
1. 2.Potřebuješ zprůchodnit víceúrovňový terén? Vyber typ schodiště, jaké chceš mít.
U následující ukázky uvidíš skladbu jednostranně otevřeného schodiště. 

stáhni si celý montážní návod na www.stavoblock. cz - zeď a plot/ opěrné zdi/ soubory ke stažení / montážní příručka opěrné zdi a schodiště

CTÍT HLAVNÍ ZÁSADY STAVBY, ZNAMENÁ UŽÍVAT (SI) KONEČNÉ DÍLO MNOHO LET
TENTO ZJEDNODUŠENÝ POSTUP NENAHRAZUJE MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU, UVÁDÍ POUZE HLAVNÍ ZÁSADY STAVBY 

Pohledové prvky druhého schodišťového stupně
provaž dvoutáhly a T-spojkami stejným způsobem, 
jako u prvního stupně. Zasypej a zhutni.        

3. Jdi na web www.stavoblock.cz.
Kup bloky a pusť se do práce. Pokud je součástí 
opěrná zeď, postupuj dle návodu pro opěrnou zeď.
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TYPY SCHODIŠŤ
volně stojící - otevřené vetknuté do opěrné zdijednostranně otevřené

rovina50

opěrná zeď

schodiště

nároží zdi

řadové provázání dvoutáhel opěrné zdi
(viz. návod „jak postavit opěrnou zeď) 

2.vrstva
 

9.Zasypej a zhutni prostor před zdí a zároveň prostor 
za dvoutáhly. Dosypej celoplošně vrstvu štěrku á 
50 mm. Hutni ručním pěchovadlem nebo žábou.
Nehutni po výrobcích.

Umístění bloků druhého stupně určíš položením 
zákrytové desky na stupeň první. Nároží opěrné 
zdi vytvoř střídáním levého a pravého rohového 
prvku. 

Dle potřebné délky vyměř umístění v terénu. 
Na jeden stupeň počítej délku 290 mm. Přidej min.200 mm na každou stranu stavby a min.250 mm 
do hloubky pro usazení stavby (250 = 200 zhutněný základ + 50 před schody na dosypávku - zajištění 
proti posunu). Vykopej jámu, vysypej štěrkem a zhutni (hutni žabou nebo pěchovadlem - viz. obr.krok 7).

hutni zásyp 

3.vrstva
 

hutni zásyp 

10.

4.

Máš hotovo - užívej konečné dílo :)11.
TIP: u opěrné zdi lze vytvořit truhlík pro osázení. 
Pohledové bloky posuň o jednu řadu dozadu tak,
aby byla zachována řadová provázanost dvoutáhel. 
Spojky u části k osázení zkrať o 1/2, pro vytvoření 
“truhlíku“. Krajní spojku nezkracuj.
Dej pohledové bloky třetího stupně.

Dorovnej dvoutáhla u opěrné zdi, zasypej šterkem, 
dorovnej terén za zdí, vše zhutni. Kapsu pro 
rostliny vyplň tkanou geotextilií a zeminou.

12.

flexibilní 
lepidlo

13. Zákrytovky přilep lepidlem Mamut.
TIP: zákrytové desky u otevřeného nároží lze 
vyřešit seříznutím čtyř prvků.

tkaná
geotextilie

zkrácená táhla
prostor pro osázenínezkracuj

14.

www.stavoblock.cz

5.

Dej pohledové bloky druhého schodišťového 
stupně. Zasypej vrstvou štěrku téméř po okraj 
prvního stupně. Zásyp zhutni.
TIP: U jednostranně otevřeného schodiště skládej 
bloky od rohu směrem k opěrné zdi.

schodiště spoj 
s opěrnou zdí 

stranovou provázaností

u opěrné zdi střídej 
dvoutáhlo 200

a dvoutáhlo 100

stranová
provázanost

6. Dej první vrstvu dvoutáhel. U standardního 
schodišťového stupně dáš dvě řady dvoutáhel 
u otevřeného schodiště provaž s dvoutáhly i boční 
strany stupně. Dbej na stranovou provázanost. 

zhutněný 
štěrk

7.

frakce 16/32 
dosypání 8/16

1.vrstva
 

 buchar 
(pěchovadlo)

žába
 

8.

Zkontroluj rovinnost základu vodováhou.
Provázkem vytyč rovinu pro první řadu bloků. 
První řada musí být min.50 mm pod terénem.


