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1) Názvosloví

Schodištì - stupòovitá stavební konstrukce urèená k pøekonávání výškových úrovní chùze

Schodnice - šikmý nosník, podporující schodiš�ové rameno nebo schodiš�ové stupnì

Schodiš�ový stupeò - prvek schodiš�ového ramene, urèený k pøekonávání rùzných výškových úrovní, jehož 

rozmìr vychází z délky jednoho lidského kroku

Podesta - vodorovná plošina spojující nebo ukonèující schodiš�ová ramena urèená pro pøechod a odpoèinek osob 

pohybujících se na schodišti

Celkové schodištì znázornìno na 

2) Technické parametry betonu

Pevnostní tøída betonu dle ÈSN EN 206-1 - C 30/37

Odolnost betonu vùèi pùsobení prostøedí dle ÈSN 73 1326 - Stanovuje se odolnost povrchu cementového 
2betonu proti pùsobení vody a chemických rozmrazovacích látek – max. odpad 1000 g/m  po 100 cyklech

Poloha výztuže - min. prùmìrné krytí nosné výztuže – 25 mm, min. krytí jednoho prutu – 20 mm

Geometrické parametry - mezní úchylky od rozmìrù deklarovaných ve výkresové dokumentaci:

Délka L = ±10 mm

Šíøka B = ± 10 mm

Výška H = ± 10 mm

Protiskluzové a protismykové vlastnosti povrchu – souèinitel tøení fk > 0,6

3) Povrchové úpravy

Schodnice - pohledový beton

Schodiš�ový stupeò - pohledový beton s pemrlovaným protiskluzovým proužkem na nášlapu

                                    - celopemrlovaný povrch

                                    - broušený povrch

4) Cena schodištì

Cena schodištì - celková cena schodištì se skládá ze souètu jednotlivých dílù schodištì tj. schodiš�ových desek, 

podesty, schodnic, podpìry schodnic a dále dle individuálních prvkù pro uchycení zábradlí, ukotvení schodnice do 

obvodové zdi atd. Protože je cenová kalkulace kompletního schodištì dosti specifická, je z tohoto dùvodu kalulo-

vána pøímo na základì požadavkù a podmínek u jednotlivých zákazníkù pracovníkem firmy PRESBETON-Nova.

5) Rozmìry schodištì

Schodnice - výška - 170 mm

                   - prùøez schodnice - 120 x 170 mm

                   - maximální výška na pøekonání - 1700 mm

Ostatní rozmìry jsou patrné 

Schodiš�ová deska - vyrábí se dva základní rozmìry: šíøka:   300 mm nebo 350 mm

                                                                                        délka:  minimální délka stupnì libovolná

                                                                                                    maximální délka stupnì L  = 2200 mmmax

                                                                                        výška:  80 mm

                                                                                       Blíže 

Podesta - hloubka: B  = libovolná, B  = 1500 mmmin max

                 délka: L  = libovolná, L  = 2200 mmmin max

                 Blíže 

Podpìra

Rozmìry podpìry jsou zobrazené 

pøíloze è. 1

z pøílohy è. 2

pøíloha è. 3 A,B,C

pøíloha è. 3

v pøíloze è.4
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6) Pokyny pro montáž schodištì

6. a) Usazení schodnice

Bez podpìry

Spodní èást schodnice: se standardnì usazuje do základového pásu, který je založen do nezámrzné hloubky.

První výška schodnice musí mít po zabetonování hodnotu 90 mm nad upravený terén tak, aby po uložení schodiš�o-

vého stupnì na schodnici byla výška prvního nášlapu shodná s ostatními výškami ( 170 mm).

Usazení je patrno z obrázku

S podpìrou

Tato varianta se využívá v tìch pøípadech, kdy není možné schodnici usadit pøímo do nosné zdi ( napø. budova je

opatøena kontaktním zateplením, kapsa v nosné zdi by narušila obvodový vìnec zdi atd.). V pøípadì, že se použije

varianta usazení schodnice na podpìru, je z konstrukèních dùvodù nezbytné použít jako poslední výstupní stupeò

podestu min. hloubky 500 mm. Toto je znázornìno 

Horní èást schodnice

Existuje více možností uložení. Tyto jsou naznaèeny 

6. b) Usazení schodiš�ových stupòù

Na železobetonovou schodnici

Schodiš�ové stupnì se usazují na schodnici na flexibilní lepící tmel. Tyto tmely je možné zakoupit v sítích stavebnin.

Napøíklad flexibilní lepící tmel Salith FK. Usazení je znázornìno 

Na ocelovou schodnici

V pøípadì použití ocelové schodnice je možné do spodní èásti schodiš�ových stupòù v rozteèi dané zákazníkem za-

betonovat plotýnky, které jsou zaarmované souèasnì s nosnou výztuží. V tomto pøípadì se potom schod. stupnì

na ocelovou schodnici pøivaøí a svar se nakonec opatøí vhodným nátìrem. Usazení je patrné 

Pøesah schodiš�ového stupnì

Doporuèený pøesah schodiš�ového stupnì na schodnici je 150 mm od venkovní hrany schodnice.

Pøesah je patrný 

6. c) Údržba schodištì.

Údržba schodištì nevyžaduje žádnou zvláštní pozornost

Pouze v zimním období je nutné vyvarovat se použití soli, která pùsobí na betonové výrobky agresivnì a mohlo by

èasem dojít k pohledovým vadám výrobku. V zimním období je nejlepší odstraòovat sníh a led pouze mechanicky

bez chemického ošetøení.

 v pøíloze è. 5

v pøíloze è. 6, 7

v pøíloze è.11

v pøíloze è. 8

z pøílohy è. 9

v pøíloze è. 10

                                                                 P ø í l o h y

Závìr: V pøípadì jakýchkoliv nejasností je možné obrátit se na pracovníky firmy PRESBETON-Nova,

kteøí Vám Vaše dotazy rádi zodpoví.
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Pøíloha è. 1     KOMPLETNÍ SCHODIŠTÌ 

Pøíloha è. 2     VÝKRES SCHODNICE 

A'

A
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Pøíloha è. 3     VÝKRES SCHODIŠ�OVÉ DESKY A PODESTY 
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Pøíloha è. 4     VÝKRES PODPÌRY

Pøíloha è. 5     VÝKRES ULOŽENÍ SCHODNICE NA ZÁKLADOVOU PATKU
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Pøíloha è. 6     VÝKRES ULOŽENÍ RAMENE SCHODNIC NA PODPÌRU

Pøíloha è. 7     PØÍKLAD NAPOJENÍ DVOU SCHODNIC
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Pøíloha è. 8     UKOTVENÍ SCHODIŠ�OVÝCH DESEK NA BETONOVOU SCHODNICI

Pøíloha è. 9     UKOTVENÍ SCHODIŠ�OVÝCH DESEK NA OCELOVOU SCHODNICI

Pøíloha è. 10     VÝKRES DOPORUÈENÉHO PØESAHU SCHODIŠ�OVÉHO STUPNÌ
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Pøíloha è. 11     VÝKRES ULOŽENÍ VRCHNÍ ÈÁSTI SCHODNICE

I
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