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Вишепутеваипаркинга,
авећесаобраћајнегужве
Изградњадодатнихсаобраћајницапредстављадиректан
подстицајљудимадакупујуивозесвевишеаутомобила
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А
косеосврнемонаисторијуградова,
можемојасновидетидаурбанеструк
туреипланирањеутичунаљудскопо
нашањеинаначиннакојиградови

функционишу...
Везаизмеђуподстицајнихмераипонашања

уградовимакулминиралајеу20.веку.Какоби
сеизборилоснадолазећомбујицомаутомобил
скогсаобраћаја,савдоступниградскипростор
једноставнојепопуњенпаркиранимивозили
маупокрету...
Свакипокушајдасесаобраћајнипритисак

смањиизградњомновихпутеваипаркингаре
зултираојесвишесаобраћајаивећимгужвама.
Обимаутомобилскогсаобраћајаскоросвудаје
мањевишепроизвољанизависиодрасположи
весаобраћајнеинфраструктуре.Собзиромна
тодаувекможемодаизнађемоноверазлогеда
вишекористимоаутомобиле,изградњадодат
нихпутевапредстављадиректанподстицајљу
димадакупујуивозесвевишеаутомобила.
Аковишепутевазначиивишесаобраћаја,

штаседогађаакосесмањујеподстицајзако
ришћењеаутомобила,уместодасеповећава?
Земљотрескоји је1989. годинепогодиоСан
Францисконанеојетоликуштетупреоптере
ћеномаутопутуЕмбаркадеро,једнојодвитал
нихартеријаградакојасепростираладужзали
ваиводиладоцентраграда,дајеонмораода
будезатворен.Такојезначајнасаобраћајница
којајеводиладоцентраградаодједномнестала,
алијезато,ипренегоштосуплановизарекон
струкцијузавршени,посталоочигледнодаград
сасвимдоброфункционишеибезње.Корисни
цисусвојепонашањеусаобраћајубрзоприла
годилиновонасталојситуацији,аданассена
томместу,уместооштећеногдвоспратногауто
пута,налазиградскибулеваркојимидутрамва
ји,оивичендрвећемиширокимтротоарима.У
годинамакојесууследилеуСанФранцискусе
наставиотрендпретварањааутопутеваумир
неградскеулице...

Копенхаген–рајзабициклисте

УпоследњихнеколикодеценијаградКопенха
генјереконструисаоуличнумрежу,плански
уклањајућиколовознетракеипаркингместа
дабисестворилибољиибезбеднијиусловиза
бициклистичкисаобраћај.Изгодинеугодину
становнициградасуподстицанидајошвише
користебицикле.Данасјецеоградпокривен
ефикаснимиприкладнимсистемомбицикли
стичкихстазакојесуодтротоараиколовоза
одвојенеивичњацима.Бициклистичкипрелази
нараскрсницамаобележенисуплавомбојом,
доксенасемафоримазабициклезеленосветло
палишестсекундипренегоштосеаутомобили
мадозволидакрену,штовожњубицикломкроз
градчинизнатнобезбеднијом...
Од1995.до2005.годинеобимбициклистич

когсаобраћајаудвостручиосе,астатистички
подацииз2008.годинепоказалисудасе37од

стосопственогпревозанапосаоиуобразовне
установеиназадобављалобициклом...
Спобољшањемусловазабициклистерађасе

новабициклистичкакултура.Бициклевозеде
цаистаријеособе,пословниљудииђаци,ро
дитељисмаломдецом,градоначелнициичла
новикраљевскепородице.Вожњабициклом
посталајеначиндасестигнесвуда.Онајебр
жаијефтинијаоддругихвидоватранспорта,а
повољноутичеинаживотнусрединуилично
здравље...
Наконгодинаигодинасмањивањабројапе

шачкихзона,Копенхагенјебиоједанодпрвих
градовауЕвропикојисехраброухватиоуко
штацсовимпроблемомипочеткомшездесетих
година20.векапочеодасмањујеобимаутомо
билскогсаобраћајаибројпаркингместауцен
труградакакобипоновоствориобољипростор
заградскиживот.
Већ1962.годинетрадиционалнаглавнаули

цауКопенхагену,Стрегет,претворенајеупе
шачкузону.Наовуидејусенајпрегледалоса
скепсом.Дализаистаимашанседаовакавпро
јекатзаживинатакодалекомсеверу?
Врлобрзојепосталојаснодајепројекатпо

стигаовеликиуспех,итобрженегоштојеби
локопредвиђао.Већупрвојгодинибројпеша
кајепорастао35одсто.Посталојепријатније
пешачитиибилојепросторазавишељуди.Од
тадсуимногедругеулицеприлагођенепешач
комсаобраћајуиградскомживоту,ипаркинзи
уцентруградасу,једанпоједан,претвараниу
градскетргове.

Од1962.до2005.годинеповршинанамење
напешацимаиградскомживотупораслајесе
дампута:одприближно15.000квадратнихме
таранаоко100.000квадрата...

Мелбурнприлагођенпешацима

Око1980.годинецентралнидеоМелбурнаиз
гледаојекаоскупнасумичнопостављенихзгра
даисолитера–беживотанибезсврхе.Управо
збогте „рупеусредини”град једобионади
макАмеричкакрофна.Године1985.покренут
јеопсежанпројекатурбанеобновесциљемда
сецентарградапретвориуживоипривлачно
чвориштерегионасвишеодтримилионаста
новника.Од1993.до1994.годинеанализира
нисупроблемикојисејављајууцентруграда,
документованјеинтензитетживотауградуи
израђенамбициозанпрограмунапређењаур
банихцелина,којићесереализоватиунаред
нихдесетгодина.
Завиданбројурбанихцелинајеунапређену

десетогодишњемпериоду,од1994.до2004...
Пројектованисуновитргови,међукојима

јеиархитектонскизнаменитТргфедерације,а
дужрекеЈарезапешакесуотворенималипро
лази,стазеишеталиштаиљудимајеомогућено
датупроводевреме.
Најважнијиелементпрограмасвакакојебила

намерадасељудиподстакнудашетајупогра
ду.ОдсамогоснивањаМелбурнјеизгледаокао
типичаненглескиколонијалниград,саширо
кимулицамаиортогоналнимблоковима.Већ
јеуранимфазамапроцесаурбанеобновеод

лученодајенајважнијеуклонитипрепрекеи
стимулисатиљудедасешетајуградскимули
цама.Тротоарисупроширениипоплочанило
калнимкаменом,ановиградскимобилијарје
направљенодквалитетнихматеријала.Свеобу
хватна„зелена”стратегија,којајеподразуме
валадасегодишњезасади500новихстабала
какобитротоарбиоускладусасвојомновом
улогомикакобибиловишехлада,додатноје
обогатилановиимиџградаприлагођеногпеша
цима...Двавеликаистраживањајавногживота
ујавномпростору,којасуспроведена1994.и
2004.године,показаласудасебројпешакаиак
тивностизнатноповећаопаралелносмногим
урбанистичкимунапређењима...Новитргови,
широкитротоарииреновиранипролазиизне
дрилисумногоновихиатрактивнихмогућно
стизаборавакуграду,пајенивоактивностито
комраднихданаготовоутростручен...

Рекапретворенауулицу

Неизненађујечињеницадаблискавезаизмеђу
тогакакољудикористеградскипростор,квали
тетатогпростораинивоастарањазаљудскуди
мензијупредстављаопштиобразацкојисеод
ражаванасвимнивоима.Башкаоштоградови
могустимулативнодаутичунаградскиживот,
многипримерипоказујукакоревитализација
самоједногпростораилисамопроменамоби
лијараидетаљамогубитиподстрекзаусвајање
потпуноновихобразацакоришћења.
РекаОрхусуДанској,којајебилазасутаипре

творенауулицузаколскисаобраћајтридесетих
година20.века,откривенаје1996–1998.годи
не,апростордужпоновоотвореногпловногпу
таосмишљенјекаорекреативназоназапешаке.
Одтадајепростордужрекеједаноднајчешће
коришћенихотворенихјавнихпросторауграду.
Овапроменабилајетоликодоброприхваћенаи
економскиисплатива(вредностзградадужреке
вишејенегоудвостручена)дајејошједанвели
кидеорекеоткривен2008.године…
Једноставнепромене,попутстављањабољих

клупауЛуциАкерБригеуОслу,могузначајно
изменитиобрасцекоришћењајавногпростора.
Године1998.стареклупесузамењененовим,
чимејевишенегоудвостручен(129одсто)број
местазаседењеуовојзони.Анкетекојесурађе
непреипослепромена,1998.и2000,показују
даје,каоодговорнановемогућности,бројљу
дикојиседеуовомделуградапропорционално
порастао(122одсто).
Правилопокомесе,акојеомогућенквалитет

нијиградскипростор,онвишеикористи,очи
гледносеодносинавеликејавнеградскепросто
ре,алиинапојединачнеградскепросторе,као
инасвакупојединачнуклупуилистолицу.Ово
правилојеначелнопримењивоуразличитим
културамаиуразличитимделовимасвета,ураз
личитимклиматскимусловимаиразличитим
економскимисоцијалнимприликама...

ПриредилаДалиборкаМучибабић
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Полавекауређује
јавнипростор

„По ли ти ка”  ће 
сва ког дру гог по
не дељ ка об ја вљи
ва ти 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
ци 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 дво смер не ули це с две ко ло во зне 
тра ке, би ци кли стич ким ста за ма, др ве ћем 
и сред њим по ја сом: атрак тив ни је и без бед
ни је ули це (ре ди зај ни ра на град ска ули ца у 
Ко пен ха ге ну)

Јед но смер не ули це: ве ћи про ток са о бра
ћа ја и ве ћа бр зи на, али буч но и агре сив но 
са о бра ћај но окру же ње (Њу јорк)

ЈанГел

Упроцесу,којијепочео
1962,уКопенхагену
сеповећаобројзона
безаутомобила.Студије
јавногживотаујавном
просторуиз1968,1986.
и1995.показују
дасестепенактивности
ујавномпросторуповећао
четирипутаупосматраном
периоду.Штоима
вишепростора,тоима
ивишеживотауграду.
УлицаНихавнпретворена
упешачкузону1980.




