosti 
a vytvára súlad s vesmírom: zbaví svet napätia 
a revolúciu tým robí zbytočnou. Architekti nie 
sú bezmocní, keď chcú a vedia... „Podľa Maxa 
Webera moc znamená mať možnosť prinútiť nieko-
ho, aby urobil niečo proti vlastnej vôli. Vzťah moci 
architekta a politickej moci je prirodzene nejednoz-
načný, linearita Speerovho vzťahu k vodcovi pred-
stavuje hraničnú situáciu. Architektúra a  verejný 
priestor má vždy aj politický potenciál. Ako para-
dox môžeme vnímať naše Gottwaldovo námestie 
– Námestie slobody. Architekti očividne presadili 
svoju moc ovplyvňovať verejnosť oproti vtedajšej 
politickej moci. Vytvorili priestor, ktorý umožňo-
val všeličo iné ako ideologickú manipuláciu s ma-
sou. Kruh rozložený do segmentov má takmer nu-
lový potenciál na účinné glajchšaltujúce masové 
demonštrácie. V  takto definovanom priestore pl-
nohodnotný fenomén masy (Elias Canetti) nemô-
že vzniknúť. Priestor bol artikulovaný v  podstate 

demokraticky, aj s  Gottwaldovým pamätníkom. 
Jeho uspôsobenie zodpovedá(lo?) skôr námestiu 
SLOBODY. Architekti sa zahrali s politikou hru na 
slepú babu... a vyhrali. Akáže moc bezmocných.“12 

VErEJný PrIEStor SúčASnoStI
Bezpečnosť a kontrola pohybu v demokratic-
kom svete a mestách sa v súčasnosti bežne 
uplatňuje. Termín Big Brother (society) je kaž-
dému známy. Vyvoláva strach, rešpekt a na 
druhej strane reprezentuje bezpečie, ktoré 
nám má poskytnúť. Dichotómia je kamero-
vému systému vlastná. Každodenný pohyb 
po uliciach mesta je monitorovaný nespočet-
ným množstvom voyeurských kamier. Odha-
duje sa, že vo Veľkej Británii operuje viac ako 
500 000 kamier a obyvateľ je natáčaný každých 
5 minút.13 Monitorovanie sa začína hneď pri 
vstupe do krajiny (elektronické panoptikum). 
Kde je hranica privátneho a verejného – aj vo 
vzťahu k priestoru mesta? Monitorovaný ve-
rejný priestor mesta verejnými zložkami sa 
prelína do interiérov budov, ktoré sú takisto 

pozorované, ale tentoraz majiteľmi objek-
tu. Úkryt nachádzame azda len vo vlastnom 
príbytku.

Uveďme aj súvisiaci termín Panopticon Jere-
myho Benthama (1791)14 ako spôsob kontroly 
cez centrálnu väzenskú vežu, z ktorej sa kon-
trolujú jednotlivé cely, na ktoré je vždy dobrý 
výhľad. Panopticon je založený na tom, že dozor 
nie je schopný kontrolovať všetky cely súčas-
ne, no vytvára vo väzňoch pocit permanentnej 
kontroly. Tým sa docieli, že pozorovaní sa vždy 
správajú podľa stanovených pravidiel. Foucaul-
tov panopticon nereprezentuje samotný objekt, 
ale mechanizmus sily (dispozitív), redukovaný 
na esenciálnu formu – politickú technológiu. 
Môžeme hovoriť o problematike „vizibility tiel 
v mestskom organizme“. Lacan to opisuje ako 
stratu (psychickej) slobody, autonómie subjektu, 
vytvárajúcu strach.15 Ide o určitý demokratický pa-
radox? Na akú mieru súkromia, intimity máme 
nárok vo verejnom priestore? (→ 16)

Na verejnosti sme sa prirodzene sprá-
vame inak ako v súkromí. Musíme prijať 

14  Architektúra má potenciál dať priestoru demokratický 
ráz, politická totalita, naopak, stavia bariéry. 
Brandenburská brána počas studenej vojny, Berlín, 
Nemecko. zdroj: archív autorov
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určité pravidlá, lebo aj pravidlá sú súčasťou 
demokracie. 

Arendtovej demokratická schéma bezpeč-
nosti je segregovaná do dvoch úrovní:16

•	 Spoločenská (politická) úroveň: („hradby“: 
fyzické alebo právne), staviteľ mesta je po-
stavený na roveň zákonodarcovi

•	 Súkromná úroveň: (steny domov a bytov)

Ak hovoríme o politických režimoch, archi-
tektúra verejných priestorov nie je nikdy ne-
utrálna – tzv. „exoskeleton“ okolitých objektov 
reprezentuje „tvorivé ovzdušie“ daného spolo-
čenského zriadenia. Odvolávajúc sa na Bache-
lardove práce, Foucault nám pripomína, že „... 
nežijeme v homogénnom priestore, ale v priesto-
re saturovanom kvalitami: priestore primárnej 
percepcie, našich snov a vášní“. 17 Celé okolie 
vplýva na naše zmysly. Uplatňovanie práva 
na krásu vo verejnom priestore je, samozrej-
me, ťažká úloha, najmä pri totalite, ale určite 
nie nemožná. Podobne aj súkromná architek-
túra vo verejnej vizuálnej zóne má byť krás-
na – aj v demokracii. „Ostali sme vo svete bez 
urbanizmu, iba s architektúrou. Tej zato máme 
stále viac a viac,“ napísal aj Rem Koolhaas 
v roku 1994 vo svojej eseji What ever happened 
to urbanism. (→ 17) 

PrIVAtIzáCIA VErEJnÉho PrIEStorU
Verejný priestor alebo ideálne „spoluvlastníc-
tvo“ variuje podľa miery identifikácie, teda bez 
ohľadu na majetkovoprávny stav, od lokálnych 
užívateľov po svetoobčanov. Napriek neustá-
lemu uvádzaniu tohto zdroja ostáva Nolliho 
mapa Ríma neprekonateľným príkladom de-
mokratickej interpretácie mesta. (→ 18) 

Konflikt verejný – súkromný priestor sme už 
v minulosti ukázali na príklade vývoja dvorov 
na bratislavskom korze.18 Počas nedemokra-
tického obdobia reálneho socializmu boli tieto 
priestory predmetom všeľudového vlastníctva 
a pre verejnosť boli uzavreté. Po ich reštitúcii 

– privatizácii sa z nich stali verejné, minimál-
ne verejne prístupné priestory. Po revoltách 
v západnej Európe v rokoch 1968 a 1969 boli 
výraznej demokratizácii podrobené jadrá miest 
z hľadiska pohybu chodcov. Otváranie dvorov 
verejnosti, vytváranie krytých pasáži oslobo-
dzuje ľudí aj od závislosti od počasia, intenzifi-
kuje mestské prostredie. Tento trend postupne 
nadobudol celosvetový ráz. Privatizácia pries-
torov možno paradoxne demokratizuje mest-
ské prostredie. Česká televízia v súčasnosti 
odhaľuje podobné priestranstvá v zaujímavom 
seriáli Tajemství pražských dvorků.

Komunizmus nás učil, že v podstate všet-
ko nám patrí rovnakým dielom a súkromné 
vlastníctvo považoval za niečo zlé. V koneč-
nom dôsledku spôsobil takú malú celospolo-
čenskú schizofréniu – na verejnosti sme sa 
správali inak ako v súkromí. A táto schizofré-
nia sa preniesla aj do chápania priestorových 
vzťahov – k tomu, čo je vonku, čo je verejné, 
mám iný vzťah ako k tomu, čo je vnútri, čo je 
súkromné. K tomu, čo je verejné sme ľahostaj-
ní, indiferentní, k tomu, čo je súkromné, sme 
starostliví a chránime si to. Táto ľahostajnosť 
spôsobuje zhoršenú kvalitu a hygienu život-
ného prostredia a prehnaná starostlivosť zasa 
zhoršenú kvalitu a hygienu medziľudských 
vzťahov.19 Súčasný človek žijúci v meste, ale aj 
na dedine, denne prechádza dvoma typmi pro-
stredia. Svoj domov vníma ako niečo, čo treba 
úzkostlivo chrániť, ale, naopak, prostredie, do 
ktorého vykročí po opustení svojho bytu (po-
zemku) je pre neho vo väčšine prípadov úpl-
né cudzie a ľahostajné. Necíti zodpovednosť 
napríklad za okolie „svojho“ paneláka, často sa 
nezaujíma o takzvané spoločenské priestory na 
prízemí bytoviek, často nenadviaže vzťahy ani 
s vlastnými susedmi. Aj ľudí žijúcich na dedine 
pramálo zaujíma prostredie za plotom svojho 
domu. Existuje iba A alebo B. Doma alebo tam, 
na ulici nikoho.

15  Vľavo: Zeppelinfeld s pôdorysnými rozmermi 
312 m x 285 m bolo určené pre zhromaždenie až 
200 000 návštevníkov, Norimberg, Nemecko.  
zdroj: http://offizierhashem.deviantart.com/art/ [ku dňu: 
2014-12-13]) 
Vpravo: Majestátne svetelné predstavenie „Lichtdom“ 
na poslednom straníckom zjazde NSDAP, 1938. 
zdroj: http://www.reichsparteitagsgelaende.de/stationen/
zeppelinfeld.htm [ku dňu: 2014-12-13]

16  Hore: princíp fungovania konceptu panopticon 
(autor: Adam Simpson). zdroj: <http://www.nytimes.
com/imagepages/2013/07/21/books/review/0721-bks-
shonecover.html> [ku dňu: 2014-12-13]) 
Dole: panopticon Jeremyho Benthama – na návrhu 
väzenia (National Penitentiary) pracoval 16 rokov. 
zdroj: http://untappedcities.com/2013/07/18/vamp-camp-
true-blood-takes-design-cues-18th-century-prison-theory/ 
[ku dňu: 2014-12-13]
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Architektúra má potenciál byť manipuláci-
ou s ľuďmi, s priestorom a jeho kvalitou a pra-
vidlami. Manipulácia s pravidlami, vytváranie 
nových pravidiel, obohacovanie jazyka a reči. 
Manipulácia s určitou cieľovou skupinou pod-
mieňuje určite vizionárstvo. Aké sú naše túžby, 
životný štýl? Napríklad nákupné centrá vytvá-
rajú atmosféru na objednávku. Kontrola, pred-
vídanie zisku, vytváranie pohodlia, zoskupova-
nie funkcií, zvyšovanie obratu... Uplatňovanie 
„sociálneho inžinierstva“ (sociotechniky) – for-
ma manipulácie ľudí s cieľom prinútiť ich vyko-
nať požadovanú akciu (činnosť). Áno, aj taká 
vie byť architektúra – verejný priestor.

AngAžoVAnoSŤ Vo 
VErEJnom PrIEStorE
Verejný priestor má byť kultúrne a sociálne di-
verzifikovaný – socializácia, výmena informá-
cií, zábava, relax... Absorbuje naše iniciatívy, 
záujmy, ktoré niekedy sedimentujú, zanikajú, 

sú prekrývané inými, čo je čiastočne prirodze-
ným procesom, a preto je na druhej strane po-
trebné na nich treba stavať a ďalej rozvíjať po-
tenciály verejného priestoru.

Jednou z úloh architektov je vzbudiť a oži-
viť v ľuďoch záujem o priestor, v ktorom žijú. 
Vytvárať ho tak, aby sa v ňom radi pohybovali, 
aby ho začali používať, doslova, aby sa ho ne-
balí ohmatať a nadviazať s nim osobný vzťah. 
Aby vykročili zo svojej uzavretosti, angažovali 
sa (aktivácia, participácia, intervencie...). Ak 
rozprávame o demokracii verejného priestoru 
v meste, možno využiť grécky termín politeia 
ako celý rad sociálnych a politických vzťahov 
v polis (meste). 20 H. G. Liddell a R. Scott ju 
v A Greek-English Lexicon okrem iného prekla-
dajú ako „podmienky a práva občanov či občian-
stvo“, analogicky s latinským civitas.21 Dalo by 
sa to rozdeliť na aktívne (občianske) a pasívne 
(právne) roviny. Podľa Aristotela verejné prie-
story by mali slúžiť najmä na prejav názorov 

občanov, a tým prispievať k myšlienke aktívne-
ho občianstva. Ako aktéri vo verejnom priesto-
re potrebujeme nadobudnúť „občianske cnosti“.

Na druhej strane: „Niektorí súčasníci zastá-
vajú názor, že v demokracii je každý a obzvlášť 
potom vzdelanec neustále povinný, aby sa spolo-
čensky a politicky angažoval. [...] Kloním sa skôr 
k tomu, že toto zmýšľanie je tendenčne totalitár-
ne. Existuje predsa aj právo zachovať odstup, 
nevmiešavať sa, mlčať. To je základný rozdiel me-
dzi súčasnou demokraciou a tou antickou, najmä 
Aténskou. [...] V Aténach boli všetci plnoprávni 
občania povinní a dokonca boli farebnými povraz-
mi natiahnutými v uliciach nútení, aby sa podieľa-
li na všetkých dôležitých hlasovaniach. Neangažo-
vať sa politicky, to bolo trestné.“ 22 

Ďalšou základnou otázkou je, kto v súčas-
nosti tvorí verejný priestor? Previazanosť 
medzi profesiou (divinatio) vs. erudovanosťou 
(eruditio) nám čiastočne naznačujú odpoveď. 
Foucault hovorí, že architekti už dávno stratili 

17  Michael Wolf, Hong Kong, „The Architecture of 
Density“ (2002). Exoskeleton architektúry ovplyvňuje 
verejný priestor (demokracia / totalita?) Deviantné 
panelákové bývanie pôsobí dlhodobo degeneračne. 
Nemožno pochybovať o tom, že prostredníctvom 
rovnakosti priestorov, rovnakého štandardu bývania, 
chce vládnuca moc synchrónne algoritmizovať 
veľké sociálne skupiny. Princíp „Gleichschaltung“ 
bol dovedený do účinnej podoby. zdroj: < http://
photomichaelwolf.com/#architecture-of-densitiy/1> [ku dňu: 
2014-12-13]
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moc tvoriť verejné priestory, prím hrajú inži-
nieri (polytechniciens) – stavitelia mostov, ciest, 
železníc... Architekti podľa neho stratili kon-
trolu nad najhlavnejšími odvetviami – teritóri-
om, komunikáciou, rýchlosťou.

odVrátEná tVár – dIktát 
normAtíVoV – VYLUčoVAnIE 
InýCh, SLABýCh, oSLABEnýCh
Táto problematika má viaceré roviny a rôznych 
aktérov. Spoločensky najexponovanejšou sú 
zrejme bezdomovci – obyvatelia/nájomníci ve-
rejných priestorov. Verejný priestor poskytuje 
útočisko pre tých, ktorí boli vyčlenení zo spo-
ločnosti, z regulovaného prostredia. Súčasným 
trendom je ich „odstraňovanie“ zo zhromaž-
dovacích (verejných) miest mesta – nezapada-
jú do našich predstáv o verejnosti, o správnom 
verejnom priestore. Sú odsúvaní do sféry mimo 
politiky mesta – mimo politeia, kde nemajú 
právo podieľať sa na „tvorbe“ mesta. Foucault 
opisuje lode bláznov, ktoré neželaných odvá-
žajú inam, mimo hranice nášho sveta, mimo 
fyzických alebo mentálnych hradieb.

Špecifikum verejného priestoru, jeho povr-
chov, prvkov, mobiliáru je atraktorom pre mla-
dých ľudí, tínedžerov. Charakteristický životný 
štýl (niekedy aj mainstream) a aktivity s tým 
spojené, ako skateboarding, jazda na kolies-
kových korčuliach či bicykloch sú prirodzenou 
súčasťou mestského organizmu. Takéto „fláka-
nie“ sa verejným priestorom je zväčša zo stra-
ny staršej generácie vnímané ako pohoršujúce, 
neakceptovateľné, ako „deviantné“ správanie. 

Odsúvanie na kraj mesta, industriálnych zón 
má za následok stratu jednej z najživších častí 
mestskej spoločnosti, marginalizovanie jednej 
spoločansko-kultúrnej vrstvy.

Ďalšími témami sú deti a verejný pries-
tor (bezpečnosť, komunity), verejný pries-
tor z pohľadu genderovej demokracie (mača-
cie hlavy a dámy vo vysokých podpätkoch), 
demokratický prístup k telesne postihnutým 
spoluobčanom...

Na druhej strane – verejný priestor vie byť 
aj otravný, tak ako Nietzscheov trh v Zarat-
hustrovi, [...] plný veľkých hercov a hmýriacich 
sa otravných múch, ktoré ťa prepadajú ustavič-
ným Áno? či Nie?24 Nepochybne aj to prispie-
va k agorafóbii. Demokracia tu odkrýva svoju 
odvrátenú tvár v podobe obťažovania pasanta. 
Nie každý verejný priestor je ako Speakers´ 
Corner v Hyde Parku. 

Opäť zdôrazňujeme, že vo vzťahu k verejné-
mu priestoru je demokraciu potrebné vnímať 
ako rovnosť prístupu. Demokracia verejných 
priestorov v užšom zmysle slova podľa nás 
znamená ich priepustnosť, prístupnosť, príveti-
vosť, prehľadnosť, prevedenie, ale aj premenlivosť 
v čase. (→ 19) 

Urbánna demokracia všeobecne znamená:
•	 voľnosť pohybu vo fyzickom zmysle
•	 pocit fyzického aj psychického bezpečia
•	 absenciu pocitu ohrozenia atribútmi pro-

stredia – mierkou, formou, farbou, agresív-
nymi prvkami

•	 minimum zákazov – jednoznačnosť priesto-
rového riešenia a architektonických prvkov 
robí príkazy a zákazy zbytočnými

•	 prostredie dojmovo ústretové, ktoré svoju 
kvalitu ponuka, od človeka sa nedištancuje

•	 možnosť objavovať prekvapenia 
a „tajomstvá“ 

•	 „vedúca úloha kognitariátu nahradila ve-
dúcu úlohu proletariátu“ aj v urbanistickej 
mierke

záVEr
V nadväznosti na tézu o potrebe diverzity síd-
la, či podľa teórie o informačnej bohatosti pro-
stredia, ukazuje možnú budúcu cestu Wolf-
gang Welsch: „... Pre budúce mestá bude dôležité, 
aby obsahovali možnosti prechodov, viacznačnosť, 
aby zaručovali priepustnosť. Mesto má byť menej 
uzavretá perla, oveľa viac má byť bodom križova-
nia rôznych sietí. Už v mestách strednej veľkosti 
nebudú bývať len ľudia, ktorí sa tu chcú cítiť ab-
solútne ‚doma’, ale aj takí, ktorí sa tu budú môcť 
cítiť len vtedy doma, keď mesto bude efektívny 
komunikačný uzol, teda keď ponúkne dobre mož-
nosti vnútromestskej rôznosti, ako aj mimo mest-
skej komunikácie...“ � a ozajstný demokratický 
verejný priestor je toho nositeľom. Schopnosť 
zachovávať kontext je založená na schopnosti 
dekódovať a pochopiť prostredie. Ide pritom 
skôr o kontext priestorový, 20. storočie bolo 
storočím priestoru, ako písal Foucault.25 Nás 
by potešilo, keby sme mohli 21. storočie nazvať 
storočím verejného priestoru.

18  Nolliho mapa Ríma, hore originál, dole negatív – 
zvýraznenie verejných priestorov. zdroj: originál: 
http://1.bp.blogspot.com/-ycq2als4exw/tvjd_txox7i/
aaaaaaaacvk/khxqmtc3n_w/s1600/map-01b.jpg 
/ invert: autori
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