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lahošť vápenka
Pohled na vápenku z louky, kde se dá i zaparkovat.

Vstup do vody je trochu bahnitý a tím pádem také kalivý.

Jednu ze zatopených vápenek v Ústeckém
kraji – Přítkov, jsme si představili v čísle 52,
které vyšlo v únoru minulého roku. Dnes se
podíváme na jednu z dalších vápenek v této
oblasti u obce Lahošť. Historie povrchové
těžby vápence zde sahá do dávné minulosti, v 18. století se pak místní vápenec začal
vyvážet do Saska a Pruska a byl používán
hlavně jako hnojivo a také ke stavebním
účelům. Těžba zde probíhala až do 60. let
minulého století, pak se povrchový důl začal zatápět spodní vodou. Dnes je zatopená
vodní plocha oblíbeným místem pro letní
relaxaci, ale neslouží jen k radosti místních
obyvatel, vápenku si oblíbili i různí lapkové,
kteří se zde zbavují již nepotřebného lupu.
V minulosti zde bylo nalezeno hned několik ukradených vozidel či jejich části, přívěsný vozík, pokladny (samozřejmě prázdné)
a na poničené SPZ zde narazíte prakticky
na každém ponoru.

KRAJ: Ústecký kraj
NEJBLIŽŠÍ MĚSTO: Lahošť, Teplice
GPS: 50°37‘15.92“S 13°46‘26.85“V
TYP: lom – vápenka
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA: 18 m
NEJLEPŠÍ OBDOBÍ NA NÁVŠTĚVU: Jako
u většiny vápenek i zde se dá potápět
jen v zimním období, kdy klesne teplota
vody. Tedy nejlepší viditelnost bývá pod
ledem nebo těsně před zamrznutím.
V létě je to zde pro potápění absolutně
nevhodné a viditelnost se blíží nule.
PROVOZOVATEL: není
CENÍK: vstup volný
VSTUP: z přilehlé louky, na které se dá
parkovat, je pohodlný vstup do vody
PLNĚNÍ LAHVÍ: ne
NEJBLIŽŠÍ PLNÍRNA: VS SČP BARBORA,
č. p. 184, Oldřichov u Duchcova,
tel.: 602 481 648, cena vzduch
8 Kč/litr, cena nitrox 20 Kč/litr

Jelec tloušť se schovává v malém domečku.

43

buddy potápění 59

Odpružení historického kočárku.

Pod vodou najdete i spoustu nádobí.

MOŽNOST PARKOVÁNÍ: ano zdarma,
na louce kousek od vody
STRAVOVÁNÍ: ne, lze využít restaurace v Teplicích, nebo jen 7 kilometrů odsud je restaurace s názvem Krčma u lesa v obci Střelná,
kde výborně vaří, a porce jsou víc než velké,
my sem jezdíme prakticky vždy, když se potápíme v této části ústeckého kraje
PŘÍJEZD NA LOKALITU: Z Teplic jeďte na Duchcov
po silnici 254, asi 1,5 kilometru za Teplicemi
odbočte doleva na obec Hudcov, skoro na
konci obce sjeďte vpravo na Lahošť. Do obce
však ani nedojedete, před koncem dlouhé
rovinky asi kilometr od předchozí křižovatky odbočuje doleva polní cesta, která vás zavede k vápence, ze silnice je to jen pár desítek metrů.
POPIS LOKALITY: Vápenka má přibližný tvar
podkovy a na první pohled by se zdálo, že
nebude problém ji celou jednoduše obeplavat podél břehu. Opak je však pravdou, dno
je tu velmi členité a je tu několik hřebenů
a předělů, při první ponoru na této lokalitě
jsme se díky tomu zamotali jen v první zátoce, kterou jsme obeplavali několikrát dokola.
Je tedy dobré si pravidelně kontrolovat kompas a hlavně mu důvěřovat, protože kompas
fakt nelže, i když se vám podle stěn zdá, že
ukazuje úplné nesmysly. Od vstupu do vody
je asi nejlepší zamířit doprava směrem k cihlové zdi v malé hloubce do pěti metrů, pokud totiž budete hlouběji, stočíte se podle
jednoho z předělů zpět do severní zátoky.
Kousek od cihlové zdi narazíte na jakousi
velkou cihlovou vanu, k čemu však sloužila,
zůstává alespoň pro mě stále záhadou. Kousek od zdi na dně můžete najít větší cihlový
domek, který nejspíše sloužil pro odčerpávání spodní vody. Zde však bývá velmi špatná
viditelnost, jelikož pod deset metrů hloubky začíná většinou mlíko. V této části můžete také nejčastěji narazit na věci, které sem
někdo pod vodu „uklidil“, jelikož přímo nad
cihlovou stěnu se dá dojet autem. Všude se
zde také povaluje spousta pneumatik, vyplatí se do nich nakouknout, jelikož si je za
své domovy oblíbili místní sumci. Pokud se
v pneumatice sumec pohybuje, poznáte to
již z dálky, kouří se z ní totiž jak z továrního komínu. Ve východní zátoce pak můžete narazit třeba na staré jízdní kolo a také
na menší stavbu, která vypadá jako vstup
do sklepa, nejspíše se ale jednalo o sklad trhavin nebo elektrickou rozvodnu. O kus dál
jihozápadním směrem podél břehu můžete
za padlým stromem narazit na dvě plechové vany, kousek od nich jsou pak další zbytky cihlových zdí, na nichž byla dříve nejspíše umístěna drtička či jiné těžební zařízení.

Karasové se většinou schovávají mezi kameny.

Zadní část malého domečku, trošku to připomíná vstup do sklepa.

Historický kočárek v celé své kráse.

Plechových van tu můžete najít hned několik.

Pokud budete chtít obeplavat celou vápenku a nezabloudíte přitom, tak vám to volným
tempem zabere něco přes hodinku.
ATRAKCE POD VODOU: malý domeček (nejspíše
sklad trhavin), větší domek (pravděpodobně čerpací stanice), zbytky cihlových zdí, velká cihlová vana, kola, pneumatiky, plechové
vany, koňské chomouty, spousty drobných
artefaktů
PODVODNÍ FAUNA: štiky, karasi, sumci, tloušti,
bělice, okouni, slávičky
JINÉ ZAJÍMAVOSTI: Již několikrát tu byla při potápění objevena munice z 2. světové války,
hlavně hlavice protitankových střel. Naposledy jsme tu našli hlavici při ponoru v prosinci 2016. Jednalo se o samostatnou hlavici bez výmětnice. Na první pohled tedy není
jasné, zda hlavice byla vystřelena a je tudíž
odjištěna a může být velmi nebezpečná. Při
předchozím nálezu v březnu 2016 se z tohoto důvodu Policie dokonce rozhodla s hlavicí
nemanipulovat a musela být odpálena přímo pod vodou. V minulosti odsud bylo Policií ČR vyloveno i několik aut, kterých se takto chtěli zbavit zloději.
DŮLEŽITÉ INFORMACE: Je velmi pravděpodobné, že v lomu budou ještě další protitankové
střely či jiná munice z druhé světové války.
Pokud byste nějakou našli, tak s ní nemanipulujte, ideálně označte místo nálezu bójkou a nahlaste na linku 158.
NEJBLIŽŠÍ BAROKOMORA: Almedea, Masarykova 94, Ústí nad Labem
n

Plastové přepravky na lahve jsou zde také častým artefaktem.

Takhle to vypadá, když se v pneumatice točí sumec.

Cesta na louku bývá po deštích hodně podmáčená.
Hlavice panzerfaustu, kterou jsme zde našli v prosinci 2016.

Ryby se většinou drží v hloubce do sedmi metrů.

