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Dovolte nám  tento příspěvek  věnovat památce pana profesora Ing. Ivana Trávníčka 
Csc., jako připomenutí  jedné z oblastí jeho práce. Jeho  ojedinělé  schopnosti  plně využít 
svých hlubokých teoretických znalostí a vědomostí, které rozhodně  nebyly samoúčelně 
odtrženy od praktického využití , ale právě naopak. Tuto  vzácnou schopnost dokládá, jako 
jeden z mnoha, právě příklad jeho erudovaného působení při řešení (nejen) geotechnických 
problémů v oblasti CHKO Moravský kras.  

Předkládané technické řešení pro záchranu unikátního  přírodního výtvoru „skalní 
most“ nad  vchodem do Punkevních jeskyní byl ochoten nejen  přijmout, ale  dále rozvíjet i v  
přípravě realizace, v jejímž průběhu prováděl odborný dohled. Samotnou realizaci prací  
v květnu 1998 provedl dvoučlenný tým firmy IN PROJEKT Ostrava, s.r.o. – Ing. Marie 
Hušková a Ing. Boris Plšek.  

Objekt sanace se nachází v těžko přístupném terénu na hraně cca 70 m vysoké skalní 
stěny, která se tyčí nad objektem vchodu do Punkevní jeskyně. Přírodní vápencový útvar 
masívu skalního mostu byl silně tektonicky namožen a dílo zkázy dokonávalo působení 
klimatických vlivů, zvětrávání (chemické, biologické, mrazové) a neustálé tepelné změny. 
V případě uvolnění a zřícení horninových bloků by vzhledem k umístění přímo nad vchodem 
do Punkevních jeskyní byla vážně ohrožena bezpečnost  provozu. Pro zajištění  stability 
narušených částí „skalního mostu“  bylo nejprve  provedeno měření ploch diskontinuity 
skalního masivu, statistické zpracování výsledků a stanovení převládajících směrů, úklonů 
ploch a četnosti trhlin. Orientační měření Smidtovým nárazovým kladívkem na označených 
bodech ukázalo místa kritických poruch a byla referenčními hodnotami pro opakovaná 
měření. Na základě těchto zjištění bylo navrženo detailní technické řešení  zajištění stability 
přírodního útvaru  systémem  chemické injektáže armovaných vrtů  ve třech oblastech.  

První část zahrnovala v podstatě celou pravou část „opěry“  skalního mostu. Zde byly 
definovány nejčetnější plochy porušení masivu. V kolmé rovině na tyto plochy bylo vedeno 
vrtání . Vrty byly armovány , uzavřeny narážecími pakry a injektovány, vzhledem ke stupni 
 narušení horniny, při nízkém tlaku, materiálem Geodur . Tento materiál - dvousložková 
pryskyřice -  byl zvolen záměrně z několika důvodů : Vyhovuje především z ekologického 
hlediska, což byl jeden ze základních požadavků, neboť práce probíhaly v chráněné krajinné 
oblasti  na základě vyjímky  MŽP, a jeho technické vlastnosti odpovídaly navrhovanému 
způsobu injektáže. Směs obou složek nepřibírá žádnou vodu do reakce, nenapěňuje, první 
složka směsi  vodní sklo s přísadami vytvrzuje v křemičitan a z druhé složky  polyizokyanátu 
vzniká pevná polymočovina, obě pevné hmoty tvoří organickominerální pryskyřici. Pro volbu 
byla důležitá i krátká doba tuhnutí a vysoká hodnota přilnavosti.  

Nejnebezpečnějším místem byla druhá oblast  dvou velkých uvolněných bloků 
doprovázených otevřenými paralelními puklinami. Blok v klenbě mostu byl pomocí tří 
mechanických kotev opásán ocelovým lanem a ve spodní části zpevněn injektovanými vrty 
s výztuží. Otevřená puklina za ním byla vyplněna - zalita materiálem Cabothix , stejně jako 
paralelní pukliny nad ním. Carbothix je rychle tuhnoucí dvousložková polyuretanová  
pryskyřice, u které byly využity hlavně její kvazitixotropní vlastnosti. Po smíchání složek 



dosahuje směs velmi rychle vysoké viskozity  a  vzhledem k pastovité konzistenci, nevytéká 
ani ze svislých trhlin. Druhý horninový blok byl od masívu téměř oddělen. Jeho spodní 
podrcená část byla vyztužena a široká mezera ( cca 150mm) oddělující blok od masívu byla 
opět vyplněna materiálem Carbothix. 

Nejméně přístupná pro nepříznivou konfigurací terénu byla  část převislé stěny, 
z hlediska provádění jakýchkoli prací i nejvíce nebezpečná - práce pod převisem. V této 
oblasti byla s využitím horolezecké techniky dosažitelná místa zpevněna injektáží vrtů s 
výztuží a provedeno zalití puklin směrem ke hřebeni mostu.  

Kontrolní měření Schmidtovým kladívkem prokázalo zvýšení pevnosti masívu cca o 
30 - 50% podle místa měření. Prohlídka a měření rok po realizaci prokázaly úspěšnost 
provedené práce.  
V závěru si dovolíme citovat  „ Zhodnocení současného stavu skalního mostu nad stěnou 
Punkevní jeskyně“ prof. Ing. Ivana Trávníčka CSc. z května 1999  – cituji : …lze hodnotit 
provedený způsob zpevnění polyuretanem jako velmi úspěšný a lze tuto metodu doporučit pro 
další akce zpevnění.  
 
 
 



 



 
 
 

 


