
Oblast mezi Dresden a Görlitz v německém 
Sasku je zatopenými lomy doslova prošpi-
kována. Na většině přístupných lomů jsem 
se již potápěl a za nejhezčí z těchto lomů 
považuji právě lom Königshain. Ten se na-
chází v přírodní rezervaci, obklopený lesy 
a nad vodní plochou se tyčí vysoké stěny, na 
kterých jsou i horolezecké trasy. Lom není 
provozován za účelem zisku ze zaplaceného 
vstupného a počty potápěčů jsou provozo-
vatelem regulovány, není to tu tedy žádný 
potápěčský Václavák jako třeba na nedale-
ké Horce. Díky tomuto všemu je zde nád-
herný klid, a pokud vám ještě vyjde poča-
sí, čeká vás zde nezapomenutelné potápění 
v krásně čisté vodě.

SPOLKOVÁ REPUBLIKA: Sasko
NEJBLIŽŠÍ MĚSTO: Königshain, Görlitz
GPS: 51°11’31.64“S 14°50’26.18“V
TYP: lom
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA: 33 m
PRŮMĚRNÁ VIDITELNOST: 6–8 m 
(podle webu 200bar.de)

NEJLEPŠÍ OBDOBÍ NA NÁVŠTĚVU: celoročně
PROVOZOVATEL: Tauchclub Görlitz e. V.
PROVOZNÍ DOBA ZÁKLADNY: potápění je možné 
pouze po předchozí domluvě a to nejlépe 
s dostatečným předstihem min. 14 dnů
KONTAKT: www.tauchclub-goerlitz.de,  
info@tauchclub-goerlitz.de  
nebo www.tc-goerlitz.de 
a info@tc-goerlitz.de
CENÍK: vstup 5 €
VSTUP: vstup do vody je možný 
z jediného místa po delších 
schodech, případně je možno skočit 
do vody ze skály vedle schodů
NEJBLIŽŠÍ PLNÍRNA: potápěčská základna 
Szagunn – lom Wetro, Am Quarzitwerk 5, 
Quitzdorf am See, tel.: +49 160 73 63 990
UBYTOVÁNÍ: ne, jelikož je lom v přírodní 
rezervaci, není dovoleno ani stanování
PARKOVÁNÍ: ano, zdarma asi 
50 metrů od vstupu do vody
STRAVOVÁNÍ: ne
PŘÍJEZD NA LOKALITU: V Görlitz jeďte smě-
rem na „Klinkum“ (státní nemocnice), dále 

německo

text a foto michal černý
plánek kateřina černá

Pohled na lom ze skály nad průplavem mezi jámami

Při poslední návštěvě nám místní štika krásně pózovala

Vstup do vody s placem na nastrojení

königshain
alias kénigáč
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pokračujte na obec Girbigsdorf. V Girbigs-
dorfu odbočte doleva a hned zase doprava, 
zde je to již značeno na Königshain. Obec 
Königshain pak projedete prakticky celou, 
až po zhruba 3,5 kilometrech odbočte do-
prava k bývalému vlakovému nádraží. Za ním 
je po levé straně velké parkoviště a dál je 
již zákaz vjezdu. Sem si pro vás přijede ně-
kdo z provozovatelů lomu a dovede vás až 
k lomu. Z Prahy je to do Görlitz cca 160 km 
a přijedete tam zhruba za dvě hodiny.
POPIS LOKALITY: Jedná se vlastně o dva lomy 
spojené úzkým průplavem, ten má tvar V, 
začíná v hloubce 15 metrů a postupně se roz-
šiřuje, dlouhý je asi pět metrů a jeho propla-
vání je zážitkem samo o sobě. V menší jámě 
bývá horší viditelnost než ve velké, ale i tak 
je zajímavé se sem vydat. Hned vlevo za prů-
plavem je kočka z lanového jeřábu, jejími 
koly se dá stále otáčet. Dále zde naleznete 
zatopený les a drobné pozůstatky po těž-
bě, třeba kolejnice. Mnohem víc pozůstat-
ků po těžbě ale najdete ve velké jámě. Když 
se zanoříte vlevo od schodů, narazíte kromě 
drobných artefaktů také na čerpací potru-
bí, které vás zavede až k domku s čerpadly. 
Ten se nachází v hloubce 30 metrů, kousek 
od něj směrem na severozápad najdete ka-
binu z náklaďáku a hned vedle ní důlní vozík. 
Pokud budete pokračovat po dně dál na se-
verozápad, dorazíte po chvíli plavání k pro-
tější stěně, u které se nachází motorka Jawa. 
Ta je stejně jako domek s čerpadly vybójko-
vána na hladině, nejlepší je si tedy před za-
nořením vzít náměr. V jižní zátoce pak na-
jdete další kočku z lanového jeřábu, zde se 
také ráda zdržuje místní skoro metrová šti-
ka. Při mé poslední návštěvě s námi plavala 
přes půlhodiny okolo celé zadní stěny, krás-
ně pózovala a nechala se prakticky pohla-
dit. Jinak tu ale moc dalších ryb nepotkáte.
ATRAKCE POD VODOU: domek s čerpadly, kabi-
na náklaďáku, motocykl Jawa, důlní vozí-
ky, kočky z lanového jeřábu, pozůstatky po 
těžbě a uměle potopené drobné artefakty; 
hlavní atrakcí lomu je však průplav mezi tě-
žebními jámami
PODVODNÍ FAUNA: okouni, bělice, štika, jese-
teři, kapři, tolstolobici
JINÉ ZAJÍMAVOSTI: Motocykl Jawa, který zde 
najdete pod vodou, sem nebyl umístěn umě-
le, ale jeho původní majitel sem s ním spadl 
se skály při projížďce v lese, motocykl je sko-
ro nový, má najeto jen necelých 5 000 km.
DŮLEŽITÉ INFORMACE: V okolí je i několik dal-
ších zatopených lomů, na nich je však po-
tápění zakázáno, jelikož celá oblast je vy-
hlášena jako přírodní rezervace. n

„Katamarán“ ze starých van najdete ve velké jámě u průplavu do malé jámy

Starý šicí stroj je umístěn vpravo od vstupu do vody

Motocykl Jawa je skoro nový, má najeto jen 5 000 kilometrů

Kolečko s kamením a umělou žábou najdete přímo pod schody

Musela to být modelka, doprovázela nás při ponoru přes 30 minut a přibližovala se opravdu na dosah

Zlaté české ručičky - úchvatná česká krajina - vrcholná česká díla, výkony a nápady. 
Nejlepší český dárek pro Vaše zahraniční známé, příbuzné, přátele i obchodní partnery.
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The Best Czech Gift / Nejlepší český dárek
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www.czechbookofrecords.com      www.ceskakniharekordu.cz

Česká kniha rekordů 

nyní i v anglickém 

jazyce!

Pomozte šíření 

dobrého jména 

České republiky.
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