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Téma sa viazala na „Klasické mesto“, ktoré sa vyvíjalo od prvopočiatkov sídelných štruktúr, počas
dejín stavby miest a postupne ukladalo princípy tektonických väzieb a priestorových vzťahov.
„Klasické mesto“ stabilizovalo svoju nosnú štruktúru predovšetkým v systéme ulíc, blokov a námestí.
Klasické mesto, bolo a ostáva sústredené na mierku človeka, na vzťahy a priestorové potreby
mestského spoločenstva. Dôraz na posilnenie kvalitatívnych atribútov mestského organizmu
znamená posilnenie princípov klasického mesta. Varianty jeho modelácie sú dnes aplikovateľné na
jednotlivé aktuálne riešené lokality. Pochybovanie o samotných princípoch mesta, rozpad pevnej
urbánnej štruktúry a jej následné hľadanie potvrdzuje nutnosť stabilizácie „základov stavby miest".
Neuralgické body mesta vznikajú v uzloch väčších miest pri dotyku dopravných uzlov s kompaktným
mestom, resp. s pamiatkovo cenným územím. Rozpadnuté mesto začalo hľadať záchranu návratom
k základným mestským systémom. „Liečenie" mesta od rozvoľnenia, od nadvlády výškových budov, od
neurčitosti priestorov, od straty identity môže nastať ak sa zmení koncepcia ak sa ponúkne hierarchia
hodnôt mestskej štruktúry. Kvalita mestskej štruktúry musí stáť na pevných základoch urbánnej stavby
mesta, overenej vývojom a tak môže čeliť novodobým mestským stresorom a regulovať vplyvy „citysyndrómov". Až následne môže prísť k slovu aj dotvorenie mestských interiérov: farbou, svetlom,
hudbou, designom.
Grant bol sústredený na skúmanie klasických urbánnych princípov mestskej štruktúry z hľadiska
tektonickej stavby mesta a jeho základných hmotovo – priestorových elementov (námestie, ulica, blok,
nádvorie, pasáž,...). Pohľad na vývoj mesta v priebehu posledných storočí a desaťročí, vyúsťujúci do
rozlišovania princípov, ktoré sú podstatné pre „stavbu mesta“. Na druhej strane poznanie deštrukčných
princípov a systémov, ktoré mesto oslabujú a rozkladajú. Podpora pozitívnych princípov, aplikovaná v
koncepčnom prístupe k mestu. Stopy zážitkového potenciálu u obyvateľov a návštevníkov sa stali
významným hodnotiacim faktorom pre kvalitu prostredia, v prenesenom zmysle sa hodnotné urbánne
atribúty premieňajú na prostredie autentické, na prostredie s identitou, na prostredie so zažitým
prejavom génia loci. Prístup ku kvalitatívnym analýzam bude založený na:
1) analýze urbánneho kontextu
2) analýze širších urbánnych vzťahov, ktoré sú predpokladom fungovania daného fragmentu
3) analýze vnútromestských urbánnych vzťahov - absencia klasických urbánnych princípov
4) hodnotení priestorových vzťahov
5) hodnotení kvality urbanisticko – architektonických väzieb.
Záver so zhrnutím poznatkov z aplikácie daných princípov na dielčích projektoch a na sumarizácií a
syntetizácií poznatkov z konferencií smeroval ku kvalitatívnym kritériam „klasického mesta“. Návrat k
námestiu, ulici, bloku, ku kompaktnému mestu a jeho optimálnemu merítku vzhľadom na dimenzie
pešieho pohybu. Sú to atribúty, ktoré tvoria rámec zažitých urbánnych kvalít, a ktoré umožňujú ďalší
posun v urbánnych koncepciách a v architektonickej modelácií. Tento typ urbánnej osnovy predpokladá
zabezpečenie urbánnej stability mestského organizmu a bráni jeho rozpadu pri „módnych vlnách“
nového urbánno – architektonického tvaroslovia. Stopy urbánnej stability sa takýmto spôsobom
prenášajú aj na samotných obyvateľov a návštevníkov mesta, a chránia ich od deštrukcie, stresorov a
syndrómov chorých mestských produktov. Priorita kvality urbánneho prostredia musí dominovať nad
záujmami komerčného, politického, ekonomického, dopravného a iného smerovania rozvoja mesta.
Kvalitatívne parametre mestskej štruktúry boli zhodnotené v týchto základných syntézach:

1) súbor podmienok pre celistvý urbánny kontext daného fragmentu mesta
2) aplikácia základných princípov „klasického mesta“
3) stabilizácia a rast kvalitatívnych parametrov mestskej štruktúry, parametrov urbánnej stability,
potvrdenie identity miesta a génia loci
4) spolupôsobenie základných a doplnkových mestských prvkov, význam dotvorenia mestského
interiéru, význam iluminácie, materiálového výrazu a farebnosti urbánneho prostredia.
Úlohou projektu bolo stanovenie kvalít vnútromestskej štruktúry, predovšetkým v jadre a v širšom centre
mesta, a hľadanie ďalších súvislostí, ktoré zabezpečujú atraktívnosť, príjemnosť a silu zážitkov
z hľadiska jeho užívateľov.
Porovnávaním viacerých európskych miest a ich princípov chceme postupnými krokmi smerovať
k vyjasneniu urbánnych princípov „klasického mesta“ a k hľadaniu miery stabilizácie danej osnovy, resp.
k opakovaniu nájdených princípov pre ostatné fragmenty mesta a pre dotváranie vnútorného jadra
v polohách regenerácie a revitalizácie týchto mestských útvarov.
Sumarizácia poznatkov bola integrovaná podľa základných východísk:
a) istoty klasického mesta a východiská pre koncepčné zásady
b) stresory klasického mesta a ochrana mestského útvaru proti deštrukčným systémom.
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