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Hodina číslo 64 - 78 
Dřevěná schodiště – 4. 
 
Konstruk ční typy dřevěných schodišť 
Vlastní konstrukce schodišť závisí na stavebních okolnostech zjištěných na místě stavby a 
tvaru půdorysu schodiště, druhu a využití spojovaných rovin, tvarových požadavcích a 
představách o výšce nákladů. Hlavními rozlišovacími znaky jednotlivých konstrukčních typů 
dřevěných schodišť jsou druh a provedení uložení stupňů popřípadě upevnění stupňů.Všechna 
dřevěná schodiště mají stupnice, některá z nich také podstupnice.Stupnice se zhotovují z 
masivu nebo konstrukčních překližek. Pro stupnice z masivu se hodí tvrdá dřeva, jako dub, 
buk, javor a jasan, ale také bříza, třešeň a ořech. Stupnice by měly být zhotoveny z radiálního 
dřeva, protože se tak minimálně sesychají a bortí. Všechny stupnice z masivu musejí být 
slepeny na šířku. Rozdělením a slepením se zamezí změnám tvaru a praskání. Použití bočních 
fošen je možné, pokud jsou rozděleny a opět sklíženy spojením na vlnitou spáru, kolíky nebo 
pery. Lepidlo musí odpovídat třídě namáhaní minimálně D3 (DIN EN 204).Přední hrana 
stupnice musí být zaoblená, protože ostré hrany se snadno vylomí a poté se opotřebují. 
Skutečné rozměry výšky h a šířky stupně b hotového schodišťového ramene se nesmějí u 
schodišťových stupňů lišit od jmenovitých rozměrů o více než ± 5 mm. 
 
Vlhkost dřeva 
Podle normy DIN 68368 smí obsah vlhkosti dřeva u všech částí schodiště během zpracování 
až do okamžiku montáže činit 10 až 14 %. Použitím suššího dřeva se zamezí smršťování částí 
schodů po montáži. 
 
Schodnicová schodiště 
U schodnicového schodiště jsou stupnice a podstupnice na koncích vsazeny 15 – 20 mm 
hluboko do vyříznutých, vydlabaných nebo vyfrézovaných drážek ve schodnicích. Podle tvaru 
drážek ve schodnicích se rozlišují schodiště se  
 - zaříznutými stupnicemi 
 - zasunutými stupnicemi 
 - zadlabanými stupnicemi 
 - zadlabanými stupnicemi i podstupnicemi 
Obě schodnice a mezi ležící stupně se stahují a drží pohromadě upínací šrouby, nazývanými 
také schodišťové šrouby a svorníky se závitem o průměru 10 až 13 mm. Upínací šrouby jsou 
umístěny uprostřed výšky schodnice pod stupnicí. U schodišť s až 18 stupni bez mezi podest 
se zpravidla používají tři až čtyři upínací šrouby. Upínací šrouby mohou prostupovat od jedné 
stupnice ke druhé nebo mohou být zapuštěny do stupnic jako krátké šrouby. Zapouštění 
upínacích šroubů do stupnic zvyšuje pracnost. U křivočarých schodišť musí být šrouby 
v místě ohnutí zalomené, aby ležely rovnoběžně s přední hranou stupnice a matice byly kolmo 
ke schodnicím. Matice se zapouštějí do schodnic a u volných schodnic se zakrývají 
vysoustruženou rozetou. Pro nosnost schodiště je rozhodující především výška schodnice a 
tloušťka stupně. Rozměry se určují podle tabulek nebo se vypočítávají. 
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