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Hodina číslo 64 – 78 
 
Dřevěná schodiště 2. 
 
Pojmy označující rozměry a části schodišť 
Pojmy označující rozměry u schodišť slouží především k měření při stavbě a ke zhotovování 
výkresů. Kromě toho slouží pojmy označující rozměry a části schodišť k tomu, aby jednotné 
označení umožnilo správné pochopení výkresů. 
- Prostor schodiště nazývaný také schodišťový prostor, je určený pro schodiště, musí být 

větrán a osvětlen. 
-    Podlažní schodiště spojují dvě podlaží, například přízemí s 1. patrem. 
-   Vyrovnávací schodiště spojující zpravidla úroveň vstupu s prvním plnohodnotným 

podlažím. 
  - Schodišťové rameno spojuje dvě úrovně a skládá se z minimálně tří stupňů, maximálně 18 

stupňů. Je tvořeno stupni a podpěrnými konstrukcemi. 
  -  Délka ramene je délka schodišťového ramene v půdorysu. 
  -  Šířka ramene je šířka schodišťového ramene v půdorysu. 
  -  Výstupní čára je myšlená čára, která udává obvyklou cestu uživatelů schodiště. 
     Kreslí se do půdorysu schodiště. Začíná na nástupním stupni kroužkem a končí na 

ukončujícím stupni šipkou. 
  -  Podesta je rovná plocha na konci nebo na začátku schodišťového ramene. 
      Je hlavní patrová nebo vedlejší mezi patrová. 
  -  Zrcadlo se nazývá volný prostor obklopený schodišťovými rameny a podestou.  
  -  Podesta pokud mají být podesty větší než hodnoty získané podle obou pravidel, musí 

zvětšení činit celočíselný násobek vypočítaných minimálních délek podest. 
  -  Zábradlí je svislá ochranná konstrukce k zajištění volné strany schodišťových ramen a 

podest. Jeli schodiště oboustranně obezděno,musí být alespoň na jedné straně madlo 
osazené do zdi. 

 
Udávání rozměrů a pojmy u schodišťových stupňů 
Stupnice se při udávání rozměrů opisují myšleným pravoúhelníkem, který přiléhá k přední 
hraně stupně, vztažené k montážní poloze. Rozměry pravoúhelníku tvoří šířku a délku stupně. 

- Stupnice je vrchní vodorovná část stupně s nášlapnou plochou. 
- Podstupnice je svislá nebo téměř svislá přední část stupně. 
- Ukončující stupeň je poslední stupeň schodišťového ramene,většinou také část 

ukončující podesty 
- Nástupní stupeň je první stupeň schodišťového ramene. 
- Šířka stupně je v půdorysu viditelná šířka stupnice. 
- Stoupání je vzdálenost od stupnice k stupnici. 
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