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Kámen a kamenivo 

Hornina, která byla člověkem vytěžena 
z přirozeného prostředí a použita ve 
stavebnictví 

Kámen – velikost nad 125x125mm 
Kamenivo – velikost do 125x125 mm 
Stavební kámen - každá hornina, 

pokud není příliš rozpadavá. 
- Vyvřeliny (pevnější, žuly, čedič) 
- Sedimenty (vápenec, pískovec) 
 



Kámen: Těžba kamene 
Zdroj kamene: povrchový lom 
Lom se otevírá po řádném 

geologickém průzkumu, kterým se 
zjišťuje mocnost, tvar a uložení 
ložiska, jakost horniny a výška 
skrývky. Způsob těžení určuje druh 
kamene, jeho uložení v lomu a jeho 
množství. 
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Hlubinný důl – těžba břidlice 
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Metody těžby: 
 
RUČNÍ:  zajistí velké neporušené 

bloky kamene - lámání kamene 
pomocí klínů a sochorů, podrubávání, 
pomocí skalní lanové pily, nalévání 
expandujících hmot 

ODSTŘEL: je-li v lokalitě jednou 
nasazen odstřel, už nikdy tu 
nezískáme velkou desku.  
 



Opracování kamene 
 

 ručním způsobem: např.: pomocí 
dlát, špičáků, permování, oškrtů.. 

strojním způsobem: řezání 
(kotoučová pila, lanová pila), 
broušení, leštění 
 
 



Kotoučová pila 

 



Lanová pila 
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Leštění  
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Povrchová úprava: 
 

Rovnanina – má-li od přírody 
vhodnou geometrii, nemusí se 
kamenivo pro menší stavby (zídky 
aj.) nijak opracovávat. 
Opracováváním se dociluje silnější 
vazby. 

Povrchová úprava – zubovaná, 
řezaná, lesklá, broušená… 



Použití kamene: 

1. Kamenné zdivo  
2. Kamenné dlažby  
3. Obrubníky 
4. Schodiště 
5. Aplikace s použitím drátokoše  
6. Krytiny z přírodního kamene  
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Obklad a dlažba 
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Obrubníky a dlažební kostky 
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Kamenivo 

Zrnitý anorganický materiál, 
přírodního nebo umělého původu 
menší jak 125 mm  



Použití: 

Ve stavební praxi   
- především jako plnivo při výrobě 

betonu a malt, výplně a zásypy 
V silničním a železničním stavitelství 
- tvorba uměle zhutněných vrstev 



Dělení kameniva dle původu 
 Přírodní – anorganického původu, které 

bylo vystaveno jen mechanickým vlivům 
– Těžené 
– Drcené 

 Umělé – anorganického původu, které 
bylo vystaveno tepelnému nebo jinému 
procesu  

 Recyklované – anorganického původu, 
které bylo už dříve použito v konstrukci 
(drcené cihly, beton) 

 Směs výše uvedených druhů 



Těžené kamenivo Drcené kamenivo 

popílek struska 



keramzit siopor 



Lom na kamenivo 
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Čelisťový drtič 
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Těžené kamenivo 
těžení a třídění 
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Umělé kamenivo - struska 
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Rotační pec pro výpal keramického 
kameniva 
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Podle velikosti zrn (frakce D/d)  

Hrubé – zrna D větší nebo rovna 
4mm, zrna d větší nebo rovna 2mm 

Drobné – zrna D menší nebo rovná 
4mm 

 Jemné částice – frakce kameniva, 
která propadne sítem 0,063mm 

Směs kameniva – (štěrkopísek-
těžené, štěrkodrť-drcené) směs 
hrubého a drobného kameniva 



Podle objemové hmotnosti: 

Těžké kamenivo – objemová 
hmotnost větší než 3 000 kg.m-3 

Hutné kamenivo – objemová 
hmotnost 2000 – 3000 kg.m-3 

Pórovité kamenivo – objemová 
hmotnost do 2000 kg.m-3 

 - přírodní 
 - umělé 



Doprava: volně ložené na nekrytých 
dopravních prostředcích, nakládat 
kamenivo stejného druhu 

Skladování: na upravených pevných 
(ne hlinitých) nekrytých prostorách –
menší stavby, větší stavby – 
zásobníky  

Dodavatel – předává osvědčení o 
jakosti a složení kameniva,jeho 
základ. fyz. a mech. vl . 



Prezentaci vytvořila Ing. Zita Lebedová, vyučující odborných předmětů  
na Střední průmyslové škole stavební, Opava, příspěvková organizace. 

Prezentace je určena pro podporu výuky pozemního stavitelství na středních odborných školách stavebních  
oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Je v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. 

 
 
 
 
 
 

Vytvořeno v rámci projektu „Stavebnictví 21“, reg. číslo CZ.107/1.124/01.0110,  
za finanční podpory Evropského sociálního fontu a rozpočtu České republiky. 
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