
Schodiště

rampy, žebříky





Rozdělení schodišť

Podle tvaru ramene:

přímá – schodišťové stupně mají stálou 

šířku stupnice – a, e, f, g, j, k 

zakřivená – mají kosé stupně, jsou méně 

bezpečná, ale zabírají menší prostor 

– l (točité)

smíšená – obsahují stupně rovné i kosé

– b, c, d, h, i

Podle počtu ramen:

- jednoramenné    

- dvouramenné 

(obě ramena mají stejný počet stupňů) 

- víceramenná 

- sdružená (větvené)





Podle sklonu schodišťového ramene:

rampové – se sklonem 10° aţ 20° h = 80 – 130 mm 

mírné – se sklonem 20° aţ 25° h = 130 – 150 mm 

běžné – se sklonem 25° aţ 35° h = 150 – 180 mm (podkroví aţ 210 mm)

(pro invalidy jen do 28°) 

strmé – se sklonem 35° aţ 45° h = 180 – 250 mm 

žebříkové – se sklonem 45° aţ 60°

žebříky – se sklonem větším jak 60°



podchodná výška – svislá vzdálenost hrany schodišťového stupně a 

podhledu konstrukce,která leţí nad schodišťovým ramenem

průchodná výška – kolmá vzdálenost na ramena

nesmí být menší neţ 1900 mm kromě schodišť do podkroví 



Průchodná šířka schodišťového ramene má být násobkem 550 mm 

(+ 50 mm) - madlo, 

coţ je jednak minimální šířka potřebná pro průchod dospělého člověka a zároveň 

šířka únikového pruhu. Z toho vyplývá nejmenší moţná průchodná šířka u 

schodiště (b p):

pomocné schodiště 600 mm

vedlejší schodiště 900 mm

hlavní schodiště v rodinném domku 900 mm

ostatní hlavní schodiště 1100 mm (1200 mm).

Průchodná šířka 

Průchodná šířka podest a mezipodest se musí 

minimálně rovnat průchozí šířce ramen u 

mezipodesty. 

Podlaţní podesty by měly být o 100 aţ 200 mm 

hlubší neţ je průchodná šířka přilehlých ramen.



Hlavní podesty mají být nejméně o 100 aţ 200 mm hlubší, 

neţ je průchodná šířka schodišťových ramen 







Rozdělení schodišťových stupňů podle polohy ve schodišťovém rameni

nástupní – první dolní stupeň ve schodišťovém rameni nad úrovní podesty, 

jímţ překonává výškový rozdíl 

výstupní – poslední horní stupeň ve schodišťovém rameni se stupnicí 

v úrovni horní podesty 

jalový – stupeň se stupnicí v úrovni další podesty, jímţ se překonává výškový rozdíl 

běžný – kaţdý stupeň ve schodišťovém rameni mezi nástupním a výstupním stupněm



Příčné průřezy stupňů





schodišťová ramena téhoţ schodiště mají mít stejně široké stupně 

kosé a zvláštní stupně – musí mít v nejuţším místě min.130mm

šířka stupně – min. 210mm 

šířka stupnice – min. 250mm 

sklon schodišťového ramene v domech s výtahem nesmí být větší neţ 35°

v domě bez výtahu – 33°

u schodišť uvnitř bytu s konstrukční výškou menší neţ 3000mm 

a u schodišť do podzemních podlaţí – aţ 41°

u staveb uţívaných osobami s omezenou schopností pohybu – max.28°

v jednom rameni nesmí být více neţ 16 schodišťových stupňů 

u pomocných schodišť a v RD – max. 18 stupňů 

výstupní čára 

u přímého schodiště leţí v jeho ose, 

u schodiště se zakřivenými rameny je závislá na průchodné šířce ramene 

a leţí od vnějšího okraje: 

u průchodné šířky – 900 mm ve vzdálenosti 300mm 

901mm – 1200mm – ve vzdálenosti 400mm 

1201 a více mm ve vzdálenosti = 1/3 průchodné šířky

Provozní a technické požadavky na schodiště



Nejmenší dovolené výšky zábradlí 

základní výška = 1000 mm 

sníţená výška = 900 mm (je-li hloubka volného prostoru nejvýše 3,0 m) 

zvýšená výška = 1100 mm (je-li hloubka volného prostoru větší neţ 12,0 m) 

zvláštní výška = 1200 mm (je-li hloubka volného prostoru větší neţ 30,0 m)

U schodišť a šikmých ramp se zrcadlem se výška zábradlí stanoví:

je-li zrcadlo širší neţ 200 mm – podle hloubky volného prostoru v zrcadle 

není-li zrcadlo širší neţ 200 mm – největšího výškového rozdílu 

k nejblíţe niţší leţící podlaze 

Zábradelní výplň: mezery mezi svislými prvky (tyčemi, sloupky apod.) 

nesmějí být větší neţ 120 mm, pro děti 80 mm

Schodišťové rameno musí mít madlo alespoň z 1 strany. 
Madlo musí být bezpečné pro uchopení shora, protiskluzné apod.







Rozdělení schodišť podle způsobu uložení 

schodišťových stupňů:

plně podporované – podpora – podezdívka nebo ţelezobetonová deska 









Bednění deskového schodiště





Desková prefabrikovaná schodiště v montovaných objektech

- dvouramenná                    - jednoramenná



Desková prefabrikovaná schodiště křivočará 



oboustranně podporované – podpora – nosné zdivo, schodnice, zavěšení 



oboustranně podporované na nosném zdivu

Kapsy pro uloţení stupňů v cihelném zdivu



oboustranně podporované na střední sloupek - vřeteno 



1 Schodišťové stupně

2 Podesta.

3 Schodnice 

4 Podpěra schodnice

oboustranně podporované na schodnicích 



Schodnicová schodiště

s dřevěnými schodnicemi





Schodnicová schodiště

s ocelovými schodnicemi



Ocelové schodnicové schodiště 

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)



Zavěšená  schodiště



Točitá schodiště (vřetenová)



jednostranně vetknuté – stupně jsou na jedné straně zazděny 

visuté – stupně do sebe zapadají dráţkami



Visutá schodiště (konzolová)



Páteřová schodiště



Čepová schodiště



Skleněné stupnice



Půdní schodiště

SCHODY 

MLYNÁŘSKÉ 













Podélný sklon rampy měřený v podélné ose má být nejvíce:
u vnitřních ramp:

- přímých 14 %

- zakřivených 13 %

- vyrovnávacích a poloramp 17 %

u vnějších ramp:

- vyrovnávacích 17 %

- ostatních 10 %

rampa - celá výška podlaţí nepřerušeně

polorampa - polovina výšky podlaţí 

nepřerušeně

vyrovnávací rampa - méně neţ polovina 

výšky podlaţí



Rampové pásy



žebříky
Pouţívají se pouze pro občasný výstup omezeným počtem osob, 

např. na nepochůzné ploché střechy, do instalačních šachet, do 

kotelen, do strojoven, kabelových kanálů apod. 

Podle sklonu rozeznáváme:

ţebříky šikmé – přenosné (sklon 60° aţ 80°)

ţebříky svislé (sklon 80° aţ 90°)



1 - štěřiny z oceli, 

2 - příčle,

3 - zakotvení ţebříku do stěny z úhelníků, 

4 - betonová patka s kotvícími šrouby

Příčlové žebříky svislé 
Nejčastěji se pouţívají ţebříky ocelové, méně 

často dřevěné, postranice ţebříků (štěřiny) 

jsou kotveny do nosné konstrukce. 

Šířka ţebříků mezi štěřiny je 300 aţ 450 mm, 

vzdálenost příčlí 300 mm. 

Mezi stěnou a příčlemi musí být vzdálenost 

nejméně 150mm (bezpečnost výstupu).



Kovové, do stavby zabudované 

ţebříky delší než 5 m musejí být 

opatřeny ochranným košem, 

který začíná ve výšce maximálně 3 m 

nad úrovní nástupu. Ochranný koš 

tvoří třmeny a podélné pruty.





U přenosných ţebříků je nutné zabránit jejich podklouznutí. 

Ţebřík se umísťuje vţdy tak, aby byl stabilní po celou dobu pouţívání. 

Přenosný ţebřík se staví na pevný podklad, dostatečně velký a 

nepohyblivý.

Sklon opřeného žebříku nebyl strmější neţ poměr 2,5 : 1. 

Větší rozměr udává délku svislé strany a menší délku strany ve 

vodorovném směru. Za maximální sklon ţebříku se povaţuje úhel asi 

do 70°

Největší povolená délka opěrného přenosného dřevěného ţebříku je 

12 m.

Přenosné žebříky 


