MOZAIKA

Toulky časem a krajinou Kájovska

ISSN 2571-3698

9 7 72 571 3 69 00 8

1/2021

01

Zvony a souznění

Pohled na Staré Dobrkovice z ptačí perspektivy. Foto Josef Beňo 20. 2. 2021.
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Jiří Dvořáček
Krápníky známe nejspíše z krasových jeskyní. Vápenec má tu vlastnost, že jeho
trhlinkami a póry prostupuje snadno voda. Voda vápenec cestou podzemím nejprve rozpouští (trhlinky tak rozšiřuje v dutiny, postupně až v komplexy jeskyní)
a pak se při kontaktu se vzduchem na stropě nějaké dutiny vypařuje, rozpuštěný
vápenec se zahušťuje a krystalizuje v podobě krásných útvarů – krápníků. Náš
dobrkovický most má zdivo zpevněné vápenocementovou maltou, a proto zde
dochází ke stejnému efektu jako v krasové jeskyni: při kontaktu s oxidem uhličitým
dochází ke srážení uhličitanu vápenatého a krápník je na světě. Jde tedy o pravé krápníky, jen vzniklé na lidském výtvoru. Geologové by asi mluvili o brčkách
(dutých krápnících), stalaktiktech (rostoucích ze stropu dolů), možná by někde
stranou cesty našli zárodek stalagmitu (krápník rostoucí ze země vzhůru).
Na dobrkovické krápníky se chodí dívat děti mnoha generací. Jedna z otázek
bývá: jak rychle se takový krápník pod mostem utvoří? To je různé. Záleží to samozřejmě na obsahu vápence v takovém mostě, na množství a rychlosti prosakující
vody a taky na rychlosti odlamování kouzelných útvarů nenechavci. V jeskyních
může být tento proces velmi pomalý (desetinu milimetru za rok?), pod mosty
bude růst krápníku rychlejší (několik milimetrů za rok?). V každém případě platí:
budeme-li krápníky pod dobrkovickým mostem chránit, budou rok od roku hezčí!
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