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Резиме:
Време великих и брзих глобалних промена 
захваљујући новим технологијама и могућностима, 
као и кретању капитала, резултује великом 
архитектонском продукцијом у свим областима.  
Саобраћајна инфраструктура  се такође у читавом 
свету реорганизује интегришући све видове 
саобраћаја у јединствени систем.  Овом 
интеграцијом су изразитије предности свих видова 
транспорта, а мaне редуковане.  У складу са 
оваквим тенденцијама, дошло је до оживљавања 
железничког путничког саобраћаја, а са њим и до 
поновног актуелизирања терминала у градовима, 
као кључних места на железничкој мрежи.
Велики железнички терминали су увек били важни 
објекти како за један град и друштво, тако и за 
историју архитектуре. На примерима историјских 
објеката ове врсте могуће је пратити њихову 
генезу, од гламурозног 19. века, преко стагнације у 
2о. веку,  до ренесансе терминала у последњих  
двадесетак година.
Станични објекти су како у функционалном, тако и 
у појавном смислу претрпели измене, тако да се 
данас, и без неопходне временске дистанце, могу 
већ препознати  општи функционални захтеви које 
они треба да задовоље и буду у функцији све 
захтевнијих корисника. Концепти станица 
пролазнoг типа као прихватљивијег од чеоног, 
какав познајемо код старих терминала, повољнији 
је по град  дајући могућност повезивања по 
вертикали разних видова саобраћаја, а да се не 
омета градска мрежа.  Разни модалитети овог типа 
станица дају и различите могућности  обликовања, 
од  дизајнирања само улаза у подземни комплекс 
станице, до формирања јединственог свода 
целокупног надземног станичног објекта. 

Нестајање баријера за кориснике, обиље 
дневног светла, простор пун визура, лака ори-
јентација и сигурно кретање кроз простор, само су 
неки од наведених императива.

Велики захтеви и инвестиције за ове обје кте, 
окупили су најистакнутије архитекте и 
конструктере, понудивши ревију савремених 
терминала који обједињавајући статични и ди -
намични  карактер објекта у јединствену целину, 
славе савремене технологије и брзи ну, отварајући 
ново, славно поглавље у исто рији архитектуре 
железничких терминала.

Kључне речи: железнички терминали, ге
неза, интеграција, суперпозиција, препород

САВРЕМЕНИ  ЖЕЛЕЗНИЧКИ  ТЕРМИНАЛИ
Ренесанса терминала на 

преласку два века
Abstract

Global outstanding architectural production 
appears as consequence of fast comprehensive 

technological and economical improvement. 
Traffic infrastructures also run out the transition and 

rationalization all over the world. The all kind of 
traffic is going to be integrated in unique system 
improving all their advantages, minimizing their 

drawback. according to those tendentious becomes 
revival of railway traffic as well as importance of city 

railway terminals , тhе key check points in whole 
railway network. 

The great railway terminals were unique distinctive 
objects for the city as well as for society, but also for 
history of architecture. Examples of those historical 

objects enables tracing of their genesis from 19.
century glamour throughout 20 century lagging, to 

their renaissance those days.
Railway station objects has been changed 

functionaly and appearsly, therefore it is possible to 
shortly recognize global functional requiremets 
necessary to fulfil large customer requirements. 

Concept of transit type railway station is more 
acceptable then head type railway stations 

constructed in early phase of railway development. 
This modern type is more suitable for city giving 
large abilities for smooth and easy interchanges. 
Different modality of that type allows creation of 

different shapes and forms, designing object from 
just an entrance to the subterainien lines, to unique 

station shed covering the whole statin complex.  
The main goal is fadeing of obstacles,  planty of 

daylight, a pleasent ambience, easy resourcefulness 
and  reliable visual aids, therefore all those becomes 

an categorical imperative.  
Gathering distinguish architects and constructors, 

great investments bids abundance of modern 
terminals, putting together in unique object it’s 

static and dynamic caracter, promoting new 
technologies and speed, opening new glory era in 

history of  railway station architecture.
Key words: railway terminals, genesis, intergration, 

superposition, renаissance
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УВОД

Почетак трећег миленијума, тачније по сле дњих двадесет 
година, период је ренесансе железничких путничких терминала 
широм света. 

До овог препорода, после дугог периода стагнације 
железничког путничког саобраћаја, дошло је захваљујући 
сазрелој свести о интегрисанњу свих видова саобраћаја.  Данас 
више  ни моторни ни авио саобраћај не доми нирају као што је то 
било током двадесетог века. Превелики степен моторизације 
довео је до загушења саобраћаја у градовима, недо пустивог 
аерозагађења и испресецаности пеј зажа путевима. Авио 
саобраћај такође пролази кроз рационализацију, будући да су 
ваздушне луке удаљене од градских центара те тако продужавају 
време путовања, затим, тероризам овај вид саобраћаја чини све 
мање популарним, а кризе са горивом најпре доти чу овај облик  
транспорта. Са друге стране, же лезница се модернизује и 
реорганизује у већини развијених земаља, нарочито у САД-у, 
Западној Европи и Азији која је у муњевитој експанзији. Увођењем 
возова великих брзина, капацитета до 15оо путника и брзина до 
3оо км на сат,  који су далеко комфорнији и кон курентнији на 
релацијама до 500 км, битно је скраћено путовање између 
великих регио налних центара и држава. Важно је напоменути и 
масовност превоза као једну од основних предности овог вида 
путовања, која је са  ње говим препородом поново дошла до 
изражаја, као и изразит степен сигурности захваљујући 
независном кретању по трасама, што искљу чује незгоде услед 
климатских услова и укрш тања са другим возилима. 

Поменути процес обједињавања видова са о  браћаја и 
реафирмисање железнице, до вели су до актуелизирања и 
станичних тер минала  који су везани за важне регионалне центре, 
њихове градове или аеродроме,  ме ста велике концентрације 
путника и пресе да ња са једног на други вид превоза.

Велика предност станица у градовима је то 
што су лако доступне и најчешће су места 
промене разних видова превоза- interchange 
пунктови, где се преплићу градска, приград ска, 
регионалана, као и међународна желез ница, 
затим аутобуска и такси стајалишта. Ова места 
преседања су углавном сервисирана ве  ликим 
паркинг капацитетима, тако да омо гућавају брз 
одлазак и повратак у ери када се путовања не 
мере дистанцама већ временом проведеним у 
путовању.

Поред изградње великог броја нових ста-
ничних објеката, стари, велелепни терминали 
се реконструишу, унапређују додавањем но вих 
колосека за пруге возова великих брзина (Сл.1). 
Понекад се радикално интервенише спуштањем 
колосека под земљу и задржа вањем станичног 
објекта у функцији хола или некој другој.

Терминали у градовима су важни центри 
развоја у сваком погледу, економском, друш-
твеном, просторном... Са аспекта урбанис тичко-
архитектонске праксе, то су маркантна места 
како за матрицу града тако и у својој ексклузив-
ној појавности. Својом величином и саобра-
ћајним токовима утичу на пове зи вање, али и 
раздвајање градске мреже. Ка питалне инве с ти-
ције које се улажу у ове објекте који су 
репрезенти моћи и стандарда друштва као и 
власника железничких компа нија, окупљају нај-
истакнутије архитекте и конструктере широм 
света.

Када су у 19. веку, веку железнице почели да 
се граде први станични објекти, врло брзо су 
битно детерминисали раст и развој града. Око 
станичних комплекса су нарасле најелит није 
четврти, у оси станичног прочеља фор мирали 

СТАНИЦА И ГРАД



су се станични булевари, тргови и паркови.  Међутим, 
експлоатација и развој града око станице довели су до 
поларизације града на „бољи и лошији“ део, онај фрон тални са 
монументалним прилазом и тргом и онај задњи, у функцији 
маневара и „снопова“  колосека.  Са стагнацијом  же лез нице, 
читав комплекс је пао у забо рав. 

Изградња овако важног саобраћајног места данас је такође 
генератор развоја комер ци јалних, пословних и културних 
садржаја, унапређујући понекад читаве делове града. У времену 
када је профит завладао светом,  сама станица се такође посматра 
као комер цијални производ (Сл. 2). Нудећи услугу пре воза 
путника, станица треба да је ефикасна, задовољавајућа за 
корисника и прилагодљива променама потреба путника и 
оператера.  Станица је део бренда корпорације,  она је прво 
искуство путника који користи услуге неке железничке 
компаније.

ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ

Револуционарна појава станичних објеката у 19. веку, 
вишеструко је важна за историју архитектуре. Када су се појавили 
као резултат открића железнице, а затим и железничког путничког 
саобраћаја, ови објекти су у типо лошком смислу били у потпуности 
нови, без претходних узора. Врло брзо је усвојен кон цепт у коме  

се станична зграда, везни елемент града 
и железнице,  као некаква баријера у свом 
монументалном, стилском приказу по-
ставила испред онога што је индустријско. 
технолошко, прљаво, испред перонског 
про стора. Архитектура објеката станица 
је при падала препознатљивом језику 
академизама тог времена, док је перонски 
простор био у  домену инжењера-
конструктера. Врло брзо су ови 
конструктери напустили дрвене кон-
струкције, почевши у наткривању перона 
да користе конструкције од челика, 
материјала ког је славила индустрија а 
који је и иницирао стварање железнице. 
Са једне стране су ма сивна станична 
здања која су захваљујући својој 
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Сл. 1.
а/   Ватерло станица у Лондону, 
анекс  линијe Еуростар, арх. 
Николас Гримшоу
Waterloo International station, 
London, Eurostar line  
б/   Амбијент унутар станице
The platform ambience

Сл.  2.
Предлог за нову станицу у Бечу , 
будући мегацентар града, арх. 
Борис Подрека
Future Viena station as a new city 
megastructure
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раскошној спољашности називана “катедралама 19. века” (Сл.3), а 
са друге су перонски сводови који добијају све веће распоне 
јединствених лаких конструкција са лантерним и зениталним 
светлом, стварајући волуминозне просторе. Иако тада у 
функцији дима и паре, овакви грандиозни једнопростори 
доносе ново искуство “наткривених улица”, као и клицу новог 
времена и поимања архитектуре. Простор који је одређен пре 
свега својом наменом, функцијом, постаће један од манифеста 
нових ставова у архитектури почетком 2о. века кроз мото:  
Облик следи функцију.

Сл. 4.
Станица Кингс крос  из 
1852. године , Лондон
King`s Cross st, London, 
1852.

Сл. 3.
а/  Перонски свод Панкрас станице у 
Лондону, 1863.
 Victorian apearance of Pancras station, 
London,  1863.

б/  Викторијанска спољашњост исте станице 
распона 74 м 
Train shed at Pankras st.  with overall span of  
74 m
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Прве овакве станице (Сл.4) коинцидирају са чувеним 
Пакстоновом Кристалном палатом насталом 1851. године, 
отварајући заједно са њом ново поглавље у историји архи-
тектуре.   

Читав гламурозни период развоја терминала ишао је у 
правцу што раскошнијих фасада окренутих граду и све већег 
броја сводова перона, задивљујућих распона, који су остали 
сагледиви само унутар станица, као технолошко-индустријски 
простор непримерен градском амбијенту. Овај дуалитет 
станичних објеката, без суштинске промене у концепту, 
задржао се до двадесетих година 20. века (Сл.5), када аутомобил 
и авион брзо потискују железнички путнички саобраћај, 
запостављајући тако и станичне објекте, претварајући некада 
најелитније делове града у зоне обскурних радњи, а саме 
станице у сирочиће архитектуре. Овај период стагнације 
трајаће до пред крај 2о. века.

У типолошком смислу гледано, историјски терминали су 
углавном чеоног типа, што подразумева 
почетну, односно крајњу станицу, са 
широко разгранатом колосечном лиром 
и станичним објектом постављеним 
управно на њу, у нивоу перона и терена. 
Бујање градова и моторног саобраћаја у 
њима, потреба за повезивањем делова 
града, све скупље земљиште у градовима, 
учинили су да мега-структуре чеоних 
терминала прве епохе железнице постану 
реметилачки за даљи развој (Сл.6). Решење овог проблема је у 
вођењу трасе изнад или испод нивоа тла и усвајање типа про-
лазних терминала, у којима нема  маневарских радњи, па тако 
ни заузетости велике површине земљишта, а при том је 
омогућено лакше повезивање разних линија и праваца (Сл. 7).

Сл.  6.
Стара франкфуртска станица 

окупира велики део града делећи 
га на два дела

The old Frankfurt st.  ocupying 
great deal of city teritory, making 

bariere to the city parts

Сл. 7.
Надземно вијугање градске железнице 

Берлина кроз историјски део града.
Elevated  Stadtbahn railway, running above 

historical city parts

Сл. 5.
Миланска станица 
подигнута тридесетих 
година 2о. века, као 
гротескни омаж 
станицама 19. века, а у 
време када је модерни 
језик архитектуре већ у 
пуној снази
Milano st, 1933. the last 
one of the old station 
koncept beeing the 
homage to it in the era of 
modern movement  in 
architecture
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Пролазни терминали омогућавају да се станична зграда- 
хол као и станични трг, нађу изнад, испод или да обухвате са 
више страна перонски простор, без обзира да ли су трасе 
укопане или не. Овакав однос конститутивних елемената 
станице: станичног трга, зграде- хола и перонског простора, 
омогућава да се добије јединствена целина статичног и дина-
мичког дела објекта. Обједињавање овог суштинског карактера 
станичног објекта јединственом архитектуром, омогућило је 
повезивање и сагледавање свих делова објекта (Сл.  8).

РЕНЕСАНСА ТЕРМИНАЛА

Савремени железнижки терминали су органска веза 
инжењерско-технолошког и архитектонског језика. Станични 
трг као везни елемент града и станице, станични хол као 
наткривени део трга и веза са перонским простором и сам 
перонски део налазе се у суперпозицији по вертикали, што 
омогућава лак прелазак са једног на други вид транспорта, а 
пре свега ослобађа градску матрицу чинећи је повезаном.

Класификацијом станица према могућем положају основних 
елемената, долазимо до најчешћих решења пролазних 
терминала: станична зграда- хол се пружа преко колосека и 
перона; затим испод, трасе; или је између горњих и доњих 
колосека, уколико је станица комплекснија са више разних 

Сл.  8.
Лил, станица Еуростар линије 

/Париз, Брисел, Лондон/, 
1994., арх. Жан Мари Дутиј 

Lilleurope station, 1994.

Сл.  9.
а, б, в/ Берлинска станица Лертер, 2оо6, 
надземно и подземно вођење траса не   
ремети градску мрежу, 
рх.  Мајнхард вон Геркан 
Lerhter station, Berlin, 2oo6,  urban grid remains 
due to the elevated and underground  tracks 



праваца и железница (Сл. 9). Диспозиција наведених еле-
мената и услови локације, одређују морфологију станичних 
објеката. Када је хол изнад колосека, а ови у нивоу терена, 
такозвана “мостовска” станица преузима улогу повезивања 
два дела града, формирајући двострано прилазне тргове, док 
је сама надвијена станица у функцији наткривеног пешачког 
булевара (Сл.  10). 

Уколико су трасе вођене подземно,  спољашњи архитектон-
ски доживљај је само у  обликовању улазне партије овакве 
подземне станице, или чак архитектура станице као да 
“нестаје”, бивајући у функцији других приоритета/ заштита 
амбијента, максимално ослобаћање земљишта за друге 
намене.... (Сл. 11). 

Вођење траса надземно, такође омогућава да се у нивоу 
терена обједине станични трг и хол, као и да учини да улична 
матрица остане непрекинута и прође испод колосека. Код 

Сл. 10.
„ Мостовска“ Тибуртина 
станица у Риму у функцији 
наткривене тржне улице 
која спаја два дела града, 
2оо1, арх. Паоло Дезидери
Tiburtina bridge station, as 
the city boulevrd linking two 
separated parts  of the city of  
Rme

Сл. 11.
а/  Ротердам Блак, прилаз 
подземној станици  кроз 
„одшкринути“  диск, арх. 
Хари Рејндерс
Roterdam Blaak, entrance to 
the underground station
б/  Штутгарт, подземна 
станица уместо старе чеоне, 
ослободила је површину за 
парк, архитектура станице 
„нестаје“, арх. Ингенхофен  и 
Овердик
“Vanishing architecture”  of the 
New Stutgart station 
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оваквих концепата до пуног изражаја долази амбијент и 
архитектура наткривања перона у духу најновијих технологија и 
конструкција (Сл.  12).

Осим терминала у градовима, треба навести и оне који су 
придодати уз авио-терминале као неизбежни део аеродромског 
преседалишта.  Станице  у комплексу аеродромских терминала 
су посебно атрактивна решења,  не робује се тесним условима 
локације, а важност објекта, који између осталог репрезентују и 
државу у коју се пристиже, је од међународног значаја (Сл.   13).

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАхТЕВИ 

Модерни терминали збир су најактуелнијих сазнања и 
поимања из области архитектуре, технологије и инжењерства. 
Свака станица има свој идентитет, јединствени архитектонски 
израз. Могуће је, ипак, препознати и издвојити неке заједничке 
одреднице за ове објекте, предности у односу на историјске и 
нова искуства која доносе:
1. За разлику од првих железничких терминала, који су били 

подређени потребама великих композиција и локпмотива на 
пару, нови софистицирани концепти у потпуности су у функцији 
корисника, великог броја путника који кроз њих циркулише. 
Терминали су данас јединствени простори, функционални и 
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Сл. 12.
а/  Перони станице Оријент изнад 
трга и хола, Лисабон, 1998., арх. 
Сантјаго Калатрава 
Orient station, Lisbone, platform 
level over the station square and 
atation hall
б/  Предности вертикалног плана 
Ватерло станице
Advanteges of the Waterloo`s 
vertical plan

Сл. 13.
Железничке станице аеродромских 
терминала у:
The railway terminals at the airports
а/ Лиону, арх С.Калатрава
Lyon
б/  Франкфурту, арх. Бот, Рихтер и 
Техерани
Frankfurt



ефикасни, опслужена зона обухваћена ефикасни, опслужена зона обухваћена ефикасни, опслужена зона обу
целовитом опном . Превазиђен је дуалитет  
станичних комплекса прошлости,  терминали 
се презентују у својој пуној суштини (Сл.   14).
Нарочита пажња се поклања доброј ори-
јентацији, што краћим путањама, као и при-
јатном боравку и кретању кроз простор пун 
визура. Проучени су флуксеви великог броја 
људи, растерећени прилази, обезбеђени 
паркинг простори и лаки прелази са разних 
видова транспорта.

2.  Нови железнички терминали су пролазног 
типа и углавном користе вертикални план, 
да би се окупирала мања површина града. 
Оваква решења потенцирају студије кретања 
и олакшавање вертикалних комуникација 
великог броја корисника. 

3. Технологију, кретање, брзину, станице да-
нашњице стављају у први план, чинећи ове 
карактеристике видљивим, а саму станицу 
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Сл. 14.
Станица у Лиежу, 2006, 
као „градска позорница“, 
арх.С.Калатрава
Liege station as a city 
happening  

активним делом савременог урбаног живота. 
Ова градска позорница је понекад основни 
архитектонски мотив, сагледив кроз разне 
опне и љуштуре.  Динамика станичног 
објекта, дизајн возова, станични, перонски 
метеж је присутан и видљив у животу града 
како дању тако и ноћу.

4. За све нове примере карактеристично је 
изобиље дневног светла, чак и код укопаних 
траса налазе се решења да дубоко продре 
светлост дана (Сл.15). Овај императив за 
добрим осветљењем додатно је развио 
могућности изузетних савремених сводова, 
лаких челичних  конструкција са посебним 
покривањем  који, уз добар осветљај, допри-
носе ноћном доживљају. Овако дизајнирани 
сводови презентују се граду као некакве 
реминисценције оних старих, скривених и 
заборављених.  

Сл. 15.
Дневни и ноћни осветљај 
као један од императива 
савремених терминала:
Modern terminals  at 
daylight and by night
а/  Подземна станица у 
Фиренци Florence
б/  Париз , станица  
аеродрома „ Шарл де Гол“, 
арх.Пол Андре и Ж.М 
Дутиј
  “Charles de Gaule” airport 
station 
в/  Лисабонска станица 
Оријент 
Orient station, Lisbone
г/  Аеродромска станица, 
Лион Lyon airport station
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5. Станични комплекси фокусирају велики број 
корисника, а самим тим и низ додатних 
садржаја претварајући ове просторе у важне 
центре развоја градова и њихових делова. 
Тако станица постаје само нуклеус око кога 
настаје огроман пословно-ко мер цијални 
центар који својим размерама да леко 
превазилази функцију и величину са ме 
станице.
Станични објекти новог датума пред став љају 

почетак нове славне епохе архитектуре 
железничких путничких терминала. Као и 
некада, мобилишу се велике инвестиције и 
разне струковне организације, учествују 
најеминентнији стручњаци да би се изградили 
ови системи  саобраћајне инфраструктуре, 
визуелни и витални репери градова, нови 
центри разнородних садржаја, који ће тек 
временом бити у потпуности афирмисани и 
сагледани у склопу читавог једног периода 
друштва и архитектуре. 

Већина станица и њихове појавне одлике би 
могле да се сврстају у наставак high-tech епохе, 
која дух нашег времена, кога карак теришу 
напредне технологије, одражава и кроз 
архитектуру.  Дакле, технологије инду стрије, 
саобраћаја, комуникација треба да буду 
присутне и у  архитектури, као делу нове 
епохе.
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