
А
ко желимо да људи прихвате градски 
простор, од кључног је значаја да се они 
осећају безбедно. Начелно говорећи, 
живот и сами људи чине град привлач-

нијим и безбеднијим, и кад је реч о стварном и 
кад је реч о перципираном осећају сигурности... 
Током више од 50 година, од када траје велика 
инвазија аутомобила у градовима, и обим ауто-
мобилског саобраћаја и стопа несрећа су нагло 
расли. Страх од саобраћајних незгода је још ви-
ше порастао и има драматичан утицај на пешаке 
и бициклисте и на њихово уживање док се крећу 
по граду. Што је више аутомобила на улицама, 
политичари и саобраћајни инжењери се све ви-
ше фокусирају на то да обезбеде још више про-
стора за аутомобилски саобраћај и паркинг. 

Као резултат тога, услови за кретање пешака и 
бициклиста су се погоршали. Уски тротоари су 
постепено постали пуни саобраћајних знакова, 
аутомата за плаћање паркинга, стубића, улич-
них светиљки и других препрека које су пос-
тављене тако „да не сметају”. То треба разумети 
као „да не сметају моторном саобраћају, који је 
много важнији”. Уз физичке препреке, ту су и 
чести прекиди у ритму хода изазвани дугим че-
кањем на семафорима, тешкоћама у прелажењу 
улице, суморним подземним тунелима и подиг-
нутим пешачким пасарелама. Сви ови примери 
организације града имају једну заједничку свр-
ху: да обезбеде више простора и боље услове за 
аутомобиле. Као последица тога, пешачење је 
постало све теже и мање атрактивно. 

Протеривање бицикала

Услови за бицикле су још и гори на многим мес-
тима: бициклистичке стазе су потпуно уклоње-
не или су опасне, такозване бициклистичке тра-
се исцртане на путу одмах уз аутомобиле који 
се брзо крећу, или уопште нема инфраструкту-
ре за бициклисте, који морају да се сналазе како 
знају и умеју.

Током читавог овог периода владавине ау-
томобила градови су покушали да уклоне би-
циклистички саобраћај са својих улица. Ризик 
од страдања пешака и бициклиста у удесима је 
био велики све време док је обим аутомобилс-
ког саобраћаја растао, а страх од аутомобилских 
удеса је био још и већи.

Многе европске државе и Северна Америка су 
рано искусиле инвазију аутомобила и гледале су 
како из године у годину опада квалитет градова. 
Као одговор на то јавиле су се бројне реакције и 
започео је развој нових начела у планирању саоб-
раћаја. У другим земљама, у којима се привреда 

спорије и скромније развијала, инвазија аутомо-
била у градовима је тек недавно почела. У сваком 
случају, резултат је драматично погоршање усло-
ва за пешаке и за бициклистички саобраћај... 

У многим земљама, нарочито у Европи, пла-
нирање саобраћаја се у 21. веку драматично 
променило у односу на период пре двадесет 
или тридесет година. Значај промовисања пе-
шачког и бициклистичког саобраћаја је посте-
пено почео да се признаје, док је боље разуме-
вање природе и узрока саобраћајних незгода 
произвело знатно шири спектар средстава која 
се користе у планирању. 

Прве пешачке улице  
у Европи пре пола века 

Када су шездесетих година 20. века уведене прве 
пешачке улице у Европи, заправо су постојала 
свега два модела улица: улице за колски саоб-
раћај и улице за пешаке. Од тада су се развили 
бројни типови улица и саобраћајних решења, 
тако да данашњи саобраћајни инжењери имају 
прилично широк спектар типова улица из ког 
могу да бирају: улице које су намењене само за 
колски саобраћај, булевари, улице за саобраћај 
брзине до 30 километара на час, улице у којима 
пешаци имају предност, подручја за саобраћај 
брзине до 15 километара на сат, улице за пеша-
ке и трамваје, за пешаке и бицикле и оне које су 
само за пешаке. Искуство које смо у међувреме-
ну стекли је такође омогућило да се смањи број 
саобраћајних несрећа и да пешачење или вожња 
бициклом буду знатно безбеднији и удобнији. 

Приликом одабира типа улице и саобраћајног 
решења важно је поћи од људске димензије. Љу-
дима се мора дати могућност да се у градовима 

удобно и безбедно крећу пешке или бициклом, а 
када се усвајају саобраћајна решења, посебна па-
жња мора се посветити деци, младима, старима 
и особама са инвалидитетом. Квалитет и безбед-
ност пешака морају бити кључна питања.

Неколико новијих урбанистичких идеологија 
које су произашле из статистика о удесима ин-
систира на томе да се ризик од незгода може 
смањити ако се физички „помешају” различити 
видови саобраћаја у истој улици, што се назива 
„интегрисани простор”. 

Идеја која лежи у основи ових тзв. интегри-
саних улица јесте да ће оне камионима, ауто-
мобилима, мотоциклима, бициклима и пеша-

цима свих узраста дати могућност да се крећу 
тихо, једни поред других, и омогућити им добар 
контакт очима. У оваквим условима ретко ће 
долазити до озбиљних удеса (или се то макар 
претпоставља) јер пешаци и бициклисти у сва-
ком тренутку треба да буду веома опрезни. 

Очигледно, ако су људи довољно уплашени и 
ако пажљиво прате шта се дешава у саобраћају, 
ништа и не може да се догоди. Међутим, цена 
тога је висока у смислу достојанства и квали-
тета. Људи не могу да пусте децу да се слобод-
но крећу, а старији и они који се слабије крећу 
ће можда бити приморани да одустану од пе-
шачења. У свакој дискусији о људима и без-
бедности у саобраћају ризик од удеса мора се 
одмерити у односу на квалитет који се пружа 
пешацима и бициклистима. Већи део савреме-
ног планирања саобраћаја и даље премало па-
жње посвећује квалитету градског живота. 

Комбиновање различитих видова саобраћаја 
је свакако могуће, али не под истим условима 

који се подразумевају у концепту интегрисаних 
улица. Како нам примери британских „зона ста-
новања”, холандских стамбених зона „woonerf” 
и скандинавских „sivegader” годинама показују, 
пешаци могу да се изборе са осталим видовима 
саобраћаја све док је кристално јасно да свако 
кретање мора подразумевати обраћање пажње 
на пешаке. Решења која се односе на комбино-
вани саобраћај морају дати приоритет пешаци-
ма или омогућити одговарајућу сегрегацију са-
обраћаја.

Ко не сме у паркове и библиотеке

Има много разлога да се поздраве многе нове 
врсте улица и нове политике које обезбеђују 
безбедност за пешаке и бициклисте, а истовре-
мено омогућавају службеним возилима да раде 
испоруке од врата до врата. 

У зависности од пројекта, пројектанти морају 
у обзир да узму који тип улице и ниво интег-
рације саобраћаја представљају добро решење. 
Стварна и перципирана безбедност пешака 
мора увек да представља одлучујући фактор. 
Није природно да моторни саобраћај свуда буде 
дозвољен. Опште је прихваћено правило да ау-
томобилима није дозвољен приступ у паркове, 
библиотеке, културне центре и куће. Преднос-
ти тога што аутомобилски саобраћај није свуда 

дозвољен су очигледне; чак и ако постоје ваља-
ни аргументи који говоре у прилог томе да ау-
томобилима треба омогућити приступ све до 
улазних врата, у многим ситуацијама постоје 
једнако добри аргументи за успостављање зона 
без аутомобила око стамбених објеката.

Већ вековима саобраћај у Венецији функцио-
нише по принципу да се прелаз од брзог ка спо-
ром саобраћају не одвија испред наших врата, 
већ на ободима града. Венецијанско начело је 
просто непобедиво када причамо о давању при-
оритета квалитету града. Као што је већ речено, 
развиле су се бројне опције које омогућују ко-
егзистенцију пешачког и моторног саобраћаја. 
Иако отварају нове могућности, оне стварају и 
додатне проблеме. 

Пешаку у Венецији можемо да опростимо што 
мисли да многа скорашња саобраћајна решења 
представљају различите облике компромиса у 
поређењу са визијом правог града за људе. Или, 
другим речима, у Венецији је лако изјавити да 
„постоји само једна ствар која је боља од ауто-
мобила који се споро крећу – а то је кад уопште 
нема аутомобила”...

Приредила Далиборка Мучибабић

Понедељак 4. мај 2020. ГРАД ПО МЕРИ ЧОВЕКАbeogradska@politika.rs
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„По ли ти ка” сва ког дру гог по не дељ ка об
ја вљује де ло ве књи ге „Гра до ви за љу де”, 
дан ског ар хи тек те Ја на Ге ла ко ји ду же 
од по ла ве ка пра ти и ана ли зи ра раз вој 
гра до ва. Гел је по бољ шао јав не про сто
ре Ко пен ха ге на, Сток хол ма, Ро тер да ма, 
Лон до на, Ама на, Мел бур на, Сид не ја, 
Сан Фран си ска, Си је тла, Њу јор ка, Му
ска та... Књи гу „Гра до ви за љу де” на срп
ском је зи ку об ја вио је ПАЛ ГО цен тар.   

...или пристојно обавештење 
Копенхаген, Данска

Трепереће црвено светло које убрзава  
пешаке док прелазе улицу, Њујорк, САД
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ЈанГел

Прелазсабрзогнаспорисаобраћај
сеуВенецијинеодвијаиспред
улазнихврата,већнаободимаграда.
Тојезанимљивоиинспиративно
засавременувизијустварања
живих,безбедних,одрживих
издравихградова

Како смо постали сметња аутомобилима
Улице се осмишљавају  
тако да не сметају 
моторном саобраћају  
који се доживљава као 
толико важан да је  
у други план потиснуо  
и безбедност пешака


