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          POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II  - úloha třetí 
Železobetonové schodiště o třech montovaných ramenech v monolitickém skeletu  
Úloha navazuje na 2.úlohu "Monolitický železobetonový skelet". V kopii vypracovaného výkresu se do vynechané-
ho pole navrhne a zakreslí tříramenné schodiště s montovanými prefabrikovanými železobetonovými rameny. 
 Zadání úlohy 
Téma:  Návrh tříramenného symetrického schodiště  

do prostoru v dříve navrženém objektu. „Symetrie“ 
spočívá v identickém počtu stupňů v 1. a 3. rameni. 

Parametry:  vyplývají z dané konstrukční výšky k.v. a 
           rozměrů dotčeného prostoru v objektu 
Obsah úlohy: 1) půdorys schodiště zakreslený v kopii 

původ. výkresu vč. stěn omezujících tento prostor. 
2) svislý řez 3. nadzemním podlažím, vedený nástup-

ním ramenem s pohledem na ramena zbylá, zalo-
mený tak aby procházel otvory ve stěnách. 1:50 

3) podrobnost napojení nástupního ramene na po-
destu s pohledem na výstupní rameno; m. 1:10, 1:5 

4) axonometrické zobrazení nosných konstrukcí 
umístěných ve schodišťovém prostoru (podest, ra-
men, schodnic, nosníků apod., bez stupňů a stěn 
okolo, měř. 1:100 (nosná konstrukce musí být patr-
na z výkresu) 

5) výsek fasády (pohled) Té, za kterou se nachází 
prostor schodiště; měř. 1:100 

Konstrukce schodišťových ramen:  
-  do objektu užívajícího strop žel.beton. trámový (bez 

podhledu) se navrhnou ramena se schodnicemi 
-  do objektu užívajícího strop žel.beton. žebírkový (s 

podhledem) se navrhnou ramena desková 
Schodišťová ramena v administrativních budovách se 

dělají minimálně 1200 mm široká !! 
   

Návrh  
schodiště   
Platí ČSN 73 4130 
Schodiště a 
šikmé rampy.  
Základní  
ustanovení.  

Budou navrho-
vána železobe-
tonová prefabri-
kovaná ramena 

schodnicová 
nebo desková. 

Střední rameno 
s mezipodesta-
mi bude zavě-

šené na skeletu 
pomocí táhel. 

Návrh okolních stěn a příček           
® boční stěny ve dvou variantách (viz. obrázek) 
§ vrstvená stěna tl. 300 mm (2x 100 mm + dutina) 
§ stěna z lehkých tvárnic (pórobeton) tl. 300 mm 

® stěnu na podestě jako prosklenou ocelohliníkovou 
(dřevěnou), tl. ± 150 mm, s dvoukřídlovými 
otočnými dveřmi 1250 / 1970 mm + nadsvětlík 

® do průčelí stěnu ze skleněných tvarovek Copilit 

3-ramenné symetrické schody v budově  
ČVUT na ulici Jugoslávských partyzánů 
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Varianta A - ramena desková  
® dvakrát zalomená schodišťová deska (střední rameno + obě mezipodesty), 

se zavěsí pomocí dvou deskových táhel různé délky (odvislé od výškové 
úrovně mezipodest), šířky £ šířce středního ramene a tloušťky 100 mm 

® částečnou oporou středního ramene mohou být kromě deskových táhel i 
oba obvodové sloupy skeletu 

® podestu a první i třetí schodišťové rameno podporuje podestový nosník 
® železobetonové desky schodišťových ramen budou tl. ± 150 mm, tvaro-

vány vč. stupňů obložených (pouze ze cvičebních důvodů) dřevem či kamenem 
Prefabrikované dílce, tj. desky schodišťových ramen, schodnice (přímé 

i zalomené) se na sebe vzájemně i na monolitické nesoucí prvky, táhla a 
podestový nosník, ukládají pomocí ozubu a kotevních prvků. 
 

rameno výstupní 
deskové 

vyšší  
mezipodesta 

2x lomená  
schodišťová deska 

desková táhla  
(závěsy schod.desek) 

obvodové nosníky 
(trámky, průvlaky) 

podestový 
nosník 

podesta 

 

nižší mezipodesta 

sloupy v rozích pole 
vymezeného modulovou 

sítí skeletu 
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 Varianta B - ramena se schodnicemi  ¯ 
® Po obvodě schodiště, v úrovni stropu, je nutno navrhnout obvodo-

vý nosník, vnitřně slícovaný se stěnami sloupů, tvořený průvlaky a 
zesílenými krajními stropními žebry (trámky), které jsou orientovány 
podle toho, jedná-li se o skelet podélný nebo příčný 

® 2x lomené schodnice středního ramene se zavěšují prostřednic-
tvím tyčových táhel,  200x200 mm, pod zesílená krajní žebra stropu 
(podélný systém) nebo průvlaky (příčný systém) 

® nástupní a výstupní rameno má schodnice uloženy na podestové 
a mezipodestové nosníky 

® vnitřní schodnici nástupního a výstupního ramene lze prodloužit 
jako mezipodestový nosník až k vnější schodnici středního ramene. 

®  zavěšení vnější schodnice středního ramene lze nahradit pode-
přením obvodvými sloupy skeletu a příslušná táhla vypustit. 

® výška schodnice = 1/12 její délky; deska mezi schodnicemi cca 60 
mm (= 1/25 délky desky) 
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 Postup výpočtu tříramenného schodiště:  
konstr.výška: 4000, délka: 5500, šířka: 4350 mm 
Výška stupně: 4000 / 175 = 22,85.. zaokrouhleno 

nahoru - celkem v podlaží 23 stupňů (výšek) 
 hs = 4000 / 23 = 173,91 = 173,91 mm 
Šířka stupně: b = 610 ¸ 630 – 2hs = 610 (630) 

– 347,8 = 262,2 až 282,2 mm, …  270 mm 
Sklon max 33° … hs/b < 0,6494  …  
min b = hs / 0,6494 = 264,86 < 270 .. vyhoví 

Návrh středního ramene s mezipodestami:   
délka = šířka prostoru – 2x šířka ramen 
1200 - šířka stupně b (= 270 mm)  
= 4350 – (2x 1200) - 270 = 1680 mm …/270 
= 6,22 .. 6 šířek …= 7 výšek, 7 stupňů 

Zbylá ramena: počet stupňů = ½  celkového 
počtu (symetrické schod.) bez počtu na 
středním rameni … = (23 – 7) / 2 = 8 stupňů,  
… výšek = 7 šířek + odskok = 8 šířek 
délka nástupního (výstupního) ramene  
.. 8 x 270 = 2160 mm 

Kontrola dostatečnosti délky prostoru: 
 šířka mezipodest (středního ramene) + dél-

ka nástupního (výstupního) ramene + min. 
šířka podesty 1300 mm + ½ šířky 
dvoukřídlových dveří < délka prostoru  

 = 1200 + 2160 + 1300 + 625 = 5 285 <  
5500 mm  …. vyhoví 
pokud by nevyhovělo … lze zmenšit šířku 
stupňů ve výše určeném limitu nebo změnit 
počet stupňů úpravou jejich výšky (150 až 
175 mm) a postup opakovat … 

Kreslení, kótování a 
popis podle principů 
uvedených v presen- 
taci k 8. úloze zimní- 
ho semestru, případ- 
ně v příslušné normě 
!!
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 Napojení vzájemně kolmých ramen v koutech zrcadla vyžaduje určitý po-
sun tak, aby průsečnice rovin podhledů byla mimo tato ramena. Jde o mini-
mální posunutí: 
®  o celou šířku stupně pokud hrana posledního stupně je okrajem mezipo-

desty (délka mezipodesty = š.r. + b) 
® o ½ šířky stupně pokud hrana posledního stupně je o cca ½ b před okra-

jem mezipodesty (délka i šířka mezipodesty = š.r. + 1/2 b) 

mezipodesta 

schodnice 

problém napojení montovaného prefabrikovaného 
ramene na boční ozub dolní mezipodesty dvojmo 
zalomené desky ramene středního:  
 

½ š  
 

zúžení šířky 2x lomené des-
ky středního ramene – ne-
přípustné oslabení nosníku! 
 

varianta B není  
možná pro příliš  
malou tloušťku desky  
nástupního schodišťového ramene 
 

b 

b 

A B 

b/2 

b/2 

b nelze u monto-
vaných ramen ! 

varianta A  
vhodné řešení  
 

šířka 
stupně  
 

P 
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Způsoby řešení  
schodišťových  
ramen …  

1 

1 – rameno  
      bez podest 
2 – jednou lomená  
      deska: a - podesta nahoře, b - podesta dole 
3 – dvakrát lomená deska 
 

2a  

2b  

3 

na obrázku: montované schodiště v montovaném železobetonovém skeletu 

1 

3 

C 
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A 
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50 

50 
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A - krátká ra-
mena (stupně 
na desce) ulo-
žená na ozub 
B - střední dél-
ka - dvakrát za-
lomená deska 
C - velká délka  
ramena se schodnicemi nebo schodnice + zalamovaná deska 

schodnice 

příčný 
profil 
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věsy (táhla) - kloub 

Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen 
- na boční hranu mezipodesty: tuhé 

výztuž 
pryžová 
podložka 

beton.zálivka 

kotevní 
destičky 

výztuž 

svar 

ozub 
2x lomená  
schodišťová  
prefa-deska 

½b ¸ b 

b 

trn 

výztuž 

bet.on.zálivka 

monolitické 
táhlo 

¬¬¬ 
na hranu 
podestového 
nosníku 

¬¬¬ 
varianta 
slícovaných hran 

tlustá 
podlaha 

ozub 

tenká 
podlaha 



Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.                        Pozemní stavitelství II – cvičení; úloha třetí                          železobetonové schodiště o třech montovaných ramenech v monolitickém skeletu 

Co vidíte, nejsou dětské omalovánky!! Schémata mají funkci didaktickou a nelze je v dané úpravě převzít jako stavebně technický detail! Nutno promyslet a upravit do řádné podoby! 
aktualizováno: březen 2022                                                    strana  2.8.8 

  Návrh stěny vyplněné skleněnými tvarovkami 
Copilit  ve dvojitém provedení do ocelového 
rámu z válcovaných úhelníků tvaru U 
Maximální velikost rámu 3 x 3 metry. 
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upevňování stupnic  
a podstupnic pomocí  
příchytných lišt 

lišty upevněné  
na betonových  
stupních 

Obklad stupňů dřevem: tradiční špalíky jsou v sou-
časnosti nahrazeny  
hmoždinkami s distančními 
podložkami nebo 
se stupnice přímo lepí k 
upravenému podkladu 

moderní 
hmoždinka 

ZADÁNÍ:  dřevěný  
obklad pou-
žijí v úloze 
všichni, kdož 
se narodili 
v měsíci čí-
tajícím 30 
dnů … 

10 

45 

25 vzduchová 
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distanční 
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 Obklad stupňů kamenem či keramikou: 

Obklad stupňů  textilem 
 nebo plastem  
(PVC) : 

kamenické 
skoby 

5 

25 

30 

15 

malta  
cementová  
MC 15, 20 

20 

kamenná stupnice 

ZADÁNÍ:  kamenný obklad použijí v úloze  
všichni kdož se narodili v měsíci  
čítajícím 31 dnů … 

únoroví a dosud nenarození si mohou vybrat ! 
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Závěrečné pokyny 
Rozvržení a obsah výkresu: Půdorys 

umístit do kopie výkresu 2.úlohy (F 
vzorový výkres). Na nový výkres vlevo 
umístit nahoru řez 1:50, pod něj 
axonometrické zobrazení schodiště. Nad 
zobrazením umístit příslušné nadpisy 
ŘEZ 3. NADZEMNÍM PODLAŽÍM a  
AXONOMETRICKÉ ZOBRAZENÍ 
V pravé části bude nahoře umístěn de-
tail propojení podesty s nástupním i vý-
stupním ramenem (řez), v měřítku 1:10, 
1:5, s nadpisem DETAIL PODESTY a  
dole pak umístěn pohled na výsek 
fasády před schodištěm, s nadpisem 
ÚPRAVA PRŮČELÍ 
Ve zbytku volného místa se umístí le-
genda značení použitých materiálů 

Písmo: kolmé !!, nikoli šikmé, velikost 
podle druhu popisu, např. rozpiska - 3 
nebo 5 mm, hlavní nadpisy: 7 mm, od-
povídá měřítku 1:50. (F str. 8 - 9).  

Rozpiska: rozměry a umístění (F str. 8), 
vyplnění: šk. rok: 2021-2022, čís.výkr. 3, 
obsah výkr: 3-RAMENNÉ SCHODIŠTĚ 
V MONOLITICKÉM Ž.B. SKELETU, 
skupina: A 10x, jméno a příjmení. 

Příště: konzultace k řešení 3.úlohy 
Přespříště: 4. úloha – dřevostavba 

dřevo 

kov 

kámen 


