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Hodina číslo 64 - 78 
Dřevěné schodiště -3. 
 
Profil schodišť a komunikační pruh 
Světlá šířka ramen a průchodná výška se řídí podle příslušné vyhlášky nebo normy ČSN 
734130. Pro obytné budovy s nejvýše dvěma byty musí být průchodná šířka alespoň 800 mm, 
v ostatních případech 1 000 mm, průchodná výška 2 000 mm. Komunikační pruh činí asi 2/10 
šířky ramene. Uvnitř komunikačního pruhu musí ležet výstupní čára, na které je schodiště 
rozděleno dle odpovídajícího poměru stoupání. 
 
Poměr stoupání 
Poměr výšky stupně h nebo stoupání s a šířky stupně b se nazývá poměr stoupání. Oba 
poměry se udávají v milimetrech. Pokud má být chůze po schodech bezpečná a pohodlná, 
nelze poměr stanovit libovolně. Základem pro určení poměru stoupání je průměrná délka 
kroku dospělého člověka při normální chůzi po rovině. Tato délka kroku se zkracuje 
zvyšujícím se stoupáním; u opřeného svisle stojícího žebříku činí délka kroku pouze 315 mm; 
zde hovoříme o výšce kroku. Tyto údaje se používají k početnímu a grafickému určení 
poměru stoupání. Šířku stupně lze vypočítat podle pravidla délky kroku, pohodlnosti a 
bezpečnosti, pokud bylo před tím stanoveno stoupání. 
 
Výpočet podle pravidla délky kroku 
Pravidlem délky kroku se určují poměry stoupání schodišť s úhlem sklonu α 30˚ až 37˚ 
vyžadovaným ve veřejných budovách a zařízeních. Základem je průměrná délka kroku 
člověka 630 mm (590 až 650 mm) na rovině a 315mm do výšky. Pravidlo délky kroku je 
matematicky vyjádřeno ve vzorci, ( 2 výšky stupně + 1 šířka stupně = 630 mm). Při výpočtu 
tohoto pravidla vycházejí při velmi vysokých stoupáních příliš úzké stupně a při velmi 
nízkých stoupání příliš vysoké stupně. Schody s šířkou stupně pod 260 mm a nad 320 mm 
nejsou dostatečně bezpečné, nelze na ně postavit nohu celou plochou nebo se, především při 
chůzi dolů, za přední hanu stupně zadrhávají podpatky. 
 
Pravidlo pohodlnosti a bezpečnosti 
Pravidlo pohodlnosti se matematicky vyjadřuje tak, jak je uvedeno ve vzorci (b – h =12). 
Může se používat u schodišť se sklonem30˚. Poměry stoupání podle tohoto pravidla jsou 
například 150/270, 160/280, 170/290 a 180/300. Aplikace pravidla bezpečnosti udává poměr 
stoupání, který leží mezi pravidlem délky kroku a pohodlností. Pravidlo pohodlnosti lze 
použít pro všechna stoupání. Pravidlo je ve formě matematického vztahu b + h = 46. Podle 
tohoto pravila jsou i u strmých schodišť šířky stupně ještě dostatečně pohodlné. Poměry 
stoupání mohou být například 150/310, 160/300, 170/290, 180/280, a 200/260. Schodiště 
s poměrem stoupání n/b =170/290 vyžadují při chůzi celkově nejmenší vynaložení síly. 
Poměr stoupání 170/ 290 také odpovídá všem třem pravidlům. 
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