
Schodiště
ČSN 734130 
Schodiště a šikmé rampy



Definice schodiště
� Schodiště je stupňovitá 

stavební konstrukce sloužící 
ke komunikačnímu spojení ke komunikačnímu spojení 
různých výškových úrovní



Třídění schodišť

� Schodiště vnitřní-uvnitř objektu

� Schodiště vnější – mimo budovu� Schodiště vnější – mimo budovu
(nechráněná proti povětrnosti)



Schodiště dělíme na :

� Hlavní

� Pomocná

� Vyrovnávací

� Vnější předložné

� Vnější terénní



VÝHODY  A  NEVÝHODY  DLE  MATERIÁL Ů  
NA   SCHODIŠTĚ



Požadavky na schodiště:

� Statické
� Provozní
� Hygienické
� Protipožární
� Bezpečnostní…..
� Užitná normová 

zatížení schodišť –
ČSN 730035







Konstrukční prvky schodů

� Schodišťové rameno

� Schodištová  podesta

� Ramena se skládají ze 
stupňůstupňů





Schodišťové stupně
� Stupnice
� Podstupnice
� Čelo stupně

� Stupeň…nástupní 

…výstupní  

…jalový

…běžný



Rozměry stupňů:
Šířka schodišťového stupně : „b“ vodorovná 

vzdálenost  předních hran po sobě 
následujících stupňů

Výška schodišťového stupně: „h“    svislá 
vzdálenost dvou stupnic po sobě následujících 
stupňů





Odvození rozměrů stupňů



Obr.



Rozměry stupňů

� Odvozeny z délky lidského kroku

� 2h + b  = 630 (610) mm� 2h + b  = 630 (610) mm
� 2v  + š  = 630 (610) mm

� Uvedenou hodnotu lze snížit až na 600 (nesmí být překročen max. 
povolený sklon ramene)



Podmínky návrhu:

� Max. počet výšek v jednom rameni  max. 16  

� U pomocných schodišť max. 18

� Jinak schodišťové rameno nutno rozdělit 
vložením podesty



Schodišťové stupně – tvary:

� Rovný
� Kosý
� Zvláštní



Schodišťové rameno

� Min 3 schodišťové stupně

� Délka ramene – vodorovná vzdálenost hran � Délka ramene – vodorovná vzdálenost hran 
prvního a posledního stupně v rameni

� Šířka ramene – stanovuje se dle počtu proudů 
……  …….n x 600 mm



Podle počtu ramen:
� Jednoramenné schodiště
� Dvouramenné schodiště
� Tříramenné schodiště
� Čtyřramenné schodiště� Čtyřramenné schodiště



Podle půdorysného
tvaru ramen

� Ramena přímá

� Ramena zakřivená 

� Ramena smíšená





Schodišťové zrcadlo:
� Volný prostor mezi schodišťovými rameny

� Není vždy

� Min. 100 mm

� (usnadňuje skladbu schodiště a osazení zábradlí, 
lze umístit výtah)



Výstupní čára:
� Myšlená čára spojující 

přední hrany 
schodišťových stupňů. 
Začíná na hraně 
nástupního a končí na 
hraně výstupního stupně 
schodiště.



Výstupní čára-umístění:
� Přímé rameno…v ose

� Zakřivené rameno…závislá na šířce (na výst.čáře 
musí mít stupně stejnou šířku)



Obr.



Sklon schodišťového ramene

Dle budovy a 
typu

schodiště





Podchodná výška

� Mezi jednotlivými 
rameny musí být
dostatečná
podchodná výška

� Průchodná výška
kolmá vzdálenost
mezi výst.čarou a
podhledem





Schodišťové podesty
� Spojují nebo ukončují schodišťová ramena

� Podesty podlažní- hlavní

� Podesty mezipodlažní – vedlejší

� Rozměr : min jako šířka ramene  
(pro hlavní …+100 mm)



- JSOU TO KCE SPOJUJÍCÍ RŮZNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ 
VEVNITŘ NEBO I VNĚ OBJEKTU

Schodiště

VEVNITŘ NEBO I VNĚ OBJEKTU



1) Podesta
2) Mezipodesta -(odpočívadlo) – spojuje 

jednotlivá schodišťová ramena ve stejné 
výškové úrovni

3) Nástupní rameno
4) Výstupní rameno
5) Schodišťová zeď – omezuje 

schodišťový prostor a často jsou 
použity jako nosné konstrukce 
schodiště

6) Zábradlí
7) Zrcadlo – prostor mezi nástupním a 

výstupním ramenem, může být volný či 

Základní názvosloví

výstupním ramenem, může být volný či 
vyzděný

8) Jalový stupeň – první, nástupní stupeň 
schodišťového ramene, který je 
zabudovaný do podesty

9) Ukončovací stupeň– poslední, 
výstupní stupeň schodišťového ramene, 
který je zabudovaný do mezipodesty 
nebo podesty

10) Výstupní čára– pomyslná čára, která 
spojuje přední hrany schodišťových 
stupňů v teoretické ose výstupu



Další pojmy

schodišťové rameno– šikmá konstrukce o nejméně dvou schodišťových 
stupních, která spojuje dvě různé výškové úrovně

schodnice– šikmý nosník podporující schodišťové rameno nebo 
schodišťové stupně

schodišťový stupeň – konstrukční prvek, který umožňuje překonávat 
určitou výšku a délku jedním normálním krokem
stupnice– horní vodorovná plocha schodišťového stupně na kterou se 
našlapuje
podstupnice– přední svislá plocha schodišťového stupně
čelo stupně – boční svislá plocha schodišťového stupně



Technické požadavky

Výstupní čára - je umístěna u přímých schodišť vždy v ose schodišťového ramene
- u křivočarých schodišť umístění výstupní čáry závisí na průchodné šířce.

Sklon schodišťového ramene -je úhel mezi vodorovnou rovinou a výstupní čarou.

Průchozí ší řka – závisí na typu budovy dle účelu a hustoty provozu, minimální šířka v RD je 900mm 
(do podzemí, do 

garaže – 850 nebo i 800mm) 
- víceúčelové budovy, obytné domy, administrativní budovy – minimální šířka 

schodišť ramene 1200mm                                        
Podchodná výška -je svislá vzdálenost hrany schodišťového stupně a podhledu konstrukce, 

která leží nad schodišť. rameni 
Nejmenší dovolená podchodná výška:   h1 = 1500 + 750/cosa
Minimální pochodná výška: 2100mmMinimální pochodná výška: 2100mm
Průchodná výškaje kolmá vzdálenost schodišťového stupně a podhledu 
h2 = 750 + 1500 · cosa
Minimální průchodná výška: 1900 mm (kromě schodišť do podkroví)

-----PODCHODNÁ 
VÝŠKA



Schodišťové stupeň: 
- všechny stupně na jednom rameni musí mít shodnou výšku 
- šířka stupňů v úseku výstupní čáry musí být shodná 

- minimální šířka schodiště stupně je 250mm 

----
VÝŠKA

Stanovení výšky a šířky schodišť. stupně:
2v + š = 630  (do 35°)
v – š = 120 mm optimální
-na jednou schodišťovém rameni muže být ----Š

ÍŘ
K
A

VÝŠKA-na jednou schodišťovém rameni muže být 
max. 16 stupňů 
- vyjímku tvoří RD – max.18 stupnů 
- Výška schodišť stupnu: 

- max. 185mm RD- do suterénu
- max. 180mm RD-běžný výška
- max. 165mm – víceúčelová budova 



Rozdělení schodišť� Dle umístění: 
→ vnější 
→ vnitřní

� Dle použití:
→ HLAVNÍ - hlavní vertikální spojení podlaží
→ POMOCNÁ - k občasné použití pro menší počet osob
→ VYROVNÁVACÍ – spojují různé úrovně téhož podlaží
→ VNĚJŠÍ PŘEDLOŽNÉ – součástí vnitřního schodiště, ale jedno rameno je 

venku
→ VNĚJŠÍ TERÉNNÍ – umístěné samostatně v terénu→ VNĚJŠÍ TERÉNNÍ – umístěné samostatně v terénu

� Dle tvaru ramene: 
→ PŘÍMÁ – schodišťové stupně mají stále stejnou šířku   ↔    

→ ZAKŘIVENÁ – mají kosé stupně a jsou tak méně bezpečná
↔ 



→ SMÍŠENÁ –mají rovné i kosé stupně s jejich mezipodesta může být také kosá
↔ 

� Dle smyslu výstupu:
→ PŘÍMÁ → PŘÍMÁ 
→ PRAVOTOČIVÁ 
→ LEVOTOČIVÁ

� Dle počtu ramen: 
→ JEDNORAMENÁ
→ DVOURAMENÁ  
→ VÍCERAMENNÁ 



� Dle KČNÍHO uspořádání a způsobu podporování stupňů:  
→ SCHODIŠTĚ S PLNĚ PODPOROVANÝMI STUPNI:

1  - Pažená schodiště
2 - Podezděná schodiště 

→ SCHODIŠTĚ S OBOUSTRANĚ NEBO JEDNOSTRANNĚ PODPOR. STUPNI: 
3 - Schodnicová schodiště 
4a – Schodnicová schodiště
4b – schod. s jednou střed. schodnicí  
6 - Visutá schodiště (vetknuté ve stěně)
7 – Zavěšená schodiště 
8 – Vřetenové8 – Vřetenové

točivé
schodiště ←→



� Dle použití stavebního materiálu:
→ schodiště kamenná
→ ŽB schodiště – monolitická nebo montovaná z prefa. dílců

→ ocelová schodiště
→ dřevěná schodiště
→ kombinovaná z různých staveb. materiálů→ kombinovaná z různých staveb. materiálů

� Dle sklonu schodišťového ramene:
→ RAMPOVÉ: sklon  1° - 20°
→ MÍRNÉ:                   20° - 25°
→ BĚŽNÉ:                   25° - 35°
→ STRMÉ:                   35° - 45°
→ ŽEBŘÍKOVÉ:          45° - 58°

→ ŽEBŘÍKY:                   > 58°



Charakteristiky jednotlivých typ ů schodišť
� PAŽENÁ:
-jsou vytvářeny jednotlivé stupně, která se zapaží do sklonitého terénu
- využití: hlavně venku – parky, zahrady

� PODEZDĚNÁ:
- mají stupně plně podepřené po celé spodní ploše
- využití: hlavně venku  s menším počtem stupňů

� DESKOVÁ:
-nejčastějším typem ŽB montovaných nebo monolitických schodišt
- nosná KCE je ŽB deska s výztuží kladenou ve směru výstupu

� SCHODNICOVÁ: 
- nejčastějším typem pro dřevěná nebo kovová schodiště
- zatížení se přenáší do schodnic (schodnice může být jedna a víc)



� VŘETENOVÁ:
- podepřená jsou v místě zrcadla vřetenovou zdí nebo kruhovým
ocelovým nebo ŽB sloupem  
- velká nevýhoda: přeprava přes ně jakého koliv nábytku či jiných věcí

� VISUTÁ:
-jsou jednostarnně vetknutá buď do schodišť stěn nebo do schodnic
- stupně mají volné stupně krakorcově vyložené
- jsou velice pracná, jednotliv.  stupně se osazují současně do
schodišťových zdí   nebo do dodatečně vynechaných kapesschodišťových zdí   nebo do dodatečně vynechaných kapes
-volné konce nutno podpírat po celou dobu hrubé stavby

� ZAVĚŠENÁ: 
- použití u reprezentačních prostor
- jednotlivé stupně jsou zavěšeny na ocel. táhlech 
- první a poslední stupeň je pevně připevněn k podestám
- stupně jsou většinou dřevěné či skleněné



Schodiště dle materiálů a zhotovení 

� ŽB SCHODIŠTĚ 
-nejpoužívanější z hlediska únosnosti a tvaru
→ ŽB MONOLITICKÉ SCHODIŠT Ě:
- je prováděno dle statického výpočtu, který stanoví přesné rozměry jednotlivých stupňů     
i druh oceli a betonu

- z monolitických schodišt je nejpoužívanější deskové
- buď betonujeme schod. desku zvlášť a na ní pak nabetonováváme stupně nebo - buď betonujeme schod. desku zvlášť a na ní pak nabetonováváme stupně nebo 
betonujeme celé schodišť rameno najednou



ŽB SCHODIŠTĚ – nejčastější konstrukce 







→ nejprve se připraví vodící obvodové bednění, na které se pak 
nanáší rozměry schodiště



→  po zhotovení bednění pak pracovníci uloží podle 
statického výkresu výztuž



→ poté je schodiště zalito betonem, zavibrováno a stupně zednicky zarovnány
s největší přesností



→ pokud je součástí schodnice nebo zábradlí je v další fázi položena 
také výztuž do požadované výšky  



→ na schodnici se pak nanáší beton na požadovanou tloušťku  

→ po řádném zatvrdnutí KCE je nanesena stěrka 
či omítka

→ pak jen vyměření obkladů a zábradlí 

→ final pohled ↔



→ ŽB MONTOVANÉ SCHODIŠT Ě 
-tato schodiště jsou většinou součástí prefa. ŽB skeletových systémů
- výhody: suchá montáž a okamžitá únosnost schodišťového ramene  

→ nejprve se provedou nákresy a zhotovení schodiště, při dopravě se bezpečně ukotví,
aby nedošlo k poškození  (je nutná dřevěná korba vozu)





Desková schodišt ě prefabrikovaná
Varianty prefabrikovaných železobetonových 
schodiš ťových ramen.
Výroba na míru, nutno řešit detaily uložení, montáž jeřábem.



→ na stavbě je nutné najít těžiště břemene a dát schodiště do požadované polohy  

→ schodiště je vyzdviženo a nasměrováno
na správný otvor   



→ po vyvážení je prostor mezi 
schodištěm a přičkou vyplněn 
cihelným zdivem

→ rameno je spuštěno, vyváženo a zafixováno

→ pak je možno hned schodiště používat!



Schodišt ě schodnicové
Schodiště s oboustranně podporovanými stupni



Schodnicová schodiště jsou nejčastějším typem 
dřevěných a kovových schodišť

• Nosnou část, která přenáší zatížení do podpor - schodnice

• Schodnice ve schodišti může být buď jedna nebo vice

Schodiště schodnicové
Schodiště s oboustranně podporovanymi stupni



� OCELOVÁ SCHODIŠTĚ
-použití: v ocel. skeletech, zděných a betonových staveb
- výhoda: malá hmotnost, demontovatelnost, dodatečné osazení
- nevýhoda: malá odolnost vůči požárům, hlučnost (pokud nejsou řádně upraveny)
- stupně ocelových schodišť se vyrábí z žebrových nebo rýhových plechů, ale
mohou být i kamenné i dřevěné 



� DŘEVĚNÁ SCHODIŠTĚ  
-použití: většinou v nízkopodlažních objektech, kde se obvykle spojují pouze
dvě podlaží

-tech. parametry: min. šířka ramene 900mm, dřevo používáme- smrkové, borové
dubové (stupnice většinou z hodně tvrdého dřeva)

-povrch. úprava:  podle použitého druhu dřeva volíme buď moření a nebo 
transparentní nátěry, pokud dřevo nemá pěknou kresbu můžeme použít 
i nátěry krycí
-schodnice se provádí z fošen tl. 40 – 80mm, výš. 200 – 250mm-schodnice se provádí z fošen tl. 40 – 80mm, výš. 200 – 250mm
-Stupně se se schodnicí spojují na drážku nebo se ukládají na latě  



Detaily některých typů: 

Ocelové schodnicové schodiště -
půdorys a řez (1 - schodnice z ocelového 
plechu, 2 - stupně z ocelového plechu, 3 -
dosedací patky zakotvené k nosné konstrukci 
nastřelovacími hřeby, 4 - podložka tlumící 
zvuk, 5 - nosná stropní konstrukce)



Detaily některých typů: 

Detaily ocelového schodnicového 
schodiště (1 - schodnice z ocelového plechu, 2 - stupeň z 
ocelového plechu, 3 - dosedací patky zakotvené k nosné konstrukci 
nastřelovacími hřeby, 4 - podložka tlumící zvuk, 5 - nosná stropní 
konstrukce)



Schodišt ě schodnicové
Schodišt ě montované železobetonové



1 – táhlo (závěs)
2 – kotvení táhla do stropní konstrukce
3 – zakotvení stupňů matkou do závěsu
4 – madlo
5 – stropní konstrukce

Schodiště zavěšené



• schodišťové stupně jednostranně vetknuté do schodišťových stěn
• stupně mají volné konce krakorcově vyložené
• jsou pracná  - jednotlivé stupně se osazují současně s vyzdíváním schodišťových zdí
• stupně se zazdívaji na hloubku min. 300 mm

Schodiště jednostranně podporovaná



Vřetenovou zeď zde tvoří sloup, na který jsou 

připevněny stupně nebo stupnice. 

Většinou jsou ze dřeva, nebo kovu.

1 - vřeteno z trubky průměru 100 mm

2 - stupně z žebrovaného plechu

3 - podesta z žebrovaného plechu

4 - zábradlí

Schodišt ě jednostrann ě podporovaná

4 - zábradlí

Schodiště



Schodišt ě jednostrann ě podporovaná



VYTÁPĚNÉ   SCHODIŠTĚ







Zábradlí 
- musíme ho zřídit na volném okraji, pod kterým je hlubší prostor než  500mm
- 300mm pokud bude používáno dětmi
- výška zábradlí: - základní → 1000mm

- snížená   → 900mm
- zvýšená    → 1100mm (hloubka volného prostoru do 12m)
- zvláštní     → 1200mm (hloubka volného prostoru 30m)

-výplň zábradlí: -mezery mezi svislými prvky nesmí být větší než 120mm

Schodišťová podesta
-její šířka se musí rovnat min. přilehlé šířce schod. ramene
- mezipodesta na přímém schodišti musí mít šířku min 630mm+šířku schod. stupně

Rampy
-jsou to šikmé komunikace, které plynule vyrovnávají výškové rozdíly
- sklon se udává v procentech, ve stupních nebo v poměru výšky k délce
-Povrch ramp musí být dostatečně drsný, aby nedocházelo ke skluzu
- protiskluzová úprava je důležitá zejména u ramp vnějších  





• Zabradli schodišť a šikmých ramp musi být opatřeno madlem, umistěným ve výšce nejmén ě 
900 mm a nejvíce 1200 mm .

• U staveb určených pro pobyt dětí do 12 let ve výši 400 až 700 mm .

• material – dřevo, plast, kov

• vzdáleno min. 40 mm od lice zdiva• vzdáleno min. 40 mm od lice zdiva

• madlo nesmí mít ostré hrany, výstupy apod.





Rampy
-jsou to šikmé komunikace, které plynule vyrovnávají výškové rozdíly
- sklon se udává v procentech, ve stupních nebo v poměru výšky k délce
-Povrch ramp musí být dostatečně drsný, aby nedocházelo ke skluzu
- protiskluzová úprava je důležitá zejména u ramp vnějších  



-Největší dovolené sklony:-vnitřní:   1:6    16.7%     9°27́
- vnější:    1:8 (do sklonu 3m)    12,5%

1:12 (délka delší jak 3m)   8.3%
- Rampy pro pěší provoz:

-použití: tam, kde se předpokládá pohyb osob se sníženou schopností pohybu
- rampy pro pěší provoz mohou mít sklon 1:6 – 1:10
- pro invalidní vozík nesmí být sklon větší než 1:12
- max. délka ramp je 9m, při větší délce musím navrhnout odpočívadlo o délce 2m
- min. šířka 1,3m (pro pěší obyvatelstvo 1,1m) 
- rampy musí být opatřeny zábradlím- rampy musí být opatřeny zábradlím
- pro invalidy vodíci tyč 300mm nad podlahou

-Rampy pro vozidla:
-použití: garáže, skladovací prostory…. aj.
- druhy: - vnější

- vnitřní  





Ukázka typů schodišť







Obr. Samonosné schodiště



Obr.  Samonosné      

schodiště



Ukázka 
vnitřního 
schodiště



Ukázka schodiště z 
masivu



Schodiště    z    masivu



Montované 
schodiště



Detaily některých typů: 

K O N E C




