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STAVEBNÍ KÁMEN – hornina vhodných fyzikálních,chemických, 
technologických vlastností

VÝHODYKAMENIVA
opracování 
pevnost 150 -250MPa
hutnost
odolnost (klima)
trvanlivost

NEVÝHODYKAMENIVA
objemová hmotnost 
2500 – 3000 kg/m3

různé vlastnosti dle 
charakteru kameniva
náročnost opracování
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ROZDĚLENÍ KAMENIVA DLE VELIKOSTI

a) jemné – do 0,25mm

b) drobné – do 4 mm včetně

c) hrubé – od 4-125mm

ROZDĚLENÍ KAMENIVA DLE OBJEMOVÉ HMOTNOSTI

a) hutné – > 2000 kg/m3

b) pórovité – < 2000 kg/m3 

c) těžké – > 3000 kg/m3 

1)

2)

3)

4)



KÁMEN PRO ZDIVO 

LOMOVÝ KÁMEN
kusový stavební materiál

hrubá nebo opracovaná lícová strana

dělení dle pevnosti v tlaku a nasákavosti

Použití

neupravený kámen – těžké záhozy (vodní stavby), opěrné zdi

upravený kámen – dlažba svahů, rigolů, břehů

kyklopské zdivo - kámen ve tvaru mnohoúhelníku (opěrné stěny)

soklové zdivo – kámen se dvěma rovnými plochami (podezdívky)

Kámen pro zdivo a stavební účely se používá jako konstrukční nebo 

obkladový materiál

5)

6)

7)



KÁMEN PRO ZDIVO 

KOPÁKY
vazák – výška 200-400mm, délka max. 1,5 výšky

běhoun – délka max. 800mm, hloubka max. 300mm

obkladové řádkové zdivo, kamenné klenby

HAKLÍKY
čtvercová nebo obdélníková lícní plocha

kamenické opracování

obkladový materiál (ploty, podezdívky apod.)

KVÁDRY
různé tvary a rozměry dle přání zákazníka

kamenické opracování – různé stupně

konstrukční materiál

8)

9)



KÁMEN  - STAVEBNÍ MATERIÁL

OBRUBNÍKY
dílce delší než 300mm

lemování pozemní komunikace

zpevnění kraje chodníků

obkladové řádkové zdivo, kamenné klenby

DLAŽEBNÍ KOSTKY
rozměry 50 – 300mm < 2 tloušťka

kamenické opracování

odolnost proti skluzu, obrusu, 

mrazuvzdornost, chem .odolnost

zachování odchylek půdorysných rozměrů

rozměry
velké 160x160x160

drobné 100x80(120)x80(120)

mozaikové 40-60x40-60x40-60

různé typy tvarů skladeb

dlažba vějířová dlažba řádková dlažba mozaiková

10)

10)

12)

13)



KÁMEN  - STAVEBNÍ MATERIÁL

OBKLADOVÉ A DLAŽEBNÍ DESKY
rozřezání bloků kamene o tl. 8-80mm

rozměry dle přání investora

povrchová úprava závislá na druhu horniny

obkladové desky  - vnější a vnitřní obklad stěn

- montáž na ocelové kotvy

dlažební desky – povrchová úprava vnějších i vnitřních ploch

- různé typy skladeb 

dlažba vějířová

dlažba anglická

různé druhy

dlažba románská

střídající se druhy

dlažba benátská

střídající se barvy14)
15) 16)

17)



„Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.“ 

„Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá 
autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.“ 
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