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Urbánna vitalita
Silvia Bašová Mesto ako urbánny útvar sa ustavične mení a vyvíja. 

Niektoré mestá sú stabilnejšie, iné viac dynamické, 
niektoré sú dokonca v regrese alebo stagnujú. V de-
jinách svojho vývoja sídla mali životaschopné fázy, 
ale  aj fázy útlmové. Živé, pulzujúce mesto je pred-
pokladom jeho ďalšieho rozvoja a  základom plno-
hodnotného urbánneho života. Mestská štruktúra 
ako celok je však veľmi zložitá. Vývojové etapy sídla 
možno len predvídať, regulovať, presné plány sú vys-
tavené systému podmienok, okolností, vplyvov, ale 
aj nečakaných udalostí. Špecifi cké parametre a urba-
nistické charakteristiky sídla možno z  určitých hľa-
dísk kvantifi kovať, a  teda aj vyhodnotiť. Kvalita ur-
bánneho života, kvalita sídla sa týka predovšetkým 
kvalitatívnej stránky života mesta ako celku. Zjedno-
dušene býva vyjadrená „priateľským vzťahom“  jeho 
obyvateľov a návštevníkov k mestu, stupňom tech-
nickej a  urbánnej vybavenosti. Populáciou najväč-
šie mestá ešte nemusia byť najkvalitnejšie. Ani tie 
najdynamickejšie a  najprestížnejšie mestá nie sú 
spravidla najlepšie pre život. Štruktúra komplexné-
ho vyhodnotenia kvality miest môže byť sústredená 
na určité ťažiskové kritériá a pre svoju zložitosť môže 
byť len čiastočne objektivizovaná a sumarizovaná. 

Napriek zložitosti hodnotenia posledné prieskumy 
kvality života v mestách1 s vyhodnotením 223 „top“ 
miest z celého sveta (z roku 2012) podľa tímu Mer-
cera, hlavného konzultačného poradcu nadnárodnej 
spoločnosti Worldwide City Rankings Reveal (WCRR), 
upozorňujú na zaujímavosť dominancie európskych 
veľkých a stredných miest. Prvenstvo mesta Viedne 
v danom hodnotení je potešujúce a potvrdzuje skve-
lú vyváženosť klasického konceptu mesta, spojeného 
s perspektívami kultúrno-sociálneho rozvoja v opo-
re o  rozvinutú urbánnu a  technickú infraštruktúru. 
Podľa hodnotenia 39 faktorov ďalej nasledujú mes-
tá: Zürich, Auckland, Mníchov, Vancouver, Düssel-
dorf, Frankfurt, Ženeva... Prieskum upozorňuje na 
trendy, ktoré môžu jednak pomôcť urbanistom aj ar-
chitektom k úspešnosti ich konceptov, ale následne 

aj inštitúciám a fi rmám pre ich rozvoj v danom mest-
skom priestore. 

Snáď najzásadnejšie trendy urbánnej kvality sí-
diel, ktoré možno syntetizovať zo správy WCRR Im-
portant Regional Trends, 20142 z tzv. Mercerovej lis-
tiny miest sú takéto: 

 – európske mestá budú aj naďalej dominovať medzi 
svetovými sídlami z hľadiska komplexnej mestskej 
kvality a novej urbánnej infraštruktúry, sústrede-
nej na politické a sociálne prostredie miest, eko-
nomické a sociálno-kultúrne prostredie, služby 
v zdravotníctve a školstve, dopravu a technickú 
infraštruktúru, voľný čas a kontakt na prírodné 
prostredie, kvalitu obytného prostredia,

 – vrcholom komplexných kvalitatívnych kritérií je 
aktuálne Viedeň,

 – vrcholnú city infraštruktúru má aktuálne 
Singapur.

Za megamestá s  najvyššou populáciou3 sú aktu-
álne považované: Tokio (32,5 milióna obyvateľov), 
Južná Kórea (20,5 milióna obyvateľov), Mexico City 
(20,4 milióna obyvateľov), New York City (19,75 mi-
lióna obyvateľov), Mumbai (19,2 milióna obyvate-
ľov)...4, ktoré sú také veľké počtom obyvateľov ako 
niektoré štáty. Ekonomická sila týchto miest priťa-
huje obyvateľov z ostatnej sídelnej štruktúry, ktoré 
tak čiastočne strácajú silu a význam. Do miest sa pre-
súva čoraz viac obyvateľstva z vidieka a urbánny štýl 
života sa stáva čoraz príťažlivejší a  vyhľadávanejší. 
Predovšetkým vo veľkých  mestách a  ich aglomerá-
ciách dochádza k  zosieťovaniu pracovísk a  tiež me-
dziľudských vzťahov.5 Otázka vyľudňovania vidieka, 
respektíve jeho pohlcovania megamestami je otáz-
na, veď miera práce na hospodárstve a  v  krajine je 
a  bude potrebná, kým si spoločnosť zachová svoju 
bytostnú potrebu rovnováhy urbánneho a  rurálne-
ho. Defi cit kontaktu s  prírodou ľudia v  megames-
tách výrazne pociťujú a čoraz väčšmi zaznamenáva-
jú aj následné strádanie v  zdraví. Obyvatelia miest 
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deklarujú svoje potreby hľadaním zdravého štýlu ži-
vota v meste a ako náhradu väzby na pôdu a príro-
du využívajú športovo-rekreačné aktivity, relax v prí-
mestských záhradách, chatách, pobyty v letoviskách, 
dovolenky v prírode a na vidieku. Trvalo udržateľný 
mestský spôsob života je možný len pri vyváženosti 
urbánnych aktivít s prírodnými a rurálnymi. Mestské 
obyvateľstvo hľadá podoby tejto rovnováhy aj pria-
mo v  mestách. Obľúbené sú tzv. mestské záhradky 
v  opatere lokálnych obyvateľov, spravovanie zele-
ne parkov a námestí v opatere občianskych združe-
ní, klubov, škôl. Touto formou sa vytvára bližší vzťah 
obyvateľov k  zeleni a  následne možno pozorovať 
rozvoj susedských vzťahov. Zelené terasy a  strechy 
dopĺňajú pobytovú zeleň na úrovni vyšších podlaží. 
Umelé kopčeky v nádvoriach fi riem a terénne zmeny 
v obytných vnútroblokoch pomáhajú doplniť prírod-
né vlny v rovinatom teréne. Fragmentálne ekohospo-
dárenie v meste a zakladanie tzv. mestských fariem 
vo vytypovaných lokalitách nie je len trend nového 
typu urbánnych aktivít, ale aj smerovanie k rovnová-
he životného štýlu mestských obyvateľov a  istý va-
riant ekoobnovy sídiel.

Mestá: New York, Londýn, Paríž a Tokio predstavu-
jú podľa medzinárodných sídelných štatistík štvoricu 
najprestížnejších miest sveta. Ich top postavenie 
vyplýva z  hospodárskych úspechov z  hľadiska eko-
nomickej roviny globalizácie, v dôraze na voľný me-
dzinárodný tok tovaru, služieb, fi nančného kapitálu 
a pracovných síl.6 

Život v mestách aj vo veľkomestách má svoje pul-
zovanie a pravidelné fázy: ráno, na obed, popoludní, 
večer, v  noci. Meniaci sa kolobeh života v  bránach 
mestského organizmu mesto môže, a aj by mal obo-
hacovať, ale pri megamestách, pri nadmernom strese 
a prevádzkovom stereotype, pri nerovnováhe pešie-
ho života voči lievikom dopravných koridorov, dochá-
dza k nerovnováhe prežívania urbánnej dynamiky. Na 
prvý pohľad sa zdá, že centrum mesta pulzuje tým 
lepšie, čím poskytuje viac aktivít a atraktivít. 

Z  takýchto dôvodov by sa dalo predpokladať, že 
čím rušnejšie mesto, tým viac turistov, tým viac vý-
beru kultúrnych podujatí, a tým aj viac kvality? Zrej-
me nie. Vyvážené mesto má prítomné dynamické 
zóny, ale  aj pokojné a  tiché zóny. Má aj atraktívne 
časti, aj zóny relaxu a tiež menej výrazné jednoduché 
urbánne zoskupenia. Je nevyhnutné doplniť aj proti-
váhu: k hluku a aktivitám oddych, relax aj ticho.

Obyvatelia miest, ktorí hľadajú optimálne síd-
lenie7, spojené s  kvalitou života a ponukou pracov-
ných príležitostí, hľadajú ekonomicky silné sídla, ale 
aj kultúrne naplnenie. K  práci potrebujú protiváhu 
relaxu a k mestskému životu zasa protiváhu prírody 
a rurálneho prostredia. V neposlednom rade mestskú 
kvalitu determinujú aj sociálne vhodné podmienky 
pre život jednotlivca i rodiny, možnosti vytvárať sku-
piny, komunity, združenia a  iné vzťahy v  rámci síd-
la či jeho lokálnych častí. Urbánna vitalita by mala 
byť prínosom a bonusom pre obyvateľov aj v zmys-
le sociálnom, v  zmysle vytvorenia spolupatričnosti 
s lokálnou komunitou a v zmysle integrity s mestom, 
v ktorom žijú. Priateľská forma sídelných a lokálnych 
medziľudských vzťahov vytvára príťažlivosť sídlenia 
a zvyšuje vitalitu mesta. Takáto väzba na mesto má 
okrem iných parametrov aj význam identifi kácie s lo-
kalitou bývania. 

K stratám sídelnej identifi kácie a oslabeniu vitali-
ty verejných priestorov došlo v našich mestách pre-
dovšetkým veľkokapacitnými zástavbami panelových 
sídlisk v šesťdesiatych až deväťdesiatych rokoch 20. 
storočia, ale aj zástavbou stereotypnými súbormi in-
dividuálnej bytovej zástavby (IBV), ktoré sú väčšinou 
lokalizované na periférií a na predmestiach. Čím hl-
bšie vnikáme do stredu mesta, tým viac rozmanitosti 
a identity pre samotné bývanie nachádzame. Vzťahy 
k mestu a k miestu, v ktorom človek žije, predstavujú 
významnú rovinu základných existenciálnych potrieb 
človeka. Tieto vzťahy sa viažu na identifi káciu s kon-
krétnym urbánnym priestorom. Ako píše Christian 
Norberg-Schultz vo svojej knihe Genius loci: „Identita 

človeka predpokladá identitu miesta, a preto je sta-
bilitas loci základnou ľudskou potrebou.“8 Vitalita 
mesta je preto hodnotiteľná aj v zmysle otázok vý-
beru možnej lokalizácie bývania obyvateľov a výbe-
ru trasovania ťažiskového pohybu autodopravy, MHD 
i  peších k  najvýznamnejším uzlovým a  lineárnym 
verejným priestorom. Živosť verejných priestorov, 
predovšetkým námestí, je magnetom návštevnosti 
mesta. Tento klasický princíp mesta je v súčasnosti 
spochybnený a doplnený aj inou škálou živých uzlov, 
línií a miest. Ponuku základných verejných priesto-
rov historického jadra mesta (HJM) (námestí, nádvo-
rí, peších ulíc, mestských tried) dopĺňajú nové prie-
story v širšom centre mesta – revitalizované areály 
bývalého priemyslu, revitalizované doky, priestory 
obnovených trhov, mestských slávností, udalostí, ale 
aj otvorené pódia, amfi teátre pre nové kultúrne po-
dujatia v  centrálnych mestských, ale aj periférnych 
uzloch.

Vitalita stredných a veľkých miest je ambícia, ku 
ktorej mestá a  ich správa ašpirujú. Má svoju svetlú 
aj  tmavú stránku. Pokiaľ mestá napredujú vyrov-
naným spôsobom, teda zo stránky rozvoja kvalit-
nej urbanisticko-architektonickej štruktúry a  tiež 
zo stránky funkčnej variability a  prevádzkovej jed-
noznačnosti, prirodzene,  narastá kvalita mestského 
prostredia, rastie spokojnosť obyvateľov. Často však 
mestá ekonomickou akceleráciou a komerčnou silou 
smerujú skôr k  zrýchlenej dynamickej koncentrácii 
ako k  vitálnej plnohodnotnej substancii. Súčasné 
hospodársky významné mestá sú pod veľkým tlakom 
vysokého počtu obyvateľov, prestížneho ekonomic-
kého prosperovania na úkor ekologického a sociálne-
ho napredovania. To sa odráža v poklese kultúrneho 
a duchovného statusu miest a dôraz na komerciali-
záciu následne vplýva aj na jeho obyvateľov. Dyna-
mická koncentrácia pohybu ľudí vo veľkomeste, spo-
jená s  príznakmi globalizácie, premieňa atmosféru 
každodenného života v štruktúre mesta do zjednodu-
šenej schémy na užívateľský priestor pre realizáciu 

Portugalsko, Lisabon, tradičná pešia zóna a jej 
lokálne zastavenia. Foto: Silvia Bašová
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základných urbánnych činností. Príčiny stresu vo 
veľkomestách sú výrazne podmienené počtom oby-
vateľov, nadradenosťou automobilovej dopravy vo 
funkčno-prevádzkovej schéme mesta a následne hek-
tickým štýlom života. Stredne veľké mestá dosahujú 
vyššie hodnoty kvality a  integrity urbánneho živo-
ta (hodnotenie WCRR9) ako mestá najväčšie a  naj-
viac zaľudnené. Poznateľné komunity obyvateľov tu 
majú väčšie predpoklady uplatnenia ako v  megasí-
delných štruktúrach. Miera vhodnej urbanity a spo-
kojnosti obyvateľov, a teda aj kvality mesta a súladu 
jeho charakteristík, by sa mala sústrediť viac na vy-
váženosť mestotvorných parametrov ako na expanziu 
v dôsledku hustoty obyvateľov na hektár a následnej 
sídelnej dynamiky.  

Globalizácia a  relativizácia celkového životného 
štýlu mestského obyvateľstva preniká do súkromia 
komunít, skupín a jednotlivcov. Na jednej strane sa 
otvorenosťou mediálnej spoločnosti stráca súkro-
mie jednotlivých osôb i rodín, na druhej strane pri-
búda anonymita a  narastá relativizácia pracovných 
aj osobných vzťahov. Navyše s nástupom 21. storočia 
nahradili virtuálne prepojenia určitú mieru bežných 
osobných kontaktov. Sociálne siete prepojili novou 
formou ľudí aj fi rmy, aj spoločnosti a podoby kontak-
tov formou zosieťovania nasmerovali mestá od typu 
metropoly k mestám typu metapoly.10 „Globalizácia 
bola jedným zo spúšťačov procesu transformácie met-
ropoly na metapolu. Čo je príznačné pre globalizáciu, 
je úžasná akcelerácia celého procesu, ktorá bola v po-
sledných troch dekádach umožnená synergickým spo-
lupôsobením zmien v  politickej, ekonomickej i tech-
nologickej sfére.“11 

Prečo teda mnohé európske mestá (Viedeň, Zürich, 
Mníchov, Düsseldorf...) napriek tlaku súčasnej vir-
tuálne formovanej spoločnosti aktuálne dominujú 
v  kvalitatívnych parametroch pri porovnaní miest 
sveta? Základné príčiny siahajú pravdepodobne do 
ich vývojových etáp historického formovania. Ich pô-
dorysné schémy boli overené tradíciou klasického 
urbánneho priestoru. Kompaktné jadrá európskych 
miest majú čitateľnú osnovu námestí, ulíc, blokov. 
Ostatné časti širšieho centra mesta sa na jadro viažu 
a  dopĺňajú ho. Historicky štruktúrované centrá eu-
rópskych miest sú v súčasnosti navyše doplnené mo-
dernou technickou infraštruktúrou. Zdá sa, že nové 

technológie nepohltili tieto klasické mestské štruk-
túry, práve naopak, sú nevyhnutnými parametrami 
kvality súčasného života jeho obyvateľov. 

Tým, že mestá kontinuálne nadväzujú na princípy 
klasického urbánneho priestoru, ponúkajú aj väčšiu 
bázu stability a zároveň možnosti variabilného mo-
delovania verejných priestorov a  vitálnych funkcií. 
Zachovávajú si zmysel mesta a identitu miesta proti 
sústave nových neidentifi kovateľných miest, do kto-
rých skĺzavajú stereotypy budovania nákupných par-
kov a indiferentných administratívnych celkov. 

Miliónové megamestá sú na tom aktuálne kriticky. 
Prílivom mestského obyvateľstva rastú prevádzkové 
nároky a  nároky na dopravnú infraštruktúru. Tieto 
mestá sú preťažené najmä automobilovou dopravou 
v dôsledku vysokej zaľudnenosti, a tým následne aj 
potrebou nevyhnutnej superštruktúry technickej sú-
stavy, ktorá potom spravidla stráca mierku peších 
a dominuje nad celým mestom. Hoci takýto prevádz-
kový nosný systém tu organizuje presuny ľudí a dy-
namizuje mesto, predsa jeho dopravná preťaženosť, 
alebo dominancia, veľkomesto degraduje na pre-
vádzkový supersystém a následne oslabuje a potláča 
vnútorný obraz mesta do schémy jeho obsluhy. Peší 
pohyb v megamestách ostáva sústredený v ostrovoch 
pešej zóny a v hierarchii ostatných námestí a bulvá-
rov. Stáva sa však v  rozsahu celomestskej štruktúry 
len doplnkom MHD a ostatnej dopravy z hľadiska do-
chádzkových vzdialeností. Zaiste aj tu je možná a ne-
vyhnutná humanizácia ulíc, dlhých mestských tried 
a najmä podzemných vrstiev metra. Prieniky ekolínií 
a mikrozastavení v dlhých peších trasách pomáhajú 
zmierniť dosah veľkokapacitných mestských tried 
a bulvárov na peších. 

Práca sa vo veľkomeste v  značnej miere presúva 
aj do pozície virtuálneho kontaktu s  pracoviskom, 
ale to nepokrýva a nenahrádza ostatné presuny ľudí 
v rámci komplexných urbánnych vzťahov. Veľkomes-
to je stresované rannou a večernou dopravnou špič-
kou. Jeho obyvatelia strácajú v dopravnej špičke čas 
získaný modernými technológiami. Presuny za prá-
cou znamenajú vzďaľovanie z  lokálnych viazaností 
obytného urbánneho mikroprostredia, keďže ich kaž-
dodenný život spravidla funguje na veľkom celku út-
varu mestskej aglomerácie.

Európske zaradenie Svetové zaradenie Mesto Kvalita života

1 1  Viedeň 108.6

 2 2  Zürich 108.0

3 3  Ženeva 107.9

 4 6 Düsseldorf 107.2

5 7  Frankfurt 107.0

Tabuľka 1

Mercerova listina poradia pre život 
najkvalitnejších miest sveta

Zdroj: http://www.archdaily.com/356449/2012-worldwide-
city-rankings-reveal-important-regional-trends/
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Miesta spoločenských, kultúrnych a  komerčných 
dejov – jadrá miest a predovšetkým ich námes-
tia a  hlavné ulice, fungujú v  centrách miest ako 
kompaktné útvary a priestory s najvyšším spoločen-
ským potenciálom. Preto smerujú súčasné revitali-
začné koncepty miest k dôrazu na peší pohyb v jadre 
i v širšom centre, podporujú aktivizáciu a animáciu 
verejného priestoru, podporujú cyklopohyb, doplne-
nie cyklotrás a tiež smerujú k dôrazu na uzlové zasta-
venia toku peších na priestoroch malých aj  väčších 
námestí v hierarchickej štruktúre a kompozičnej os-
nove mesta.  

Návrat k  miestu a  k  jeho identifi kácii, návrat 
k humánnej mierke a dotvorenie verejných pries-
torov je možné a potrebné. Potvrdzuje pretrvávanie 
klasickej formy podstaty sídla. Význam miesta, sila 
lokality a  sila genia loci je pre návštevníka mesta 
dôležitejšia ako široká ponuka obchodných centier 
s užívaním ich funkčných potenciálov. Ak však mesto 
nepodporí miesto v  jeho rozmanitosti vo verejnom 
priestore, peší život sa reálne presúva do obchodných 
centier. Súčasný človek siaha po extrémoch ponuky 
mesta, s ambíciou čím viac pracovať, užívať si akti-
vity, dynamizovať voľný čas, avšak za cenu rýchleho 
opotrebovania svojich fyzických aj psychických síl. Vi-
talita mesta a miesta by nemala znamenať stály rast 
dynamiky funkcií a  prevádzok. Optimálna dynami-
ka verejného priestoru má základ vo funkčnom type 
priestoru (spoločenské námestie, reprezentačné ná-
dvorie, trhová pasáž...), ďalej v  miere voľnej scény 
s variabilným využitím a nakoniec v miere dotvore-
nia doplnkami designu a zatraktívnenia doplnkový-
mi efektmi. 

Urbánna vitalita – živosť mesta, vitalita cen-
tra, kultúrna a spoločenská kulminácia sú prirodze-
ne očakávané parametre v centrách miest, majú však 
svoje danosti a  možnosti premien. Živosť mesta sa 
sústreďuje v  rovine smerovania k  vitálnym funkci-
ám urbánneho priestoru: v  smere k centrálnym ná-
mestiam, k  obchodným areálom a  spoločensko-ko-
merčným centrám, k obchodným mestským triedam 
a uliciam. Vitalita sa tiež koncentruje v rovine vyso-
kej návštevnosti priestorov s atraktívnym mestským 
interiérom a jeho aktívnym parterom. Pozícia parteru 
a variabilita jeho prvkov sú potom v priamom dotyku 
s peším životom. „Parter plní v hierarchii priestorov 

významné poslanie. Podieľa na formovaní obrazu ob-
jektu ako celku, skupiny objektov, a v konečnom dô-
sledku na formovaní obrazu urbanistickej štruktúry. 
Svojím charakterom napomáha vtláčať ráz identity 
priestoru, dosahovať priestorovú príťažlivosť a kon-
tinuitu prostredia.“12

Vitalita mestského priestoru sa prejavuje tiež 
v prienikoch do vnútra ulíc a mestských blokov, v pa-
sážach, nádvoriach... Zaujímavosťou sú aj vertikál-
ne prepojenia rovín aktivity mestskej vybavenosti 
s  nadzemnými a  podzemnými úrovňami. Bezbarié-
rové rampy a eskalátory dokážu prepojiť uzly metra 
s námestím, nádvoria s viacpodlažnými rovinami ob-
chodnej a kultúrnej vybavenosti. V starom meste to 
môže byť prienik s lokalitami významných archeolo-
gických nálezov, respektíve atraktívnych podzem-
ných podlaží a pivníc.

Ohniská spoločenských, kultúrnych a komerčných 
dejov – jadrá miest a  predovšetkým ich námestia 
a  hlavné ulice, fungujú v  centrách miest ako kom-
paktné útvary a priestory s najvyšším spoločenským 
potenciálom. Takto sa navrstvili vo vývoji mestskej 
štruktúry a  pokiaľ sú vitálne a  hierarchicky animo-
vané, sú stále v centre diania. Voľba peších v centre 
mesta môže byť smerovaná práve tou najatraktív-
nejšou trasou, zvlášť u  turistov. Avšak voľba trasy, 
smerov a cieľov jednotlivca i skupín v meste je jed-
noznačne slobodnou voľbou, ktorá uprednostňuje 
rôzne hľadiská a je motivovaná i obmedzovaná kon-
krétnymi okolnosťami.

„Je to predsa na nás, čo v mestách žijeme a chodí-
me – aké imaginácie im prisúdime či aké z nich do-
kážeme pre seba a okolie vydolovať. Vysiela ich ur-
čite sama architektúra, ale aj ona sa napokon stáva 
ilúziou, tak ako sa ňou môže stať prázdny priestor a 
mesto. Je to vtedy, keď vynalieza novú scénu, novú 
udalosť, ktorá ju presahuje.“13 

Pôvodné námestia v súčasnosti síce musia odolá-
vať tlaku hromadnej komercie, profanizácie, dehu-
manizácie života a degradácie kultúrnych dejov mes-
ta, ale predsa v zmysle svojho konceptu demonštrujú 
svoju identitu a pôvodnú podstatu. Tlak rekla-
my, nového designu a nevhodný výber kultúrnych ak-
tivít sú často aplikované v neustrážených dimenziách 
pre mesto a jeho obyvateľov. Kultúrny zmysel mesta 
je potrebné ustrážiť a  zachovať aj v ponuke aktivít, 
ktoré sa usporadúvajú v jeho verejných priestoroch. 

Rebríček Najvitálnejšie mestá 
(podľa časopisu Economist 2011)

Mestá s najvyššou kvalitou pre život 
(podľa Mercera 2010)

Najglobálnejšíe mestá 
(podľa A.T. Kearneyho 2010)

1 Vancouver Viedeň New York

2 Melbourne Zürich Londýn

3 Viedeň Ženeva Tokio

4 Toronto Vancouver, Auckland
(delia sa o 4. miesto)

Paríž

5 Calgary Hongkong

6 Helsinki Düsseldorf Chicago

7 Sydney Frankfurt, Mníchov
(delia sa o 7. miesto)

Los Angeles

8 Perth, Adelaide
(delia sa o 8. miesto)

Singapur

9 Bern Sydney

10 Auckland Sydney Seoul

Tabuľka 2

Komplexné porovnanie najvýznamnejších svetových 
miest – metropolí uvádza v sumárnom hodnotení Global 
Sherpa, 2011. http://www.globalsherpa.org/cities-world-city
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Vplyv aktivít na návštevníkov je síce o slobodnom vý-
bere podujatí, ale necháva stopu na všetkých účast-
níkoch života mesta.

Ľudia podvedome i koncepčným kompozičným na-
vádzaním smerujú k  ťažisku urbánnej štruktúry. Ich 
voľba a  výber atraktívneho, potrebného alebo pod-
ľa situácie zvoleného smeru a  priestoru v  meste je 
samozrejme veľmi individuálna, rozmanité je aj po-
ňatie centra. Dôkazom toho je i téma špecifi ckej prí-
ťažlivosti ne – centier, ne – kompaktných uzlov a ne 
– tvarovaných avandgartných a under-groundových 
priestorov počnúc od chátrajúcich docklands a  sta-
rých priemyselných areálov až po typy podmostí, po-
stasanovaných častí a kolorit predmestia či periférie. 
Príťažlivosť takýchto miest je len efemérna, je do-
bovým protestom všetkého spoločného a  komplex-
ného. Devastované a málo kontrolované časti mes-
ta sa stávajú aj asociálnym prostredím. Z výskumov 
mestskosti prostredia vyplýva,14 že ani rozľahlé pries-
transtvá voľne plynúcich nedefi novaných plôch zele-
ne nie sú vhodné na mestské aktivity. Nedokážu po-
skytnúť zmysluplný priestor na komplexné kultúrne 
deje a sociálne procesy, ktoré sú kľúčovými pre dobrú 
mestskú formu. 

Priestor na kultúrne podujatia by mal byť pries-
torovo defi novaný, jeho charakteristiky jasné a čita-
teľné, ideálne je námestie, spravidla vymedzené:
a. štyrmi pevnými kontúrami 
b. ako najzákladnejší typ námestia (podoby štvorca 

a obdĺžnika a ich modifi kácie)
c. troma pevnými kontúrami a  jednou polootvore-

nou stranou
d. ako námestie tvaru U alebo L s doplnením jednej 

strany zeleňou alebo iným predelom
e. dvoma pevnými kontúrami alebo dvoma poloot-

vorenými stranami 
f. ako námestie šošovkovitého tvaru, prípadne para-

lelných urbánnych kontúr a voľných strán
g. jednou kontúrou a prírodnou líniou vodného toku

h. typy nábrežných priestorov a promenád s mož-
nosťou zastavení v rozšírených uzloch.

Účastníci podujatia potrebujú toto vymedzenie 
z hľadiska svojich psychologických potrieb. Otvore-
ná scéna má byť priestorovo defi novaná, má byť opo-
rou pre dej a jej architektonická skladba by mala byť 
výnimočná a signálna. Urbánne vymedzené priestory 
s nudnou a všednou architektúrou, s nevhodným mo-
biliárom a príkrou reklamou ešte stále nie sú vhod-
nými pólmi kultúrnych udalostí. 

Iným typom priestorov na kultúrne podujatia je 
nádvorie, pasáž, strešná rovina, významné uzly po-
dzemného križovania metra, ale aj mestské parky 
a záhrady.

Mesto, ako veľká rozmanitá štruktúra, je v  usta-
vičnej premene. Práve jeho variantnosť prostredí je 
vhodnou ponukou priestorov námestí, nádvorí, zá-
kutí a miest na spoločenské a kultúrne aktivity jeho 
obyvateľov aj  návštevníkov. Spoločenské stretanie 
v  útrobách mesta môže byť podnietené zažívaním 
kultúrnych dejov, obchodnou a  trhovou funkciou 
alebo ponukou oddychu i formami nového poznania. 
Podľa intenzity interakcií v danom mieste možno ho-
voriť o dynamickom, aktívnom, pokojnom až neutrál-
nom prostredí.  

Historické jadrá i  dnešné centrá miest sa sústre-
ďovali zo svojej podstaty predovšetkým na kultúrne 
a  spoločenské dianie mesta. Tak prirodzene počíta-
li viac s návštevníkmi domácej a turistickej kliente-
ly ako s  účasťou domáceho obyvateľstva. Súčasný 
prístup premeny námestí na pódiá „turistickej aré-
ny“ je však dosť jednostranný a námestia sa stávajú 
multifunkčnými divadelnými scénami s koncentráci-
ou rozmanitej kultúrnej ponuky. Európska urbánna 
turistika má svoje špičkové mestá, trasy, námestia 
a zastavenia. Vyváženosť tvoria prírodné póly mesta 
– smerovanie k nábrežiam, zálivom, parkom a mest-
ským záhradám. 

Taliansko, Rím, atraktivita a stabilita významných 
peších uzlov a trás. Foto: Silvia Bašová
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Brent Toderian, kanadský urbanista, šéf územného 
rozvoja mesta Vancouver15 upozorňuje na stagnáciu 
urbánneho rozvoja mestských centier aj v dôsledku 
absencie idey rodín v  meste. Ak chcú centrá miest 
napredovať, potrebujú byť dotvorené aj s upovedo-
mením a dôrazom na funkciu bývania, sústredeného 
na rozvoj rodiny, na funkčné potreby detí a mladých. 
Počítať s mierou bývania znamená uplatniť vhodnú 
polyfunkčnosť. Realita ukazuje na starnúce obyva-
teľstvo starého mesta. Tento pokles vitality býva-
júcich je signálom pre novú stratégiu mesta a  jeho 
zastupiteľstva. V starom meste chýbajú malé single 
byty, štartovné byty pre mladé rodiny, malé a stredne 
veľké byty, jedno a dvojgeneračné byty, trvalé a pre-
chodné typy bývania... S nárastom možností bývania 
mladých ľudí a rodín má staré mesto šancu byť pl-
nohodnotným a vitálnym. Tento proces nesie v sebe 
spúšťacie funkčné nadväznosti: materské školy, ško-
ly, základné umelecké školy, ihriská, sieť základných 
obchodov a tiež športovo-relaxačné zóny či zariade-
nia. Ich miera, mierka a dostupnosť a urbánne integ-
rovanie sú samozrejme potrebné s ohľadom na danú 
mierku a štrukturáciu starého mesta. Tak možno po-
zastaviť vyprázdnenie centra na úkor výstavby mega-
areálov obchodných centier.

V centre mesta, v HJM predsa vždy mali svoje mies-
to aj rôzne školy, kúpele, umelecké centrá... Tak prečo 
sa vzdať toho, čo tam patrí? 

Aké sú teda aktuálne predpoklady vitality mesta 
a jeho trvalo udržateľného rozvoja? Urbánna osnova 
a jej rozvoj sa musia dopĺňať a vyvažovať:

 – rámec downtownu, nielen ako kultúrna vitrína, ale 
multifunkčná základňa s doplnením bývania a po-
nukou aktivít aj pre obyvateľov, nielen pre turis-
tov a užívateľov kultúrno-spoločenských atrakcií

 – širšie centrum nielen ako obal kompaktného mes-
ta s fungujúcou prevádzkovou osnovou, ale ur-
bánna sústava s doplnením a rozšírením osnovy 
pešieho života ulíc a námestí.

Vitalita centra mesta je nerozlučne spojená s návra-
tom k humánnym parametrom:

 – dôraz na peší pohyb, cyklopohyb a mierka človeka
 – funkčná pestrosť viacgeneračných mestských 
aktivít

 – animácie dejov a participácia obyvateľov na zlep-
šení života mesta

 – *ponuky variantného relaxu, umeleckých a tech-
nických aktivít atď.

Tak môže „vitalita urbi“ prispieť k  udržateľnému 
rozvoju a kultúrnemu statusu miest. Hlavné mesto 
kultúry, zatiaľ vyhodnocované pre Európu od roku 
1985 s titulom Európske hlavné mesto kultúry je jed-
na z najvýznamnejších iniciatív Európskej únie v ob-
lasti podpory kvality miest. Poznávanie kultúrneho 
bohatstva a rozvoj kultúrnej výmeny krajín EÚ tvorí 
podnety medzi krajinami, regiónmi i mestami, pod-
nety k  spolupráci nielen na poli kultúry a umenia,. 
ale stúpa aj návštevnosť a s tým súvisiaca kvalita slu-
žieb a infraštruktúry dotknutých miest Vitalita mes-
ta nadobúda takto európsky rozmer a  pre vybrané 
mestá predstavuje tento titul príležitosť zdôrazniť 
priority, zmeniť svoj imidž, pritiahnuť turistov a zvi-
diteľniť sa vo svete. Kým v  roku 2013 to boli mes-
tá: Marseille a Košice, v roku 2014 je to Umeå a Riga 
a  v  roku 2015 sa pripravuje titul Európske hlavné 
mesto kultúry pre Mons a Plzeň: 

 – 2013: Marseille (Francúzsko) – Košice (Slovensko) 
 – 2014: Umeå (Švédsko) – Riga (Lotyšsko) 
 – 2015: Mons (Belgicko) – Plzeň (Česko) 16

Správne usmernená vitalita môže optimálne dyna-
mizovať centrum bez narušenia vnútorného obrazu 
mesta a s dôrazom na atraktivitu najvýznamnejších 
verejných priestorov podporiť existujúce kvalitatívne 
stránky urbánneho konceptu. Dôraz na pešiu zónu, 
respektíve jej rozšírenie, dotvorenie mestského in-
teriéru verejných priestorov, obnova parkov, nábreží 

a lokalít relaxu sú základné priestory mestskej štruk-
túry na vitálne spoločenské funkcie.

Tento prístup vytvára mesto viac priateľským (city 
– friendly z angličtiny, Stadt – freundlich z nemči-
ny), udržiava mierku človeka, humanizuje prostre-
die. Priateľské mesto zachováva a rozvíja takú vita-
litu mesta, ktorá je orientovaná svojimi bonusmi pre 
obyvateľov i návštevníkov a tiež potvrdzuje identitu 
miest mesta vo významných polohách. Koncept do-
tvorenia miest s identitou je pre mesto potrebný aj 
tam, kde už bola urbánnym rozmachom nerozvážne 
devastovaná. Živosť komerčná však môže mesto aj 
degradovať. Takýto prístup vytvára pretlak komerč-
ných príležitostí, zamoruje verejný priestor nadmer-
ným hlukom a svojou rozpínavosťou vytláča kultúrne 
podujatia. Experti na kvalitu a  stabilitu mestských 
štruktúr hľadajú parametre zlepšovania života:
i. v mestách, ktoré sú prestížnymi top štruktúrami
j. medzi európske hospodársky najsilnejšie mestá 

patria Štokholm (Švédsko), Utrecht (Holand-
sko), Ženeva (Švajčiarsko), Zürich (Švajčiar-
sko), Luxemburg (Luxembursko), región Brusel 
(Belgicko)...17

k. v mestách, ktoré sú v defi cite niektorých základ-
ných kvalitatívnych faktorov

l. v mestách čiastočne devastovaných a v degrado-
vaných územiach. 

Vyhľadávané trendy rozvoja miest nemôžu stavať ur-
bánny rozvoj len na nových technológiách a na logike 
územného fungovania. Výrazne technokratické tren-
dy a  narastajúce zosieťované typy pracovísk nemô-
žu prioritne prispieť k obnove mesta, pokiaľ nebudú 
vyvážené rovinou kultúrnych,  humánnych a  sociál-
nych parametrov. W. J. Mitchell v publikácií e-topia: 
Urban Life, Jim-but not as we know it hovorí o fáze 
miest 21. storočia, ktoré nesú znaky dematerializácie, 
demobilizácie, hromadnej personalizácie, inteligent-
nej prevádzky a mäkkej transformácie.18 Paradoxom 
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dematerializácie je možný praktický materializmus 
vo vysokých nákladoch na životný štýl. Demateriali-
zácia preniká do spôsobu života jednotlivcov i  sku-
pín. Správna voľba je nájsť rovnováhu s  výhodou 
využívania oboch spôsobov komunikácie, reálnej 
aj virtuálnej. Stratégia mestskej správy musí v téme 
udržateľnosti miest integrovať ekonomický, sociál-
ny a kultúrny význam mesta, v zapojení reálnej časti 
obyvateľstva a jeho participácií na konceptoch mes-
ta, rozhodnutiach a  reálnych výstupoch a tiež s vý-
hodou využívať systém elektronického spracovania 
analýz, podkladov a dát.19 Informovať, spolupracovať 
a spoluvytvárať mestské štruktúry formou zapojenia 
verejnosti participatívnym plánovaním je cesta akce-
lerácie dynamických mestských štruktúr. Zástupcovia 
mesta a urbanisti tu majú nezastupiteľné dominant-
né postavenie. Čím viac sa plánovací a realizačný pro-
ces prepojí s účasťou obyvateľov, tým väčšia je miera 
úspešnosti. Zachovať kontinuitu vývoja miest a  ich 
verejných priestorov je možné len vrstvením a synté-
zou najkvalitnejších odborných výstupov a teamovou 
spoluprácou mesta, odborníkov a obyvateľov, tiež so-
ciálnou kontrolou prostredia najvýznamnejších city 
štruktúr. Existencia sociálnej kontroly v meste a spo-
lupatričnosť, poznateľnosť obyvateľov je charakte-
ristická zvlášť pre malé mestá. Je istotou a  stabili-
tou pre ich vývoj a dôležitou hodnotou pre prúdenie 
aktivít vo verejnom priestore. Vo veľkých mestá je 
však možné a tiež potrebné takéto sociálne interak-
cie podporiť a rozvíjať. Vytvárať mieru bývania v HJM 
a  v  centre, preferovať spôsob zástavby, ktorý pod-
poruje susedstvá. V  polyfunkčných zónach vytvárať 
priestorové možnosti vybudovania ohnísk stretáva-
nia pre komunity, spoločenstvá. V parteri, v nádvo-
riach a vnútroblokoch vytvárať priestor na spoločen-
ské aktivity rozmanitého rázu... Digitálne sociálne 
siete nemusia byť prekážkou takéhoto rozvoja. Ani 
digiphile, ani digiphobe, ale stredná cesta využitia 
predností týchto spôsobov formovania sociálnej vi-
tality miest, ako Mitchell nachádza východisko post 

– post – modernej spoločnosti v e-opií.20 Presadzuje 
vytvorenie systému mesta, ktoré využíva nie expan-
zívnejšie, ale múdrejšie a  kvalitnejšie svoje danosti 
a potenciály. Priorita pohybu a života, ktorý stál pri 
zrode mesta. Takto argumentuje Miroslav Marcelli21 
rizomatický pohyb, ktorý akceleruje mesto. Tento 
princíp sa neženie po hlavných triedach mesta, ale 
neviditeľne pracuje vnútri mestského organizmu, je 
hnacím motorom vnútornej dynamiky života mesta. 
Jeho prejavy nie sú lineárne ani centrálne viazané. 
Mesto sa takto vo svojej vnútornej štruktúre stáva 
otvoreným pre vstup vitálneho princípu, ktorý sa ne-
riadi ani zákonom ani slobodou, ale má svoje vlastné 
spôsoby prejavu, ktoré vnútorne i navonok konštitu-
ujú povahu mestského priestoru.22

Parametre kvality miest čoraz väčšmi súvisia s ur-
bánnym spôsobom ekoprežitia a viažu sa v mestách 
čím ďalej, tým viac na mieru a  mierku človeka ako 
jednotlivca a  takisto spoločenstva. Ekoprežitie je 
nielen o ekológií, ale aj o meste, ktoré podmieňuje 
udržateľné parametre rozvoja. Pre mestá je mimo-
riadne dôležitá rovnováha urbánneho prostredia do-
plnená prírodným prostredím, rovnováha aktívneho 
života doplnená oddychom, rovnováha komerčného 
a  nekomerčného vybavenia, rovnováha spoločných, 
poloverejných a  súkromných priestorov a  podobne. 
Slovenské mestá v  posledných rokoch tiež partici-
povali na environmentálnych programoch fi nančne 
podporených Európskym fondom regionálneho roz-
voja: na EU INTERREG, ďalej využívali rôzne tema-
ticky zamerané granty a fondy, napríklad Vyšehrad-
ský fond.23 Slovenské mestá mali možnosť zapojiť sa 
do rôznych iniciatív na podporu a ochranu životného 
prostredia ako napríklad URBACT II., s  cieľom pod-
poriť výmenu skúseností medzi európskymi mestami 
v súlade s Lisabonskou stratégiou. Zapojiť sa do Ini-
ciatívy CIVITAS, ktorá mestám pomáha z  prostried-
kov rámcového programu pre výskum a rozvoj fi nan-
covať projekty zamerané na environmentálne ciele, 
energetiku, zefektívnenie a  ekologizáciu mestskej 

Viedeň, Stephansplatz – vyváženosť klasickej 
koncepcie mesta s hodnotami vysokej 
urbánnej kvality. Foto: Silvia Bašová

Bratislava, Hlavné námestie, aktívny parter, 
animácie a mobilné stánky. Foto: Silvia Bašová
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1 Tím Mercera, hlavného konzultačného poradcu nadnárodnej 
spoločnosti WCRR skúma prioritne otázky urbánnej kvality 
a stupeň urbanity svetových miest, sumár vyhodnotenia 
kvality svetových miest, viac na http://www.archdaily.
com/356449/2012-worldwide-city-rankings-reveal-important-
regional-trends/
2 V kvalite sídiel bolo vyhodnotených desať najvýznamnejších 
charakteristík na vzájomné porovnanie: politická a sociálna 
stabilita, ekonomické zásady a služby, sociálno-kultúrne 
prostredia, zdravotná infraštruktúra, služby, MHD a doprava, 
občianska vybavenosť, stravovanie, štruktúra bývania, klíma 
a životné prostredie, porovnaj na: http://www.archdaily.
com/356449/2012-worldwide-city-rankings-reveal-important-
regional-trends/
3 Najväčšie mestá sveta sú domovom veľkého percenta 
obyvateľov danej krajiny, globalizáciou spustený proces 
transformácie metapoly na metropolu je tu evidentný, 
s nástupom časopriestorovej kompresie nastáva štrukturálna 
a vzťahová premena miest na nové urbánne formy, podľa: 
HOLOCSY, Zoltán: Metapolis. Paradigma mesta v období post-
urbanizmu. ALFA 2/2011, s. 24 – 31.
4 Dostupné na: http://www.globalsherpa.org/world-rankings/
global-cities-index
5 „Kľúčovým kritériom pre rozvoj a prosperitu metapoly sa stáva 
dopravná a telekomunikačná konektivita,“ píše Zoltán Holocsy 
v článku Metapolis. Paradigma mesta v období post-urbanizmu 
v časopise ALFA 2/2011, s. 26.
6 Hodnotenie najprestížnejších miest sveta sa sústreďuje na: 
ekonomickú aktivitu (30 %), ľudské zdroje (30 %), tok informácií 
(15 %), kultúrnu výmenu (15 %), a politické angažovanie 
(10 %). Podľa: http://www.globalsherpa.org/best-world-city-list, 
Methods, Factors and Weighting.
7 Sídlenie sa tu myslí v hlbšom význame, ako používa Christian 
Norberg-Schultz, ako bývať v konkrétnom meste a mieste a cítiť 
sa tam dobre. 
8 A ďalej: „Identita miesta ako základná existenciálna opora 
sídlenia v meste i na vidieku je spojená nielen s utilitárnym 
funkčným trasovaním človeka v sídle, ale aj s mierou jeho 
rozhodovania a voľby trasovania k preferovaným miestam 
a lokalitám...“ In: NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius loci. 
Odeon, Praha 1994, s. 180. 
9 http://www.archdaily.com/356449/2012-worldwide-city-
rankings-reveal-important-regional-trends/
10 Ako predpokladá pracovný názov premeny industriálneho 
mesta: metropoly na mesto postindustriálne: metapolu v článku 
Zoltána Holocsyho Metapolis. Paradigma mesta v období post-
urbanizmu. In: ALFA 2/2011, s. 27 – 29.
11 Tamže, s. 26. 
12 VINÁRČIKOVÁ, Jana: Mestský parter a nové formy vzťahov 
súkromných a verejných priestorov. In: Zborník odbornej 
konferencie v rámci 6. ročníka výstavy o kultúre bývania: Stavba 
– dom – nábytok. Výstavisko TMM Trenčín 2005, s. 48.
13 HALÍK, Pavel – KRATOCHVÍL, Petr – NOVÝ, Otakar: 
Architektura a město. Praha, Academia 1996, s.74 – 76.
14 Program Planetizen (inštitúcie pre otázky urbanizmu so 
sídlom v Los Angeles) je prednostne zameraný na prieskum 
urbanistických plánov v koordinácií s dotknutými mestami, 
regiónmi, komunitami, na dialóg medzi víziami mesta a lokálnym 
obyvateľstvom, „Is Downtown Any Place to Raise a Family?“ 
10.09.2012 prieskum podľa: http://www.planetizen.com/
node/58372.
15 Podľa: http://www.planetizen.com/node/58372.
16 http://ec.europa.eu/slovensko/news/ecoc_2014_sk.htm

17 Kolínsky výskumný ústav Empirica-Delasasse na podnet 
nemeckého týždenníka WirtschaftsWoche vypracoval štúdiu, 
v ktorej hodnotil hospodársky potenciál 214 regiónov a miest 
v Európskej únii, Nórsku a vo Švajčiarsku. Cieľom prieskumu 
bolo zistiť, ktoré mesto či región ponúka najlepší príjem, 
najviac možností zamestnať sa a najvyššiu životnú úroveň. 
Bolo použitých 240 kritérií v piatich čiastkových oblastiach – 
hospodárska sila a dynamika, trhový potenciál, technologický 
rozvoj, inovačná sila a životná úroveň. Podľa: http://hn.hnonline.
sk/ekonomicky-najsilnejsi-je-stokholm-70604.
18 Mestá 21. storočia vstupujú do novej vývojovej epochy, 
odľahčenej od pevnej viazanosti obyvateľov miest od priestorov 
a činností. In: HOLOCSY, Zoltán: Metapolis. Paradigma mesta 
v období post-urbanizmu, ALFA 2/2011, s. 24 – 31 a podľa 
https://escholarship.org/uc/item/52q1591k).
19 http://researchbank.swinburne.edu.au/vital/access/manager/
Repository/swin:9197.
20 https://escholarship.org/uc/item/52q1591k.
21 Miroslav Marcelli je slovenský fi lozof, prekladateľ, profesor na 
Katedre fi lozofi e a dejín fi lozofi e Filozofi ckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Ťažiskom jeho vedeckej práce sú 
dejiny fi lozofi e.V súčasnej fi lozofi i sa sústreďuje na francúzske 
fi lozofi cké myslenie, jeho práce sa venujú aj problematike 
fi lozofi ckých aspektov semiotiky a teórie argumentácie.
22 In: KONDRLA, Peter: Filozofi a urbánneho priestoru. Recenzia 
publikácie: MARCELLI, Miroslav: Mesto vo fi lozofi i. Bratislava, 
Kalligram 2011. 188 s. http://www.ostium.sk/index.php?mod=ma
gazine&act=show&aid=375
23 In: http://www.enviroportal.sk/uploads/spravy/2012-02-
mestske-vidiecke.pdf
http://www.internationalhradviser.co.uk/storage/
downloads/2012%20Quality%20Of%20Living%20
Worldwide%20City%20Rankings%20Survey.pdf

dopravy. Program SMART CITIES, s  cieľom povzbu-
diť mestá testovať nové technológie a inovatívne rie-
šenia, posilniť ich konkurenčnú pozíciu a atraktivity. 
Program JESSICA na posilnenie účinnosti národných 
a európskych zdrojov fi nancovania mestského rozvo-
ja a mestskej infraštruktúry. Program Európske hlav-
né zelené mesto, Európske hlavné mesto biodiverzi-
ty, Európsky týždeň mobility, UN HABITAT program 
s medzinárodnou iniciatívou v oblasti podpory kva-
lity života v mestách na podporu trvalo udržateľné-
ho rozvoja miest.23 Zachovať a rozvíjať vitalitu miest 
a  ich verejných priestorov možno len vrstvením 
a syntézou kvality mesta vo všetkých dominantných 
parametroch v spolupôsobení mesta, odborníkov, in-
štitúcií. A takisto spolu s jej účastníkmi deja, ktorí vi-
talitu vytvárajú a modelujú: s obyvateľmi i návštev-
níkmi, ktorí sú katalyzátorom spolupôsobenia dejov 
na scéne mesta, kultúry a vitality dotvárania verejné-
ho prostredia najvýznamnejších city štruktúr.

Záverom
Živé, pulzujúce mesto je predpokladom jeho ďalšie-
ho rozvoja a  základom plnohodnotného urbánneho 
života. Európske mestá budú dominovať medzi sve-
tovými sídlami z hľadiska komplexnej mestskej kva-
lity a  novej urbánnej infraštruktúry, ak si zachova-
jú rovnováhu mestských faktorov k  mierke človeka 
a  tiež urbánnu kontinuitu i  novú vitalitu. Urbánna 
vitalita by mala byť prínosom pre mesto, ale aj bonu-
som pre domácich obyvateľov aj v zmysle sociálnom, 
v zmysle vytvorenia spolupatričnosti s lokálnou ko-
munitou a  v  zmysle integrity s  mestom, v  ktorom 
žijú. Už samotná priateľská forma mesta vytvára 
podklad sídelných a  lokálnych medziľudských vzťa-
hov, vytvára príťažlivosť sídlenia a  zvyšuje vitalitu 
mesta. Živosť verejných priestorov, predovšetkým 
námestí, je hlavným magnetom vitality a  tiež náv-
števnosti mesta. Predpokladá však návrat k  miestu 
a k jeho identifi kácií, návrat k humánnej mierke. Ur-
bán na vitalita – živosť mesta, vitalita centra, kultúr-
na a spoločenská kulminácia sú očakávané parametre 
v centrách miest. Vitalita centra mesta predpokladá: 
dôraz na kultúru, atraktivitu, peší pohyb a  mierka 
človeka, ale aj cyklopohyb, funkčnú pestrosť viacge-
neračných mestských aktivít, animácie dejov, parti-
cipácií obyvateľov na zlepšení života mesta, ponuky 
variantného relaxu, umeleckých a technických aktivít 
atď. Zachovať a rozvíjať vitalitu miest a ich verejných 
priestorov je možné len vrstvením a syntézou kvality 
mesta spolu s jej účastníkmi deja: obyvateľmi i náv-
števníkmi, ich aktívnym vstupom do spolupôsobenia 
na scéne mesta a jeho tiež sociálnou kontrolou pro-
stredia najvýznamnejších city štruktúr.


