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Možnosti skúmania nových environmentálnych hnutí v mestskom priestore 

The possibilities of investigating of new environmental movements in urban areas 

DIENER, Lenka, Mgr.  

 

Abstrakt: Tento príspevok vychádza z teoretickej  analýzy environmentálnych hnutí 

pôsobiacich v mestskom priestore, ktorá je základom pre našu doktorandskú prácu zameranú 

na pôsobenie sociálnych hnutí v kontexte urbanizačných trendov. Pozrieme sa tu bližšie na 

problematiku výskumu nových environmentálnych hnutí, ktoré poukazujú na reflektovanie 

ekologickej paradigmy, ktorej cieľom je generovanie vzniku nového druhu štátu tzv. 

„zeleného štátu“. V tomto príspevku bude našou snahou nazrieť na možnosti skúmania 

environmentálnych hnutí pôsobiacich v mestskom priestore, ktoré sa snažia o mobilizáciu 

verejnosti environmentálnymi otázkami v lokálnych sporoch.  

Kľúčové slová: nové sociálne hnutia, lokálne spory, urbánne prostredie, ekologické hnutia 

Abstract: This articel is based on a theoretical analysis of the environmental movement in an 

urban area, which is a part of our doctoral work work focused on the influence of social 

movements in the context of urbanization trends.Our aim is to look closely at the possibilities 

how we can research the new environmental movemenst, which are reflecting ecological 

paradigm, which aims is to generate a new "Green State". In this articel we would like to 

present some possibilities how to explore the environmental movement in urban areas that are 

trying to mobilize the public on environmental issues in local contentious.  

Keywords: new sociale movements, local contentious, urban areas, ekological movements 

Poznámka: Píspevok bol publikovaný s podporou grantu pre mladých vedeckých 

pracovníkov UK, projekt číslo UK/608/2012 

 

 

Úvod  

 

Náš príspevok vychádza z teoretického uchopenia problematiky skúmania 

environmentálnych hnutí, ktorá je súčasťou doktorandskej práce zameranej na pôsobenie 

sociálnych hnutí v kontexte urbanizačných trendov. Pozrieme sa tu bližšie na problematiku 

výskumu nových environmentálnych hnutí, ktoré poukazujú na reflektovanie ekologickej 

paradigmy, ktorej cieľom je generovanie vzniku nového druhu štátu tzv. „zeleného štátu“. 

Tieto hnutia v snahe o skvalitňovanie života v mestskom priestore poukazujú na potrebu 

nových urbanizačných trendov, ktoré prinášajú nástroje pre zatraktívňovanie miest, najmä pre 

možnosť investícií do mestskej regenerácie pre zlepšenie kvality mestského prostredia. 

Environmentálne hnutia poukazujú na proces reurbanizačných nástrojov v snahe o 

revitalizáciu mestských centier, či suburbánnych zón. Snahou environmentálnych hnutí je 

vytvoriť nový „image mesta“, či „identitu mesta“ cez environmentálne povedomie a mestskú 

ekológiu.  

V tomto príspevku bude našou snahou nazrieť na možnosti skúmania environmentálnych 

hnutí pôsobiacich v mestskom priestore, ktoré sa snažia o mobilizáciu verejnosti 

environmentálnymi otázkami v lokálnych sporoch. Možnosti výskumu týchto hnutí a ich 

pôsobenie v mestskom priestore si priblížime prostredníctvom dvoch základných koncepcií – 

koncepcia rizikovej spoločnosti Ulrika Becka a koncepcia ekologickej modernizácie Josepha 
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Hubera a Martina Jänickeho, ktoré poukazujú na lokálne konflikty smerujúce k vytvoreniu 

sociálnych hnutí, bojujúcich za environmentálnu spravodlivosť, v snahe navrátiť do sféry 

verejnej politiky otázku ekológie a kvality života v mestskom prostredí. V závere nášho 

príspevku si v krátkosti priblížime lokálne environmentálne hnutie, ktoré bude predmetom 

nášho ďalšieho výskumu a prípadovej štúdie, ktorá bude súčasťou našej doktorandskej práce. 

Formovanie nových sociálnych hnutí  

Sociálne hnutia môžeme z pohľadu sociológie definovať ako organizovanú činnosť istých 

sociálnych skupín, ktoré sa usilujú o uskutočňovanie sociálnych a spoločenských zmien alebo 

zabránenie k ich uskutočneniu. Dochádza tu k sociálnym interakciám medzi jednotlivcami, 

skupinami, či organizáciami, ktoré sa angažujú v politických, či kultúrnych konfliktoch na 

základe istej vzájomnej identity, spoločenskej viery, či solidarity. V týchto skupinách 

dochádza k vzájomnej mobilizácii na základe konfliktných otázok prostredníctvom 

využívania rôznych foriem protestu.  

60. roky 20. storočia zaznamenali rozsiahly nárast vzniku sociálnych hnutí, ktoré 

vychádzajú z pôvodných tradičných konfliktualistických modelov vysvetľovania sociálnych 

konfliktov a spoločenského vývoja, ktoré neboli schopné vysvetliť vznik a rozšírenie nových 

spoločenských zmien, študentských protestov a nových javov života západnej spoločnosti. 

Vznikajú tak nové teoretické prístupy skúmaniu sociálnych hnutí, ktoré sa snažia vysvetliť 

nové spoločenské javy a teda odlíšiť novovzniknuté študentské, ekologické, feministické 

hnutia od pôvodných robotníckych hnutí. Teoretici nových sociálnych hnutí rozlišujú 

základné charakteristiky, ktoré sa stávajú ich nevyhnutnou súčasťou a definujú pole ich 

pôsobnosti. Ide o ideológiu, sociálnu základňu, motiváciu k participácii, organizačnú 

štruktúru a štýl politického pôsobenie. Ideológia nových sociálnych hnutí je 

antimaterialistická, zdôrazňuje sa význam individualizácie, sebarealizácie, kvality života, 

participácie jednotlivcov na verejnom a kultúrnom živote spoločnosti ako i podiele na 

rozhodovaní o verejných záležitostiach. Sociálna základňa nových sociálnych hnutí je tvorená 

zväčša príslušníkmi novej strednej triedy, prípadne ide o triedne nešpecifikované skupiny, kde 

participanti na týchto hnutiach sú pokladaní za príslušníkov všetkých štruktúrnych segmentov 

spoločnosti. Za najčastejšie motívy participácie ľudí na nových hnutiach je považovaná snaha 

o vyjadrenie názoru ako i možnosť spolurozhodovať o verejných záležitostiach, či 

obhajovanie a boj za individuálne, skupinové práva alebo medziľudskú solidaritu. 

Organizačná štruktúra nových sociálnych hnutí má nehierarchické, nebyrokratické 

usporiadanie založené na neformálnych vzťahoch. Nové sociálne hnutia sa snažia pôsobiť 

mimo politického života spoločnosti a prostredníctvom netradičných a neinštituciona-

lizovaných foriem protestu sa snažia o aktivizovanie čo najširšej verejnosti a ovplyvnenie 

verejnej mienky v snahe o dosiahnutie spoločenských zmien.  

Nové sociálne hnutia teda pôsobia vo sfére občianskej spoločnosti a snažia sa presadiť 

zmeny hodnôt a životného štýlu ľudí a chrániť občiansku spoločnosť a jej členov pred 

zasahovaním štátu vytváraním nehierarchických sietí svojich podporovateľov a participantov 

preferovaním neinštitucionalizovaných foriem protestných akcií, ktoré v nadväznosti na ciele 

týchto hnutí obsahujú kultúrne a spoločenské inovácie (Scott, 1990).  

 

Politika sporu  

 

Politika sporu (contentious politics) vystupuje ako súčasť vzťahov sociálnych hnutí a teda 

ide o občasné, verejné a kolektívne interakcie medzi tými, čo vznášajú požiadavky a tými, 

voči ktorým sú požiadavky vznášané. Nové sociálne hnutia v súčasnosti prebiehajú 

v prostredí, ktoré sa nedá zredukovať na lokálne, či medzinárodné interakcie, ide 

o transnacionálne interakcie a globálne typy sociálnych vzťahov. Autori knihy Dynamics of 

Contention (Chabot, Duyvendak, 2001) poukazujú na jednosmerný tok informácií medzi 
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centrom a perifériou, teda inovatívne metódy protestných akcií pochádzajú zo západných 

demokratických krajín, odkiaľ sa potom šíria do svetových periférií. Relacionálny vzťah sa 

tak uplatňuje aj pri transnacionálnom šírení. Nové sociálne hnutia treba preto chápať ako 

polia sporu, v ktorých platia ich vlastné špecifické pravidlá hry a fungovania.  

Súčasné sociálne hnutia pôsobiace v otázkach životného prostredia, jeho premeny 

a ochrany sa taktiež stávajú predmetom rôznych sporov. Ide teda o environmentalizmus, ktorý 

predstavuje kritiku súčasného usporiadania politických, ekonomických a sociálnych vzťahov. 

Environmentálne hnutia sa dostávajú do popredia v 60.rokoch 20.storočia, kedy dochádza 

k značnému reflektovaniu novej ekologickej paradigmy. Environmentalizmus má tak 

vzhľadom na súčasný stav a vývoj za cieľ generovať vznik nového druhu štátu – zeleného 

štátu. Podmienkou premeny je tak schopnosť predstavovať silnú výzvu voči 

industriálnej/postindustriálnej paradigme rozvoja. Kritickú úlohu tu zohráva silná zelená 

verejné sféra so schopnosťou rozvíjať rozmanité výzvy a požiadavky.  

Ekologické/environmentálne sociálne hnutia  

Skúmanie environmentálnych hnutí môžeme definovať prostredníctvom dvoch 

základných koncepcií, ktoré sa na tieto hnutia pozerajú rozdielnym pohľadom. Ide 

o koncepciu ekologickej modernizácie a koncepciu rizikovej spoločnosti. Každé 

environmentálne hnutie vzniká ako snaha o nastolenie spoločensko-kultúrnych zmien 

prostredníctvom politiky sporu a teda protestu voči istým normám či hodnotám spoločnosti. 

Forma protestu však nie je vždy tá istá, taktiež kroky k realizácii spoločenských zmien môžu 

mať rôzne formy a orientácie, a práve na základe týchto rozdielov pôsobenia môžeme na dané 

environmentálne hnutia nazerať prostredníctvom jednej, či druhej koncepcie. Obe tieto 

koncepcie napomáhajú k uchopeniu poznatkov o možnosti skúmania súčasných 

environmentálnych hnutí pôsobiacich v mestskom priestore. 

Koncepciu ekologickej modernizácie rozpracoval začiatkom 80.rokov Joseph Huber 

a Martin Jänicke. Environmentálne problémy chápu ako výsledok voľby medzi racionalitou 

ekonómie a ekológie. Vzájomný súlad medzi týmito koncepciami je možný len 

prostredníctvom nového rozvoja technológii v ekonomike. Kľúčovými sú tak ekonomické 

mechanizmy ako podpora výroby a spotreby, ktorá rešpektuje životné prostredie, či cenová 

politika na voľnom trhu. Do popredia sa tak dostáva potreba novej ekonomicko-ekologickej 

infraštruktúry. Táto koncepcia sa stala východiskom pre umiernené organizácie 

environmentálneho hnutia. Radikálna zelená kritika technológii je zmiernená tvrdením, že 

ekonomický rast a ochrana životného prostredia sa môžu navzájom podporovať. Dôsledkom 

tohto nazerania môže dochádzať k rastu politického vplyvu umiernených environmentálnych 

organizácií, ktoré sa vzdali radikálnej kritiky, neformálnej organizácie a politiky protestu 

v prospech pragmatického poradenstva a profesionálnej organizácie.  

Na druhej strane stojí koncepcia rizikovej spoločnosti Ulrika Becka, ktorá chápe 

existenciu environmentálnych problémov v priamom vzťahu k problémom legitimity 

súčasného politického systému. Politika krajín je podľa Backa čoraz viac o produkcii, výbere, 

rozmiestnení a čelení rizikám. Jednostranná modernizácia technológií, ekonomiky a politiky 

tu naráža na svoje vlastné hranice, čo znamená potrebu kvalitatívneho posunu modernizácie 

k „reflexívnej modernizácie“, kedy dochádza k spochybneniu viery v ekonomický rast 

a vedeckú racionalitu. Dochádza tak ku kríze legitimity aktuálnej politickej ekonómie. 

Reflexívna modernizácia vzniká ako nevyhnutný výsledok tejto konfrontácie spoločnosti 

s vlastným fungovaním. Významnú úlohu tu podľa Becka zohrávajú sociálne hnutia 

a environmentálny aktivizmus prispieva k uvedomeniu si rizík verejnosťou, ktorá kriticky 

nazerá na možnosti zvládania environmentálnej krízy prostredníctvom starých prostriedkov.  

Teória ekologickej modernizácie a teória rizikovej spoločnosti poukazujú na dva možné 

spôsoby nazerania na environmentálnu politiku súčasného sveta a pôsobenie 

environmentálnych hnutí. Environmentálna politika z pohľadu ekologickej modernizácie 
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predstavuje jej inštitucionálnu podobu a odkazuje na politiku opatrením ktoré sledujú riešenia 

čiastkových environmentálnych problémov keď sa na riešení daných problémov podieľajú 

priamo politici, či vedci a občianska spoločnosť. Aktéri tu vystupujú ako zodpovední 

a individuálni spotrebitelia realizujúci voľby v súlade so svojím environmentálnym svedomím 

na trhu. Ekologické problémy sú tak ponechané na starosť expertom. Teória rizikovej 

spoločnosti odkazuje na politiku sociálnych hnutí a ekologické problémy sú definované ako 

problémy sociálneho a nie technologického rázu. Poznanie problémov mobilizuje 

kolektívnych aktérov mimo úzky rámec trhového správania.  

 

Environmentálne hnutia pôsobiace v mestskom priestore 

 

Súčasné environmentálne hnutia pôsobiace v mestskom priestore sa zaoberajú novými 

urbanistickými prístupmi zameranými na humanizáciu mestského prostredia novými formami 

mestského plánovania. Poukazujú na potrebu odklonenia sa od pôvodných dehumanizačných 

procesov a vytvorenie možnosti pre kultiváciu podmienok každodenného života v mestskom 

prostredí. Environmentálne hnutia upozorňujú na súčasné problémy mestského prostredia, 

ktoré sa dotýkajú najmä nedostatočných finančných zdrojov a príležitostí, rozširujúceho sa 

procesu sociálneho vylučovania istých spoločensky a priestorovo marginalizovaných skupín, 

zvyšujúcej sa zločinnosti v častiach miest známych ako zóny strachu, či nárastu dopravy, 

znečistenia a nedostatku zelených mestských plôch. Stretávame sa tak s rôznymi negatívnymi 

javmi ako je nárast kriminality a vytváranie „zón strachu“, zvyšovanie dopravného zaťaženia, 

znečistenia, či vytváranie sa segregovaných mestských štvrtí. Cieľom pôsobenia 

environmentálnych hnutí je dostať do pozornosti vzájomne súvisiace procesy udržateľného 

rozvoja ako i dosiahnutie vyššej kvality života obyvateľov daných mestských lokalít. Jednou 

z najväčších výziev sa tak stáva potreba humanizácie mesta a mestských štvrtí. Do popredia 

sa preto dostáva najmä otázka významu kvality života v mestskom prostredí, ako i otázky 

riešiace príčiny vzniku dehumanizácie miest súčasnej postmodernej spoločnosti. Dochádza 

tak k zužovaniu sociálneho priestoru, bezpečného pohybu, priestorovej dostupnosti, či 

redukcii konformity.  

Environmentálne hnutia hľadajú riešenia týchto problémov najmä v urbanistických 

formách, ktoré by dokázali vytvoriť akúsi kompenzáciu odcudzovania sa mestského 

prostredia človeku. Ide najmä o proces reurbanizácie, ktorý vystupuje ako nástroj 

zatraktívnenia miest najmä pre možnosť investícií do mestskej regenerácie, zlepšenie kvality 

mestského prostredia. Postmoderná architektúra zaznamenáva prestavbu vnútorných častí 

miest ako i proces revitalizácie, ktorý znamená obnovu, kedy mestské centrá získavajú rysy 

suburbánnych administratívnych parkov. Vytvára sa tak nový „image mesta“ a snaha 

o uchopenie „ducha komunity“ a „identity mesta“ cez environmentálne povedomie a mestskú 

ekológiu (Pløger, 2006, s.382). Do popredia sa dostáva myšlienka, že kompaktná mestská 

štruktúra a mobilita chrániaca životné prostredie vedie i k vyššej ekonomickej efektivite, 

mestské centrá sa stávajú atraktívnejšími a periférne zóny tak nemusia znamenať bezútešné 

masové bývanie.  

Nové environmentálne hnutia sústreďujú svoju pozornosť na mikroúroveň sledovania, 

teda na štúdium vymedzenej mestskej lokality či mestskej štvrte, ktorý spočíva v hĺbkovom 

a komplexnom pohľade. Takéto podrobné poznanie mestského prostredia umožňuje lepšie 

pochopenie vzájomných väzieb, vzťahov vo vnútri mestskej lokality ako i možnosť 

vysvetlenia spôsobu rozmiestnenia priestorových javov a vzťahov. Zároveň napomáha 

k uchopeniu komplexného pôsobenia rôznorodých faktorov, ktoré ovplyvňujú fungovanie 

a priebeh procesov ako i charakter prostredia sledovanej lokality. Snahou environmentálnych 

hnutí pôsobiacich v mestskom priestore je nadviazať efektívnu komunikáciu s mestskými 

zastupiteľmi v snahe o zabezpečenie kvality života v mestskom priestore a jednotlivých 
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mestských lokalitách v kontexte udržateľnosti prostredia a lokálnych vzťahov pre dosiahnutie 

ekologickej rovnováhy medzi mestským plánovaním a každodenným životom obyvateľov 

danej mestskej lokality. Environmentálne hnutia sa svojím pôsobením snažia o prenikanie 

nových urbánnych trendov humanizácie a revitalizácie mestských lokalít do mestského 

plánovania. Nórsky urbánny sociológ John Pløger poukazuje na príklade projektu „Program 

environmentálnych miest v Nórsku“ na nové ciele súčasných novodobých dokumentov pre 

mestský rozvoj a urbánne plánovanie, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie priestorových 

kvalít danej komunity, jeho prírodného okolia a pulzujúceho mestského prostredia“, 

zlepšovanie „pocitu prináležania k miestu“ a „rozvoj identity miesta“. Nevyhnutným 

predpokladom pre vytváranie takýchto dokumentov je komunikácia medzi 

environmentálnymi hnutiami poukazujúcimi na potrebu skvalitňovania mestského prostredia 

a mestskými zastupiteľmi, ktorí tieto výzvy dokážu reflektovať v mestskom plánovaní. Ide o 

tvorbu obrazu mesta prijateľného pre súčasných obyvateľov, ale tiež príťažlivého pre 

potenciálnych užívateľov. Proces jeho vytvorenia zahŕňa mapovanie významov asociovaných 

s miestom, lokálnych histórií, spôsobov užívania miesta, ale i „hodnôt a presvedčení“ 

lokálnych obyvateľov (Pløger, 2001, s. 219-241). 

Dochádza tak k mapovaniu mestského prostredia a tvorbe mentálnych máp obyvateľov 

daných lokalít, ktoré môžu byť následne prijímané a vyhodnocované ako dôležitý činiteľ pre 

definovanie jednotlivých mestských zón z hľadiska kvality života. V súčasnom mestskom 

plánovaní sa dostáva do popredia spôsob tvorby akejsi reprezentácie mestského prostredia 

najmä na úrovni dokumentov a projektov, ktoré bývajú využívané pre ustanovenie mesta ako 

„objektu poznania“ či rozhodovania, pre presadenie záujmov alebo hodnôt a presvedčení a na 

ustanovenie plánovania ako legitímnej a zmysluplnej činnosti. Pløger zdôrazňuje, že práve 

táto tvorba starostlivo volených dokumentov, reprezentácií v plánovaní mestského prostredia 

naberá na význame v súčasnom období 21. storočia, kde takéto dokumenty tvoria uvedomená 

produkcia a presadzovanie vybraných obrazov a významov miest. Tento trend vzniká ako 

otvorená a zámerná snaha pre využívanie pôsobenie reprezentácií, ako súčasť ovplyvňovania 

vnímania a identifikovania priestoru jeho obyvateľmi.  

Špecifický „image mesta“ je teda presadzovaný ako jedna z dôležitých súčastí 

projektovania mestského prostredia v snahe o vytvorenie priestoru s kvalitou života 

zodpovedajúcou preferenciám obyvateľov mesta. Zameranie a tvorba tejto koncepcie mesta 

má preto dvojaký charakter. Okrem prilákania investorov a užívateľov miest je tu i snaha 

o vytvorenie pocitu prináležitosti mesta k jeho obyvateľov a identifikácia s jeho samotným 

obrazom. Takýto spôsob miestnej správy môže byť cestou a prostriedkom k vytvoreniu 

sociálnej integrácie a solidarity.  

 

Environmentálne hnutie a mobilizácia verejnosti 

 

Mobilizáciu verejnosti environmentálnymi otázkami nachádzame pri lokálnych sporoch, 

kedy sa komunity miestnych obyvateľov spájajú do protestu voči plánovaným developerským 

zámerom, skládkam odpadu, či rôznym zástavbám. Ide o lokálne (grassroots) konflikty typu 

NIMBY (not in my background), ktoré môžu viesť k vytvoreniu sociálnych hnutí bojujúcich 

za environmentálnu spravodlivosť a do environmentálnej politiky vracajú otázku 

spravodlivosti, sociálnych nerovností a podnecujú tak vznik novej generácie práva na zdravé 

životné prostredie.  

Predmetom výskumu našej doktorandskej práce a prípadovej štúdie je environmentálne 

sociálne hnutie, ktoré sa nazýva Green Urban Intervention a vyprofilovalo sa a pôvodne 

dobrovoľníckej organizácie, ktorá svoje pôsobenie začala v roku 2008 ako pôvodne 

zoskupenie ľudí žijúcich v mestskej lokalite mesta Trnava s názvom Kamenný Mlyn. Toto 

hnutie začalo poukazovať na potrebu regenerácie a revitalizácie mestskej štvrte Kamenný 
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mlyn, kde sa nachádza mestský park a mestské zelené plochy pre rôzne voľnočasové využitia. 

Od roku 2008 boli v tejto lokalite zrealizované rôzne dobrovoľnícke akcie zamerané na 

čistenie parku a zelených plôch, rekonštrukciu detského ihriska ako i vysádzanie nových 

stromov. V blízkosti lokality Kamenný Mlyn mestské zastupiteľstvo mesta Trnava v roku 

2006 uznieslo nový územný plán o výstavbe novej mestskej štvrte rodinných domov. 

Postupne tu bola vybudovaná nová rozsiahla mestská lokalita, ktorá sa stala jednou 

z najatraktívnejších mestských štvrtí mesta Trnava.  

V roku 2009 bol predložený návrh o vybudovaní novej sociálnej infraštruktúry v blízkosti 

novovzniknutej mestskej štvrte rodinných domov v ktorom by mal lesopark byť nahradený 

komplexom obchodov a čerpacej stanice. Voči tomuto návrhnu sa začali postupne 

vymedzovať obyvatelia z blízkosti tejto lokality a angažovať sa začala taktiež dobrovoľnícka 

organizácia, ktora postupne začala oslovovať čoraz väčší počet ľudí. Postupne sa táto skupina 

vyformovala ako sociálne hnutie s názvom Green Urban Intervention a začala s protestnými 

a petičnými akciami. Snahou tohto hnutia je mobilizácia verejnosti a vytváranie širšieho 

povedomia o mestských zásahoch do konkrétnych lokalít. Do popredia sa dostáva symbolický 

aktivizmus novej generácie environmentalistov, ktorých pôsobenie vyjadruje širší pohľad na 

spoločenský poriadok a predkladá verejnosti obraz spoločnosti v stave krízy a odkazuje na 

porušovanie základných spoločenských noriem. Pôvodne radikálne protestné akcie Green 

Urban Interventiona sa v súčasnosti menia na umiernenejšiu snahu o komunikáciu 

s mestským zastupiteľstvom a snahou tohto environmentálneho hnutia je snaha nadviazať 

efektívnu komunikáciu s mestskými zastupiteľmi pre zabezpečenie kvality života v lokalite 

Kamenný Mlyn a urbánny plán zameraný na vybudovanie obchodného centra prispôsobiť 

mestskému parku, ktorý by nebol zničený ale vytvoril by atraktívnejší priestor pre 

návštevníkov novovzniknutého obchodného priestoru. Green Urban Intervention poukazuje 

na potrebuj udržateľnosti prostredia a lokálnych vzťahov pre dosiahnutie ekologickej 

rovnováhy medzi mestským plánovaním a každodenným životom obyvateľov danej mestskej 

lokality. 

Hnutie má teda za cieľ nezničiť celý lesopark na úkor plánovaj výstavby ochodného 

centra a centra služieb ale vytvoriť istý kompromis v snahe o odsunutie výstavby do hraničnej 

časti lesoparku a zároveň o zabezpečenie regenerácie zostalej časti parku pre zatraktívnenie 

tejto mestskej zóny na jednej strane pre investorov, ktorý budú mať záujem o prenájom 

obchodným priestorov v atraktívnej zóne lesoparku a zároveň na druhej strane priláka viac 

ľudí do tejto zóny, ktorý budú môcť spojiť voľnočasové aktivity s prípadným nákupom, či 

inými povinnosťami. Environmentálne hnutie pôsobiace v tejto lokalite tak upozorňuje na 

potrebu zabezpečenia kvality života v mestskej časti Kamenný Mlyn a poukazuje na potrebu 

tvorby urbánneho plánu zameraného na vybudovanie obchodného centra prispôsobeného 

mestskému parku, ktorý by nebol zničený, ale vytvoril by atraktívnejší priestor pre 

návštevníkov novovzniknutého obchodného priestoru. Hnutie Green Urban Intervention 

poukazuje na potrebu udržateľnosti prostredia a lokálnych vzťahov pre dosiahnutie 

ekologickej rovnováhy medzi mestským plánovaním a každodenným životom obyvateľov 

danej mestskej lokality. 

V rámci našej dizertačnej práce sa prostredníctvom prípadovej štúdie pozrieme na celkový 

vývoj tohto hnutia od jeho počiatku, na spôsob vyprofilovania sa pôvodne dobrovoľníckej 

organizácie na radikálne, neskôr umiernené environemntálne hnutie. Vychádzať budeme 

s nášho teoretického rámca, ktorý sme si predstavili v tejto štúdii. Bude nás zaujímať, kto stojí 

na čele hnutia, či ide o profesiové skupiny odborníkov alebo len dobrovoľníkov, ktorých 

problematika lokálnych konfliktov aktivizuje ku kolektívnym činom. Zaujímať nás bude 

taktiež spôsob mobilizácie verejnosti, či je realizovaný prostredníctvom rôznych sociálnych 

sietí, médii alebo priamym oslovovaním širokej verejnosti v podobe rôznych petícií, či 

protestných akcií. Na základe pozorovania jednotlivých akcií ako aj rozhovorom 
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s participantmi hnutia nás bude zaujímať aké nástroje využíva toto hnutie pre dosahovanie 

svojich cieľov, či pôvodne ich radikálne výstupenia v podobe protestov pred mestskou 

radnicou, či petičných akcií v rôznych mestských lokalitách malo charakter úspešnosti no 

prirodzene sa toto hnutie začalo uberať pri presadzovaní svojich cieľov umiernenejšou cestou 

otvorenej komunikácie s predstaviteľmi mesta. Alebo sa práve radikálny charakter 

protestných akcií v dôsledku neúspešnosti nútene pretransformoval na umiernený spôsob 

komunikácie vo vzťahu k širšej verejnosti ako aj predstaviteľom mestskej exekutívy.  

 

Záver  

 

Prostredníctvom tohto príspevku sme sa pozreli bližšie na možnosti sociologického 

skúmania nových sociálnych hnutí v kontexte urbanizačných trendov. Tieto hnutia v snahe o 

skvalitňovanie života v mestskom priestore poukazujú na potrebu nových urbanizačných 

prístupov pre zatraktívňovanie miest prostredníctvom investícií do mestskej regenerácie pre 

zlepšenie kvality mestského prostredia. Do popredia sa tak dostáva myšlienka novej 

koncepcie zeleného štátu, ktorý je propagovaný najmä z hľadiska nových environmentálnych 

hnutí. Snahou týchto hnutí je vytvorenie nového „image mesta“, či „identity mesta“ cez 

environmentálne povedomie a mestskú ekológiu. To ako takéto hnutia vznikajú a ako 

môžeme so sociologického hľadiska uchopiť ich pôsobenie v mestskom priestore sme si 

priblížili na dvoch koncepciách, ktoré nazerajú na nové sociálne hnuta rozdielnymi spôsobmi. 

Súčasťou oboch koncepcií je však nevyhnutný predpoklad existencie lokálneho konfliktu na 

ktorý isté sociálne skupiny vzájomne reagujú. Takéto lokálne konflikty smerujú k vytvoreniu 

sociálnych hnutí, bojujúcich za environmentálnu spravodlivosť, v snahe navrátiť do sféry 

verejnej politiky otázku ekológie a kvality života v mestskom prostredí.  
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