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• Лифтови

• Сервисна циркулација 

• Покретне степенице и друга покретна транспортна средства

• Техничке инсталације



ВРСТЕ И ОБЛИЦИ ПРОТОКА КОРИСНИКА

• Долазак,одлазак и коришћење хотелa. 

• Најважнији аспект планирања су „шпицеви" тражње за смештајем и другим услугама.

• Дужина трајања боравка (корисника и запослених).

• За максималан број корисника обезбеђују се  оптимални здравствени, хигијенски и 
сигурносни стандарди нпр. путева за евакуацију у случају пожара, итд.

• Капацитет техничких уређаја се планира за вршно оптерећење.

• Pланирање се заснива на претпоставци максималног коришћења објекта: нпр. чекање за 
лифтове, на улазу у ресторан, дуже чекање за добијање одређене услуге, итд.

• Економија простора, посебно простора који не доносе приходе, је  примаран захтев.

• Алтернативно већи простори могу бити обезбеђени да би омогућили разноврсније 
варијације у коришћењу уз више цене услуга.

• Приликом разматрања протока гостију, неопходно је узети у обзир локацију хотела, 
природу пословања, врсту транспортних средстава којим гости долазе и одлазе 
(укључујући и додатни ефекат групних долазака) и интерну циркулацију персонала.



Теоријска решења и симулациони модели

• Симулациони модели се користе да би се утврдили одређени могући 
сценарији догађаја.

• Вероватноћа, коинциденције броја догађаја и степен недовољне 
опремљености хотела, као што је нпр. број лифтова, места у ресторану, 
број службеника на рецепцији, итд.

• Време чекања које је неопходно, посебно током период вршног 
оптерећења.

• Симулација може бити обављена помоћу једноставних табуларних 
метода,

- дигиталним програмом (који представља токове и људе),

- аналогним програмом (за континуиране токове енергије и других 
услуга) или помоћу графичких метода.



Сепарација

• Путеви којима се крећу гости, корисници који не бораве у 
хотелу, као и персонал, треба да буду међусобно раздвојени што 
успоставља јасне односе између различитих хотелских простора.

• Распоред мора не само да олакша одговарајућу и ефикасну 
циркулацију, већ треба да обезбеди и одвојене путеве за госте и 
персонал.

• Ово је неопходно да би се:

- спречило ометање гостију и закрчење,

- оспособиле сервисне активности да оптимално ефикасно 
функционишу и олакшали контролу, надзор и безбедност.



• Одвајање циркулације хотелских гостију од циркулације осталих 
посетилаца, пожељно је из следећих разлога:

- омогућавање да се хотелским гостима пружи искључива пажња на рецепцији без 
непотребних гужви;

- омогућавање лакшег регулисања и надзора људи који улазе или напуштају ове 
просторије, у зависности од величине и капацитета хотела, могуће су следеће 
алтернативе:

- посебни, секундарни улази за ресторане или конгресне сале са  директним 
приступом с улице или из дворишта.

• Неопходно је предвидети:

- и одговарајући паркинг;

- проширено предворје или

- атријум који може да омогући приступ различитим просторијама.

- Постављање уочљивих путоказа и знакова на сукцесивним тачкама раздвајања је 
нужно.



Циркулација на отвореном простору
• Планирање циркулације у смештајним објектима са више зграда (хотелски 

комплекси, туристичка насеља, бунгалови, итд.) је битна фаза при 
одређивању облика и распореда објеката

• Међу аспектима који захтевају разјашњење на самом почетку изградње 
оваквих објеката су:

- одвајање од спољњег саобраћаја:

- простор за јавни транспорт и паркинг за возила, као и рецепцију за велики

број долазака и одлазака.

• Секундарни транспорт за људе, пртљаг и опрему око места, укључујући и 
специјално обликована возила (нпр. електрична возила).

• Локација јавних рекреационих површина.

• Методе допреме и послуживања хране и пића на отвореном простору: на 
пример, подземни пролаз од централне кухиње, и сл.

• Заштита путева и стаза од временских услова. 

• Технички сервиси, заштита, контрола и одржавање



Планирање међуодноса просторија

• Просторије које су у међусобној функционалној вези морају бити
идентификоване и међусобно повезане или груписане.

• Опрема и услуге које се пружају у свакој од њих такође морају бити
назначене.

• Дијаграмом протока утврђују се путеви циркулације, они међутим, не
показују релативну важност сваке везе.

• У одређеним случајевима поједине просторије заједно групишу како би
се олакшала учестала међукретања великог броја људи (нпр. између
фоајеа рецепције и банкет или конгресних сала), брза услуга и ефикасан
рад (нпр. положај кухиње).

• Могуће су бројне варијације ове технике, укључујући и оптималне
локација за лифтове и друге механичке и техничке уређаје.



2. ХОДНИЦИ И СТЕПЕНИЦЕ

• У заједничким, друштвеним просторијама хотела, ходници представљају губитак 
простора и прилагођавање додатним инвестиционим трошковима.

• Кад год је могуће, циркулација треба да се обавља кроз просторе који су погодни 
и за друге намене (фоајеи, продавнице). Несметан пролаз гостима и послузи.

• Ходници који воде до соба морају бити одвојени, овде се при планирању 
узимају у обзир захтеви за комфором, приватношћу и смањењем буке.

• Обезбеди организацију простора за ефикасан „собни сервис", чишћење и 
одржавање. 

• Подови у ходницима могу бити од различитог материјала, али не смеју бити 
клизави ни кад су влажни.

• Ходници се прекривају теписима (од вуне или поливинила, нпр) да се не чују 
кораци.

• Зидови у ходницима могу се украсити уметничким сликама или добрим 
фотографијама самог места, туристичких објеката, спортских догађаја и слично.

• Декорација - завесе, огледала, разноврсни комади намештаја (посебно у 
угловима), зеленило, цвеће, итд. 

• Ходници - дискретно светло.



Komunikacije



Ходници за робу и услуге

• План и распоред ових ходника одређен је потребом да се обезбеди: 
ефикасна циркулација између остава,

• радних и сервисних просторија и везе са јавним коридорима циркулације 
гостију на погодним местима.

• Конструкциони захтеви укључују одсуство степеница између повезаних 
просторија, како би се олакшало коришћење колица;

• тврд, трајан и не клизав под;
• зидне површине отпорне на оштећења уз могућност лаке оправке штете;
• добро осветљење и вентилација у интересу хигијене и акустични плафони да 

би се ублажила бука.
• Да би се смањило преношење звука, улаз у зоне којима се крећу гости треба 

да буде кроз предворја опремљена самозатварајућим вратима.
• Општи захтеви противпожарне заштите се и овде примењују.
• Врата у просторима сервисне циркулације најчешће имају два покретна 

крила, са стакленим окном и ручкама за гурање како би се олакшало 
отварање помоћу колица.



,
• Велики хотели имају више степеништа, међутим у савременом хотелу мало се 

употребљавају јер их замењују лифтови. Главно степениште не мора да води у 
подрумске просторије ако се тамо не налази бар, дворана за игру, и слично. 
Степеништа се прекривају теписима који се причвршћују шипкама да се тепих не 
помера. Споредно степениште треба да има одговарајућу декорацију ради боље 
атмосфере (слике, цвеће).

• Степеници не смеју бити сувише стрме нити ужи од 1,20м.

• Пројектовање степеница је у великој мери детерминисано захтевима безбедности и 
противпожарне заштите. Сва степеништа која служе као пут за евакуацију гостију из 
соба у случају пожара морају бити затворена у континуирани противпожарни омотач 
способан да издржи ватру најмање 2 часа.

• Приступ са сваког спрата мора бити кроз предворје, независно вентилисано, 
осветљено и опремљено самозатварајућим вратима. Прецизни стандарди се налазе у 
локалним прописима који регулишу ову материју. Минимална висина степеништа је 
три степеника, а максимална између два одморишта 16 степеника.

• Одмориште мора да буде исте ширине као и степениште. Одморишта морају бити 
чврста, довољне носивости и отпорна на ватру као и цела конструкција.

• Кружна и монументална степеништа са унутрашњим радијусом мањим од 7600 мм 
нису погодна за евакуацију у случају пожара, а прописи могу специфицирати 
димензије и висину степеника, одморишта, балкона, висину држача за руке, итд.



Конструкционе карактеристике степеништа

• Хотелске степенице, као елеменат дизајна ентеријера. 

• Конструкција може бити израђена од трајног, издржљивог материјала као 
што су природни или вештачки мермер или неки други камен са 
неклизајућим ивицама степеника (жљебови или посебне уметнуте траке).

• Да би се ублажила бука степениште и одморишта могу бити прекривени 
тепихом. Могу бити коришћени сви теписи под условом да нису лако 
запаљиви.

• Ивице степеника морају бити јасно уочљиве.

• По правилу, степеништа и одморишта која воде из друштвених просторија 
треба да буду заштићена аутоматским шпринклерима.

• У посебним случајевима може бити инсталирана додатна заштита у виду 
водених завеса



Рампе

Рампе се користе за:

• хендикепиране госте (инвалиде у колицима, нпр.);

• сервисне путеве којима се роба допрема и транспортује колицима и 
ограничене промене нивоа, посебно када су степеници непогодни јер 
могу изазвати тешкоће и незгоде приликом коришћења

• Све рампе морају имати једнак нагиб између одморишта и подну 
површину која не клизи.

• Оптималан нагиб на рампи се креће од 10 до 12% а максимум 20% 
(дуге рампе за инвалиде и тежу опрему).

• Када је реч о капацитету рампи у случају принудне евакуације хотела, 
оне чине 2/3 капацитета степеништа



3. ЛИФТОВИ

• У савременом хотелу лифтови су данас важнији од степеница. 

• Поред лифтова за госте, савремени хотели имају и лифтове за пртљаг, послугу и 
пренос хране на спратове. 

• Према условима за категоризацију хотели високе категорије виши од два спрата 
морају имати лифт за госте, а хотели ниже категорије ако имају четири и више 
спратова.

• У великим хотелима постоје брзи лифтови за више спратове, који се заустављају 
само од одређеног спрата навише..

• Лифт за особље се уграђује поред пословног улаза, а лифт за храну води из кухиње 
на поједине спратове. 

• Сваки део инсталације мора бити периодично испитан и тестиран;

• - инсталације за преоптерећење и ограничење.

• Сигурносна опрема укључује сензоре који се укључују у случају преоптерећења; 

• Посебан ватрогасни лифт се често захтева за јавне зграде преко три спрата и за 
собне блокове кад год висина прелази домет ватрогасне опреме.  Ово се такође 
догађа у случају нестанка електричне енергије и укључења агрегата.



Планирање хотелских лифтова за госте

• Главни лифт мора бити одмах уочљив по улазу у хотел.

• Ово се такође односи на секундарне улазе који опслужују 
ресторане и банкет сале. 

• Лифтови морају бити груписани око степеница како би се 
омогућило њихово алтернативно коришћење у случају нужде.

• Предворје мора бити најмање за трећину шире од суседних 
ходника како би се омогућило чекање с пртљагом и окретање.

• Осветљење мора бити независно од онога у ходнику, а такође 
треба да буде и јачег интензитета.

• Зидови, посебно истурени углови и подни прекривачи, у овом 
простору подложни су интензивном коришћењу и оштећењима.



Груписање

• Груписање лифтова омогућава бољу услугу, економичније 
инсталирање и одржавање. 

• Најава доласка лифта помоћу звука и светлости треба да буде 
инсталирана.

• Максималан број лифтова који се могу поставити у линији је четири 
(оптимално три) за већи капацитет, кабине лифтова могу бити 
постављене у паралелним редовима, по три кабине једне наспрам 
других.

• Површина предворја између лифтова ће зависити од капацитета 
кабина, међутим стандардне димензије, тј. ширина овог простора је 
3500 мм за предворја која воде до соба и 4200 мм за предворја која 
воде до друштвених просторија.

• Груписање се такоде врши ради разликовања кабина које опслужују 
посебене хотелске зоне, као што су нпр. експресни лифтови до 
ресторана на врху зграде.

• Лифтови који повезују подземну гаражу са главним предворијем су 
такође најчешће одвојени.



Врсте лифтова

• Хидраулични лифтови функционишу на бази притиска уља и 
релативно су спори (око 0,5 м/с), али није потребна посебна 
конструкција на крову ни јаки носећи стубови

• Машински уређаји се монтирају у близини или на дну шахта, и 
нужна је звучна изолација. 

• Вучни погон. Кабина лифта је окачена и креће се помоћу каблова 
који прелазе преко котурова са контрабаластом тежине. Контрола 
брзине се врши преко зупчаника или погонског мотора 
променљиве брзине окретања, тј. волтаже.



Машинска просторија

• Машински део лифта се скоро увек налази директно изнад окна на врху зграде у 
посебној просторији.

• На врху треба предвидети довољан празан простор, за уређаје који се налазе на 
врху кабине, као и за подизање лифтова.

• У посебној просторији се налази машински део и носеће греде, а неопходно је 
обезбедити довољно простора за сервисирање лифтова и евентуално 
демонтирање кабине.

• Машинске просторије за лифтове мање брзине могу бити лоциране на дну шахта, 
али у том случају долази до удара тежине на машински део и повећања 
конструкционих трошкова за заштиту.

• Лак приступ је неопходан за ефикасно одржавање, а машинска соба мора бити 
обезбеђена грејањем и вентилацијом како би се температура одржавала у распону 
од 10 до 40°Ц. Такође може бити неопходна посебна заштита од прашине, песка, 
морске соли, итд. како би се спречила оштећења.

• Бука и вибрације морају бити ублажени монтирањем опреме на еластичним 
носачима и звучном изолацијом, како би се смањила бука у оближњим собама и 
ресторану на врху зграде.



Конструкција кабина лифта

• Кабине могу бити шире него што је њихова висина, са двоструким вратима кака би 
се обезбедио лакши улаз. Унутрашња облога мора бити у стању да издржи 
интензивно коришћење поготову око врата.

• Истовремено је неопходно избећи тврда и оштра испупчења која могу да изазову 
оштећења и повреде.

• Панели за облагање су најчешће израђени од чврсте ламиране пластике, метала 
или дрвета са одговарајућим ивичним држачима који омогућавају лаку замену. 

• Унутрашња опрема кабине може бити прилагођена захтевима наручиоца. 

• Да би се смањио осећај клаустофобије и несигурности, кабине морају бити добро 
осветљене са минимум два увучена расветна тела.

• Добро осветљење и вентилација су битни у случају заглављивања лифта 
(неопходно је осигурати и независно расветно тело у случају нестанка струје како 
корисници лифта који чекају извлачење не би остали у мраку). 

• Поред контроле управљања, свака кабина мора да има систем комуникације у 
случају нужде (заглављивање), стоп и аларм уређаје.

• Врата путничких лифтова су најчешће аутоматска и морају имати осетљиве 
(мекане) ивице које спречавају нежељено затварање врата док сви путници нису 
ушли или изашли, као и сигурносне уређаје који онемогућавају неконтролисано 
покретање заустављене кабине.



Поступак избора лифта

• Планирање система лифтова обухвата, анализу корак по корак, различитих захтева; стандарда и нивоа 
услуга, максималног броја гостију и посетилаца који могу истовремено користити лифтове, итд. Ови 
захтеви могу бити задовољни различитом комбинацијом броја лифтова, брзина и капацитета. 
Стандард услуга је одређен првенствено временом чекања лифта на одређеном спрату и брзином 
транспорта до дестинације.

• Носећи капацитет

• Одређен је максималним бројем путника који треба да буду транспортовани у интервалима од по 5 
минута. За послуживање гостинских соба, ово обухвата у принципу 10 % максималног броја гостију. 
Капацитет лифтова који опслужују ресторане се израчунава у износу од 12 до 14 %, али за конгресне 
или банкет сале треба да обезбеди норме капацитета како би се обезбедили услови за већи степен 
коинциденције тражње. У сваком случају, ове претпоставке морају бити прилагођене да задовоље 
максимално оптерећење предвиђено истраживањем тржишта.

• Време чекања

• Зависи од времена неопходног да кабина обави своје кретање и врати се у почетну позицију, као и 
броја инсталираних кабина. Време кретања лифта зависи од његове просечне брзине, вероватног 
броја заустављања, отварања и затварања врата, времена неопходног путницима да уђу и изађу. 
Стандардно време чекања за хотеле који желе да обезбеде квалитетан сервис ове врсте је: конгресни 
и транзитни хотели 25 до 30 сек., хотели у туристичким центрима 30 до 35 сек.



СЕРВИСНА ЦИРКУЛАЦИЈА
• Сервисни лифтови и предворја

• Ефикасно функционисање хотела зависи од коректног планирања сервисне 
циркулације. Један сервисни лифт треба да буде обезбеђен на свака три путничка 
лифта и они морају бити отворени ка сервисним предворјима на сваком спрату.

• Сервисна предворја омогућавају да сервисни простор буде одвојен од циркулације 
гостију и треба да обезбеди приступ оставама за креветско рубље и колица, опреми 
за чишћење, офисима собарица, итд. 

• Кабине сервисних лифтова морају бити чврсте и довољно велике да приме колица и 
другу сервисну опрему. Уколико не постоји посебан сервисни лифт, најмање једна 
кабина мора бити довољне величине да се у њу може сместити намештај.

• При планирању система теретних лифтова треба водити рачуна о потреби да се, 
испод или изнад нивоа улице, транспортују следећи терети:

- тешки уређаји и опрема (нпр. за коришћење у кухињи) или технички уређаји;

- велики и/или тешки изложбени материјал, камере, телевизијска и аудиовизуелна 
опрема за конгресе и изложбе;

- колица с храном и пићем, за собни и банкет сервис, као и опрема за одржавање 
хигијене и чишћење.



Собно услуживање - room service

• Услуживање хране и пића у собама, по индивидуалним наруџбинама 
или на основу колективног система, при чему један или више лифтова 
иду континуирано од спрата до спрата носећи наручене оброке.

• У другом случају сервисни лифт који служи за ову намену се не може 
користити за општу циркулацију персонала, а посебан лифт треба да 
буде обезбеђен за транспорт материјала за чишћење и одржав.. соба.

• Колективни систем је ефикасан када се служе стандардна јела (нпр. 
континентални доручак), а може бити коришћен и за директно 
услуживање у соби или за додатне оставе на различитим спратовима



Конструкција кабине лифта

• Најважније карактеристике кабина лифта су:

• димензије платформе: како би се задовољило разноврсно коришћење 
неопходно је за транспорт робе 2500 x 3000 мм;

• одговарајућа висина: 2600 мм је најчешће минимална висина; 
капацитет, тј носивост: за сервисно коришћење минимум је 1400 кг, а за 
терет 2800 кг;

• брзина кабине: је најчешће слична која се користи за путничке лифтове;

• за теретне лифтове довољна је једна брзина (0,5 м/с) до осмог спрата; 
прецизно заустављање кабине на нивоу спрата и одговарајући „праг" који 
омогућава неометан утовар и истовар робе;

• конструкција кабине мора да буде чврста са нерђајућим металним 
облогама.



ПОКРЕТНЕ СТЕПЕНИЦЕ И ДРУГА ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА

• Покретне степенице - ескалатори 

Покретне степенице се користе за транспорт великог броја људи на ограничен број 
спратова и користе се углавном за циркулацију од главног предворја до мезанина.

Планерски аспекти Стандардни угао нагиба покретних степеница је 30 до 35°.

Капацитет зависи од ширине и брзине степеница.

Тако, на пример, при брзини од 0,45-0,60 м/сек. капацитет варира у зависности од 
ширине степеница и то:

за ширину од 810 мм капацитет 5000 особа на час,

за 1000 мм капацитет је 7000 особа,

за 1200 мм ширине капацитет је 8000 особа (све при брзини од 0,45 м/сек). Панелске 
стране степеница морају бити глатке и без било каквих избочина, а продужују се око 200 
мм изнад покретне платформе како би се спречило остављање објеката који ометају 
излазак са степеништа и циркулацију. Минимална висина изнад степеница мора да 
буде 2150 мм., а шахт у коме се степенице налазе мора бити добро заштићен, са 
проширењима од 1050 до 1400 мм, испод и изнад степеница за погонски механизам.



Безбедност
• Сигурносни уређаји укључују:

- сигурносна кочница у случају нужде: ручна или аутоматска и користи се у случају незгоде или 
квара машине;

- искључивање у случају преоптерећења;

- аутоматско закључавање како би се спречило повратно кретање;

- одморишта не смеју бити клизава и морају бити без препрека.

Противпожарна заштита и прописи обухватају следеће аспекте:

- уградња степеница у простор отпоран на ватру од 1 до 2 часа (укључујући и самозатварајућа 
врата). Покретне степенице и степенице се морају налазити у непосредној близини;

- аутоматски прекидачи који заустављају кретање степеница у случају ватре;

- систем водених шпринклера обезбеђује водену завесу око покретних степеницама са 
протоком од 0,75 литара/сек. по метру.

Шпринклери се аутоматски укључују када детектори региструју дим или ватру. Такође је нужно 
предвидети вентилациони отвор за евакуацију дима.

Обезбеђење циркулације, укључујући и транспортну опрему, је неопходно извршити и за 
операционе јединице хотела: снабдевање робом, услуге и персонал. Детаљније о овом питању се 
говори у посебним поглављима.



ТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

• Планирање техничких сервиса

Одређивање захтева и потреба за укључивањем техничких инсталација и уређаја, може 
утицати на друге аспекте планирања хотела, као што су:

- структурно обликовање,

- конструкционе мреже и

- димензије компонената.

Приликом планирања циркулације нужне су три основне фазе:

• идентификација неопходних услуга у свакој зони, укључујући и будући развој;

• одређивање главних циркулационих путева и распоред комуникационе мреже како би 
се олакшало повезивање и задовољиле остале потребе;

• лоцирање главних и помоћних техничких уређаја и опреме како би се обезбедила 
операциона ефикасност и економија.



Komunikacije








