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ZATOPENÝ LOM



Jsme obklopeni šerem v nevelké hloubce 12 
metrů. Maximální hloubka zdejšího lomu 
je 18 metrů, a tam už je tma absolutní. My 
tuto skutečnost bereme pozitivně. Absence 
světla nám zvláštním způsobem vsugero-
vává pocit neskutečné a nekonečné hloub-
ky. A nejen to. Ve skrovném světle před na-
šimi zraky občas vystoupí jakési útržky, stí-
ny různých části „vraků“ nebo potopených 
artefaktů. Ať je to jak chce, každopádně nás 
pomalu ale jistě tento typ ponoru upoutá-
vá, a posléze zcela pohlcuje. Velká zrezivělá 
část jakéhosi komínu a lodní stožár, to je to, 
co jsme teď rozpoznali. Nezdálo se nám to 
jenom? Nejsou to už halucinace nebo jen 
naše přání a sny? 

Po chvilce se nám jednotlivé kousky odha-
lují více, a čím víc se k nim blížujeme, tak 
s jistotou už dokážeme rozlišit zbytky vel-
kého sudu, chatrné potrubí a části mřížo-
vého sloupu, který dříve patřil k lomové 
lanovce. O několik metrů dál objevujeme 
zbytky nákladu na vozíku, a halabala po-
ložené přes sebe i důlní koleje, po kterých 
se transportoval kámen z lomu nahoru. 

A takto poblouzněni ukončujeme náš po-
nor a první okruh v lomu Riesenstein.

Rozvaha, popis a pohled nazpět

Riesenstein je v překladu obrovský kámen. 
Kdo si tento článek přečte a následně pak 
lom navštíví, tak zjistí, že nejde o obrov-
ský lom, jak bychom si podle názvu a titul-
ku mohli myslet. Je to jen malý lom, malé 
vodstvo uprostřed německého města Mí-
šeň nad Labem. Město nedaleko Drážďan 
je světoznámé výrobou míšenského por-
celánu. Má své obdivovatele v celém svě-
tě. Ale zpátky na téma potápění. Blížíme-
li se k lomu, přepadnou nás pochybnos-
ti o správnosti cesty. Místo vjezdu k lomu 
vidíme jen vjezd do skladu stavebních po-
třeb. A na druhé straně silnice stojí budo-
va úřadu práce (Arbeitsamt). Ale nenech-
te se oklamat, a přestože se vám to moc 
nezdá, jste tu správně. Konečně stojíme 
na parkovišti a přímo před sebou máme 
malý skrytý potápěčský ráj. Na dohled 
už vidíme i budovu potápěčské základ-
ny. K ní patří samozřejmě i sanitní zařízení, 
klubovna, místnost na převlečení a zázemí 

Informace

Kontakt

Potápěčská škola „Abyss“ Meißen, 
meissen@tauchschule-abyss.com, 
www.tauchschule-abyss.com 

Tauchbasis Riesenstein, 
Niederauer Str. 39, 01662 Meißen, 
Tel.: 0049(0)172 372 59 14 Karsten, 
0049(0)162 274 43 73 Helmut

Otevírací doba

Prosinec – březen:  pouze po 
předchozí telefonické dohodě
Duben – říjen: sobota a neděle 
od 10 do 18 hodin
Listopad: sobota a neděle 
od 10 do 15 hodin
Během týdne: po telefonické dohodě

Ceny: 10 €/os./den, pro potápěče

Čirá mystika, i když se v pozadí skrývají  nafouklé hasičské hadice, a tak se vyplnila prázdná místa v lomu.

Z pontonu se dobře dostaneme do vody 
a žebříkem zase nahoru.
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na kompresor. Navíc jsou v areálu k dis-
pozici dvě chatky na přenocování, stoly 
a lavičky na strojení potápěčského vybave-
ní pod vodu, a konečně je tu i voda, zatope-
ný kamenný lom. „Malý ale můj“, říká Kars-
ten Wiche, majitel potápěčské školy „Abyss“ 
v Míšni. Každý příchozí nováček se nejprve 
od majitele dozví, jak se z této „nezajíma-
vé špinavé díry“ zrodilo potápěčské cen-
trum. Během jeho vyprávění se v tom už 
sami ztrácíme a v duchu hádáme, co Kars-
tena více fascinovalo. Zda to množství úsilí 
a odpracovaných hodin, anebo jeho touha 
mít jednou své vlastní potápěčské centrum 

u zatopeného lomu. Po zdlouhavém a ná-
kladném čištění lomu, říkal Karsten, to tr-
valo ještě řadu let, než se vysazené rost-
liny ve vodě chytly a dál se množily. Bylo 
k tomu zapotřebí hodně trpělivosti, ještě 
více s rostlinstvem než s umisťováním muš-
lí, aby si na nový domov zvykly a akcepto-
valy ho, vzaly prostě za svůj. Nyní obdivují 
toto nové refugium potápěči nejen z blíz-
kého okolí, ale přijíždí sem i ze vzdáleněj-
ších koutů Evropy.

Cesta k vodě, přesněji řečeno k velkému 
pontonu, je krátká a vedou k ní pohodlné 

V lomu Riesenstein se dá potápět celoročně, ale sezóna začíná až na jaře.

Opravdu, není to snad komín ztroskotané lodi? Spolu s tmou dole u dna lomu 
máme už pocit opravdové vrakové atmosféry

Co to dříve bylo? Zde je žádaná fantazie každého potápěče.

Přirozeně najdete v lomu i okouny.

Candáty musíme v lomu už hledat.
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komfortní schody. Pod vodou nás očeká-
vají jak nové, tak i staré „pozoruhodnos-
ti“ a uměle potopené artefakty. Těsně pod 
hladinou vody se vznáší přivázané nádr-
že, zajímavě porostlé řasami. Na nich se 
už stačili usídlit i nižší živočichové. O něco 
hlouběji podporují tento styl bydlení dal-
šího života zavěšené rohožky, které fun-
gují na stejném principu. Těmito umělými 
jakoby útesy se nasadil zajímavý život i do 

„hluchých“ míst, kde by bylo jinak prázd-
no a mrtvo, a tím pádem pro potápěče 
i nezajímavo.

Z pohledu potápěče nám silně připomínají 
tyto „ostrovy života“ obrazy z sci-fi  románů. 
Hned pod pontonem u vstupu do vody leží 
pozůstatky dřívějšího provozu lomu, pře-
klopné důlní vozíky z těžby. Po celý ponor 
kolem dokola obdivujeme okolní všudypří-
tomné rostlinstvo.

Úžasné je to především i pro naše pozo-
rování, neb mezi rostlinami se to hemží 
spoustou malých rybek. Kde jsou rybič-
ky, tam jsou i dravci. Určitě je to pro malé 
rybky jako dobré útočiště, pro dravce jako 

Zbytky starých těžebních vozíků umožní fotografům pěknou kulisu pro jejich záběry. Opravdu, není to snad komín ztroskotané lodi? Spolu s tmou dole u dna lomu 
máme už pocit opravdové vrakové atmosféry
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slušně zásobená jídelna. Především štiky 
a candáti využívají tohoto prostředí ve svůj 
prospěch, není nic snazšího, než počkat…. 
Á propos: candát; největší z nich, každoroč-
ně umisťuje svůj potěr pod plovoucí nádrž. 
Stejně pravidelně zde na jaře potkáme v měl-
ké vodě i ropuchy. Jen ten, kdo okolí dobře 

pozoruje, rozezná před šedou stěnou lomu 
i kapitální kapry. Ale ani oni se necítí příliš 
bezpečně, když se v dálce objeví a blíží se 
k nim král lomu – velký sumec. Při budová-
ní základny na lomu se nezapomnělo ani na 
výcvik nových potápěčů a v různých částech 
lomu byla umístěna tři výcviková plata.

Až do konce …

Při tomto ponoru jsme se jaksi naprogramo-
vali na nálezy, podvodní atrapy a zajímavos-
ti. Jaký byl asai osud jednotlivých potope-
ných předmětů? Kdyby tak jednotlivé naše 
nálezy uměly mluvit…  Jaké osudy a příbě-
hy se s nimi pojí? Počínaje pouhým haneb-
ným zahozením už nepoužitých civilizačních 
věcí až k zapomenutým pracovním předmě-
tům dřívější těžby. Hledáme dále a blížíme se 
pomalu k jedné nápravě se zásobou kol. Ti-
pujeme ji do kategorie zahozených potřeb. 
Ale přece zde, na dně lomu, se vše obyčejné 
zdá a stává neobyčejným, fascinujícím a str-
hujícím. Pro fotografy fotogenickým prostře-
dím, originálním zákoutím a nezapomenu-
telným zátiším, stejně jako třeba i potrubí 
vyčnívající ze stěny do prostoru lomu. Levá 
strana lomu od vstupu do vody je v tzv. měl-
kém pásmu, pěkně rostlinami zarostlá. Tady 
můžeme na naše fantazijní hloubkové opo-
jení s vraky zapomenout. Ale pozor! Na levé 
straně jsou doma i rybáři. Ať nechytí svůj ži-
votní úlovek oblečený do vašeho neoprenu. 
Konečně jsme při naší okružní podvodní jíz-
dě zase zahlédli překlopný vozík a nad ním 
vstupní ponton. Zásoba vzduchu nám ješ-
tě stačí i na prozkoumání dalších cílů upro-
střed lomu. Ale to si, prosím, prozkoumejte 
už také sami. Ať i na vás tu čeká kousek ta-
jemna a neznáma.

Z pontonu se dobře dostaneme do vody a žebříkem zase nahoru.

I staré koleje se nabízí jako vděčné motivy pro fotografy. 
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