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УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ И ЗГРАДЕ

• Угоститељска делатност се обавља у згради која је наменски 
сазидана за ову делатност.

• може se обављати и у делу зграде, у просторији која је такође 
зидана у саставу неке друге зграде 



Зграда у којој се обавља угоститељска делатност 
назива се угоститељски објекат.

• Угоститељски објекат је средство које чини посебну економску категорију од 
које умногоме зависи рентабилност пословања предузећа.

• Код пројектовања и изградње, односно код адаптирања и уређења, треба се 
придржавати следећих принципа:

❶ принцип оптималне функционалности, економичности пројектовања и

изградње зграде;

❷ принцип оптималне функционалности при постављању унутрашње

организације зграде;

❸ принцип испуњавања техничких и здравствено-техничких услова за 
обављање угоститељске делатности и да представља комерцијалну 
пропаганду унутрашњим и спољним изгледом.

Изглед хотелске зграда омогућава бољи пласман смештајних услуга



Линије кретања запослених у угоститељском 
објекту несмеју да се  укрштају.

• При пројектовању се треба држати следећих принципа:

- линије укрштања радника у радним одељењима (кухиња, сала, 
ресторан), тако што ће се унапред поставити одељења и опрема да се 
укрштање избегне;

- избегавати повратне ходове је могуће ако се организација пословања 
при пројектовању и изградњи о томе води рачуна;

- избор линије кретања треба тако извршити да се избегне укрштање 
путева радника и гостију. 

- избећи сувишно задржавање гостију у линији за самопослуге, када је 
сувише дугачка.

- Морају се анализирати и отклањати узроци сувишног задржавања 
гостију.



ХОТЕЛ КАО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ

• Хотелски објекат се, састоји од више самосталних јединица које су одређене за 
различите сврхе.

• Основна јединица у хотелу је соба.

• Хотел се састоји од самосталних и одвојених соба, распоређених по 
спратовима, а друштвене, ресторанске, конгресне и друге просторије налазе се 
одвојено и чине посебне целине или одељења, који су међусобно повезани.

• Број и врста тих јединица зависе од величине, типа и категорије хотела.

• Хотелска одељења се обично сврставају у три тракта:

- хотелски (смештајни тракт),

- угоститељски тракт и

- економско-технички тракт.

• Када се гради хотел, треба узети у обзир потребну самосталност и 
одвојеност појединих трактова, јединица и просторија, а са друге стране 
што бољу међусобну комуникацију и везу.



,,Основно начело савременог градитељства је 
економисање простором и мултифункционалност”

Основни захтеви које треба имати на уму при пројектовању и 
грађењу и хотелских објеката и просторија су:

• рационално коришћење простора,

• несметано кретање гостију и запосленог особља,

• хигијенско руковање животним намирницама,

• чување робе од кварења,

• безбедност здравља потрошача и особља,

• стручно услуживање гостију,



ГРАЂЕВИНСКИ ЗАХТЕВИ И ТРЕНДОВИ

• Стандарди који регулишу безбедност зграде и заштиту њених корисника 
као и људи уопште, одређују одговарајућим прописима и законима

• Стандарди и прописи који се односе на саму зграду (урбанистички 
прописи) се доносе на регионалном или локалном нивоу.

• Заштита од пожара, заштита од земљотреса и других елементарних 
непогода

• Хотелске зграде такође треба да задовоље захтеве инвеститора (на пр. 
стандардне величине соба и других просторија.)

• Поједини простори у хотелу могу бити прилагођени очекиваним 
променама на тржишту како би се лакше прилагодили кроз одговарајуће 
измене и адаптације.

• Естетски изглед хотела, његовог окружења и енетеријера. 

• Унутрашњи комфор, одговарајући декор и намештај, као и ефикасност 
пружених услуга су интегрални делови процеса промоције и продаје.



Развој хотелских и мотелских конструкција

• Модерни хотели се крећу од подводних конструкција (с погледом 
на морско дно) до облакодера од више десетина спратова.

• У изградњи конгресних центара резултира и изградњом све 
виших и већих хотелских комплекса

• Супротан тренд се уочава у развоју нових туристичких центара на 
мору и у планинама, где се граде мањи и нижи објекти који се 
боље и складније уклапају у постојећу околину

• Свест о очувању животне средине довела је до тога да се многи 
хотели граде у облику већег броја мањих јединица које су 
размештене око централне зграде.



Ниске конструкције
▫ За мотелске конструкције су погодне једноспратне зграде, које иако заузимају 
релативно велику површину земљишта, могу бити лако префабриковане, а уз то су 
погодне за разноврсније обликовање у простору.

▫ Јединице могу бити размештене на линерани, концентрисани начин или у облику 
шаховског поља, а паркинг простори могу бити лоцирани непосредно уз саме зграде.

▫ Двоспратни мотели се све више користе да би се

- омогућило боље коришћење грађевинске парцеле,

- као и да би се обезбедио уочљивији изглед зграде за аутомобилисте који пролазе 
путем. 

Овакве зграде могу имати унутрашње степенице и ходнике, које опслужују јединице са 
сваке стране, или спољње степенице за приступ са балкона.

▫ Бројни хотели се граде са конвенционалним самоносећим зидовима и такође имају 2 
или 3 спрата. Овај концепт омогућава коришћење издигнутих конструкција, које су 
комплементарне са размером окружења и изгледом пејзажа. Ниске дугачке зграде, могу 
деловати монотоно и неатрактивно, па је пожељно извршити визуелну сепарацију зграде 
на крила која се шире од централног дела зграде (радијално од централне рецепције).

▫ Треба такође избегавати дуге ходнике који делују клаустофобично, а уз то стварају 
проблеме током чишћења и одржавања



▫ До три спрата висине често, без изградњу лифтова, при чему сервисне
степенице морају бити довољно широке за уношење намештаја и друге робе.
▫ Уколико су кухиња и ресторани на различитим нивоима треба инсталирати
сервисни лифт за храну и пиће. У пракси је најбоље пратити контуре терена, тако
што ће, нпр. улаз бити на једном (средњем) нивоу, један спрат на нижем нивоу
(низ степенице) и други спрат на вишем нивоу (уз степенице).

▫ Треба обезбедити могућност за фазно ширење и доградњу објекта у висину
или дужину, штедећи високе иницијалне трошкове за инсталирање лифта

▫ Структура конструкција треба да буде таква да издржи додатно оптерећење
будућих спратова.

▫ Додавање нових крила и ширење постојећих објеката у ширину заузима више
земљишта али је практичније јер мање омета експлоатацију постојећег објекта,
него што је то случај са доградњом нових спратова.



Вишеспратне конструкције
• Најекономичнији концепт вишеспратне конструкције хотела линеарни план 

са собама са обе стране централног ходника. 

• У зависности од величине и облика терена, као и облика зграде, и план 
централног ходника ће варирати (нпр. у облику латиничног слова "Т", "X" 
или "Y" или ћириличног слова "П", итд.)

• Поједини концепти облика хотелских зграда омогућавају на местима укрштања 
крила постављање централног простора у облику атријума или лобија код 
централне рецепције.

• Вртови, базени и друге значајне просторије могу такође бити изграђени у 
овом делу простора, и то у приземљу или на кровном спрату; Оваква 
концепција омогућава атрактиван поглед за собе које гледају ка унутра чиме се 
надокнађује недостатак погледа ка споља. У извесној мери, хотел, на овај 
начин, обезбеђује сопствени пејзаж и постаје независан од окружења.

• Максимално искористи предност погледа на главни туристички ресурс 
који је основни узорак посете (обала мора, врхови планина, језеро, река).

• Обезбедити максималан број соба са одговарајућим погледима.



Фронтална фасада
- проширена коришћењем
степенастог плана који
истиче индивидуалност сваке
собе, обезбеђујући свакој
прозор и балкон који је
заклоњен од суседне собе.

Хотели пројектовани 
у лучном или 
кружном облику.

• raspolaže 
najmanjom 
površinom i 

obimom i znatno 
manjim kupatilima



Konfiguracija horizontalnog hotela sa jednim redom soba



Konfiguracija horizontalnog hotela
sa dvostrukim redom soba



Nepravilnog oblika-atrijum sa hotelskim krilima

povećava efikasnost-arhitektonski zanimljiv izgled prostora atrijuma 



Tipična konfiguracija Atrijum hotela

Odlikuju ih živopisni liftovi i balkoni



Trougaoni ’tower’

ima manje efikasan središnji deo, ali i dodatne varijacije po 

pitanju oblika sobe



Oblik ’krst’

redukuje hodnik, ali povećava obim zgrade



Višeugaona konfiguracija

Omogućuje više ugaonih soba i minimalnu cirkulaciju



Tower konfiguracije hotela
Oblik ’vetrenjače’

prilagodljiv je za tipične sobe, ali zahteva dodatne hodnike



Konfiguracija ’čukalj’ horizontalnog hotela



Смањeњe разочарањa гостију који добију собе са погледом на 
залеђе хотела. 
Секундарне атракције, нпр. базен или лепо уређен врт



СТРУКТУРАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗГРАДА

• У склопу хотелске зграде неопходно је укомпоновати веома 
различите функције, од којих свака захтева различиту величину 
простора и специфичну опрему. 

• Структурални облик гостинских соба је, најчешће поређана у 
редове дуж ходника или груписана око централног језгра.

• У вишеспратним зградама плански концепт се понавља од спрата 
до спрата, обезбеђујући једноставност у изградњи и одржавању. 

• За јавне, друштвене просторије тежња је да се створе широки 
слободни простори ослобођени препрека како би се омогућила 
максимална флексибилност при пројектовању ентеријера и 
уређењу, што би омогућило евентуалне будуће промене.



Остали аспекти

• Остали аспекти, који имају утицаја на обликовање, укључују релативан 
положај крила са гостинским собама, 

• - циркуларно језгро и машинска јединица на крову (за лифт),

• - варијације у висини плафона у друштвеним просторијама,

• - ограничења у положају стубова у појединим просторима,

• - уградња техничких уређаја у плафоне 

(климатизација, разглас, електрична инсталација за осветљење),

потреба да се обезбеде носачи за покретне делове опреме (покретни 
зидови и врата), итд.

• Слични просторни захтеви се односе и на бројне сервисне просторе 
(кухиње, машинске просторије) у којима се смешта велики број 
међусобно зависне опреме која треба да задовољи оперативне 
потребе.



Релативни положај

• Због практичних и административних разлога, неопходно је да 
друштвене просторије хотела буду лоциране у приземљу, на 
уличном нивоу.

• Потреба да се привуку гости кроз манифестовање видљиве 
активности хотела, а делимично захтевом погодности и контроле.

• Сервисни простори требају да буду један уз други (кухиња, оставе) 
и/или треба да имају приступ за доношење роба,

• смештају се у близини или на спрату испод друштвених просторија,

• технички уређаји и опрема се лоцирају на крову или на неком 
међуспрату.



Да би се обезбедило одвајање од друштвених активности, 
добар поглед и друге предности висине, гостинске собе су 
најчешће на спратовима изнад друштвених просторија.
Pостоје изузеци од правила:

• Друштвене просторије на више нивоа могу бити погодне у случајевима 
када се хотелски лоби шири на више нивоа, као што је то случај у 
хотелима са великим атријумом из кога се унутрашњим панорамским 
лифтовима одлази до соба, у које се улази преко балкона са погледом 
на атријум;

• Ресторани се могу налазити и на крову, у појединим случајевима са 
ротационом платформом, предност панорамског погледа;



• Неки хотели заузимају горње спратове пословних зграда
различите намене тако да не постоји могућност да друштвене
просторије буду у нивоу улице; 

• На локацијама уз стрме падине (планинске падине или уз обалу мора), 
где хотели својом архитектуром прате терен, друштвене просторије се 
најчешће лоцирају на највишем нивоу где је тачка улаза, док се гостинске 
стазе налазе на доњим, нижим нивоима;

• Блокови с друштвеним просторијама и гостинским собама могу бити 
изграђени као одвојене структуре.



Високе вишеспратне зграде 

• Типично за градске центре у којима висока цена земљишта условљава 
концентрацију зграда да би се обезбедила максимална густина градње.

• Површина нивоа на коме се налазе друштвене и сервисне просторије у 
је принципу већа од површине репетитивних нивоа (спратова) на којима 
се налазе собе. У том смислу хотелска зграда има ширу базу, подијум у 
коме се налазе друштвене, јавне, просторије (ресторани, лоби, банкет 
сале).

• Пројекат друштвених и сервисних простора зависи од метода којима се 
обезбеђује ношење горњих спратова на којима се налазе гостинске собе.



Ометајући ефекат великог броја стубова који продиру кроз
ове просторе може бити решен на више начина:

• - на пр, број стубова у делу са гостинским собама може бити значајно смањен 
централним позиционирањем или коришћењем структуралних укрштених 
зидова и/или покретних зидова (нпр. између купатила и собе);

• - носећа структура испод вишеспратне конструкције може формирати плитку 
платформу која се наставља у структуралне укрштене зидове, тежина одозго се 
редистрибуира помоћу лонгитудиналних греда, које продиру у дубину 
сервисног међуспрата;

• Лонгитудинални талас је талас при чијем простирању честице осцилују у 
правцу простирања таласа. Може се кретати само кроз супстанцијалне 
средине, које поседују еластичност. Пример је звук у води и ваздуху. 
Супротност овог вида таласа су трансверзални таласи.

• Кула са гостинским собама може имати ослонац у централном језгру који 
истовремено обезбеђује простор за вертикалну циркулацију (лифтови) и 
техничке инсталације. Дубоке греде, као мостовна структура, имају бројне 
друге предности. Оне могу бити искоришћене да носе структурне јединице 
окачене испод, поред оних које се налазе изнад, да служе за смештај техничких 
уређаја за друштвене просторије, итд.



Раздвајање структура

• Уколико грађевинска парцела и приступ дозвољавају, најједноставније 
структурно решење је да се блокови са гостинским собама и друштвеним 
просторијама планирају одвојено. У овом случају, блок са друштвеним 
просторијама, од једног или два спрата, пружа широке могућности 
обликовање зграде.

• Независност обликовања омогућава да се планирани облик зграде мења 
(правоугаони, полигонални, закривљени, итд.) како би се искористила 
предност облика, денивелације терена и други аспекти локације уз 
наглашавање архитектуре саме зграде. Лагане кровне конструкције могу бити 
од челика, ојачаног бетона и слично, са различитим алтернативама за 
материјале за покривање крова.

• Обликовање блока са гостинским собама је такође поједностављено и због 
тога што водоводне инсталације могу бити директно продужене доле до 
подземног нивоа зграде. Иако се веза најчешће успоставља са најнижим 
нивоом собног блока, облик и конфигурација терена могу утицати да се веза 
оствари на неком од виших нивоа.



ВЕРТИКАЛНА ЦИРКУЛАЦИЈА И СЕРВИСНО ЈЕЗГРО

• Спратни планови вишеспратних хотела су у великој мери одређени 
распоредом и концептом вертикалне циркулације (степенице, лифтови, 
технички уређаји).

• Да би се избегао ризик ширења ватре са спрата на спрат, окна и 
степенице који пролазе кроз целу зграду морају бити затворени и 
заштићени, а то се најекономичније може урадити тако што ће се 
извршити вертикално груписање циркулације и техничких уређаја у 
оквиру структуралног језгра. 

• Максимална раздаљина зависи од бројних фактора: висине зграде, 
запаљивости конструкције и коришћених материјала, расположивости 
алтернативних путева за спасавање и инсталирања аутоматских водених 
шпринклера. Поред релативно кратких ходника, неопходно је 
обезбедити најмање два система алтернативних степеница, с тим што 
друге степенице могу да служе за домаћинство и услуживање у собама.



Смештај лифтова и сервисно језгро

• По правилу лифтови су неопходни за све хотеле преко три спрата висине, иако 
стандарди зависе од врсте и категорије објекта. Захтеви за индивидуалне хотеле ће 
доста зависити од обима собног сервиса и релативне локације кухиња, ресторана и 
банкет сала.

Постоје бројне предности груписања главних степеница и лифтова

заједно:

• ефикаснији сервис лифтова, промене и контрола; степенице представљају 
очигледну алтернативу у случају нужде;

• обликовање структуре, опреме и инсталација, као и одржавање су 
поједностављени;

• из истих разлога, сервисни лифтови су често груписани уз главну инсталацију;

• комбиновани простор (језгро) треба да буде изграђено од материјала отпорног на 
ватру, изолован, са вратима која се аутоматски затварају и безбедним путевима у 
случају нужде, најзад циркулационо-сервисно језгро може да се користи и као 
структурални ослонац или основа за укрућивање зграде. 

• Гостинске собе формирају простор око централног језгра (са степеницама и 
лифтовима) заједно са унутрашњим ходницима који такође иду око језгра.



Вишеспратне плоче
• У већини случајева, план спрата је линеаран са собама поређаним са једне, 

или још чешће са две стране ходника.

• Ходници у вишеспратним зградама су опслужени вертикалним језгром на 
сваком крају ходника, и такође на централној тачки, што зависи од положаја 
лифтова.

• Планови спратова могу имати једноставан правоугаони облик, али у 
зависности од облика и димензије терена, могу имати другачији облик. 
Индивидуални блокови могу бити прави, закривљени или кружни, 
подједнаке или различите ширине како би се омогућила променљива 
величина соба.

• Елевације могу бити дуж континуиране вертикалне фасаде, или се могу 
смањивати површине по вертикали. Алтернативно, спратови могу бити тако 
постављени да дају утисак пирамиде.

• Могућа су и друга комбинована решења у зависности од архитектонског 
концепта



СТРУКТУРАЛНИ СИСТЕМИ

• Структурално обликовање собног блока хотела је под утицајем бројних 
фактора. Висина и димензије зграде, стабилност и носивост терена 
и/или потреба за пространим друштвеним просторијама (без 
конструкционих препрека и баријера), су веома важни фактори.

• Различита архитектонска решења су такође могућа. 

• У одређеним случајевима архитектура може бити индивидуална или 
дистинктивна, у тесној вези са окружујућим простором (пејзажом и 
посебним потребама инвеститора).

• У другим случајевима предност може бити дата стандардизацији с 
циљем олакшавања примене префабрикованих елемената и постизања 
униформности са другим хотелима у оквиру одређене хотелске групе.

• Избор структурног система градње се своди углавном на следеће 
опције: носећи зидови панелске или зидане конструкције; скелетна 
конструкција која такође може обезбедити потпору за платформу са 
носећим зидовима и структурална решетка (мрежа). 



Скелетне структуре

• Греде и плоче које носе оквир (скелет) од стубова је концепт који се
најчешће користи за велике хотеле.

• Високе плоче и структура куле су оваквог облика и могу бити
пројектовани са стубовима који се шире до периметра (периферије) или
са спратовима подупртим споља или окаченим о централни оквир.

• Стубови могу бити уграђени у дебљину зида или се налазити на
спољној страни зида као структурални елемент. Иако структуре ове
врсте омогућавају прилагодљивост обликовања зграде и слободнији
унутрашњи распоред соба, структурална решетка за греде мора да се
поклапа са модуларним димензијама соба, у принципу са ширином две
суседне собе. Пажњу такође треба посветити систему спољних облога.



Скелетне структуре

• Инхерентна лакоћа и структурални континуитет решеткастих конструкција 
хотела има тенденцију да ствара проблем преношење буке, топлоте и потребу 
за структуралном заштитом од ватре.

• Ради смањења преношења буке, неопходни су релативно дебели преградни 
зидови, а неопходно је обезбедити и одређене облике структуралне изолације 
за облоге (нпр. висећи плафони) посебно где постоји разлика у функционалном 
коришћењу, од једне до друге собе или просторије.

• Инсталација и сунчево зрачење може бити обезбеђено пажљивим избором 
спољног омотача зграде укључујући панел плоче, двоструко глазирана, 
затамњена или рефлектујућа стакла и рефлектујуће шалоне.

• Тешкоће се јављају и при уравнотежењу захтева за унутрашњим 
грејањем/хлађењем у складу са променама сунчевог зрачења, јачине ветра, 
због слабог задржавања топлоте овакве структуре.

• Захтеви за заштитом од пожара се односе како на структурне елементе тако и 
на модуле



Измене и проширења

• Решеткасте конструкције могу бити посебно обликоване да омогуће будуће измене 
у унутрашњем распореду просторија, или за проширење у будућности. Ова 
могућност је посебно важна када се хотел гради у етапама, из финансијских и 
тржишних разлога, или када се планира куповина суседног терена.

• Непогодност за прилагођавање другим наменама је један од лимитирајућих 
фактора у оцени комерцијалне вредности хотела, са друге стране високи трошкови 
конверзије, чак и у решеткастим конструкцијама може бити толико неекономично, 
као да се руши и поново гради. 

• У случају већих проширења хотела, уколико локација и окружење омогућавају, у 
принципу је знатно боље планирати проширење као независну структуру (зграду) 
или додатно крило. Оваква будућа проширења треба планирати унапред, већ у 
првобитном плану, како би се обезбедила инфраструктура способна да задовољи 
потребе објекта у завршној фази реализације.

• Носећи зидови (укрштени зидови и друга решења), укључују проблем носивости 
када треба напунити велике отворе (распоне).

• Зидарски радови омогућавају хоризонтална проширења, и надграђују се на ниске 
хотелске зграде, посебно када је план спрата истог облика и димензија, проширење 
се најчешће обавља истим материјалом од кога је направљена зграда.



Стандардизација

• Префабриковани елементи у изградњи хотела се крећу од коришћења 
стандардних компонената до комплетних модула за купатила и спаваће 
собе. Коришћење индивидуално обликованих и конструисаних компонената, 
може бити оправдано у одређеним случајевима, на пример:

- у улазима, лобијима, друштвеним просторијама, степеницама, ходницима и 
сл. тј. тамо где је корист од ексклузивног дизајна највећа у стварању 
одговарајућег утиска и атмосфере;

- када стандардна конструкција, обликована првенствено за домаће тржиште 
неће моћи да издржи интензивно коришћење до кога долази у хотелу;

- приликом промена, доградње и реновирања да би се задржао оригиналан 
карактер постојеће хотелске зграде.

• Да би се смањили трошкови изградње, одржавања и замене, неопходно је 
да се примене стандардни материјали и опрема кад год је то могуће. 



Снабдевање је знатно приступачније са минимумом чекања, 
програм изградње може бити лакше планиран;

- техничар и оперативни инжењери су боље упознати са 
стандардним инсталацијама, па је потреба за специјалним 
обучавањем минимална;

• Пратеће одржавање је такође поједностављено, резервни 
делови не морају бити складиштени у хотелу, могу бити 
коришћени локални сервиси за одржавање чиме се 
смањују трошкови техничког персонала.



Префабриковане јединице
• Следећи корак при стандардизацији и униформизацији с циљем 

убрзавања изградње је коришћење префабрикованих елемената. Ове 
јединице могу бити направљене у фабрици као комплетне собе које се 
монтирају на припремљене основе или у оквиру одговарајуће 
обликованог рама, тј. решеткасте конструкције - скелета. 

• Могуће су бројне комбинације:

• спаваће и дневне собе могу бити испоручене у деловима за евентуалне 
комбинације како би се омогућиле различите величине и облици 
просторија;

• купатила могу бити обликована као самосталне, самоносеће структуре 
или као собне јединице за убацивање у структуралне празнине;



Инсталације могу бити уграђене и предвиђене за прикључак на 
централну инсталацију, опрема и уређаји могу бити уграђени или 
предвиђена места за њихову инсталацију. 

• Префабриковани елементи се транспортују до радионица на 
самом градилишту где се склапају, или обухватају транспорт 
готових јединица и модула од фабрике до градилишта. 

• Термална изолација може бити укључена, а у зависности од 
намене и локалних прописа, неопходно је користити 
незапаљиви материјал.

• Јединице купатила могу бити израђене од фибергласа или 
специјалне пластичне масе и укључују плакар, клозетску шољу, 
каду, лавабо и евентуално биде.

• Морају бити обезбеђени прикључци за инсталације (водовод, 
канализација, струја).



Локални материјали и производи

• Униформизација и стандардизација у већини случајева представљају 
најекономичније решење при изградњи хотела, међутим, јављају се 
одређени случајеви и локације где овакав приступ није најпогоднији.

• Традиционално занатство и начини изградње на сваком локалитету, 
базирани на коришћењу природних материјала током генерација, чине 
јединствен карактер и идентитет. Прихватање и интерпретација локалних 
услова, уз примену модерних стандарда и опреме, је једна од уметности 
којом треба да овлада добар архитекта.

• Где год је могуће треба користити локалне материјале и занатске производе 
како би хотел био у хармонији са окружењем, како у природном тако и у 
културном смислу. 

• То је бит туризма, доживљај који произилази из чињенице да се одлази у 
неки нови, другачији свет, у средину која је потпуно различита од оне у којој 
се проводи свакодневна егзистенција, али уз предности савременог 
комфора и опреме.



Локална архитектура најбоље долази до изражаја у малим смештајним 
јединицама као што су туристичка села, бунгалови, и хотелске јединице 
везане за централну зграду, али са индивидуалним структурама.

У бројним туристичким земљама у развоју, коришћење природног дрвета, 
лишћа, сламе, прућа, итд., при изградњи, су веома добро и атрактивно 
решење, међутим ови материјали представљају велики ризик од пожара 
јер су лако запаљиви, па се због тога мора извршити њихова обрада како 
би били мање запаљиви.

• Друго решење је да се традиционални материјали замене модерним, али 
да се задржи традиционални облик зграда.

• Са тачке гледишта масовног туристе битно је да визуелни утисак који објекат 
пружа буде схваћен као „аутентичан" и „оригиналан", при чему није толико 
битно да ли ће невидљиви део конструкције зграде бити од локалног 
дрвета или од армираног бетона.



СПОЉНИ ОМОТАЧ ЗГРАДЕ

• Избор материјала за спољну фасаду зависи у великој мери од величине 
зграде, структуралног облика, локације и карактеристика датог простора. 

• Традиционална изградња у градским центрима је углавном користила 
камен (природни или вештачки) или цигле за облагање фасаде.

• Високе зграде скелетне структуре се најчешће обавијају одговарајућим 
омотачем који је лаган и погодан за чишћење.

• Постоји тренд коришћења рефлектујућих материјала (стакла) за панеле и 
прозоре у постојеће окружење. Већа пажња је посвећена термичкој 
изолацији како би се смањила потреба за хлађењем и грејањем.

• Међутим, у овим случајевима као основни проблем се јавља одржавање 
(чишћење, фарбање, оправке ) и век трајања.



Обликовање крова

• Облик крова хотелске зграде често је најуочљивији архитектонски 
елемент, било због његовог доминантног положаја или због топографије 
окружујућег терена.

• Обална линија је често профилирана силуетама хотелских зграда, а 
сличан феномен се јавља и у другим туристичким центрима и зонама. 
Нажалост, често се дешава да архитекте не воде довољно рачуна о крововима.

• Обликовање хотелског крова треба да буде предмет иновације, 
оригиналности и креативности. Испод крова могу се налазити разни технички 
уређаји (машински део за лифтове, климатизацију, итд.), а у зградама 
ограничене висине може бити коришћен за додатне собе. У свим случајевима, 
важно је да облик крова буде у складу са висином и величином зграде.

• По правилу, примена развноврсних кровних конструкција је ограничена на 
зграде мале и средње висине.

• Кровови високих хотелских зграда су најчешће равни због техничких уређаја, 
ресторана на крову, и слично. 

• У појединим случајевима на кровове могу бити постављени прозори како би 
се пропуштала природна светлост уколико се испод њих налазе собе, кухиње 
или службене просторије. 

• За изградњу кровова могућа су различита конструкциона решења.



Конструкција крова

• Простор испод крова мора да омогући постављање 
механичке и друге техничке опреме (укључујући и предвиђање 
могућих измена) за дизање и спуштање лифтова и платформи за 
чишћење фасаде, танкове с водом. климатизацију, итд. 

• У специфичним случајевима, постављају се ротациони уређаји и 
шине за кретање ротирајућих ресторана. 

• Питање сигурности (заштитне ограде, приступна платформа, 
итд.) заштита од ватре и олује,

• Смањење губитака или добитака топлоте, 

• дренажа површинских падавина с крова, итд, постављају 
специфичне захтеве



Сервисни простори

• Бројна опрема и инсталације неопходни хотелу захтевају пажњу 
при иницијалном планирању зграде. У најширем смислу, 
величина и позиција инсталације и опреме је одређена у 
следећем смислу: - неопходна величина простора: одређена 
димензијама уређаја и опреме као и потребом приступа, 
одржавања и контроле, и - локација:

• у односу на гостинске собе (посебно купатила),

• јавне просторије и оперативне просторије (кухиња, перионица, 
базен, компјутерска соба,

• комуникациона опрема,

• управне и контролне просторије).



ХВАЛА НА ПАЖНЈИ!!!

VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA 
BEOGRAD

dr Genov Georgi


