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Hodina číslo 64 – 78 
 
Dřevěné schodiště -1. 
 
Výrobou dřevěných schodišť se zabývají tesaři a truhláři. Na ty, kdo se stavbou schodišť 
zabývají jsou kladeny vysoké požadavky, týkající se nejen dodržování norem, ale i 
projektování, konstrukce, výroby a montáže.  
       Schodiště jsou konstrukce k překonávání výškových rozdílů určené pro chůzi. V 
budovách spojují jednotlivá podlaží a zajišťují tak komunikaci ve svislém směru. V rodinných 
domcích mohou být vyrobena ze dřeva. Schodiště se skládá z minimálně tří po sobě 
následujících stupňů, tzn. ze tří stoupání a dvou nášlapů. 
       Schodiště má při chůzi umožnit pohodlný a bezpečný výstup a sestup osob, přemísťování 
předmětů a zařízení. Proto musí bezpečně přenášet zatížení osobami, předměty a zařízení, 
musí splňovat bezpečnostní požadavky a požadavky na osvětlení a větrání. Jeho poloha v 
budově musí odpovídat účelnému využívání budovy. 
       Schodiště musí působit esteticky a musí být zkonstruováno odborně. Zatímco výsledná 
podoba předpokládá dostatečné zkušenosti získané při výrobě dřevěných schodišť, požadavky 
na bezpečnost a pohodlí lze splnit relativně snadno, dle fyzikálních a geometrických 
zákonitostí. Ty si lze také snadno osvojit. 
 
Z hlediska bezpečnosti a pohodlí jsou na dřevěná schodiště kladeny 
následující požadavky: 
      - Konstrukce včetně druhu dřeva a rozměrů, spojení a napojení musí být přizpůsobena 

namáhání schodiště.   
      - Konstrukce musí brát v úvahu bezpečnost při chůzi po schodišti, protipožární ochranu a 

protihlukovou ochranu. 
      - Průchodná šířka schodišťového ramene, šířka stupnice, výška stupně a vzhled stupňů a 

podest musí být přiměřené účelu a významu schodiště. 
      -  Z hlediska pohodlí a bezpečné chůze je důležitý druh, počet a délka jednotlivých ramen.                                          
      - Schodišťová zábradlí musejí odpovídat předpisům, musejí být dostatečná a bezpečně 

upevněná. 
      -  Schodiště má být dostatečně osvětleno přirozeným, popř. umělým osvětlením. 
 
 
Druhy schodišť podle tvaru ramen. 
Schodiště mohou mít přímočará ramena, smíšenočará ramena a křivočará ramena. 
Rozlišujeme schodiště zatočená o 180˚ a schodiště zatočená o 90˚ na vstupu nebo výstupu. 
Podle směru výstupní čáry se schodiště označují jako pravotočivá nebo levotočivá. 
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