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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje specifikaci a návrhu venkovních schodišť. V první části 

jsou uvedeny základní parametry, které musí schodiště splňovat a podle čeho se má 

navrhovat. Ve druhé části práce je návrh konstrukce venkovního samostatně stojícího 

schodiště u vícepodlažního administrativního objektu. Je proveden koncepční návrh 

konstrukce, co se týče geometrie schodiště včetně statického návrhu. V příloze práce je 

zpracován statický výpočet na vybraném výpočetním modelu s návrhem výztuže a 

posouzením, který je doplněn výkresovou dokumentací. 

Klíčová slova 

Venkovní schodiště, monolitická konstrukce, železobeton, geometrie, statický 

návrh, posouzení, vyztužení 

 

Annotation 

The bachelor thesis deals with the specification and design of outdoor stairs. The 

first part lists the basic parameters that the staircase must comply and according to which it 

should be designed. The second part of the work is a proposal for the construction of an 

outdoor free-standing staircase at a multi-storey administrative building. A conceptual 

design of the structure is made in terms of the geometry of the staircase, including a static 

design. The appendix deals with a static calculation on a selected computational model with 

reinforcement design and assessment, which is supplemented by drawing documentation. 

Keywords 

Outdoor staircase, monolithic construction, reinforced concrete, geometry, static 

design, assessment, reinforcement 
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1. Úvod 

Bakalářská práce se věnuje problematice venkovních schodišť. Nejprve jsou shrnuty 

základní technické parametry schodišť, jež udává norma. Také jsou uvedeny výpočtové 

vztahy a požadavky pro správný geometrický návrh schodiště při zachování komfortu a 

bezpečnosti pohybu osob po schodišti. 

Druhá část práce obsahuje již specifické požadavky právě pro venkovní betonová 

schodiště a poukazuje na faktory venkovního prostředí, které musí být řešeny.  

V poslední části práce je vlastní návrh venkovního betonového schodiště 

vícepodlažní budovy, jak z hlediska geometrie pro komfort při užívání, ale také z hlediska 

statického návrhu pro bezpečnost a trvanlivost této konstrukce. Pro navrženou geometrii 

schodiště byl vypracován výpočetní model v programu SCIA Engineer pro výpočet 

vnitřních sil. Ve statickém výpočtu je návrh výztuže s posouzením všech typových prvků. 

Výkresová dokumentace obsahuje výkresy výztuže a výkresem tvaru navržené konstrukce. 
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2. Typologie schodiště 

Schodiště je základní konstrukční prvek, který slouží k překonání výškových 

úrovní. Schodiště je souborem několika stavebních prvků, na které jsou kladeny speciální 

požadavky, aby byla zajištěna bezpečnost osob i zajištění pohodlného výstupu. Pro dodržení 

těchto požadavků jsou v normě definované požadavky na geometrické parametry prvků 

schodiště. V normě ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky [1] jsou 

definovány veškeré parametry a v této práci jsou uvedeny ty nejdůležitější. Schodiště je 

výrazným prvkem, proto jsou na něj kladeny i požadavky architektonické, specificky u 

venkovních schodišť. 

2.1. Základní termíny a definice 

Schodiště 

Konstrukce sloužící k překonávání výškových úrovní, které se skládá z dalších 

dílčích prvků. 

 

Schodišťové podesty 

Jedná se o vodorovnou část schodiště, která je spojena schodišťovými rameny. 

Může sloužit jako odpočívadlo či jako přístup do různých částí objektu. Podesty dělíme na 

hlavní a vedlejší. Hlavní podesta je umístěna v úrovni podlaží a je minimálně o 100 mm 

širší, než je šířka schodišťového ramene. Vedlejší podesta neboli mezipodesta je umístěna 

mimo úroveň podlaží a její minimální šířka odpovídá šířce schodišťového ramene. 

 

Schodišťové rameno 

Šikmá konstrukce umístěná mezi podestami schodiště sloužící k překonání výškové 

úrovně. Schodišťové rameno musí mít alespoň 3 stupně a maximálně jich může mít 16, 

v případě pomocného schodiště až 18. Ramena dál můžeme rozdělit podle umístění ve 

schodišťovém prostoru, a to na rameno nástupní a rameno výstupní. 
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Zrcadlo 

Volný prostor mezi schodišťovými rameny o minimální šířce 100 mm. V případě 

tříramenného schodiště vzniká relativně velký prostor ideální pro umístění výtahu. 

 

Zábradlí 

Bezpečnostní prvek umístěný na volném okraji zabezpečující bezpečnost a oporu 

při pohybu osob. 

 

Výstupní čára 

„Myšlená čára spojující přední hrany nástupního a výstupního stupně každého 

schodišťového ramene v teoretické ose výstupu.“ [1] 

 

Podchodná výška 

Svislá vzdálenost mezi hranou schodišťového stupně a povrchem konstrukce 

umístěného nad schodištěm (viz. obr. 2.1). Tento rozměr musí být dodržen v celém rozsahu 

schodiště. Jeho minimální hodnota je dána následujícím vztahem kde α vyjadřuje sklon 

schodišťového ramene. 

ℎ1 = 1500 + (
750

cos(α)
) 

Průchodná výška 

Šikmá vzdálenost, kolmá na myšlenou výstupní čáru spojující hrany stupňů, měřená 

od výstupní čáry k povrchu konstrukce umístěné nad schodištěm (viz. obr. 2.1). Tento 

rozměr musí být dodržen v celém rozsahu schodiště. Jeho minimální hodnota je dána 

následujícím vztahem kde α vyjadřuje sklon schodišťového ramene. 

ℎ2 = 750 + 1500 ∗ cos(α) 
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Obrázek 2.1 – Podchodná a průchodná výška [2] 

 

2.2. Dělení schodišť dle dílčích parametrů 

Dle umístění 

• Vnitřní – konstrukce schodiště umístěna uvnitř objektu. Nepůsobí na ni 

povětrnostní vlivy. 

• Vnější – konstrukce schodiště není chráněna okolním objektem proti 

povětrnostním vlivům, je nutné konstrukci navrhnout i proti faktorům vnějšího 

prostředí. 

 

Dle využití 

• Hlavní – slouží jako primární spojovací cesta v objektu 

• Vedlejší – pomocné schodiště se specifickou funkcí, pouze doplňuje hlavní 

schodiště 

• Vyrovnávací – slouží pro vyrovnání různých výšek v úrovni jednoho podlaží 

• Předložené – vnější schodiště připojené k objektu, slouží pro vstup do objektu 
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Dle sklonu    

 V následujícím obrázku jsou uvedeny všechny typy schodišť dle sklonu. 

 

Obrázek 2.2 – Druhy schodišť dle sklonu [1] 

Dle počtu ramen 

• Jednoramenné 

• Dvouramenné 

• Tříramenné 

• Víceramenné [1] 

Dle půdorysného tvaru 

• Přímá – výstupní čára je přímá 

• Zakřivené – výstupní čára je křivka, směr výstupu vlevo nebo vpravo 

• Smíšené – kombinace přímého a zakřiveného 

2.3. Technické požadavky  

Schodiště musí dle norem [1],[3] splňovat několik požadavků pro správnou 

provozuschopnost konstrukce. Mezi ně patří: Mechanická odolnost a stabilita, pro zajištění 

bezpečnosti ze statického hlediska. Dále požární odolnost, ochrana zdraví osob a zvířat, 

ochrana proti hluku a bezpečnost při užívání. 
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3. Zásady navrhování 

3.1. Zásady návrhu z hlediska geometrie 

Správný návrh schodiště musí zajišťovat bezpečný a pohodlný pohyb osob. 

Schodiště může mít různý tvar i různé umístění, ovšem každé schodiště musí respektovat 

požadavky z normy ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky [1]. 

Zde je podrobně popsáno, jaké parametry musí dílčí prvky splnit. Mezi základní požadavky 

pro schodiště určené k pohybu osob patří daný sklon schodišťového ramene, a to v rozmezí 

25° - 35°, přičemž u bezbariérových staveb tento sklon nesmí přesáhnout 28°. 

 

3.1.1.  Návrh rozměrů stupně 

Norma [1] udává, že výška stupně by měla být v rozmezí 150 – 180 mm. Tento 

parametr je základní a musí být dodržen. Je doporučeno ve výpočtu uvažovat s ideální 

výškou stupně 170 mm, pokud se tímto podělí konstrukční výška dostává se vhodný počet 

stupňů. Z jednoduchého vztahu získáme přesnou výšku stupně h.   

𝐾. 𝑉.÷ 170 = 𝑥stupňů 

𝐾. 𝑉.÷ 𝑥 = ℎ 

Při návrhu stupně se vychází z tzv. Lehmanova vzorce, který vychází z délky 

průměrného lidského kroku a udává poměr mezi výškou stupně h a šířkou stupně b 

v následujícím znění: 

2ℎ + 𝑏 = 630[mm] 

Po dosazení do Lehmanova vzorce vychází šířka stupně, která se zaokrouhlí na 

jednotky milimetrů, ideálně však na desítky milimetrů. Zde se musí opět dbát na požadavky 

normy [1], kde se uvádí, že minimální šířka stupně na výstupní čáře je 210 mm a šířka 

stupnice je 250 mm. V případě šikmých stupňů je ještě stanovena nejmenší šířka na 130 

mm.  
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3.1.2. Návrh rozměrů schodišťového ramene 

Délka schodišťového ramene je hodnota, která se měří od hrany prvního k hraně 

posledního schodišťového stupně ve vodorovné vzdálenosti. Zjednodušeně se získá 

součtem stupňů krom posledního viz. následující obrázek. 

 

Obrázek 3.1. Základní parametry schodišťového ramene [1] 

Šířka schodiště se navrhuje s ohledem na umístění a účel schodiště. Minimální 

hodnoty šířky jsou dány normou v závislosti na druhu stavby. Obecně by se šířka schodiště 

měla odvíjet od šířky, kterou zabere člověk při průchodu, což je 600 mm, v některých 

případech možno uvažovat 550 mm, a proto by šířka schodišťového ramene měla být 

v násobku tohoto čísla. Musíme ovšem respektovat minimální hodnoty pro jednotlivé typy 

staveb. Tyto hodnoty jsou okrajové a nesmí být ničím zmenšeny po celé délce schodiště. 

Výjimkou je konstrukce zábradlí, která může zasahovat do průchodné šířky z obou stran 

ovšem v součtu nejvíce 100 mm. 

Tab. 3.1.1 – Minimální šířka schodišťového ramene [1] 

 Minimální šířka ramene 

Rodinné domy 900 mm 

Bytové domy 1000 mm 

Bezbariérové stavby 1500 mm 

Pomocná schodiště 750 mm 
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3.1.3. Návrh rozměrů podest 

Hlavní podesta je umístěná v úrovni podlaží a slouží k nástupu na schodiště, měla 

by mít rozměr minimálně o 100 mm větší, než je šířka přilehlého schodišťového ramene. 

Ostatní mezipodesty umístěné mimo úroveň podlaží by měly mít rozměr minimálně stejný 

jako je šířka přilehlého schodišťového ramene. Tato šířka se považuje i za ideální a 

mezipodesty by se neměly rozšiřovat, pokud k tomu není jiný důvod. Šířka nesmí být ničím 

omezena, ani dveřmi v otevřené poloze. Výjimkou je zábradlí, zde platí stejné pravidlo jako 

u schodišťového ramene a to maximálně 100 mm v součtu z obou stran. 

 

3.1.4. Ověření podchodné a průchodné výšky 

Z rozměrů schodišťových stupňů známe sklon schodiště, a proto lze dosadit do 

vzorce pro podchodnou a průchodnou výšku a ověřit, zda tyto parametry navržené schodiště 

splňuje. Popis těchto rozměrů je již zmíněn v kapitole 1.1. 

 

3.1.5. Návrh výšky zábradlí 

Schodišťové rameno musí být opatřeno zábradlím na volném okraji. Výška tohoto 

zábradlí se určí podle hloubky volného prostoru z následující tabulky. 

Tab. 3.1.2 – Výška zábradlí [1] 

Minimální výška 

zábradlí 
900 mm 1000 mm 1100 mm 1200 mm 

Hloubka volného 

prostoru 
< 3 m 3 – 12 m 12 – 30 m > 30 m 

 

U schodiště se hloubka volného prostoru hodnotí dle rozměru zrcadla. Pokud je 

zrcadlo menší než 200 mm, měří se hloubka k podlaze pod ramenem schodiště, pokud je 

zrcadlo větší než 200 mm, měří se hloubka až na úroveň podlahy v zrcadle. 

Schodiště dále musí být osazeno madlem pro oporu při výstupu či sestupu. Na 

schodišti se šířkou do 1650 mm musí být madlo osazeno alespoň na jedné straně, u větších 
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šířek musí být osazeno na obou stranách a pokud se jedná o bezbariérovou stavbu je nutné 

umístění madel po obou stranách bez ohledu na šířku ramene. 

 

3.2. Specifika návrhu venkovního schodiště 

Venkovní schodiště podléhá stejným požadavkům na návrh jako schodiště vnitřní. 

Avšak objevují se zde další faktory, které návrh schodiště dále ovlivňují. Jedním 

z nejdůležitějších faktorů jsou povětrnostní vlivy. Z toho důvodu jsou na materiály kladeny 

větší nároky z pohledu mechanické odolnosti. 

 

3.2.1. Typy venkovních schodišť 

Předložené 

Předložené schodiště slouží k překonání výškových úrovní u vstupu do objektu, ve 

většině případů se jedná o menší schodiště obvykle na vlastním základu oddilatovaného od 

zbytku budovy 

Terénní 

Samostatně umístěné schodiště ve svažitém terénu, nejčastěji umístěného přímo na 

terénu s plně podporovanými stupni. 

Samostatně stojící 

Samostatně stojící schodiště je prostorová konstrukce, která stojí sama o sobě, 

případně je lokálně podporovaná například stavbou v blízkosti či jinou tuhou konstrukcí. 

Kromě povětrnostních vlivů musí být řešena i stabilita a prostorová tuhost celé konstrukce. 

 

3.2.2. Materiálové řešení 

U venkovního schodiště je nutné brát v úvahu účinky plynoucí z povětrnostních 

vlivů a zvolit vhodný materiál s adekvátními vlastnostmi pro požadovanou životnost 

konstrukce, případně zvolit vhodný typ povrchové úpravy pro dosažení požadovaných 

vlastností.  
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Dřevěné schodiště 

Dřevo jako takové není moc vhodný materiál pro vystavení povětrnostním vlivům. 

Jsou zde kladeny vysoké nároky na odolnost, tudíž je nutné dřevo dostatečně zajistit 

různými impregnacemi i propracováním detailů konstrukce, aby se minimalizovala možnost 

degradace či poškození materiálu.  

Kovová schodiště 

Kovová schodiště jsou více rozšířena než schodiště dřevěná, kov se jednoduchými 

úpravami povrchu, jako například speciálním nátěrem proti korozi či pozinkováním, stává 

velmi odolným materiálem a v kombinaci s vlastnostmi kovu velmi vhodným pro výstavbu 

venkovních schodišť. Z kovových materiálů jsou realizovány různě složité konstrukce od 

malých předložených schodišť přes požární schodiště budov až po samostatně stojící 

několikapodlažní schodiště.  

Betonové schodiště 

Betonové schodiště jsou používaná spíše jako vnitřní schodiště či venkovní 

schodiště předložené. Ovšem při promyšleném návrhu může být betonové schodiště použito 

i jako venkovní schodiště větších rozměrů či samostatně stojící. Při návrhu takového 

schodiště je nutné navrhnout na všechny varianty venkovních vlivů jako déšť, sníh, vítr a 

mráz. Při návrhu konstrukce je nutné zohlednit působení větru a zajistit konstrukci 

dostatečnou prostorovou tuhost. Pokud schodiště není zastřešeno a chráněno proti dešti a 

sněhu, musí být konstrukce navržena tak aby byl zajištěn odtok vody a v zimním období 

byla zajištěna funkčnost s co nejmenšími požadavky na údržbu schodiště.  
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3.2.3. Specifické technické požadavky venkovního schodiště 

Protiskluzová úprava 

Celá nášlapná plocha schodiště musí být opatřena protiskluznou nášlapnou vrstvou, 

případně jinou protiskluzovou úpravou jako například u betonových schodišť zdrsněním 

povrchu. U venkovních schodišť je z důvodu působení povětrnostních vlivů kladen na tento 

požadavek zvýšený důraz. Úprava musí být provedena tak, aby byla zajištěna její trvanlivost 

a byla odolná proti obrusu. U dodatečně přidávaných vrstev je nutné myslet na použití 

mrazuvzdorných materiálů, a to i mrazuvzdorných pojiv, např. flexibilní lepidlo.  

Odolnost proti skluzu se dle normy ČSN 73 4130 [1] zkouší pro každý materiál svou 

příslušnou zkouškou. Norma také udává hodnoty, které musí nášlapná plocha splňovat, a to 

v ploše a na hraně schodišťového stupně o šířce 40 mm. 

Tab. 3.2.1 – Parametry odolnosti proti skluzu [1] 

 Plocha Okraj stupně 

Součinitel smykového tření: > 0,5 > 0,6 

Hodnota výkyvu kyvadla: > 40 > 50 

Úhel kluzu: > 10° > 13° 

 

Uvedené hodnoty jsou dány normou a je nutné, aby byla minimálně jedna z nich 

splněna, pouze tehdy je návrh proti skluznosti správný a pochozí plocha se stává bezpečnou. 

 

3.2.4. Stupeň vlivu prostředí 

Návrh betonové směsi 

U venkovních betonových schodišť je základem správná volba specifikace betonu, 

receptura a technologie provádění. Tyto konstrukce jsou namáhány nejen silovým 

zatížením, ale také účinkem působícího deště či procesy opakovaného zmrazování a 

rozmrazování. Pro tyto požadavky norma ČSN EN 206+A1 [4] specifikuje různé stupně 

vlivu prostředí, s požadavky na vlastnosti betonu. V případě venkovních schodišť je klíčová 

kategorie XF – Působení mrazu a rozmrazování s rozmrazovacími prostředky nebo bez nich. 
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Tab. 3.2.2 – Stupeň vlivu prostředí při působení mrazu a účinků rozmrazovacích solí 

[4] 

XF1 Mírné nasycení vodou, bez 

rozmrazovacích látek 

Svislé povrchy vystavené dešti a mrazu 

XF2 Mírné nasycení vodou 

s rozmrazovacími látkami 

Svislé povrchy vozovek vystavené mrazu a 

vzduchem naneseným rozmrazovacích solí 

XF3 Silné nasycení vodou, bez 

rozmrazovacích látek 

Vodorovné povrchy vystavené dešti a mrazu 

XF4 Silné nasycení vodou 

s rozmrazovacími látkami 

Vozovky a mostovky, svislé povrchy betonu 

vystavené postřiku rozmrazovacími solemi a 

mrazu. 
 

Z tabulky se určí specifikace betonu odolného účinku mrazu a solí. Záleží již pouze 

na typu konstrukce a použití, zda bude schodiště používáno i v zimních měsících. Pro 

zajištění provozuschopnosti je v tom případě ideální volbou specifikace XF4. Pokud 

schodiště nemá v zimních měsících využití a neplánuje se jeho používání v tomto období, 

postačí specifikace XF3. 

 

Betonová krycí vrstva 

Krycí vrstva výztuže v betonu je další parametr, který vychází ze stupně vlivu 

prostředí. Výpočet krycí vrstvy je udáván normou [4]. Základní vzorce pro výpočet krycí 

vrstvy jsou: 

𝑐𝑛𝑜𝑚 = 𝑐𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑐𝑑𝑒𝑣 

𝑐𝑚𝑖𝑛 = max(𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑏; 𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟 + ∆𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑦 − ∆𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑠𝑡 − ∆𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑎𝑑𝑑; 10𝑚𝑚) 

Základní hodnota cmin,dur je tabulková hodnota zohledující životnost konstrukce a 

stupeň vlivu prostředí.  
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Tab. 3.2.3 – Určení cmin, dur v závislosti na stupni vlivu prostředí [4] 

Konstrukční 

třída 

Stupeň vlivu prostředí 

X0 XC1 
XC2/ 

XC3 
XC4 

XD1/ 

XS1 

XD2/ 

XS2 

XD3/ 

XS3 

S1 10 15 20 25 30 35 40 

S2 10 15 25 30 35 40 45 

S3 10 20 30 35 40 45 50 

S4 10 25 35 40 45 50 55 

S5 15 30 40 45 50 55 60 

S6 20 35 45 50 55 60 65 

 

Pro stupně vlivu prostředí XF a XA norma hodnoty cmin,dur neudává, je dána 

minimální pevnostní třída betonu. 

 

Indikativní pevnostní třída betonu 

Norma ČSN EN 206+A1 [4] udává indikativní pevnostní třídu betonu, což je 

minimální pevnostní hodnota, která může být v daném stupni vlivu prostředí použita. Tato 

hodnota je určena vzhledem k ochraně výztuže proti korozi i ochraně betonu vůči 

agresivním vlivům. Konkrétní hodnoty jsou upraveny v národní příloze této normy. 

Tab. 3.2.4 – Indikativní pevnostní třídy [4] 

Stupeň vlivu 

prostředí 
XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 

Pevnost C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C30/37 

 

Stupeň vlivu 

prostředí X0 XF1 XF2 XF3 XF4 

Pevnost C12/15 C25/30 C25/30* C25/30* C30/37* 

 

Stupeň vlivu 

prostředí 
XA1 XA2 XA3 

Pevnost C25/30 C30/37 C35/45 

*beton musí být provzdušněn (min 4 %) nebo lze použít beton o 1 třídu vyšší 
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4. Návrh venkovního betonového schodiště vícepodlažní budovy 

4.1. Charakteristika objektu 

Jedná se objekt čtyřpodlažní administrativní budovy umístěné ve svažitém terénu. 

Budova je umístěna tak, že první podlaží je z jedné části objektu zcela zapuštěné v terénu. 

Na této straně je navrženo venkovní betonové schodiště přes celou výšku budovy, což 

umožní přístup na střešní terasu pro občerstvení. Výška objektu je v této části necelých 12 

metrů nad upraveným terénem. Venkovní schodiště se navrhuje z důvodu možnosti využití 

střešních prostor bez navýšení pohybu osob v budově a narušení tak vnitřního komfortu. 

 

Obrázek 4.1.1 – Pohled na fasádu objektu 

 

Obrázek 4.1.2 – Řez objektem 
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4.2. Návrh geometrie schodiště 

4.2.1. Typologické požadavky 

Výška objektu v místě napojení je 11,4 m. Tato výška se rozdělí mezi tři podlaží, 

schodiště je navrhováno na výšku 3,8m. 

Počet stupňů: 

3800 ∶ 170 = 22,4 → 24𝑠𝑡𝑢𝑝ňů 

Výška stupně h: 

ℎ = 3800 ∶ 24 = 158,3𝑚𝑚 

Délka stupně: 

𝑏 = 630 − 2 ∗ 158,3 = 313,4 → 320𝑚𝑚 

Sklon schodiště: 

𝛼 = tan−1 (
ℎ

𝑏
) =  tan−1 (

158,3

320
) = 26,32° 

Podchodná výška: 

ℎ1 = 1500 +
750

cos(26,32°)
= 2337𝑚𝑚 

2337𝑚𝑚 > 2100𝑚𝑚𝑽𝒚𝒉𝒐𝒗𝒖𝒋𝒆 

Průchodná výška: 

ℎ2 = 750 + 1500 ∗ cos(26,32°) = 2095𝑚𝑚 

2095𝑚𝑚 > 1950𝑚𝑚𝑽𝒚𝒉𝒐𝒗𝒖𝒋𝒆 

Šířka ramene 

Schodiště je navrženo tak, aby byl umožněn obousměrný provoz. Proto je uvažováno se 

dvěma pruhy, což je celkem 1200 mm. Ovšem se musí počítat s rezervou pro konstrukci 

zábradlí po obou stranách, proto je výsledná šířka schodišťového ramene stanovena na 

1500 mm. 
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Zábradlí 

Maximální výška konstrukce je 11,4 m. Dle normy [1] je do 12 m hloubky volného prostoru 

minimální výška zábradlí stanovena na 1000 mm. Proto je v celé konstrukci navržena 

jednotná výška zábradlí 1000 mm. 

 

4.2.2. Návrh konstrukce 

Konstrukce schodiště je navržena jako skelet o jednom poli s rozměry 7,4 x 3,7 m. 

V každém rohu konstrukce navržen sloup pro přenos zatížení do základů. V úrovni podlaží 

umístěny podélné průvlaky pro zajištění tuhosti v podélném směru a pro přenos zatížení 

z hlavní podesty. V místě podest umístěny příčné průvlaky pro zvýšení tuhosti v příčném 

směru, a rovněž přenáší zatížení z podesty a ramene. Rameno schodiště a mezipodesta je 

tvořena zalomenou deskou uloženou na hlavní podestu a příčný průvlak v úrovni 

mezipodesty. 

 

Obrázek 4.2 – Výpočetní model 
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4.3. Statický návrh konstrukce 

4.3.1. Materiálová charakteristika 

Beton 

Pro konstrukci venkovního schodiště je nutná specifikace betonu XF4 pro odolnost 

proti působení mrazu v kombinaci se specifikací XC4 pro odolnost vůči chloridům. Pevnost 

betonu je určena pomocí tabulky 3.2.3, kde je uvažováno s kategorií XF4 ale 

neprovzdušněným betonem, proto vychází pevnostní třída betonu C 35/45. Z důvodu 

výsledného návrhu subtilních prvků a relativně vysokého stupně vyztužení je nutné volit 

malou maximální velikost kameniva. Výsledná navržená specifikace je tedy: 

C 35/45 – XC4, XF4 – Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S4 

Výztuž 

Pro zvolenou konstrukci není třeba použití speciální výztuže. Je použita betonářská 

výztuž B500 B. 

4.3.2. Výpočet účinků zatížení 

Konstrukce je počítána programem SCIA Engineer. V programu byl vytvořen 

výpočetní model se zvoleným zatížením. Pro výpočet jsou určeny zatěžovací stavy pro 

zjištění všech extrémů napětí, ke kterému může dojít. Zatížení je zadáváno 

v charakteristických hodnotách, přičemž při tvorbě obálky výsledných sil je každý 

zatěžovací stav upraven příslušným součinitelem spolehlivosti. 

4.3.3. Zatížení 

Zatížení od vlastní tíhy 

Bylo využito funkce programu SCIA Engineer, který dokáže sám spočítat hmotnost 

vymodelované konstrukce po zadaní rozměrů průřezů jednotlivých prvků a materiálu, ze 

kterého jsou navrženy. Rozměry těchto prvků jsou blíže přiblíženy v následující 

kapitole 4.3.5. 
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Zatížení od schodišťových stupňů 

Jelikož konstrukce schodišťového ramene je modelována jako deska, je nutné přidat 

zatížení tvořené betonovými stupni, které nejsou součástí modelu konstrukce. Z rozměrů 

stupně, který je 158,3 x 320 mm a objemové hmotnosti betonu se dopočetlo přídavné 

charakteristické zatížení stanovené na hodnotu gk = 1,98 kN/m2. V modelu pro přehlednost 

zaokrouhleno na hodnotu gk = 2,00 kN/m2. Toto zatížení je uvažováno na všech šikmých 

deskách jako plošné zatížení. 

Užitné zatížení 

Zatížení užitné je tabulková hodnota vycházející z normy [5]. Z tabulky rozdělující 

zatížení se nejlépe hodí klasifikace C3: plochy bez překážek pro pohyb osob a přístupové 

plochy ve veřejných a administrativních budovách. Z národní přílohy je určeno zatížení pro 

schodiště v kategorii C3, což je qk = 5 kN/m2. Toto zatížení je uvažováno v celém rozsahu 

konstrukce. 

Zatížení sněhem 

Zatížení sněhem vychází z lokality umístění administrativní budovy, jež je umístěna 

v Plzni, odtud vychází kategorie zatížení sněhem II. Z výpočtu získáváme hodnotu 

s = 1 kN/m2. Zatížení sněhem je zjednodušeně uvažováno pouze v nejvyšším podlaží. 

Zatížení od vlastní tíhy zábradlí 

Je navrženo ocelové zábradlí o výšce 1 m, z průměrných hodnot typových zábradlí 

je tato hodnota bezpečně stanovena na 0,5 kN/m. Umístění zábradlí je navrženo po obou 

stranách konstrukce. 

Užitné vodorovné zatížení na zábradlí 

Z důvodu menší tuhosti konstrukce v podélném směru uvažujeme zde 

s vodorovným zatížením za zábradlí v tomto směru. Z národní přílohy normy [5] 

stanovujeme tuto hodnotu qk = 1 kN/m. Zatížení uvažujeme v kladné i záporné hodnotě.  
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4.3.4. Varianty výpočetního modelu 

Po stanovení všech zatížení bylo nutné rozhodnout, zda použít model zjednodušený 

prutový či trochu složitější s použitím desek. Byly zpracovány dva modely, které jsou 

následně porovnány. Model A je zjednodušená forma užívající pouze prutové prvky o 

daném rozměru, Model B s použitím deskových prvků. 

Modely jsou vytvořeny za předpokladu stejné geometrie a se stejným zatížením pro 

dobré zhodnocení výsledků. Rozměry pro porovnání modelů byly odhadnuty, Sloupy 

o průřezech 400x400 mm, průvlaky 400x500 mm a desky o tloušťce 300 mm. 

 

A.                                                                  B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.3.1 – Model A, Model B 
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Porovnání výsledných hodnot 

 V tabulce 4.3.1 jsou porovnány výsledné hodnoty důležité pro konstrukční návrh. 

Tab. 4.3.1 – Výsledné hodnoty průběhu napětí 

 Model A Model B 

Největší moment na desce 138 kNm 93,2 kNm 

Normálová síla na desce -107 kN -63,3 kN 

Moment na podélném průvlaku 80,6 kNm 82,7 kNm 

Normálová síla na podélném průvlaku 56,6 kN 132 kN 

Moment na příčném průvlaku 11,4 kNm 31,1 kNm 

Normálová síla na příčném průvlaku 24,2 kNm 89,7 kNm 

Normálová síla v patě sloupu -411,6 kN -542 kN 

Moment na sloupu -64,5 kNm -71 kNm 

Pozn. Hodnoty ohybových momentu desek jsou uvedeny na celou šířku ramen a 

podest v kNm (ve výpočtu z programu původně kNm/m). 

Porovnání průběhu veličin 

Při vyhodnocení vhodnosti modelů je nutné přihlédnout i k průběhu sil (viz 

vykreslení na obrázcích 4.3.7 – 4.3.9) a následně vyhodnotit, jaké z nich blíže odpovídá 

realitě či průběhu, který je od těchto prvků očekáván. 

A.                                                                  B. 

 

 

 

 

Obrázek 4.3.2 – Vykreslení momentu na desce v nejvyšším podlaží 

 

  



27 

 

A.                                                              B.  

 

 

 

 

 

Obrázek 4.3.3 – Vykreslení momentu na podélném průvlaku 

A.                                                               B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.3.4 – Vykreslení momentu na příčném průvlaku 

Vyhodnocení modelů 

Z výsledků hodnot a z průběhu momentů je vidět, že mezi modely jsou jisté rozdíly. 

Tyto rozdíly jsou způsobeny právě jednoduchostí prutového modelu, kde ve výpočtu není 

zohledněno spolupůsobení jednotlivých desek mezi sebou. Prutový model č. 1 udává 

podobné výsledkům jako jednoduchý ruční výpočet. Naopak model č. 2 s užitím desek 

zohledňuje spolupůsobení a přináší tak lepší přehled o průběhu namáhání v konstrukci.  

Pro výpočty a návrh nosné konstrukce je použit model B s optimalizovanými 

rozměry průřezů. 
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4.3.5. Návrh rozměrů nosných prvků 

Návrh optimalizovaných rozměrů je proveden dle empirických vztahů pro 

jednotlivé prvky a dle zhodnocení zatížení jednotlivých prvků. Desky jsou uvažovány jako 

vetknuté do trámů po obvodě, proto pro desky je uvažován návrh dle vzorce pro desky 

vetknuté a to: h = l/35 – l/30. S přihlédnutím, že se jedná o relativně hodně zatížené desky 

užitným zatížením je volena hodnota tloušťky desky 200 mm. 

Rozměry sloupů jsou navrženy odhadem vycházející z přibližného průběhu 

normálové síly a momentu ve zkušebních modelech. Z důvodu snahy zvýšit podélnou tuhost 

konstrukce, jsou sloupy navrženy obdélníkového tvaru a v podélném směru jsou o 100 mm 

širší. Rozměr sloupů je navržen 200x300 mm. 

Průvlaky jsou opět navrženy pomocí empirie, a to pomocí vzorce pro méně zatížené 

průvlaky: h = l/15 – l/12.  Pro podélné průvlaky vychází rozmezí hodnot relativně vysoké. 

S přihlédnutím na zatížení průvlaku, který je zatížen v podstatě pouze na čtvrtině své délky, 

byla tato hodnota stanovena nižší, a to na 300 mm. Pro příčné průvlaky se vychází ze 

stejného vzorce a z důvodu estetiky je volba výšky stejná. Totéž platí pro šířky průvlaku. 

Šířka je sice ověřena vzorcem, ale výsledek je zaokrouhlen tak, aby korespondoval 

s rozměry sloupů. Konečný návrh podélných průvlaků je 200x300 mm a příčných průvlaků 

300x300 mm. 
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4.3.6. Návrh výztuže prvků 

 

Obrázek 4.3.5 – Konstrukční schéma prvků  

Návrh výztuže desky 

V návrhu výztuže jsou dva typy desek, a to D1 a D2. Obě tyto desky jsou navrženy 

o tloušťce 200 mm. 

Deska D1 představující schodišťové rameno a polovinu mezipodesty je navržena 

jako jednosměrně pnutá uložena na průvlak P2 a na druhé straně vetknuta do hlavní podesty 

D2. Návrh je proveden pouze na ohybový moment, ostatní působící síly jsou velmi malé a 

proto zanedbatelné. 

Návrh hlavní podesty D2 je již trochu složitější. Deska D2 tvořící hlavní podestu je 

jednosměrně pnuta mezi průvlaky P1. Je rozdělena na dva pruhy, a to o šířce 500 mm a 

1000 mm. Pruh o šířce 500 mm je uvažován v místě napojení desky D1, kde dochází 

k přenosu zatížení ze schodišťového ramene přes podestu do průvlaku P1. Druhý pruh o 

šířce 1000 mm již není ovlivněn přidaným zatížením z desky D1, proto zde vychází menší 

vyztužení. 
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Návrh výztuže průvlaku 

Návrh průvlaků je opět rozdělen na dvě části. Jedna část se věnuje návrhu podélného 

průvlaku P1 a druhá část návrhu příčného průvlaku P2. 

Podélný průvlak P1 je prvotně navržen jako jednostranně vyztužený, ale z důvodu 

komplikovanějšího průběhu normálových sil a ohybových momentů je výsledný návrh již 

oboustranně vyztužený. Posouzení průvlaku je provedeno pomocí interakčního diagramu. 

Příčný průvlak P2 je navržen pouze na ohybový moment, a proto je pouze 

jednostranně vyztužený. Normálová síla působící v průřezu je pouze tlaková, a tak pomáhá 

průřezu jako jakési předpětí, proto je ve výpočtu zanedbána. 

Návrh výztuže sloupu 

Sloup je nejdříve posouzen na štíhlost, z výpočtu sloup vychází jako masivní, proto 

se pokračuje v návrhu dle momentu a normálové síly. Sloup je namáhán ovšem ohybovým 

momentem v obou směrech, a to musí být zahrnuto v návrhu. Samotný návrh je proveden 

pomocí nomogramu dle poměrné normálové síly a poměrného ohybového momentu. 

Nomogram volen dle parametrů d/h (d = tloušťka krycí vrstvy, h = výška průřezu) a poměru 

působících momentů My/Mz. Návrh je posouzen pomocí interakčního diagramu, ve kterém 

je posouzen průřez v místech nejkritičtějšího zatížení. 

 

4.3.7. Zhodnocení návrhu 

Z důvodu menších rozměrů prvků je návrh v některých místech na hraně 

použitelnosti i při užití relativně vysoké pevnosti betonu. Ke každému prvku se přistupuje 

individuálně a je nutné vyhodnocení působení prvku k volbě vhodného návrhu. Ve výsledku 

se podařilo navrhnout relativně subtilní konstrukci vzhledem k jejím rozměrům. Je zde 

ovšem nutnost klást důraz na kvalitní provedení konstrukce včetně dodržení doby 

dočasného podepření.  

Veškerý zde popisovaný výpočet je umístěn ve statickém výpočtu v příloze práce. 
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5. Závěr 

Bakalářská práce se věnuje problematice venkovních schodišť vícepodlažních 

budov. V tomhle případě se jedná o návrh samostatně stojícího venkovního schodiště, které 

je pouze ve dvou místech opřeno o konstrukci administrativní budovy. Návrh proto bylo 

nutné pojmout jako návrh samonosné prostorové konstrukce a zajistit únosnost všech prvků 

s dostatečnou prostorovou tuhostí konstrukce. 

Vzhledem ke složitosti konstrukce byl výpočet proveden programem SCIA 

Engineer. Bylo nutné návrh provést co nejkomplexněji, proto bylo důležité v první části 

vhodně zvolit výpočetní model. Konstrukce ve výsledku je relativně komplikovaná, a tak 

bylo vytvořeno několik různých zatěžovacích stavů, aby byly zjištěny všechny extrémy 

namáhání v konstrukci, kterých by se ručním výpočtem nepodařilo dosáhnout. Na tyto 

extrémní vnitřní síly byl proveden již ruční návrh výztuže i s posouzením. Tento návrh 

musel ovšem respektovat působení vnitřních sil, z tohoto důvodu je většina prvků 

navrhovaná na ohybový moment v kombinaci s normálovou silou. 

Samostatně stojící venkovní schodiště je celkem složitá úloha, kde je nutné se 

věnovat jak stránce geometrie schodiště, ale také funkčnosti konstrukce po statické stránce 

a trvanlivosti.  
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