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УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И  
ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ 

ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX 
И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА  

ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА
Сажетак: Сва ки град је огле да ло дру штва и дру штве них ак тив
но сти ко је су се од ви ја ле кроз ње го ву исто ри ју. Бе о град је у сво јој 
про шло сти био ис пу њен круп ним про ме на ма, ко је су га за не ко ли
ко де це ни ја у XIX ве ку, од не у ре ђе не ва ро ши пре тво ри ле у срп ску 
пре сто ни цу. Са раз во јем др жа ве, ра сте и те жња да се иде у ко
рак са све том, где су се од дав ни на не го ва ле спорт ске ди сци пли
не. Спорт ска ар хи тек ту ра Бе о гра да по че ла је да се раз ви ја сре
ди ном XIX ве ка – oд пр вих јав них ку па ли шта на Са ви, стре ли шта 
на Топ чи де ру, фуд бал ских те ре на на Тр ка ли шту, пре шла је ве ли ки 
раз вој ни пут, ме ња ју ћи свој об лик и на ме ну у од но су на по тре бе. 
У пр вим де це ни ја ма XX ве ка гра де се те нис те ре ни, кли за ли шта, 
ба зе ни и ве ли ки ста ди о ни, док је ка сни ји раз вој пра ти ла из град
ња мо дер них спорт ских ха ла. Кроз раз вој ар хи тек ту ре спорт ских 
обје ка та, мо же мо пра ти ти низ про ме на и пре о бра жа ја, где се 
гу бе јед ни, а до би ја ју но ви ар хи тек тон ски об ли ци, док исто ри ја 
на ста вља да иде сво јим не у мит ним то ком.

Кључне речи: спорт ски објек ти, игра ли шта, јав на ку па ти ла, 
тере ни, ста ди о ни, спорт ско ре кре а тив ни цен три, ха ле
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Увод

Свакиградјеогледалодруштваидруштвенихактивности
којесусеодвијалекрозњеговуисторију.Београдјеусвојој
бурнојпрошлостибиоиспуњенкрупнимпроменама,којесу
газасамонеколикодеценијауXIXвеку,однеуређенева
рошипретворилеупрестоницусрпскедржаве.Саразвојем
младедржаве,растеитежњадасеидеукораксаразвијеним
светом,гдесусеоддавнинанеговалиспортиспортскеди
сциплине.Мењасесвестљуди,долазесазападаархитекте,
студентикојидоносеновине,паиспорт.

Први облик физичког васпитања у Београду појавио се
1808. годинеуоквирупредвојничкеобуке,итоуВеликој
школи.Уаналимајезаписанодасетупредаваоегзерцири
фехтовање(мачевање),односноборењесабљом.1Мачевање
јепрвисавремениспорт,којисепослеПрвогсрпскогустан
капојавиоуСрбији.ПредаваогајекоњичкикапетанПетар
Ђурковић.2ПоновнимпадомСрбијеподТурскувласт1813.
престала је са радомВеликашкола, а самим тим и свака
спортскаактивност.

Мачевањесепоновопомиње1843.године,кадајебеоград
ски чиновник ЈованНинић унајмио учитељамачевања да
обучава београдску омладину, тако да се овашкола може
сматратипрвом спортскомшколомуБеограду.Прва обја
вљенаспортскавест,односиласеуправонаовушколу,ко
ја се налазила наместу зградеСАНУуКнезМихаиловој
улици.3

У српском народу су веома биле популарне трке коњани
ка или кошије (косије) још од времена кнеза Милоша.
Након премештања престонице, Београд је 1842. годи
не био домаћин првих модерних трка, организованих по

1 О настанку и историји Велике школе у: Гордић, Р.М. (2004)Ве ли ка 
шко ла 1808–1813,Београд:Заводзазаштитуспоменикакултуреграда
Београда;ОписпрвесрпскевисокошколскеустановедајенамиНенад
Макуљевићу:Макуљевић,Н.(2014)Осман ско – срп ски Бе о град: ви зу
ел ност и кре и ра ње град ског иден ти те та (1815–1878),Београд:Topy,
стр.202;Пауновић,М. (1971)Бе о град кроз ве ко ве,Београд:Светозар
Марковић,стр.1219;Групааутора,(2004)Модернасрпскадржава1804
–2004,Хронологија,Београд:ИсторијскиархивБеограда,стр.26;Сто
јановић,Д.(2008)Кал др ма и ас фалт, Ур ба ни за ци ја и евро пе и за ци ја Бе
о гра да 1890–1914,Београд:Удружењезадруштвенуисторију,стр.328.

2 Група аутора, нав. дело, стр. 26;Radan,Ž. (1977)Pre gled hi sto ri je tje
le snog vje žba nja i spor ta,Zagreb:FakultetzafizičkukulturuSveučilištau
Zagrebu,str.101.

3 Чубриловић, В. (ур) (1974)Исто ри ја Бе о гра да 2, Београд:Просвета,
стр.805;Тодоровић,Ч.С.(2009)Спо рт у ста ром Бе о гра ду (XIX век),
Београд:Zep ter Bo ok World,стр.22.
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западноевропскомузору.Организоваоихјеенглескиконзул
ЏорџЛојдХоџис(GeorgeLloydHodges)участсултановог
изасланикаСакиб–ефендије.4Занимљивоједајекоњички
спортуоновремеуБеоградуимаоназив„енглескикоњо
трк”.Претпостављаседа суодржанеиза садашњеглавне
железничкестанице,уБариВенецији.5Међутим,нијепо
знатодалијеземљанастазанакојојсеодржавалотакмиче
њеималанекакавархитектонскиоквир.Физичковаспита
њеуводисефакултативно1844.године,школскимзаконом,
заученикегимназије.Нажалост,збогнедостаткастручних
кадрова, али и материјалних средстава, настава се тешко
спроводила.Текје„Законоустројствуосновнихшкола”из
1863. увео гимнастику у свешколе уКнежевини.Држава
јеодобрилановчанасредствазанабавкупотребнихгимна
стичких справа и за плаћање учитеља гимнастике,што је
представљало прекретницу. Ангажован је стални учитељ
гимнастикеАсканиусСедлмајеризНемачке,којијеод1863.
године,унареднихдесетгодинапредаваоувећинишколау
Београду.6

Ар хи тек ту ра у слу жби спор та
ПознатоједасемногоистакнутихличностиуXIXвекуба
вило бригом зафизичку активност, због чега се све више
размишљало оизградњи спортскихобјеката.Архитектура
спортскихобјекатауБеоградупочелаједасеразвијасреди
номXIXвека,асаразвојемиширењемспортскихактивно
стидобијасвевећизначај,збогчегасејавилапотребадасе
одредеконкретниархитектонскиоквири,односнопростори
заредовнофункционисањеспортиста.Насвојимпочецима,
иницијативајепотицалаодприватнихлица,такодасувећ
четрдесетих година XIX века, подигнути први објекти за
физичкукултуру,јавнакупатила,којасуотваранадуждесне
обалеСаве.

Бе о град ска јав на ку па ли шта
ПрвојавнокупатилоуБеоградунаСавиотворилису1843.
годинеКостаЛапојевићиДимитријеДанић.7Купатило је

4 Оснивањекоњичкогдруштва,податакпреузетизкњиге:Radovanović,B.
(1991) Sta niš ta,Beograd,str.23,22.01.2010.http://www.zastavainfo.co.
yu/kultura/monografija/osnivanje_konjickog_drustva.html;Цвејић,Б.Ду га 
исто ри ја ко њич ких тр ка,3.03.2010.http://www.danas.rs/vesti/srbija/be
ograd/duga_istorija_konjickih_trka.39.html?news_id=151637

5 Тодоровић,Ч.С.нав.дело,стр.21.НапросторунекадашњеБареВене
цијаод2016.годинесеградикомплекс„Београднаводи”.

6 Групааутора,нав.дело,стр.103;Radan,Ž.нав.дело,стр.102.
7 КодСимеЋирковићанаилазимонаподатакдајеовокупатилоотворено

годинуданараније.Погледатиу:Ћирковић,Ц.С.(2014)Ка ле мег дан ске 
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ималоуграђенбазен задецуикабине заодрасле,8 а анга
жован јеиучитељпливања.Накончетиригодине,25.ма
ја 1847. Драгутин Карловански, „београдски фабрикант”
отвориоје„Првосрпскокупалиштеипливалиште”итакође
ангажоваонаставникапливања.9Забележеноједајеплива
лиште„преко14хватидугачкои4хваташирокоиограђено
обезбедителноммрежом.”10УчитељпливањајебиоИтали
јанАлбертоДрагонер.11КарлованскисепомињеикаоКар
ло „први у Србији сирћетни фабрикант”, предузимљиви
Немац,чије јепливалиштепрвоуСрбијибележиломете
оролошкапосматрања,односнопратилотоплотуводеива
здуха.Купалиште,нажалост,ниједуготрајало,аКарлован
скијеотвориобакалницуинаставиодасебавитрговачким
посломуБеограду.12

Године1854.капетанМишаАнастасијевић јенаСавикод
пристаништа,уКарађорђевојулициблизусадашњегмоста,
изградио купатило са 12 „собица за купање”. Две године
касније,упролеће1856.наместутогкупатилаБеоградска
општинаградивећекупатилозасвојестановнике.13Године
1865.наСави„испредкућеНастасаЗахе”,кодмостауКара
ђорђевојулици,јеизграђенокупатилоМилошаДимитрије
вића,којејеназванои„Фризерово”купатило,наосновуње
говогзанимања.Имаоједвабазенаивећибројкабиназаку
пањеухладнојводи.Шестгодинакаснијегајепреуредио,
анаследилисугасиновикојисугајошдугодржали.14Иза
„Фризеровог” или тзв. „Зеленог”, постојало је и „Плаво”

сен ке,Београд:Дерета,стр.235.
8 ТодоровићЧ.С.нав.дело,стр.22;Пауновић,М.нав.дело,стр.1219.

ЖиворадЈовановићнаводида јеовокупатилоотворено1853.године;
Видетиу:Јовановић,П.Ж.(1964)Из ста рог Бе о гра да,Београд:Тури
стичкаштампа,стр.67.

9 Пауновић,М.нав.дело,стр.1219;ЧубриловићВ.(ур),нав.дело,стр.
813:СимаЋирковићнаводигодину1845.каогодинуукојојјеотворено
„Првосрпскопливалиште”,у:Ћирковић,Ц.С.нав.дело,стр.237.

10Radan,Ž.нав.дело,стр.103.
11ТодоровићЧ.С.нав.дело,стр.25;ОмолбиучитељапливањаАлберта

ДрагонерауправиградаБеоградау:Групааутора,(2005)Жи ве ти у Бе
о гра ду 1842–1850,ДокументиуправеградаБеограда,Београд:Историј
скиархивБеограда,стр.510–511.

12Јовановић,П.Ж.нав.дело,стр.67.
13Тодоровић,Ч.С.(2009)Спо рт у ста ром Бе о гра ду (XIX век),Београд:

Zep ter Bo ok World,стр.30–32;Јовановић,П.Ж.нав.дело,стр.67.
14Тодоровић,Ч.С.нав.дело,стр.47;УдокументимауправеградаБео

градасусачуванидописи,гдеМилошДимитријевићмолизадозволуза
градњукупатилајош1862.године.Тадајеодбијенјерјебиоаустријски
поданик.Каснијемујеодобренаградња.Вишеотомеу:Групааутора,
(2005)Жи ве ти у Бе о гра ду 1851–1867,ДокументиуправеградаБеогра
да,Београд:ИсторијскиархивБеограда,стр.521–524.



194

МАРИЈА ПАВЛОВИЋ

купатило,односно„Оријент”,инжењераЈефтимијадиса,ко
јејебилонаправљенооддрвенихплатформинабурићима.
Изаовадвајебилојошједно,војнокупатилонапонтони
ма.15Занимљивоједаје1867.годинеиСтеваТодоровићдр
жаокупатилонаСави,кодБранковогмостауКарађорђевој
улици,алинијепознатоштасекасниједесилосањим.16

НапросторуданашњегСпортскогцентра„МиланГалеМу
шкатировић”,наконПрвогсветскограта,изграђен јепрви
спортски центар у Београду „Ђачко купатило”. Основано
је1919.наиницијативудиректораДругемушкегимназије
МиркаПоповићаиподршкудиректораРеалке,ИлијеЂука
новића.Већследећегодине,почелојесарадом,акаконије
било свлачионица, посетиоци су се пресвлачили на обли
жњемукотвљеномшлепу.Докупатила седолазилоподно
Калемегдана, сапростора где је садаЗоолошкиврт,преко
железничкепруге,кроздрворедјаблановаитопола.Наула
зуукупатилојестајаладрвенакућица,гдејебиоконтролор
закарте.Накућицијепостојалаималаоставазаствариод
вредности,аизнадјестајалатабланакојојјекредомбиона
писандатумитемператураводе.17

Последве,тригодине,изграђенајезграданастубовима,где
сеулевомкрилуналазиласвлачионицазаученице,станза
чувараиодељењезачувањевесалаисвеганеопходногза
одржавањекупатила.Удесномкрилусеналазилагардеро
базаученике,аусредњемзародитеље,професореидру
гегосте.Саспољнестранесусетакођеналазилекабинеза
родитељеипрофесоре.Насамојрецисубилепостављене
двеплатформеоддасакасамостићиманабурадима,којису
заграђивалипростородређензакупањеуреци.Тајпростор
јебиоограђендебелимбалванимавезанимжицом,којису
били подељени у две зоне, за непливаче у плићем делу и
пливачеудубљем.Тусукаснијепостављенеитрамболине
наплатформама.18

На обали се налазила плажа насута песком, а за улазак у
водусупослужиледвестазесакаменимплочама,којесуне
кадапоплочавалеКнезМихаиловуулицу.КакулиНебојша
сунаправљенитеренизаодбојку,лакоатлетскастаза,место

15Дероко, А. Београд на сусрету два века, у: Бе о град у се ћа њи ма  
1900–1918, приредиоВасић,П. (1977) Београд:Српска књижевна за
друга,стр.29–30.

16Тодоровић,Ч.С.нав.дело,стр.51.
17Лимић, Д. В. Ђачко купатило на Дунаву, у: Бе о град у се ћа њи ма  

1919–1929,приредиоЂоковић,М.(1980)Београд:Српскакњижевназа
друга,стр.279–280.

18Исто,стр.280.
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заскокувисидаљ,каоикуглана,затимсутупостављене
исправезавежбе,кругови,вратило.Прекопута,наборчан
скојстрани,сусетаданалазилепространепешчанеплаже,
којесузбогсвојелепотеназванеплаже„Кефалоније”.Даље,
премаелектричнојцентрали,налазилосекупалиштевојске,
затимкупатило„Монплезир”,гдесусекупалиДорћолции
потом,јеврејскокупатило.19

Ураздобљуизмеђудварата,надеснојобалиСавејебило18
купалиштанадрвенимсплавовима,амеђуњимасупосебно
билипопуларни,„ЛепаНивернеза”,„Смиљево”,„Трнинић”
инајвеће, „НароднокупатилоОпштине градаБеограда”.20
Староопштинскокупатило са својих80кабинанијебило
довољнозапотребесвевећегграда.Збогтогајенаправљено
ново,далековеће(слика1),премапројектуархитектеЂорђа
Лукића.Купатилосесастојалоиздесетделова,повезаних
гвозденимсајлама.Ималојеповршину2500м2,апловило
јена2000празнихдрвенихбуради,спојенихконструкцијом
одтриредагреда.Изградњајезапочета18.маја1933.годи
не,аотвореноје29.јулаистегодине.Већнасамомпочетку,
збогсвевећегбројакупача,наметалосепитањепроширења
купатила,предследећесезоне.21

НаконДругогсветскограта,саразвојемурбанистичкогпла
наБеограда,натомпотезујенаправљеношеталиште,ака
снијеибициклистичкастаза.Уместокупалишта,наместу
„Ђачког купатила” је саграђен спортски центар „25. мај”
са неопходним спортским теренима, а плаже су заменили
сплавови,доневшиновиурбаниидентитетБеограда.

19Исто,стр.279–281.
20Bogunović,G.S.(2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i XX ve

ka, ar hi tek tu ra, (I), ar hi tek ti, poj mo vi,Beograd:Beogradskaknjiga,str.36.
21Аноним,(1934)НароднакупатилаО.г.Б,БОНбр.1–3,Београд.

Слика1НароднокупатилоОпштинеградаБеограда
(измеђудварата);Извор:приватназбиркаМилоша

Јуришића.
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Пр во срп ско дру штво за гим на сти ку и бо ре ње
Каопочетниоквирзаразвој гимнастикеуБеограду,може
се узети година 1857.Наиме, познати српски сликарСте
ван Тодоровић (18321925), по повратку сашколовања из
иностранства1857.године,уБеоградуоснива„Уметничку
школу”,која јеузсликарствонеговалаипевање,свирање,
мачевање, телесно васпитање и приређивање позоришних
представа.Истегодине је,наиницијативусвојихученика,
основао„Првосрпскодруштвозагимнастикуиборење”.22
Школа се налазила на Косанчићевом венцу бр. 2 у кући
сликараМилијеМарковића–Распопа, где јекаснијебила
Народнабиблиотека,којајеизгорелаубомбардовању1941.
године.23

ПоштојекнезМихаилобиоодушевљенидејомдасеомла
динателесноразвијаи јачаивисокојецениорадТодоро
вића,одредиоједасеземљиштенаместусадашњеСрпске
академијенаукаиуметности,оградиикористиутесврхе.
Године1861.изградиојеосвомтрошку,кодКалемегдана,на
местугдејекаснијеподигнутхотел„Српскикраљ”,дворану
завежбањеиопремиојесавременимсправама.24Наконпи
онирскихпокушајадасепросторимагазаигимназија,као
ипољане,ставеуфункцијивежбања,овадворанајеграђена
искључивозателесновежбање.

Из град ња Тр ка ли шта
КнезМихаилоје1862.годинеуБеоградуизградиоТркали
ште.Забележеноједасу14.априла1863.годинеонисрпска
ВладаорганизовалиуБеоградупрвегалопскетрке,ахро
ничар јебионовинарЖивојинЈовановић,који језаписао:
„Првобеоградскотркалиштебилојеуређенонаместуиза
гробља,поредЦариградскогдрума,гдесутадаприређивани
вашари.Тојепросторнакомеседанасналазе:деоБулева
ракраљаАлександра,Правнифакултет,хотел„Метропол”,
ТехничкифакултетиниззградауУлици27.марта.Тркачка
стазабилајеуобликуелипсе,дугачке700хвати(око1350
метара).ЛинијастартаициљајебиланаЦариградскомдру
му, у висиниКнежевог „чадора” (почасне трибине) поред
когајебилатрибиназагледаоце.Коњисукреталиуправцу
Вуковогспоменика,азатимскреталипремаулици27.марта.

22Тодоровић,Ч.С.нав.дело,стр.33;Недељковић,С.(2003)Соколипре
гаоци,До бро во љач ки гла сникбр.21,Београд:Удружењератнихдобро
вољаца1912–1918,стр.241;МаринкоПауновић,нав.дело,стр.1221.

23Stanković,A.(2003)Vi teš ko, dvo r sko i gra đan sko ma če va nje u Be o gra du,
Beograd:Signature,str.106.

24Цветковић,Д. (1998)Со ко ли и со кол ски сле то ви, Београд:Мирослав,
стр.16.



197

МАРИЈА ПАВЛОВИЋ

Потомбиобишликруг,поновоизбилинаЦариградскидрум
истиглидотрибине.”25Издатогописастазе,можесезакљу
чити,дајеовајпрвиХиподромзадовољаваосвеусловекоји
субилипотребнизаодржавањетрка,апрестоницаСрбијеје
добиласвојупрвутркачкустазу.

Веома је интересантно да је прва правила за коњске трке
приредиоличнокнезМихаилопоугледунаправилабечког
хиподрома.Његовим убиством 1868. године, трке су пре
сталедасеодржавајуунаредних20година.26КадасеуБе
ограду1890. годинеосновалоДунавскоколо јахача „Кнез
Михаило”, тркалиште је пребачено у Бару Венецију, која
сеналазиланаместуданашњежелезничкестанице,алисе
збогнепогодногтеренаследећесезонеселинаБањицу,где
је1904.годинеодржанпрвисрпскидерби.27Овотркалиште
нијебилонималоподеснозапотребетрка,јерјеконфигура
цијатеренaбилалоша.ЗбогтогасеселинаЦаревућупри
ју,гдејеосталододанас.Хиподромјесвечаноотворенна
Видовдан28.јуна1914.године,предПрвисветскират.

Занимљиво је напоменути да јеМинистарство саобраћаја
1935.годинеизвестилоКолодајенаместутркалиштапла
ниранжелезничкичвор,тедабиутомциљутребалошто
пренаћиновоземљиште.ТакојеналевојобалиСаве,иза
тадашњеземунскежелезничкестанице,општинаградаБе
оградауступилаземљиштезаизградњуновогтркалишта.28
Ипак,очигледноједајеДругисветскиратомеоидејудасе
новихиподром„Дунавскоколојахача”јошједномпремести.

Со кол ска ар хи тек ту ра
Соколски покрет је настао у Прагу 1862. године као вид
борбезаслободуиуједињењесвихсловенскихнарода.Са
оснивањемсвевећегбројасоколскихдруштавауБеограду
крајемXIXвека, јавља сепотреба за засебнимдомовима,
који су били намењени искључиво раду Сокола. Идеја за
соколску грађевину – соколану, која би служила телесном

25ИсторијатТркалишта,ЗваничнавебпрезентацијаБеоградскогхиподро
ма,23.12.2009.http://www.hipodrombeograd.rs/istorijat.php;Оместуна
којем сеналазилонекадашњеТркалиште у:Андрејевић,М.Преобра
жајиамбијентаиљудистарогТркалишта,у:Београдусећањима1900
–1918,приредиоВасић,П.(1977)Београд:Српскакњижевназадруга,
стр.104.

26Оснивањекоњичкогдруштва,исто,22.01.2010.http://www.zastavainfo.
co.yu/kultura/monografija/osnivanje_konjickog_drustva.html

27Исто;Историјат,ЗваничнавебпрезентацијаБеоградскогхиподрома,23.
12.2009.http://www.hipodrombeograd.rs/istorijat.php;Цвејић,Б.нав.де
ло, 3. 03. 2010. http://www.danas.rs/vesti/srbija/beograd/duga_istorija_ko
njickih_trka.39.html?news_id=151637

28Исто,стр.41–42.
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вежбању,преузетајеодстарихГрка.29Упериодуидеологи
јејугословенстваизмеђу1904.и1941.године,архитектура
јебилаједанодосновнихчинилацаустварањупредставао
југословенству.30 Соколски домови се не могу посматрати
каозасебничиниоци,изванполитичкогделовањаиидеоло
шкихмисли,којимјесоколствопосталоједаноднајснажни
јихсистемаидеологијејугословенствавладајућегрежима.

За свој први соколски дом, „Матица”, уједно и први про
јектовани дом у Београду, Момир Коруновић је израдио
неколиконацрта.Напројектуиз1928.године,грађевинаје
ималакубичнеформусанаглашеномцентралномвертика
лом,сазавршнимтроугаонимзабатомнафасади.Фасадаје
билабогатиједекорисанаугорњимзонама,доксупрватри
спратаималаполукружнипортал, са скулптуромсоколау
гнезду,изнад.Свизабатисутакођеималискулптуресоко
ла.Освећење темеља одржано је 6. октобра 1929. године.
На пројекту који је урадио 1933. грађевина је имала скр
омнијерешењеиспратмање,атакођесубилеуклоњенеи
свескулптуресабочнихфасада.31Године1935.завршенаје
изградњасоколскогдома„Матица”уБеограду,којасвака
ко представља најзначајнији пример националног стила у
архитектури,којијепропагираоКоруновић.

„Матица”јеималаповршину1650квадратнихметара,због
чега јеу томтренуткубиланајвећи соколскидомучита
војКраљевиниЈугославији.НаконДругогсветскограта,у
згради „Матице” се осниваДржавни институт за фискул
туру(ДИФ)теје1946.годинеусутеренуизграђенбазен.32
НаконпремештањаФакултетауКошутњак1968.годинеу
најзначајнијојспортскојграђевиниизмеђудваратаидаље
сусеодвијалеразличитеспортскеактивности,алисамофа
култативно.Ипак,овојеједанодреткихспортскихобјеката,
којијезадржаоместо,изглединамену.

Пореддруштва„Матица”,постојалојејошседамсоколских
друштавауБеограду.Подигнутасујоштрисоколскадома,
итодомДруштваБеоградIII(садаСД„Раднички”),потом
домДруштваБеоградIV(садаСК„Партизан”)и„Народни
дом”СоколскогдруштваЗемун–Матица,којисеумеђу

29Švajgar,V.(1924)Sokolskidomovi,prvideo,Ju go slo ven ski So kolbr.3,god
I,Ljubljana:Jugoslovenskisokolskisavez,str.37–40.

30Ignjatović, A. (2007) Ju go slo ven stvo u ar hi tek tu ri 1904–1941, Beograd:
Gradjevinskaknjiga,str.11–14.

31Путник, В. (2015) Ар хи тек ту ра со кол ских до мо ва у Кра ље ви ни СХС 
и Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Београд:Филозофски факултет, стр. 59–64;
Путник, В. (2013)Со кол ски до мо ви и ста ди о ни у Бе о гра ду, Наслеђе
XIV,стр.70–72.

32Исто,стр.62–64.
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ратновременијеналазионатериторијиБеограда,аначи
јемместујенаконрушењаподигнутаХала„Пинки”.Остала
друштвасуималасвојаседиштауадаптиранимпросторима
прилагођенимвежбачима.33

Године 1929. Коруновић је пројектовао соколски стадион
(слика2)накојемсенаредне годинеодржаоСвесоколски
слетуБеограду.34Таданајвећидрвенистадионуцентралној
Европи,изграђенјенаТркалишту,изазградеТехничкогфа
култета.Вежбалиштејепрималооко3500вежбача,атри
бине40000гледалаца.Позавршеткуслетастадион једе
монтираниоњеговомизгледусведочесамосачуванефото
графијеиновинскичланци.Заовајпројекатнаграђенједр
жавниморденомСв.СавеIIIреда.35Стадионјекоштаоосам
милионадинара,апозавршеткуслета,наконсамопетнаест
дана,комплетнаграђаслетиштајепродата.36Везаполитике
иуметностијепостојалаодувек.Владарисууметноствеома
користилиуслужбивеличањасопственеличностиилииде
је.КаоињеговипретходнициикраљАлександарIјеумет
носткористиоуширењуидеологијејугословенстваипопу
ларисањусвојеличностиународу.Својуидејујугословен
ствашириојепрекосоколстваијавнихсвечаностикојесу
соколиприређивали.Монтажнистадионкојијенаправљен

33Путник, В. (2013) Соколски домови и стадиони у Београду,На сле ђе 
XIV,стр.79.

34Караулић,Ј.(2016)СоколскислетовиукраљевиниЈугославијинапри
мерусвесоколскогслетауБеограду1930.године,Ко је Со ко тај је Ју го
сло вен,каталогизложбе,Београд:МузејисторијеЈугославије.

35Кадијевић,А. (1966)Мо мир Ко ру но вић,Београд:Републичкизаводза
заштитуспоменика,стр.70–71.

36Anonim, (1937)Finansijskiodbor izglasao jebudžetMinistarstvafizičkog
vaspitanja,So kol ski gla snikbr.3,god.VIII,Beograd:SavezSokolaKraljevi
neJugoslavije,str.2.

Слика2,монтажнистадионкојијепројектовао
архитектаМомирКоруновићзасвесоколскислет,
одржануБеограду1930;Извор:приватназбирка

МилошаЈуришића.
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самозапотребесоколскогслета,показујеефемерникарак
теровесвечаности.

Ве ло дро ми и кли за ли шта
Бициклизамспадауједанодпрвихспортованаовимпро
сторима.„Првосрпсковелосипедскодруштво”,наиниција
тивунеколикоугледнихграђанаБеограда,основанојејош
23.децембра1884.године.Друштвојеималосамо20чла
нова,јерјеутовремебицикл(велосипед)биовеомаскуп.37
Већ1887.уБеоградујеизграђенпрвивелодром,којисена
лазионаместунакојемседанасналазиДомвојскеСрбије
наТргуРепублике.38НапоклоњеномплацуЂорђаВајферта,
подигнутајезградазадруштвенистаниоставу,каоибетон
ска писта. Следеће године велодром је изгорео, а обнове
љенје1897.године.39АлександарДерокоје1905.написао:
„околокружнаписта,аусрединизараванкојајезамразева
поливанаводомислужилакаоклизалиште.”40

Године1898.науглуулицаДобрињскеиКраљицеНаталије,
подигнутјевелодромВелосипедскогдруштва„ДушанСил
ни”.41Обавелодромасу1900.послужилакаоклизалиштау
зимскомпериоду.42Сведоцивременасучестодавалиразли
читеподаткеотачнојгодиниизградњеодређенихобјеката.
ТакоБораЈовановићказуједајенауглуулицаДобрињскеи
КраљицеНаталије,наместугдесеналазиобиоскопОде он 
(затворендеведесетихгодинаXXвека),првобилоизграђе
но клизалиштеГрађанског гимнастичког друштва „Душан
Силни”итокрајем1902.године,акасније,кадајесрушена
старазградаНароднескупштинеСрбије,ококлизалиштаје
изграђен велодром.Он је постојао неколико година након
Првогсветскограта.43

Колико сеуБеоградубрзоразвијао спортскиживот гово
риичињеницадајекрајемXIXвекапостојаовелодром,а

37Традицијадуга125година,21.04.2011.http://www.bss.rs/index.php/sa
vez/istorijat.html

38Чубриловић, В. (ур) (1974)Исто ри ја Бе о гра да 2, Београд:Просвета,
стр.810.

39Тодоровић,Ч.С.(2009)Спо рт у ста ром Бе о гра ду (XIX век),Београд:
Zep ter Bo ok World,стр.75–76.

40Дероко, А. Београд на сусрету два века, у: Бе о град у се ћа њи ма  
1900–1918, приредиоВасић,П. (1977) Београд:Српска књижевна за
друга,стр.26.

41Тодоровић,Ч.С.нав.дело,стр.75–76.
42Исто,стр.110–111.
43Јовановић, Б. Спорт и спортисти, у: Бе о град у се ћа њи ма  

1900–1918,приредиоВасић,П.(1977)Београд:Српскакњижевназадруга,
стр.129–130.
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послесамопаргодинаизграђенјеидруги.Данас,послеви
шеодједногвека,непостојиниједан.Просториондашњих
љубитељабициклизмадобилисунекидругиоблик.

Ста ди о ни
ПрвулоптууБеоградједонеоХугоБули,синугледногбе
оградскогтрговцајеврејскогпореклаЕдијаБулија,кадасе
вратиосастудијаизБерлина.ОднеојеуБеоградскогимна
стичкодруштво„Соко“,гдеје12.маја1896.годинеосновао
Лоптачкусекцију.44Наконседамдана,19.мајаодржана је
првафудбалскаутакмицауДоњемградукодкулеНебојша,
очемусуписале„Вечерњеновости”.45Неопходнојеиста
ћидасустуденти,којисупохађалинајбољеуниверзитетеу
иностранству,напрелазуизXIXуXXвек,сазапададоно
силиновстилживота,укојемсеналазиоиспорт.Фудбалје
врлобрзопостаонајпопуларнијиспорт,којијеимаобројне
члановеифанове.Отомесведоченатписиуновинама,фо
тографије,алииспоменицеклубова,којисуоснованиуоно
време.

Тригодиненаконодигранепрвебеоградскефудбалскеутак
мице,члановиЛоптачкесекциједруштва„Соко”(слика3)
одлучилисудасеиздвоје.Идеју једаоХугоБули,који је
саАндромНиколићем,министромпросветеииностраних
послова,одржаоОснивачкускупштину„Првогсрпскогдру
штва за игру лоптом”у „Трговачкој кафани” 1.маја 1899.
Већупролећеистегодинеизграђено јеипрвоигралиште
у„Хајдпарку”наТопчидеру.Уоновреме,Топчидерјебио

44Ћирковић,Ц.С.нав.дело, стр. 247;Тодић,М. (ур.) (2006)110 го ди на 
фуд ба ла у Ср би ји,Београд:ФудбалскисавезСрбије,стр.18–20.

45Тодић,М.(ур.),нав.дело,стр.18–20.

Слика3Првибеоградскифудбалери,члановиЛоптачке
секциједруштва„Соко”,крајXIXвека;
Извор:Музејспортаиолимпизма.
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приличноудаљенодцентравароши,такода јеигралиште
брзонапуштено.Већулето1899.направљено јеново,на
тзв.ЗападномВрачару,наместугдеседанасналазизгра
даДИФаМомираКоруновића,изграђенакаоСоколскидом
„Матица”.Игралиште је било ограђено дрвеним тарабама
ипредстављалојепрвистадионуБеограду.Саградиогаје
освомтрошкуХугоБули,апостојаојесамоједандан.Већ
сутрадан,кадасучлановидруштвадошлинаигралиште,за
теклисутеренбезограде.Дабинадокнадиоштету,Булије
распродаоиономалодирекаштојеостало.46

ЧлановиГимнастичкогдруштва„Соко”,основалисуистои
менифудбалскиклуб18.априла1903.годинепостаромка
лендаруитојебиопрвифудбалскиклубуКраљевиниСрби
ји,којијебиобазиранназападњачкоммоделу.Игралиште,
пољанауЈуговићевојулици,замењенајепросторомуБари
Венецији,измеђубеоградскогсајмаиЖелезничкестанице.
Међутим,убрзо јеСавапоплавилаигралиште,па је1904.
теренпронађеннаТопчидеру,уподножјуКошутњачкешу
ме.Овоигралиште(стадион) јекасниједобилоиатлетску
стазуималетрибинезастајање.Иакојебилодостаудаљено
одграда,члановиклубасугалепоуредилииосталинање
му27година,кадаједржаваузелапросторзапотребежеле
знице.47Стадионклуба„Соко”је,наосновуфотографијаи
описа,биопрвиправистадионуБеограду.Овалноиграли
штејебилоприлагођеновеликимтакмичењима,доксутри
бинебилеобликаелипсе,обезбеђујућидобрувидљивостза
чакпреко3000 гледалаца.Већ1923. године,на стадиону
је подигнутамала раскошна ложа за истакнуте посетиоце

46Исто,стр26–27;БораЈовановићнамјеоставиоподатакдасеовофуд
балскоигралиштеналазилонаГуберевцу,кодМостарскепетље.Вишео
томеу:Јовановић,Б.нав.дело,стр.130.

47Тодић,М.(ур.),нав.дело,стр.41–42.

Слика4Краљеваложанастадиону„Соко”уКошутњаку
(1923);Извор:приватназбиркаМилошаЈуришића.
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ивеликодостојникеуспоменвенчањакраљаАлександраI
КарађорђевићаирумунскепринцезеМарије(слика4).48

Ста ди о ни на Тр ка ли шту
У мају 1905. формиран је Лоптачки одсек у мачевалач
ком друштву „Српски мач”, а истоимени фудбалски клуб
јеоснован15.марта1906.Игралиштејеизграђеноусада
шњем парку код Вуковог споменика, преко пута Тркали
шта,поугледуназападнеклубовезалоптање.Теренније
био прописаних димензија, тако да су се нањему играле
незваничнеутакмице.49

Фудбалериклуба„Српскимач”су1.јула1911.укафани„Же
нева”,којасеналазиланауглуБеоградскеиБулевараКраља
Александра,основали„БСК”–„Београдскиспортклуб”.50
Члановиуправесуобезбедилиизградњуигралиштанапро
сторунаТркалишту,између, каснијеподигнутих,Правног
иТехничкогфакултета.Прваутакмицанаовомигралишту
одржанаје21.септембра1911.године.51Занимљивјепода
такдасу,приликомиграњапрвихутакмица,играчикојису
становалиублизини,одкућедоносиликлупицеистолице
загледаоце.Наовомигралиштусуподигнутипрвипропи
саниголови, јединоштонисуималимрежу(слика5).По
редбилетарнице,наглавномулазујебилаподигнутаима
лабарака,којајеслужилакаосвлачионица.Нештокасније,

48Zec,N.D.Money,PoliticsandSports:StadiumArchitectureinInterwarSer
bia,in:Bogdanović,J.RobinsonFilipovitch,L.Marjanović,I.(eds.),(2014)
On the Very Ed ge, Mo der nism and Mo der nity in the Arts and Ar chi tec tu re of 
In ter war Ser bia (1918–1941),LeuvenUniversitypress(Belgium),p.271.

49Тодић,М.(ур.),нав.дело,стр.53–54.
50Миловановић,М. (2011)Наш пла ви бу квар, Београд:Клуб пријатеља

ОФКБеограда,стр.10.
51Тодић,М.(ур.),нав.дело,стр.60–61.

Слика5Игралиште„БСК”анаТркалишту1912.
године;Извор:http://www.vreme.com/cms/view.

php?id=999472.
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подигнута јепрваскромнапокривенатрибина,дужине20
метара,исподкојејебилоизграђенонеколиколожа,апоред
иизањихнеколикоредоваседишта.Целатрибинајеукуп
ноимала60седишта.СтадионјезваничноотвореннаУскрс
1914.године,наданобјаверата,52азаписаноједајестадион
биоврломодерноуређен,санаткривеномтрибином,којаје
ималалуксузнеложеиседиштаза500учесника.53

Одмахнаконрата,управајесачлановимаииграчимазапо
чела обновуигралишта „БСК”.Простор је ограђенплете
номмрежомибиојетопрвиограђенистадионуБеограду,
анаправљенајеибараказасвлачионицу.Убрзојезбогиз
градњеДржавног архива, теренморао да се ротира за 90
степени, такода јепредседникклубаАндра Јовић, саБо
шкомСимоновићем,којијетадастудираоархитектуру,на
правиопланзапреуређењеигралишта.Такосу1921.године
подигнутепокривенедрвенетрибине,дужине120метара,
саоко2000седиштаицентралномложом.Наовомтерену
одигранајепрвамеђународнаутакмица,противРумуније,
1922.године,аутакмицијеприсуствоваоикраљевскипар,
краљАлександарикраљицаМарија.54

ИзградњаТехничкогфакултета,Универзитетскебиблиоте
кеиАрхиваСрбије,билајеповодзапремештањеиграли
шта„БСК”1927.године,нановулокацијунаТопчидерском
брду.Стадион је био дрвене грађе, са атлетском стазом и
капацитетомзапреко25000гледалаца,аотворенје5.маја
1929.године.55Угледнибеограђанифинансиралису„БСК“,
па јеизграђенновмодеранстадион.Наконрата,нањего
вомместу гради сеСтадион „ЈНА”, који се сматрапрвим
кораком у успешној архитектури стадиона у Београду и
тадашњој Југославији.Пројектантиовогстадиона,којисе
градиоодмарта1948.докраја1951.билисуархитектеМи
хаило Јанковић и Коста Поповић.56 Након готово четири

52Андрејевић,М.(1989)Ду го пу то ва ње кроз фуд бал и ме ди ци ну,Горњи
Милановац:Дечјеновине,стр.27–29.

53Zec,N.D.нав.дело,стр.272–273.
54Андрејевић,М.нав.дело,стр.30;Вишеоутакмицамакојесусеодр

жаваленаконПрвогсветскогратау:Андрејевић,М.Успонбеоградског
фудбалапослеПрвогсветскограта,у:Бе о град у се ћа њи ма 1919–1929,
приредио Ђоковић, М. (1980), Београд: Српска књижевна задруга,
стр.203–215.

55Крстић,М.12.09.2009,Причеизпрошлости,http://www.ofkbeograd.net/
index.php?id=185, преузео податке у: Вукадиновић,Љ. (1943)Ве чи ти 
ри ва ли,Београд:КњижараИванГундулић.

56Janković,M.iPopović,K.(1962)StadionisportskiparkJNAuBeogradu,
Ar hi tek tu ra i ur ba ni zambr.15,Beograd:Institutzaarhitekturuiurbanizam
Srbije,str.12.
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деценије, стадион 1989. године мења име у Стадион ФК
„Партизан”,а2010.јеназахтевУЕФАреновиран.57

Напразномпростору,прекопутаСтадиона„БСК”,наТрка
лишту,наместусадашњегТехничкогфакултета,58подигнут
је1913.годинемалистадионспортскогклуба„Југославија”.
Да би започели градњу, инжењери су морали прво да ис
копајушанацокотеренаиоградегабодљикавомжицом,а
затимдаизнивелишутерен.Поштоовајклубнијеимаотако
великеамбицијекао„БСК”,стадионјебиодалекомањии
мањемодеран.59

Нажалост,већ1914.године,збогизбијањарата,клубјепре
стао са радом. Обновљен је 1919. под именом Спортски
клуб„Југославија”инаистомместујеподигнутоново,леп
ше,игралиштеса2500седишта,сатрибиномисподкојеје
направљенасвлачионицасатушевима,сановомоградоми
главномкапијом.60

ИгралиштеСК„Југославија”јесрушено1925.године,због
изградњеТехничкогфакултета,аследеће1926.клубдоби
јатеренизатзв.Топовскихшупа,у„непосреднојблизини
друмакојиводи заАвалу.”Уаприлумесецу1927. године
свечанојеотвореноново,таданајвећеинајлепшеиграли
ште у Београду, које је касније преуређено у стадионФК
„Црвеназвезда”.61

Боб клуб
СпортскиБобклубосноваојеМилованРадојловићсаже
љомдасеуњемунегујузимскиспортови,анарочито„боб
–sleigh”,покојемјеклубдобиоиме.Године1926.оснива
пливачкусекцијуиподиженаСавиудобнузградусасвла
чионицама,хангаримазачамцеирестораном,каоиплива
лиштеод25мдужинеи12мширине.62Зградајеподигнута
кодресторана„Шесттопола”надеснојобалиСавеиимала

57ОбноваПартизановогстадиона,26.12.2011.http://www.pressonline.rs/
sr/sport/fudbal/story/.

58Андрејевић,М.ПреображајиамбијентаиљудистарогТркалишта,у:Бе
о град у се ћа њи ма 1900–1918,приредиоВасић,П.(1977)Београд:Срп
скакњижевназадруга,стр.101.

59Zec,N.D.p.273.
60Стојановић, Д. (1953) Чи ка Да чи не успо ме не 1903–1953, Београд,

стр.57–62.
61Исто,стр.5668.
62Пр ви ју го сло вен ски спорт ски ал ма нах,бројI,(1930)Београд:Ј.Нико

лић,стр.63.
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јеврлоскладнуархитектурусатерасама,лучнимулазоми
дрвенимстепеништем.63

Једнаодспортскихграђевинакоја јеоднастанкадоданас
задржалафункцијујеиклупсказграданекадашњегБобклу
ба,данасКК„Црвеназвезда”.Године1930.клубподижена
Калемегданунасвојимтенистеренимамодернуцентралну
тенисзградузасвојечланове,којујепројектоваоархитек
таДраганГудовић,64каосвојупрвусамосталнуграђевину.
Израдиојеподутицајемсвогментораучијемјеатељеура
дио,ДрагишеБрашована.Објекатјепостављенуугао,ве
роватнонекадашњегшанца,дабипростортеренабиошто
бољеискоришћен,пасувидљивесамодвефасаде.65Након
ратауреновиранузградујеусељенКошаркашкиклуб„Цр
веназвезда”,одмахпооснивању1945.године.Бобклубје
расформиран, а некадашњи објекат модерне архитектуре
умногомејепромениосвојизглед(слика6).

Та шмај дан
Многиисторијскидогађаји,значајнизаБеоград,одиграли
сусенапросторуданашњегТашмајданскогпарка.Уокви
руњегаподизанисуразниспортскиобјекти,почеводБе
оградскогтенисклубаизмеђудварата,прекостадионана
његовом месту, који је зими служио као клизалиште, као

63Bogunović,G.S.(2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i XX ve
ka, ar hi tek tu ra, (I), ar hi tek ti, poj mo vi,Beograd:Beogradskaknjiga,str.35.
Аутористичедајеархитектура„Бобклуба”наСавивеомаподсећалана
архитектуруМомираКоруновића.

64ВишеоархитектиДрагануГудовићуу:Bogunović,G.S.(2005)Ar hi tek
ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i XX ve ka, ar hi tek tu ra, (II), ar hi tek ti, 
poj mo vi,Beograd:Beogradskaknjiga,str.796–797.

65Килибарда, З.Н. (2010)Преглед делатностии улогаДраганаГудови
ћа у београдској архитектури, Го ди шњак LVII, Београд: Музеј града
Београда,стр.217.

Слика6Кошаркашкиклуб„Црвеназвезда”на
Калемегдану(некадашњиБобклуб,изграђен1930).

Извор:приватназбирка.
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и базена, изграђених након Другог светског рата. Такође,
у оквируСпортско рекреационог центра „Ташмајдан”, ко
јијеоснован1958.године,подигнутесуиХала„Пионир”
(данас Хала „Александар Николић”) и „Ледена дворана”
(„Пионир2”).

Ста ди он 
СрединомXXвекасејавилаидејадасенанекадашњимте
ренимаБеоградскогтенискогклуба,укаменолому,изгради
стадионсаклизалиштем.Првамакетастадионаархитекте
МихаилаЈанковића66објављенаје1953.године,адопринос
архитектеУгљешеБогуновићауочавасеуслободнимфор
мамарешењапартера.Занимљивоједајеобјекатпрвобитно
биозамишљенкаофабрикаледа,којајеснабдевалацеоБе
оград.67Изградњајезапочетаулето1951.године.Стадион
својомподужномосом,одступаодправцасеверјуг,збогпо
ложајасамогтерена.Збогтогаиматешкеидугачкеприлазе,
докјесамашкољкаовалногобликаидајемогућностсјајне
везеизмеђуизвођачаигледалаца.Налазисеуцентруграда,
збогчегаиманарочитувредност.Ауторипројектасусма
трали да је спортски објекат подједнако значајан и важан
каоитеатар,збогчега јецентарградабиоидеаланзаме
стоградње.Амфитеатралниобликнекадашњегтурскогка
меноломапомогаојеуреализацијиобликовањастадиона.68
Изграђенјеудухумодернеархитектуре,гдесеградитељи
нисустилскипотчинилидиктатувремена,већсукористи
лисопствениизразиуклапалиформуупостојећиамбијент,
формирајућинатајначинјединственобликорганскеархи
тектуре.69

Ха ла Алек сан дар Ни ко лић  
(не ка да шња Ха ла Пи о нир)
Хала„Пионир”,јепосле„Арене”највећиспортскиобјекату
Београду.Радовејеизвео„Енергопројект”изБеоградауро
куод11месеци,асвечанојеотворена24.маја1973.године.

66АрхитектаМихаилоЈанковић1953.годиненаТашмајдануоснивапро
јектантскиатеље„Стадион”којимруководисведосмрти1976.године.
Вишеотомеу:Bogunović,G.S.nav.delo,str.822.

67Куртовић–Фолић,Н.,РотерБлагојевић,М.,Никезић,А.,Јадрешанин
–Милић,Р.,Николић,М.иЋоровић,Д.(2007)Пројекатревитализације
Ташмајдана,На сле ђеVIII,Београд:Заводзазаштитуспоменикакултуре
градаБеограда,стр.243–244.

68Михајлов,С.(2007)ЛетњапозорницауТопчидеру,На сле ђеVIII,Бео
град:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.124.

69МилашиновићМарић,Д.(2011)Развојнитоковиусрпскојархитектури
19451961,Ар хи тек ту ра и ур ба ни замбр.33,Београд:Институтзаархи
тектуруиурбанизамСрбије,стр.7;Bogunović,G.S.,nav.delo,str.1383.
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Кориснаповршинадворанеизносилаје16000квм,спортска
борилиштасузаузимала2500квм,70акапацитеттрибинаје
био7000,тадамодернихиживообојенихседишта.71

Одлука о изградњи хале „Пионир” донета је у фебруару
1972.годинезбогпотребеБеоградазадвораномукојојби
сеодржалоЕвропскопрвенствоубоксу,заказанозапочетак
јуна1973.године.ГрадоначелникБранкоПешићпозвао је
седампројектантскихбироадаучествујунаконкурсу,адао
рокодсамо9даназаизрадуурбанистичкогрешењазацео
комплексипрелиминарноидејнорешењезаспортскиобје
кат.Урбанистичкорешењејеобухваталоуниверзалну,мул
тифункционалнуспортскудворану,пливалиштесаолимпиј
скимбазеномивелодром.Задатакјеповеренбрачномпару,
архитектама,ДрагољубуиЉиљаниБакић,којисупобедили
наконкурсу.Хала„Пионир”јеграђенакаомонтажниобје
кат,јерјесамонатајначинбиломогућеизвођењеуроку.72

Оношто јеуовојхалитакокарактеристично,збогчега је
навијачи, односно публика воли више од било које друге,
збогчегајезовунавијачко„гротло”,јенагибтрибина,који
дајевеомаприснуатмосферу.Премаречимасамихархите
ката,визурнелинијесатрибинасуконструисанепремамар
тинелизахокеј,теједобијеновеомастрмогледалиште,које
јеуекстремнојкомуникацијисаборилиштем.Халаникада
нијепослужилазахокеј, јерсекаснијеизградила„Ледена
дворана”,алијетајосећајблизинетерена,остаопривлачан
посетиоцима.73

Бе о град ска Аре на
Године1989.светскакошаркашкаорганизацијаФИБАјена
састанкууМинхену,прихватилакандидатуруБеоградада
организујеСветскопрвенствоукошарци1994.године,али
подусловомдаизградиодговарајућухалу.Тадасепристу
пилоизрадипројекта,наосновускица,којејезатуприлику
израдиоархитектаВладаСлавица.74Године1991.заместо
новедворанеодређенјеБлок25уНовомБеограду,авећсле
дећегодинејезапочетаизградња.Београдска„Арена”спада

70ИАБ,СОПалилула(23),351–491/73;Информацијесудобијенеуразго
ворусабрачнимпаромБакић;Bakić,Lj.(2012)Ana to mi ja B&B ar hi tek tu
re,Beograd:LjiljanaBakić,str.3.ХалаПионир,http://www.tasmajdan.rs/
kom_clanak/prikaz/10/22/172/1/index.html,10.02.2011.

71Митровић,М.(1975)Но ви ја ар хи тек ту ра Бе о гра да,Београд:Југосла
вијаБеоград,стр.33.

72Bakić,Lj.nav.delo,str.3.
73ИнформацијесудобијенеуразговорусабрачнимпаромБакић.
74ПодацидобијениуразговорусаархитектомВладомСлавицом.Интер

вјурађенуфебруару2010.године.
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унајвећехалеуЕвропиинајвећунаБалкану,ањенизглед
имогућностидалекопремашујусвештоједосадабилоиз
грађеноуБеограду(слика7).Збогсанкција,бомбардовања
идругихнесрећнихоколности,градиласедалекодуженего
штојепредвиђено.Коначнојезавршенапослеготоводвеи
подеценије,ауњојсеодржавајузначајнеспортскеикул
турнеманифестацијеБеограда.Свечанојеотворенатекза
кошаркашкитурнирДијамантскалопта2004.године,ана
кон тогауњој је одржаноЕвропскопрвенствоукошарци
2005.Познато једа је„Арена”билавеомаскупаинвести
ција,закојујеувишефазаизградње,граддаовеликесуме
новца,збогчегасу јеизвесникритичарипроглашавализа
непотребну.Данасонаиспуњавасвесветскестандардеве
ликиххалаисвојомискоришћеношћууспевадаодржиква
литет,којијеибиоусловзаизградњу.

ПремаречимаархитектеВладеСлавице,овакведворанеу
Европинисупостојале,пасепоставиловеомазначајнопи
тањекоћедарадитехнологију„Арене”.ПоштосуАмери
канцистручњацизаовеобластииимајуогромноискуство
уграђењуспортскиххала,одлученоједајерадиамеричка
фирмаХОК(HOKArchitects).ТокомгодинаизградњеСла
вицајеписаодневник,тј.историјуградњепоетапама,гдеје
сложиоскицеодпрведопоследње,накојимасејасновиди
дајеуодређенимтренуцима,налицуместа,уходу,морао
дамењапројекат.75

За кљу чак

ФизичковаспитањеуБеоградуможесепратитиод1808.го
дине,увођењемнаставемачевања,каообавезногпредмета
наВеликојшколи.Ипак,тексрединомXIXвекапочињераз
војархитектуреспортскихобјекатаотварањемпрвихјавних
купалиштанаобалиСаве.Утовремесеотвараипрвостре
лиште, које се налазило у Топчидеру. Од изградње првих

75Исто.

Слика7,Београдска„Арена”,отворена2004.године.
Извор:приватназбирка.
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игралиштадолазиидопроменаусамимспортскимклубо
виматакодаиграчииуправеоснивајуновеклубовеиграде
новетерененапразнимпољанамаБеограда.

Једна од првих спортских целина, на којој су подигнути
први спортски терени, је целинанапросторунекадашњег
Тркалишта.На томпростору се током готово седамдеце
нија одвијао спортски живот Београда због чега је његов
значајнемерљив.Одкоњичкихтрка,прекопрвихбеоград
скихстадиона,накојесуиграчиодкућедоносиликлупице
загледаоце,завршенјесвесоколскимслетом1930.године.
Наконтога,овајспортскипросторупотпуностијезамењен
универзитеским.Осимчетиризградефакултета,нањемусу
подигнутииархивибиблиотека,којисуовомделуградада
липотпунонови,алиподједнаковеликизначај.

Постојање два београдска велодрома пре више од сто го
дина показује висок степен развоја спортске архитектуре
утомтренутку.Нањиховимместимасукаснијеподигнуте
грађевинекојеимајудругу намену, али су сеуклопилеу
урбанистичкипланужегцентраграда.Једанодреткихобје
ката који је задржао спортску улогу однастанка до данас
је соколскидом„Матица”.Изграђенкаонајвећисоколски
објекатуБеограду,доданасјеостаопрепознатљивградски
репер. Првобитну функцију су задржали и соколски дом
ДруштваБеоград III (данасСДРаднички),каоисоколски
домДруштваБеоградIV(данасСКПартизан).НаконДру
гогсветскограта,несталасусваспортскаигралиштаипо
љанекојесукрасилеградскојезгроБеограда.Ускладуса
развојем главног града, донет јеиновиконцептуразвоју
просторазарекреацијуиспорт,којијебиоприлагођенсвим
становницимановихнасеља.

Деведесете годинеXXвекаобележиле су застој уизград
њиовихграђевина,уследсанкцијаиратоваубившимре
публикамаЈугославије.ТадазапочетаизградњаБеоградске
„Арене”,која је требалодабудедомаћинСветскогпрвен
стваукошарци1994.године,прекинутајенанеколикого
дина.Наконвишеоддвадесетгодина,отворенајепочетком
новогмиленијумаипредстављакрунубеоградскеспортске
архитектуре.

Кроз развој архитектуре спортских објеката у периоду од
XIX до XXI века, можемо пратити читав низ промена и
преображаја у архитектури, где се губе једни, а добијају
нови архитектонски облици, где нове тековине потискују
и уништавају старе, док историја наставља да иде својим
неумитнимтоком.
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THEROLE,SHAPINGANDMETAMORPHOSIS
OFSPORTSFACILITIESINBELGRADEINTHE19TH

ANDTHE20THCENTURY,INRELATION
TOTHECITYNEEDS

Abstract

Everycityisamirrorofsocietyandsocietalactivitiesthroughoutits
history.Initspast,Belgradehaswitnessedgreatchanges.Overafew
decadesinthe19thcentury,ithasbeentransformedfromanunarranged
townintothecapitalcityofSerbia.Togetherwiththedevelopmentof
the state, inspirations grew to step upwith the global developments
whichinvolvednurturingofsportsdisciplines.Thesportsarchitecture
ofBelgradestarted inmid19thcenturyanddevelopedfromthefirst
public bathing sites at the Sava river bank, the shooting range at
TopčiderandthefootballfieldsattheHorseRacingTrack,changingthe
shapesandpurposestosuittheneedsofthecity.Inthefirstfewdecades
ofthe20thcentury,tenniscourtandiceskatingranks,swimmingpools
andbigstadiumswerebuilt,latertobefollowedbymodernsportshalls.
Throughdevelopmentofsportsfacilitiesarchitecturewecanfollowa
wholeseriesofchangesandtransformationswheresomearchitectural
shapeswerelostandsomenewappeared,allwhilehistoryunravelled

initsowninevitablepace.
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