Celkový pohled na lom ze strany naproti parkovišti

české lokality

Plato s vyřezanými otvoryve tvaru výlezů z tanků je upevněno na konstrukci

text a foto michal černý
plánek kateřina černá

hřiměždice

kojalův lom

Podvozek důlního vozíku leží v hloubce 4 metrů přímo pod přírodním vstupem

Hřiměždický lom se bez nadsázky dá nazvat kolébkou potápění v Čechách. Až do
roku 1953, kdy byl zatopen spodní vodou,
se v lomu těžila žula. Od 70. let se v lomu
usídlila armáda (Svazarm) a postupně zde
vybudovali potápěčské výcvikové centrum.
Základem byla mohutná železná konstrukce, na níž bylo v hloubce 4 metrů umístěno plato s imitacemi průlezů z tanků, toto

zde nalezneme dodnes, keson, který sloužil veliteli k pozorování a hodnocení výcviku, a suchý vstup tubusem tu však již není.
Keson byl v roce 2007 vyzdvižen a převezen
na Lomeček, kde je dnes k vidění na souši.
Součástí výcvikového střediska byl i trup
helikoptéry na otáčivém jeřábu, ze kterého
potápěči trénovali seskok s výstrojí do vody,
ten však odsud zmizel v 90. letech.
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KRAJ: Středočeský kraj

KONTAKT: není

NEJBLIŽŠÍ MĚSTO: Hřiměždice, Dobříš

CENÍK: vstup zdarma

GPS: 49°41‘24.54“S 14°16‘47.53“V

VSTUP: Vstupy do vody jsou zde dva,
první přírodní je přímo naproti vjezdu
k lomu po kamenech, druhý umělý je
z železného mola po dřevěných schodech
PLNĚNÍ LAHVÍ: ne
PŮJČOVNA POTÁPĚČSKÉHO VYBAVENÍ: ne
NEJBLIŽŠÍ PLNÍRNA: Praha

TYP: lom
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA: 8 m
PRŮMĚRNÁ VIDITELNOST DLE SP: 2 m
NEJLEPŠÍ OBDOBÍ NÁVŠTĚVY: zima, jaro, podzim
PROVOZOVATEL : není
PROVOZNÍ DOBA ZÁKLADNY: není

Jak a proč se sem asi dostal tento věneček?

Pod vodou najdeme i dost disků, jeden přímo na konstrukci

WHERE THE
ENVIRONMENT DEMANDS
APEKS COMMANDS

Image © APEKS. All Rights Reserved

Železný žebřík leží na dně kousek od konstrukce

Značka určitě neoznačuje hloubku
UBYTOVÁNÍ: ne
PARKOVÁNÍ: zdarma přímo u lomu

Věneček a pak svíčka, skoro jak na hřbitově

STRAVOVÁNÍ: v sezóně bufet s občerstvením,
mimo sezónu lze využít restaurace v Dobříši či Příbrami
PŘÍJEZD NA LOKALITU: v obci Hřiměždice odbočte u kostela z hlavní silnice, dál se držte
vpravo, přejedete most přes říčku a po projetí esíčka se na křižovatce ve tvaru T dejte
doleva, po 150 metrech máte lom i s parkovací plochou po pravé straně
POPIS LOKALITY: Lom má tvar podobný dvojitému vé, nejdelší jihovýchodní stěna má na
délku cca 60 metrů, v nejširším místě pak
má lom cca 50 metrů a v nejužším 25 metrů,
maximální hloubka lehce přesáhne 8 metrů.
Pod přírodním vstupem do vody v hloubce
4 metrů najdete podvozek důlního vozíku.
V nejhlubším místě je na čtyřech železných
sloupech ukotvena plošina, na dně vedle ní
můžete najít například starou vanu nebo
železný žebřík. O něco výše v hloubce cca
4 metrů narazíte na plato se třemi výřezy
ve tvaru výlezů z tanků, i s dvojčetem na zádech se dají s trochou šikovnosti proplavat.
Pokud budete od plošiny plavat dál se stěnou po levé ruce, narazíte za chvíli v hloubce

cca 6 metrů na potopenou modrou loďku. Při
protější stěně pak v malé hloubce najdete
vysazené lekníny, ve kterých se rády schovávají ryby včetně štiky. Rybí osádce lomu
se zde díky novému zákazu rybolovu začíná
dařit, byli sem vysazeni kapři i různobarevní koi-kapři, karasi v oranžové formě i zlatý jelec jesen.
ATRAKCE POD VODOU: velká železná konstrukce s platem s výřezy simulující výlezy z tanků a obrněných transportérů, vana, potopená loďka, zbytky důlních vozíků
PODVODNÍ FAUNA: okouni, bělice, kapři, koi-koi kapři, karasi, jelci, štiky
JINÉ ZAJÍMAVOSTI: v lomu se natáčelo několik českých filmů, například 2 Bobule, Výchova dívek v Čechách, Území bílých králů či
Cesta peklem
DŮLEŽITÉ INFORMACE: v polovině léta se zde
již od roku 2000 pořádají závody ve skocích
do vody (High Jump), v tuto dobu je potápění v lomu prakticky nemožné, rovněž kvalita vody je několik týdnů po této akci velmi špatná
NEJBLIŽŠÍ BAROKOMORA: Všeobecná fakultní
nemocnice, IV. Interní klinika, U nemocnice 2, Praha 2
n

P L OU TV E R K 3

Do lomu někdo vysadil spoustu „barevných“ ryb, zde zlatý karas

Legendární, časem
prověřený design,
navržený ve spolupráci
s americkou armádou.
Kompaktní ploutve
z termoplastického
elastomeru mají
prostornou botičku
s dostatkem místa
pro botu suchého
obleku. Ploutve jsou
standardně vybaveny
nerezovými pružinami.
Dostupné velikosti:
medium, large a super.

w w w.apek s .c z | #apek s di v i ng |
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Pokud budete od tohoto rybářského mola plavat kolmo na druhou stranu, narazíte na vrak lodě

české lokality

text a foto michal černý
plánek kateřina černá

ovčáry

Potápěč nad přídí vraku lodě na přepravu písku

křenecké jezero

Candát obecný v nákladovém prostoru potopené lodi

Podél Labe je spousta pískoven, v některých se stále těží, ale mnohé jsou již zatopené a opuštěné a tudíž většinou i vhodné
pro potápění. Dnes se podíváme na jezero, kterému se mezi lidmi běžně říká Ovčáry, ale správný název je Křenecké jezero. Ve skutečnosti totiž z větší části spadá
do katastru obce Křenek, ale jelikož leží
v těsném sousedství obce Ovčáry, většina

návštěvníků mu říká Ovčáry a stejně tak
je vedeno i na SP. Na místě se původně nacházel kopec Na Homolce, těžba písku zde
probíhala v letech 1958 – 63 prostřednictvím státního podniku Severokámen Liberec. Následně zde začala vyrůstat oblíbená rekreační oblast, dnes na jezeře funguje
také klub vodního lyžování a jezero je hojně využíváno k rybaření.
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KRAJ: Středočeský kraj

PROVOZNÍ DOBA ZÁKLADNY: není

NEJBLIŽŠÍ MĚSTO : Ovčáry, Stará Boleslav

CENÍK: vstup zdarma

GPS: 50°14‘57.85“S 14°37‘6.69“V

VSTUP: u rybářského mola jsou asi
dvě místa, kde se dá z hliněného
břehu pohodlně vkročit do vody.
PLNĚNÍ LAHVÍ: ne
PŮJČOVNA POTÁPĚČSKÉHO VYBAVENÍ: ne
UBYTOVÁNÍ: v těsném sousedství
jezera je Autokemp Kačer

TYP: pískovna
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA: 12 m
PRŮMĚRNÁ VIDITELNOST DLE SP: 2 m
NEJLEPŠÍ OBDOBÍ NÁVŠTĚVY: koncem podzimu
a začátkem jara či v zimě pod ledem
PROVOZOVATEL: není

Parkovat se dá v těsném sousedství vody

Schránka mrtvé škeble

ve zhruba 5metrové hloubce cca 30 metrů od břehu. Najdete ji snadno, stačí plavat
od rybářského mola kolmo na druhou stranu, a po chvíli jste u ní. Loď leží rovnoběžně
se břehem a je cca 20 metrů dlouhá, takže
jí prakticky narazíte do boku, příď je vpravo a záď vlevo. Přímo na vraku pak s trochou štěstí najdete spoustu života, já osobně jsem tady už potkal z větších ryb kapra,
candáta, sumečka, štiku a úhoře a všechno to byly pořádné kusy. Pokud se budete
dobře dívat, tak prakticky celý vrak je posetý nezmary, ti jsou jen několik milimetrů
velcí a svými malými žahavými rameny loví
plankton. Na dně v písku pak občas narazíte
na škeble, zde je krásně vidět, jak se škeble
a slávičky spolu na jedné lokalitě nesnesou.
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Slávičky se usazují i na schránkách škeblí
a tím je zabíjejí, proto často najdete jen
prázdné schránky. Narazit zde můžete také
na nepůvodní druh raka – raka pruhovaného,
pozor tedy na jeho přenos na jiné lokality.
ATRAKCE POD VODOU: potopená loď na přepravu písku
PODVODNÍ FAUNA: okouni, bělice, kapři, candáti, úhoři, sumečci, štiky, škeble, slávky, raci
JINÉ ZAJÍMAVOSTI: Na pískovně funguje klub
vodního lyžování (Water Ski Club).
DŮLEŽITÉ INFORMACE: pokud byste se sem vypravili v letní sezóně, dejte pozor na provoz
člunů a vodních lyžařů
NEJBLIŽŠÍ BAROKOMORA: Všeobecná fakultní
nemocnice, IV. Interní klinika, U nemocnice 2, Praha 2
n

KOM E RČ N Í P R E Z E N TAC E

Doprostřed vraku někdo umístil židli

Invazní rak pruhovaný – pozor na jeho přenos na jiné lokality

NEJBLIŽŠÍ PLNÍRNA: Manta Divers –
Lubor Hubáček, Čechova 468, Mělník,
tel.: 603 517 109, cena vzduch 8 Kč/litr,
plnění možné jen po telefonické domluvě
PARKOVÁNÍ: zdarma přímo u pískovny
STRAVOVÁNÍ: přímo v místě ne, možno využít restaurace ve Staré Boleslavi, osobně se
vždy stavuji v Hostinci Modrá hvězda, Boleslavská 728/19, kde vaří dobré lidovky
PŘÍJEZD NA LOKALITU: ze Staré Boleslavi jeďte směrem na Mělník, těsně před obcí Ovčáry odbočte z hlavní silnice doleva podél
vody, po levé straně cesty se dá pohodlně
zaparkovat
POPIS LOKALITY: Pískovna je poměrně velká,
pro potápění je však nejzajímavější část
s potopenou lodí na přepravu písku. Ta leží

Když jsme se jeli zrovna potopit na méně
frekventovanou lokalitu, kam se nedá ani
dojet autem až k vodě, velmi jsme uvítali jako řešení, vzít s sebou hotové jídlo od
české firmy EXPRES MENU. My jsme vyzkoušeli boršč a hovězí guláš s bramborami
s cibulkou. Obal se dá u každého jídla snadno otevřít bez použití nože či násilí. Obsah
jsme vyklopili do ešusu a dali na malý cestovní vařič. Čekali jsme asi 5 minut, než se
jídlo (polévka a potom hlavní jídlo a příloha
dohromady) dostatečně ohřálo a servírovali. Kdybychom na to nebyli předem připraveni a nevzali si s sebou misky na jídlo, je
nejjednodušší variantou ohřev jídla přímo
v sáčku. Uzavřený sáček se dá ohřát v ešusu s vodou, nebo někde v kanceláři i v rychlovarné konvici. Bariérový sáček obsahuje
vrstvu hliníku, díky kterému se jídlo uvnitř
sáčku rychle ohřeje (neohřívejte v tomto
obalu v mikrovlnce). Masem se v guláši rozhodně nešetřilo. Guláš samotný byl hustý,
žádný vodový. Jídlo chutná i vypadá jako
poctivé domácí, které jste si sami pro sebe
zavařili. Maso není sušené nebo naopak nasolené. Na surovinách se evidentně nešetřilo a všechny použité suroviny by měly pocházet jen od českých producentů.
Psané dvě porce u guláše jsou ženské tři. Jídlo nebylo přesolené ani jsme nezaznamenali
žádnou chuť, která by nám tam překážela či
jinak vadila. Ke guláši jsme už měli z vody vychlazené jedno nealko a po ponoru jsme byli
i s přípravou vařiče a nádobí do 20 minut po
jídle. Ešusy jsme opláchli hned na místě ve
vodě. Bylo to snadné, rychlé, nebylo potřeba žádných dalších pomůcek (nepočítám lžíce), a vyvázli jsme z tohoto vaření čistí. Vařič
má oproti ohništi, kde by šlo jídlo také připravit, několik výhod: nevoníte pak několik dní jako správný tramp a jiskrami si nespálíte sucháč nebo jiné části výbavy. Bylo
to opravdu snadné a jídlo výborné. Kdo vyzkouší, dá mi určitě za pravdu.
Hlavní výhodou těchto hotových jídel je nejen jejich pestrost ve výběru, ale i skladnost
díky odolnému bariérovému obalu z pěti vrstev, dlouhá doba trvanlivosti 3 roky a rychlost zhotovení. Jídlo je sterilované bez přidaných konzervantů a stabilizátorů, a mohou
ho konzumovat i celiaci a lidé, dodržující
bezlepkovou dietu. Skladovat se doporučuje
do 30 °C, krátkodobě vydrží i vyšší teplotu.

Jaký je tedy postup? Je to snadné.
Jídlo v yberete a nakoupíte v kamenném obchodě (seznam prodejen na webu
w w w.expresmenu.cz) nebo přes síť

VYZKOUŠELI JSME ZA VÁS

EXPRES MENU

Chystáte se jet v týdnu po práci na Kristýnu, na Borek, Cerekev
nebo na Barboru, anebo kamkoliv jinam, kde nefunguje žádná
základna a není tam zázemí? Tak právě pro všechny z nás, co se
chystají potápět na lokality bez dostupné infrastruktury, je určeno
EXPRES MENU. Co to je? No, rychlé hotové sterilované jídlo, které
není potřeba už vařit. Stačí jen ohřát nebo ho můžete sníst i studené.

lékáren prostřednictvím distribuční firmy Phoenix, anebo z pohodlí domova přes
e-shop expresmenu.cz. Na výběr máte jednak polévky, přílohy, hlavní jedno nebo víceporcová jídla, tak i dezerty, či vegetariánské
a veganské jídlo. Z hlavních jídel si můžete
vybrat jídlo s hovězím, krůtím či kuřecím
masem, zvěřinou, rybou nebo lehké nízkokalorické fit menu. Cena dvouporcového jídla vychází na 1 osobu od 60 Kč. Jednoporcové jídlo koupíte od 73 Kč. Ve výběru e-shopu
kromě české klasiky najdete ale třeba i platýse se špenátem nebo tilápie po italsku, jelení guláš, husí játra s cibulkou a jiné dobroty. Z polévek jsme vyzkoušeli výborný boršč,
ale dobře vypadá také zelná s klobásou nebo
dršťková. Polévky jsou opět baleny do hliníkového skladného obalu jako 1-2porcové.
Pozor! Z výběru jídla v e-shopu si můžete
snadno – jedním kliknutím – vyřadit jídla
s obsahem různých alergenů, které ze zdravotních důvodů nesmíte a máte potravinovou alergii.
Vybraná jídla vám přijdou i na dobírku spediční společností na místo určení. Pak stačí
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jen balení přihodit k věcem na potápění
a mít je vždy po ruce s sebou na cesty.
Balení se hodí nejen k vodě pro potápěče,
ale ocení ho každý, kdo nemá možnost se
jinak rychle, snadno a levně najíst teplého
a zdravého jídla, tedy cyklisté, vodáci, rybáři, turisté, lyžaři, horolezci i skalní lezci…
hodí se na běžné víkendy s dětmi, rodinou
či kamarády v přírodě nebo na daleké expedice nebo na cesty do zahraničí, kam jedete autem bez hotelového zázemí. Umím si
to představit jak na Slapech, tak u Attersee,
ale i v Chorvatsku, kde je i jídlo v restauraci podstatně dražší. Balíčky EXPRES MENU
můžete mít neustále po ruce.
n

