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Овај прегледни рад има за циљ да прикаже скривене потенцијале плаво зелених компоненти, које
су у функцији синергијске мреже, а не као до сада, одвојених система. Иновативна методологија
пројекта Плаво зелени сан изложена је кроз примјере добре праксе. Нови приступ иницира
промишљеније планирањa и ремоделирањa насеља за савременог човјека. Стручна и научна
јавност трага за здравијим и подстицајним мјестом за живот. Ипак, понуђена интегративна
рјешења и даље остају ван домета урбанистичке и архитектонске праксе. Тестиране
технологија у реализованим пројекатима потврђују мјерљивост иновативног приступа и стечних знања, кроз интегрисани урбани дизајн.
Кључне речи: потенцијали, плаво зелена компонента, интегрисан урбани дизајн, хуманост,
иновација

1. УВОД
Комбиновани ефекти климатских промјена и
интензивна урбанизација значајно утичу на нова
промишљања о процесу урбаног дизајна, али и на
начине планирања, пројектовања, изградње и одржавања насеља.
Процјене су да ће до 2050. око 70% људске
популације живјети у градовима [1]. То иницира да
ће се производња хране удвостручити и да ће
потребе за енергијом порасти 80%, а за водом 55%,
на глобалном ниво [2].
Уочава се проблем да архитекте, урбанисти и
друштво у цјелини имају изузетну одговорност,
али и обавезу да одговоре на питање: Да ли су
спремни да се носе са овим изазовима у новом добу? Одговор аутора овог текста је јасан и очекиван,
да нису. Досадашња истраживања потврђују да су
плаво зелене компоненте биле услов за настанак
првих људских насеља на земљи.
Оне су и данас императив за здрав и подстицајан живот. Ипак, непролазне вриједности ових компоненти нису довољно коришћене или су често и
занемарене у данашњем добу, а подржава их, aфиАдреса аутора: Срђан Станковић, Imperial college
London, SW7 2AZ, London, United Kingdom
Рад примљен: 20.04.2016.
Рад прихваћен: 26.05.2016

рмише и развија пројекат Плаво зелени сан – ПЗС1.
Кроз приказ дјелотворних рјешења реализованих у пракси, аутор стимулише иновативне идеје,
које се могу трансформирисати у жељени концепт
насеља отпорног на климатске екстреме и интегрисаног у природу. За очекивати је да ће она савременом човјеку понудити угодније услове за здрав
и подстицајан живот.
Интензиван индустријски развој довео је до неконтролисане деградације животне средине. Цијена тог чишћења са данашње дистанце је изузетно
висока. Земље Западног Балкана, прошле су кроз
фазу колапса великих индустријских система, који
су често били и главни загађивачи.
За очекивати је да су “научиле лекцију” и не би
смјеле да понове исте грешке које су чиниле развијене земље. Препорука је да се у праксу постепено уводе „мудрије“ методологије планирања и
пројектовања нових система, уз промишљенији избор технологија. При томе оне морају, не само да
1
Плаво зелени сан - ПЗС (Blue Green Dream, www.bg.org.uk) је
нова парадигма за планирање, пројектовање, изградњу, управљање
и одржавање урбаних водних система (плава компонента) и
урбаних озелењених површина (зелена компонента). Ова иновативна методологија освјежава обнову постојећих и планирање нових
насеља, примјењује EIT (Европски институт за иновације и технологију), кроз свој „климатски“ програм KIC (Knowledge Innovative Communities - Заједница иновативних знања), коју координира проф. др Чедо Максимовић, Imperial College London. Пројекат је добитник Business Green Technology Avard 2015 у категорији "Програм за истраживање и развој у години".
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буде економски прихватљиве, него и да испуњавају све комплексније услове заштите и очувања
здраве животне средине. Од њих се очекује да буду
прилагођене новим условима које намећу климатске промјене и други екстремни временски догађаји. Да би дефинисaли проблем довољно је сагледати проблем поплава у региону Западног Балкана, БиХ, Србији и Хрватској, које су се десиле у
2014. Оне упозоравају да су екстремне временске
непогоде “већ стигле”, те да се са њима мора рачунати у будућности, као и тражити рјешења без
одлагања. Поплаве су посљедица коинциденције
природних стохастичких процеса појачаних промјенама климе, које се дешавају свуда у свијету па
и код нас. Најдрастичнији начин њиховог испољавања у нашој средини је преко екстремних временских непогода у форми интензивних пљускова
ширих размјера и дужег трајања, који изазивају
„катастрофалне“ поплаве. Истовремено, проду-

жени топлотни таласи изазивају суше и тзв. „топлотна острва“ у насељима. Уочене промјене у великој мјери детерминишу расположиве природне
ресурсе (воду, земљиште, шуме, биодиверзитет) и
представљаће озбиљну пријетњу друштвеном и
економском развоју у будућности. Због тога је неопходно да се методе планирања прилагоде искуствима у развоју савременог свијета [2].
У свијету и код нас се у последњeм стољећу
проводи класични начин димензионисања свих
значајних објеката и система, који су изложени
природним утицајима стохастичког карактера и
природним катастрофама. Пројектују се заштитни
објекти који су уклопљени у систем одбране од
поплава и димензионишу се према статистичким
вриједностима мјеродавних величина (проток, температура, итд.) за изабране повратне периоде. Климатске промјене уносе велику “збрку” у статистичке низове [3].

a)
б)
Слика 1 - (а). (лијево) Класични начин димензионирања објеката и (б) (десно) могући сценарији које
намећу климатске промјене: рјешења “богатог”, “сиромашног” и “мудрог” инвеститора (C.F.
Fratini, et.al., 2012)
На слици 1 (а и б) приказана су три могућа сце- „рањивост“, или осјетљивост (vulnerability) урнарија које намећу климатске промјене: рјешења баних средина на све израженије негативне ефекте
“богатог”, “сиромашног” и “мудрог” инвеститора. климатских промјена и екстремних временских
Мудри инвеститор подјелом трошкова значајно непогода [4].
смањује сопствену цијену изградње и експлоатаПримјеном методе анализе, квантификације,
ције, чиме остварује значајну корист (C.F.G Fratini, оптимизације уочава се интеракција између сисal et, 2012).
тема или њихових компонената (Миросављевић,
Урбани феномени (поплаве, суше, топлотни и Станковић, 2014). Све то се користи за интеграхладни таласи, бука, аерозагађење, итд.), подси- тивни дизајн, те је могуће добити рјешења која су
стеми (вода, енергија, саобраћај, урбане цјелине- значајно јефтинија за сваког од учесника. Предност
јавни, приватни и засебни објекти и активности) овог метода је читав низ других погодности и
имају међусобне интеракције, о којима се у до- користи, као што су смањени ризик од поплава,
садашњим пројектима мало или готово никако није побољшање квалитета животне средине (воде и
водило рачуна. Резултати честo бивају нерациона- ваздуха), животних услова (јавно здравље), свих
лна рјешења, лошег функционисања и/или високих врста комфора, сигурности, естетских вриједности,
трошкова експлоатације или значајних загађења итд. Овај метод планирања, пројектовања, грађења,
или нарушавања квалитета живота. Парадигма мониторинга, управљања и коришћења још увијек
ПЗС освоја нове методе планирања, којим се по- се ријетко примјењује у пракси, као обавезујући
стиже већа отпорност (resilience) односно смањује принцип. Комбинацијом ове методe планирања са
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моделовањем, генеришу се интегрална рјешења,
која захтијевају квалитетније и разноврсније податке [5].
Осим квалитетних дигиталних података о терену и намјени површина, неопходни су подаци о
природним појавама (хидролошки и метеоролошки подаци са фином просторном и временском
резолуцијом). Количина и квалитет потребних по-

датака, временска и просторна резолуција, утичу се
повећава детаљност, квалитет и примјењивост
свих фаза планирања и пројектовања [5].
Управо избор просторне конфигурације, грађевинских и површинских материјала, као и изглед
зелених површина требали би да доведу до побољшања у урбаној микроклими и топлотној удобности јавних простора.

Слика 2 - ЕНВИ -мет температура ваздуха симулација у 14.00 часова прије трансформације (горе лево)
и после трансформације (доле лево ) и ПМВ симулација у 14.00 часова пре трансформације (горе
десно) и након трансформације (доле десно). [5]
Треба узети у обзир суштинске важности за уважавали промјенљиви параметре који укључују
регенерацију постојећих насеља и њихових јавних климу, технологију, функцију, форму, културу итд.
отворених простора за информације о климатским Већина стручњака сматра да је параметрички дипараметрима. Такви простори би могли да испуне зајн успјешна методологија која ствара вриједне
своју улогу као главно мјесто за друштвене ин- алате који рјешавају бројне изазове, као што су:
генерисати и истражити већи број рјешења, савтеракције, посебно у врелом љетњем периоду.
Схватајући да регенерација и накнадна угра- ладати границе људске маште, понудити креативна
дња физичких структура у урбана подручја мора да рјешења на концептуалном нивоу, ријешити проима јасне одговоре за политику заштите животне блем ефикасности и постићи већу продуктивност,
средине. Приједлог увођења ових елемента у фази тестирати и евалуирати рјешења заснована на преурбанистичког пројекта планирања-предлог проје- тходно дефинисаним критеријима, те оптимизацији и претходној провјери изабраних концепата
кта, тестиран је на примјеру града Лесковца [6].
кроз симулацију уз правовремене повратне информације како оне утичу на друге пројектне елементе.
2. ТЕОРЕТСКА ОСНОВА – ПЛАВО ЗЕЛЕНЕ
МЕТОДОЛОГИЈЕ
Све то нуди младим истраживачима да пројектују
и конструишу иновативне симулације згОсновни принципи, истраживачке методе и
раде
и
насеља
са све захтјевнијим квантитативним
иновације из пројекта Плаво зелени сан биле су
и
квалитативним
условима.
мотив, да се нови системи учине отпорнијим на
природне процесе. Циљ је заштитити се од све израженијих екстремних временских непогода те поправити угодност простора.
Планирање и пројектовање на основу параметара и правила није непозната територија за архитекте, али моделовање током процеса пројектовања, а не као контролни механизам, све је актуелније на нашим просторима. У планирању,
пројектовању, грађену зграда и насеља одувјек су

Прелиминарна теоријска истраживања и изведене симулације били су подстицај за формулисање хипотезе: Интегрисан, свеобухватан и људски орјентисан урбани дизајн, у који је уграђена
плава и зелена инфраструктура, може помоћи градовима да се прилагоде на климатске промјене, те
повећати њихову отпорност на екстремне временске услове и унапрједити одрживост екосистема,
посебно оних који утичу на људско здравље и
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удобност (којим се унапређује живот). Ослањајући
се на почетну студију, хипотеза предлаже да је за:
боље разумевање екосистема сервиса интеракције
плаве и зелене компоненте (и њихове квантификације) могу помоћи у побољшању урбаног третмана атмосферских прилика и боље управљање
микроклимом.
Ова теза анализирала је постојеће обрасце
доступности воде, прије свега влажност земљишта
и кишу, као догађаје које пружа станица на Imperial
College London South Kensington Campus (BGD
докторско истраживање - Зелени кров у пуној
величини - експеримента које је спровела госп. Xi
Liu). Из података о времену у односу на екстремне
кишне догађаја са екстремним вриједностима
температуре могу се препознати потребе за наводњавањем вегетације. Рачунарска симулација заснована је и спроведена у компјутерском моделу
SWMM.
Ова симулација може дати тачан износ воде
који је на располагању у одређеном временском
периоду. Након тога се она може користити као
параметар влажности земљишта у симулацији урбаног топлотног острва. У анализи потребе зелене
инфраструктуре (ЗИ) можемо рачунати на кишницу или је неопходно да се обезбеде додатни извори
воде.



Стратешко (просторно и урбанистичко) планирање и детаљно пројектовање: развој метода
и начина њихове примјене на тржишту за
планирање и подршку одлучивању у циљу
стварања одрживих градова.
 Обједињене комуналне услуге и мобилности:
подржавајући транзицију ка боље обједињеним комуналним услугама, у подручју система
градских вода, зелених површина и свих осталих урбаних еко система.
 Ефикасност коришћења ресурса: повезивање
градова и њиховог окружења, како би се ефикасније искористили доступни ресурси, укључујући услуге водних и вегетацијских екосистема. То подразумијева систематске интеграције цијелих сектора (на примјер: вода, храна,
енергија) [7].
Ово се постиже постепеном замјеном појединачног планирања по уско дефинисаним областима („silo approach“) (вода, зеленило, енергија, храна, квалитет ваздуха, топлотна острва, итд.) интегрисаним (мултидисциплинарним) планирањем, у
коме се посебан нагласак ставља на оптимизацију
квантификованих интеракција између ових подсистема (слика 3.) [8].

Потреба за водом тестирана је и за различите
врсте вегетације како би се повећала искористивост и смањила површинска температура ваздуха и површине земљишта. Утицаји вегетације
или одсуства исте на микро климу приказани су и
анализирани на примјеру стамбеног блока у Београду, блок 21 [4].

2.1. Основни принципи
Методологија свеобухватног параметарског
планирања, са кост-бенефит анализом пут су ка интегративном дизајну који се развија у пројекту
ПЗС, и предлаже се за примјену у свим земљама у
свијету. Базира се на идејама које: подржавају интегралне методе ублажавање негативних ефеката
климатски промјена и екстремних временских услова фокусирајући се првенствено на међусобне
интеракције урбане водне инфраструктуре и урбаних зелених површина, као и осталих урбаних
екосистем сервиса, чиме се испуњава стратешки
изазов за развој одрживих градских система, који
се трансформишу, од концепта централизоване
градске инфраструктурне енергије, воде и отпада
ка децентрализованим, али интегрисаним системима.

Слика 3 - Постојећа (разједињена) методологија
планирања безвођења рачуна о интеракцијама, што изазива допунске трошкове
илизагађења (црвенезоне) и ПЗС (интегрисана) методологија планирања и дизајна са квантификацијом и оптимизацијом интеракција са резултујућим вишеструким добицима (мултиплебенефитс):
јефтинија градња, мањи трошкови кориштења воде, струје, гријања, хлађење, квалитетнија животна средина, већа тржишна вриједност објекта [8]

То укључује рјешавање изазова у три специфична подручја:

Радећи на овај начин, добивају се вишеструке
користи које укључују:
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Повећану отпорност градова на сушу и ризик
од поплава;
Смањено загађење воде и ваздуха и ризика од
урбаних топлотних острва;
Повећано здравље и угодност боравка у
градовима;
Повећана енергијска ефикасност објеката;
Повећани биодиверзитет и урбана пољопривреда
Повећани квалитет живота и естетских вриједности у градовима [8]

У реализацији пројекта Пплаво зелени сан обављају се основна (фундаментална) и примијењена
истраживања неколико области релевантних за
развој иновационих метода анализе планских поступака и оптимизације интеракција између релевантних еко система. Нека од истраживања у току
су:
 Биланс масе и енергије, хидродинамички и термодинамички процеси у објектима у којима се
примјењују плаво зелена рјешења (плаво зелена парадигма);


Промјене у атмосферским процесима првенствено у приземном граничном слоју, који утиче на ублажавање негативних ефеката топлотних острва;



Интеракције биљака које се користе у пејзажној архитектури и процеса релевантних за
отпорност на сушу, смањене аерозагађења,
буке, ефеката топлотних острва са хидро и термодинамичким процесима као и на енергијски биланс зграда и система;



Развој и калибрација софтвера за анализу интегралних интеракција екосистем сервиса.

Ова основна истраживања била су претпоставка за развој и примјену метода и “алата” за примјену плаво зелених рјешења у различитим областима планирања нових и реконструкције постојећих градова, насеља, појединачних система и
објеката.

2.2 Иновације - трансфер науке у праксу
Наши градови, као и већина градова у свијету,
нису тренутно припремљени за адаптацију на
климатске промјене и ризике које оне носе. Императив да се градови припреме за проблеме топлотних или хладних таласа, наглих поплава и суша
потпуно оправдава и подстиче примјену плавих и
зелених рјешења инфраструктурних система, који
не само да рјешавају или ублажавају потенцијалне
проблеме, који ће се јавити као посљедице климатских промјена, већ нуде могућност да градови

буду здравији за живот, са значајно богатијом флором и фауном и буду естетски прихватљивији.
Да би се то реализовало, потребно је да се обави трансфер у праксу метода развијених комбинацијом истраживачког рада и иновација добиjених њиховим трансфером у праксу. Иновације
укључују експерименте, развој нових нумеричких
метода које интегришу плаво зелене интеракције,
нове методе планирања, користећи оптимизацију
интеракција, као и одговарајућу графичку подршку. У наставку рада приказују се неки примјери у
којима је то већ примијењено, наглашавајући да су
то тек “прве ласте” и да тек треба да са “деси”
интензивнија примјена у свим сферама планирања,
пројектовања, изградње и експлоатације објеката
[9]. Већ од самог почетка реализације пројекта, паралелно са развојем нових метода, рађено је на убрзаној адаптацији, интеграцији и примјени већ постојећих појединачних метода, које испуњавају услове лаког уклапања у цјелину. Међу првим пројектима у којима је примијењен добар дио метода
интеракција урбаних еко-система је пројекат стамбеног насеља “Holland Plane” u Singapuru (Cedo
Maksimovic, as a consultant).

Слика 4 - Holland Plane Растер улица са преклопом
правца вјетрова [9]
Реализовани пројекти укључују различите врсте система: стамбена насеља и појединачне објекте; индустријске комплексе; комерцијалне објекте; туристичка насеља и рекреационе цјелине; пјешачке зоне у врућим климатима и Универзитетски
кампус. Са реализацијом ових појединачних система и објеката паралелно су креирани и регионални центари у Европи, у току је формирање
фокалних тачака у Кини (BG-China), Канади (BGCanada) i SAD (BG-US). Ови центри бит ће основа
за формирање мреже ПЗ центара у тим земљама.
Мрежа центара овог пројекта у Европи и свијету јесте подстицај за бржу размјену знања и искустава која су саопштена у овом раду. Циљ је
бржа реализације пројекта ПЗС и наставак примјене ове филозофије, формира се мрежа од 5 регионалних центара у Европи (слика 4) од којих је
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један за Централну и Југоисточну Европу (CSEE слика 5). Улога ових центара је да прихаватајући
основне “продукте” ПЗС пројекта раде на њиховом

Слика 5 - Шест регионалних центара у Европи [3]
3. ЗАКЉУЧАК

прилагођавању локалним условима и примјени на
конкретним пројектима, који би се финансирали из
комбинације домаћих и међународних извора. [5].

Слика 6 - BGD Центри у CSEE [3]
ЛИТЕРАТУРА

Све доминантнији дисконтинуитет у развоју и
губитак добрих рјешења у урбанистичкој пракси
тражи одговор на питање: Који је прави пут? Разумијевајући стање у насељу прегледни рад указује
на нов пројекат који нуди извјеснији развој и афирмише примјере добре праксе.
Иновативне методе интегралног третмана урбаних цјелина приказаних у овом раду, дају могућност онима који управљају њима да се боље
припреме, тј. лакше приме, ублаже и „апсорбују“
негативне посљедице климатских промјена и екстремних временских услова.
Ово „сагледавање“ укључује велики број учесника-стручњака за стратешко (просторно и
урбанистичко) планирање, пројектанте (инжењере
различитих профила) и друге стручњаке различитих специјалности (биологе, агрономе,...), здравствене раднике, социологе, економисте, правнике,
политичаре итд., јер је то (врло важно) за грађане
(кориснике система који пројектују и граде).
Сви они, или већина најрелевантнијих, морају
да већ од старта (у фази консултација прије
планирања) да разумију концепте и постигну
„консензус“ о мултифункционалним рјешењима
која из тога проистичу, а која треба да се тестирају,
прије примјене у пракси. За очекивати је да ће их
искуства из овог рада подтаци и инспирасати да
даље трагају и истражују немјерљиво поље
природе, уочавајучи и уваћавајући њене потенцијале и законе.
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SUMMARY
BLUE GREEN COMPONENT AND INTEGRATED URBAN DESIGN
This paper aims to demonstrate the hidden potential of blue green components, in a synergetic network,
not as separate systems, like used in past. The innovative methodology of the project Blue Green Dream
is presented through examples of good practice. A new approach in the project initiate thoughtful planning and remodeling of the settlement for the modern man. Professional and scientific public is looking
for way to create more healthy and stimulating place for living. However, offered integrative solutions
still remain out of urban and architectural practice. Tested technologies in current projects confirmed
measurability of innovative approaches and lessons learned. Scientific and professional contributions
are summarized in master's and doctoral theses that have been completed or are in process of writing.
Key words: potential, blue green component, integrated urban design, humanity, innovation
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