
KRAJ: Středočeský kraj
NEJBLIŽŠÍ MĚSTO: Kozárovice, Příbram
GPS: 49°33’9.22“S 14° 5’52.55“V
TYP: lom
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA: 12 m
PRŮMĚRNÁ VIDITELNOST DLE SP: 2 m
NEJLEPŠÍ OBDOBÍ NA NÁVŠTĚVU: celoročně
PROVOZOVATEL: není
CENÍK: vstup zdarma
VSTUP: Nejlepší je zajet po nezpevněné 
cestě až k vodě a odsud jít do vody po 
staré cestě. Pokud by byla na cestě 
zavřená závora, dá se sejít i od hlavní 
silnice, ale to je hodně nepohodlné.
PLNĚNÍ LAHVÍ: ne
PŮJČOVNA POTÁPĚČSKÉHO VYBAVENÍ: ne
NEJBLIŽŠÍ PLNÍRNA: lom Vševily, vzduch 
10 Kč/litr, tel.: 602 489 958
UBYTOVÁNÍ: ne
MOŽNOST PARKOVÁNÍ: ano, zdarma
STRAVOVÁNÍ: na místě žádné, možno 
využít restaurace v Kozárovicích nebo 
motorest při cestě do Příbrami
PŘÍJEZD NA LOKALITU: jeďte po D4 na Příbram, 
až skončí dálnice, pokračujte po silnici ještě 
asi 16 kilometrů, u Chraštic odbočte vlevo na 
Kozárovice, v Kozárovicích na první křižovat-
ce u obchodního střediska odbočte doprava 
směrem na Zalužany, po cca 1 100 metrech 

budete mít po pravé straně osamocený dům 
s letopočtem 1938, přímo pod ním se na-
chází lom; jeďte dál ještě 250 metrů a od-
bočte doprava na lesní cestu, po té dojede-
te až k vodě.

POPIS LOKALITY: Voda ve zdejším lomu určitě 
nepatří mezi ty nejčistší, které u nás máme, 
spíše naopak, přesto se vyplatí se sem na 
ponor vydat. Hlavním důvodem je obrovské 
množství raků, kteří tento lom obývají, ty 

Na Orlickou přehradu se jezdí potápět 
celkem často a jen necelé čtyři kilomet-
ry vzdušnou čarou od přehrady se nachází 
pro potápěče ne příliš známý lom Hroma-
dy v obci Kozárovice. V této obci západně 
od Orlické přehrady se vůbec nachází poví-
cero lomů ve kterých se těžila žula, vlastně 
i těží, některé lomy jsou totiž stále v pro-
vozu a těžba zde aktivně pokračuje. V bu-
doucnu zde tedy mohou přibýt další potá-
pěčské lokality. Historie těžby sahá až do 19. 
století a zdejší žula byla použita i při stav-
bě vídeňského parlamentu po roce 1900, 
u nás ji můžete najít například na nádvoří 
hradu Zvíkov, nebo na hlavním vstupu do 
zámku Orlík.

české lokality text a foto michal černý
plánek kateřina černá

kozárovice
lom hromady
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potkáte prakticky na každém „kroku“. Další 
zajímavostí je výskyt bezobratlého živočicha 
mechovky hadovité, ta vytváří několik cen-
timetrů dlouhé kolonie, které vypadají jako 
housenky. Tento druh mechovky nenajde-
te na mnoha potápěčských lokalitách. Po-
kud máte radši ryby, tak tu můžete potkat 
okouny, bělice, kapry i štiky. No a najdou se 
i pozůstatky po těžbě, na trubky tu můžete 
narazit hned na několika místech, z menších 
věcí pak můžete nalézt různé bedny, řetě-
zy či zapomenuté nářadí. Kousek od vstu-
pu do vody vlevo je pak jakási malá kovová 
konstrukce, na které je připevněno něko-
lik ventilů a budíků. Pokud budete od vstu-
pu plavat podél stěny vpravo, narazíte po 
chvíli na žulový kvádr, ve kterém jsou vyvr-
tané kulaté díry, pokud by byli o něco větší, 
vypadalo by to jako vinotéka, takhle v těch 
dírách můžete narazit maximálně na raka. 
Lom má kruhový tvar a během hodinky ho 
v pohodě celý obeplavete. Dno je hodně čle-
nité a nejde se orientovat jen podle plavá-
ní podél stěny, při orientaci tedy spoléhej-
te hlavně na kompas.
ATRAKCE POD VODOU: drobné pozůstatky po 
těžbě (trubky, malá železná konstrukce s bu-
díky, řetězy, bedny, tyče…), provrtaný kámen
PODVODNÍ FAUNA: raci, okouni, bělice, kapři, 
štiky, mechovky
JINÉ ZAJÍMAVOSTI: v Kozárovicích je i něko-
lik dalších zatopených lomů, kvalita vody 
v nich je však většinou bídná, no, ale když 
už tu budete, můžete na ně kouknout, tře-
ba se voda někdy vyčistí, jejich polohu na-
jdete snadno na mapě
DŮLEŽITÉ INFORMACE: podle položené hadice 
u vstupu do vody a stop po pneumatikách 
sem jezdí čerpat vodu nějaké nákladní auto, 
neparkujte tedy přímo u vody, abyste nebrá-
nili vjezdu, ale nechte auto v zatáčce u roz-
bořených budov, těch pár metrů k vodě ur-
čitě dojdete
NEJBLIŽŠÍ BAROKOMORA: Všeobecná fakultní 
nemocnice, IV. Interní klinika, U nemocni-
ce 2, Praha 2 n


