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Schodišt ě

Rampy 

Výtahy

Žebříky

Konstrukce spojující r ůzné
úrovn ě

a)a) SchodiSchodi ššttěě
ČČSN 734130 SchodiSN 734130 Schodiššttěě a a ššikmikméé rampyrampy--1985, 1985, 
ČČSN 743305 OchrannSN 743305 Ochrannáá zzáábradlbradlíí--1998. 1998. 

→ Schodišt ě - názvosloví

Slouží k trvalému komunika čnímu spojení mezi dv ěmi výškovými úrovn ěmi a 
je umíst ěno ve schodiš ťovém prostoru. Skládá se z ramen, podest a stup ňů.

Schodiš ťový prostor – prostor v němž bude umístěno schodiště.

Schodiš ťové rameno – konstrukce, která má min. 3 stupně a spojuje různé
výškové úrovně. Rameno: nástupní, výstupní, mezilehlé.

Podesty=odpo čívadla – konstrukce umožňující spojení nebo ukončující schod. 
ramene v jedné výškové úrovni.

Zrcadlo - volný prostor mezi schodišťovými rameny (umístění výtahů).

Schodiš ťový stupe ň – konstruk ční prvek vytvá řející schod. rameno a 
umožňuje překonat určitou výšku a délku jedním krokem. Horní plocha se nazývá
stupnice. Spodní plocha=podstupnice. Boční plochy=čela.

Stupeň jalový – horní plocha lícuje s plochou podesty (poslední),

Stupeň nástupní – první stupeň v rameni.

Stupeň ukon čující – poslední nejvyšší stupeň ve schodišťovém rameni.

Výstupní stupe ň – stupně mezilehlé, mezi nástupním a ukončujícím.
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Rozdělení schodišt ě
1/ dle umíst ění: - vnitřní (1, 2, 3)

- vnější (předložené, provozně souvisí z budovou) – (4)

- terénní (5)

2/ dle funkce: - hlavní (1)

- vedlejší (provozní) – (2)

- vyrovnávací (3)

3/ dle po čtu ramen : -jednoramenná (1),
- dvouramenná (2),
- víceramenná (3, 4);

4/ dle tvaru ramen: - s přímými –
stupně se stálou šířkou  
stupnice,
- se zak řivenými - tzn. 
šířka stupnice je 
proměnná,
- smíšenými;

5/ dle smyslu výstupu: - přímé
- pravotočivé
- levotočivé

Obr. 1/ jednoramenné, 2/ 2-ramenné, 
3/ 3-ramenné, 4/ sdružené (větvené )
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6/ dle způsobu podporování stup ňů:
- s pln ě podporovanými stupni

1/ podezděné stupně;

- s oboustrann ě podporovanými stupni 
nebo zav ěšenými
2/ deskové, 
3/ vřetenové, 
4/ schodnicové, 
5/ se zavěšenými stupni;

- s jednostrann ě vetknutými stupni
do nosných st ěn
6/ visuté;

- se zvláštními stupni (eskalátory).

7/ Dle sklonu ramen:

- rampová 10-20°, výška stupn ě 80-120 mm

- mírná 20-30°,                     130-150 mm

- běžná 25-35°,                     150-180 mm

- strmá 35 – 45°,                   180-200mm

- žebříková 45-60°,                      200-250 mm

8/ Dle převládajícího materiálu:
dřevěná, kamenná, cihelná, betonová(ŽB),  kombinovaná

9/ Dle technologie provedení: - monolitická
- montovaná

♠ Stupn ě – musí mít stejnou výšku a šířku (v místě výstupní čáře) v celém rameni
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ZZáákladnkladn íí pravidla navrhovpravidla navrhov áánníí

♠ Optimální pom ěr výšky stupn ě a šířky stupnice:   2v + š = 630
pro rameno o sklonu cca 30°(25-35°) 

♠ Max. počet stup ňů v rameni - max.18

�Min. ší řka schod. ramene - - pro RD min. 900 mm
- pro BD min. 1 100 mm (pokud je v domě výtah)

ostatní dle požadavku na požární bezpečnost;

�Šířka hlavní podesty =  min. šířka schod. ramene + 100 mm 
pokud se na podestu neotevírají dveře výtahu (pak je š. 1600 mm);

♠ Šířka mezipodesty = min. jako šířka schodišťového ramene, 

♠ Šířka vložené mezipodesty (u přímého dvou ramenného schodiště);
š = min 630+b

♠ Průchodná ší řka – vzdálenost mezi stavebními konstrukcemi vymezující průchod ramene. 

Min š. 1 proudu = 600 mm (nebo ½ násobku). Tedy 1200, 1500, 1800, RD min. 900 mm, 
bytový dům 1200 mm.

Šířka mezipodesty

– dveře otevíravé do prostoru schodiště: šířka = průchodná šířka podesty;

- dveře otevíravé mimo prostor podesty;
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Terénní pažené schodišt ě

Desková schodišt ě
Nosnou konstrukcí je deska, která je vetknuta do podestových nosníků nebo tvoří
lomenou desku .

Dle materiálu: monolitické, prefabrikované. 
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PPřřííklad monolitickklad monolitick éého deskovho deskov éého schodiho schodi ššttěě v BDv BD
–– systsystéém VELOXm VELOX

Schodnicová schodišt ě

Schodnice jsou šikmé nosníky uložené nebo vetknuté do podestových nosníků. 
Výhodou je, že schodiště je samostatný prvek a nenarušuje schodišťové zdivo.
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Schodnicové montované schodišt ě

Točité kamenné schodišt ě

1-sloupové vřeteno

2-buben stupně(hlava stupně)

SchodiSchodi ššttěě deskovdeskov éé s nadbetonovanými stupnis nadbetonovanými stupni
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Betonáž schodišt ě – výška posledního stupn ě

Dřevěná žebříková schodišt ě
Jednoramenné schodiště

- dvě schodnice v. 250 mm;  

- stupnice (ukládané do schodnic ) 
bez podstupnic.
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Schodnice z lisovaného plechu, stupnice z rýhovaného plechu 
přivařeny na bočnice a ze spodu vyztužena úhelníky .

Monolitický skelet-deskové

- schodiště tříramenné

Zábradlí
Ukončuje schodišťová ramena na volných koncích a jsou ukončena 
madly. Musí být pevná a bezpečná, nehořlavá. 

- výška zábradlí: 900-1100 mm, musí být z nehořlavého materiálu,

- šířka mezer v zábradlí: max. 130 mm,

- schodiště s > 3 stupni = zábradlí (550 mm převýšení),

- oboustranné obezdění (stěny): madlo alespoň na jedné straně,

- madlo – dřevo, plast, kov se zarážkami. Min. 40 mm od líce zdiva.
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Kotvení zábradlí do ramen a podest z boku nebo ze sho ra

Kotvení zábradlí do ramen a podest z boku nebo ze sho ra

- zakotvení sloupků max. ke každému 3-4 stupně (cca 600-900), 
do hloubky 80 - 100mm.

Žebříky (ocelové ČSN 743282)

Slouží pro občasný výstup.

Dle konstrukce: příčlové, stupadlové.

- pevné, skládací, výsuvné, 

- vzdálenost příčlí 280-330 mm,

- vzd. bočnic 400 - 450 mm.

- max. dl. 12 m, větší délka = více    
větví dl. max.9 m.

Příčlové žeb říky - tvořen podélnými nosnými 
prvky spojenými příčlemi
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Stupadlové žeb říky – žebřík tvořen stupadly

Rampy
Šikmá konstrukce vyrovnávající plynule menší rozdíl výšek bez použití stupňů.

Rampy pro p ěší:

- šířka rampy : min 1300 mm. Opatřena madly po obou stranách ve v 900 mm a 
vodící tyčí ve v. 250 mm.

- sklon rampy: - sklon 1:12 (8,33% osoby s omezenou schopností pohybu), 

- sklon 1:8 (12,5%) - délka do 3 m.

- mezipodesta : š. 1,5 m délka rampy > 9 m.

Rampy pro vozidla:

- sklon: 1:10 až 1:12.

Nutno dostatečně drsný povrch 
proti skluzu.

Výtahy
Vertikální spojení různých výškových úrovní.

- musí být v objektech s 5 a více podlažími (4 podlažní domy nemusí, ale musí
počítat s jeho dodatečný návrhem), min pro 4 osoby;

- umístění v prostoru zrcadla, vedle schodiště, ale vždy tak, aby obytná místnost 
nesousedila s výtahovou šachtou;

- kabina výtahu 1100*1400 (2100 evakuační), dveře min 800 mm.

Podle ú čelu: - osobní (vč. panoramatických), 
- nákladní, 
- evakuační.

Strojovny výtahu: 
- samostatný prostor, kde je umístěn stroj výtahu (nad, pod nebo vedle výtahu).

Podle zp ůsobu dopravy:
- s přerušovaným a nepřerušovaným typem jízdy.

Typy výtah ů dle pohonu: - hydraulický (1,6 m/s), 
- lanový (1,4 m/s), 
- paternoster (0,25 m/s).


