
Dnes se lokalita oficiálně jmenuje Žernosec-
ké jezero, ve skutečnosti se ale jedná o bý-
valou pískovnu, která byla zaplavena spodní 
vodou v 50. a 60. letech. Štěrkopísek, který 
se zde těžil, se používal například při stav-
bě Slapské a Orlické přehrady. Lokalita je 
však zajímavá tím, že zde pod vodou skon-
čila polovina původního pražského mostu 
Barikádníků. Při jeho bourání v 80. letech se 
jeho jednotlivé díly spouštěly na lodě (želez-
né vany) a po Vltavě a Labi byly převáženy až 
do již zaplavené pískovny v Píšťanech, kde 
byly potopeny na dno. Potopení posledních 
částí mostu se však ne úplně povedlo, na 
dně zaplavené pískovny totiž skončila díky 
vlně i loď, která díly přivezla, což je vlastně 
pro nás potápěče dnes dobře. Podobných 
kuriozit tu ale můžete najít víc, například 
u jednoho ze tří ostrůvků můžete najít čás-
tečně potopenou betonovou loď, ano čtete 
správně betonovou. Právě na této pískov-
ně se za minulého režimu testovala výroba 
betonových lodí.

KRAJ: Ústecký kraj
NEJBLIŽŠÍ MĚSTO: Píšťany, Litoměřice
GPS: 50°31‘37.96“S 14° 4‘35.30“V
TYP: pískovna spojená 
kanálem s řekou Labe
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA: 8 m
PRŮMĚRNÁ VIDITELNOST DLE SP: 2 m
NEJLEPŠÍ OBDOBÍ NA NÁVŠTĚVU: květen, červen
PROVOZOVATEL: 1. TPŠ plavecká škola 
a škola potápění Litoměřice
PROVOZNÍ DOBA ZÁKLADNY:  
po telefonické dohodě
KONTAKT: Eduard Šíf, tel.: 602 164 311, 
1tps@atlas.cz; www.1tps.cz
CENÍK: vstup a potápění zdarma, 
pronájem pozemku 500 Kč/noc
VSTUP: Pokud se domluvíte na otevření po-
zemku 1. TPŠ, tak je zde přístřešek s lavice-
mi pro snadné nastrojení, od něj to je k vodě 
asi 30 schodů, do vody se pak leze z plovou-
cího mola. Pokud se nedostanete na poze-
mek, dá se jít ještě z louky, která je kousek 
dál po příjezdové cestě vpravo. Vjezd na lou-
ku je však uzavřen závorou, takže to je od 
auta k vodě cca 100 metrů a vstup do vody 
není tak pohodlný jako z mola.
PLNĚNÍ LAHVÍ: ano, 7,6 kilometru od lokality 
v Litoměřicích na Písečném ostrově; cena 
100 Kč/lahev, pro členy SČP sleva 30 %; kon-
takt: Eduard Šíf, tel.: 602 164 311
PŮJČOVNA POTÁPĚČSKÉHO VYBAVENÍ:  
po předchozí telefonické domluvě
UBYTOVÁNÍ: možnost pronájmu pozemku 
pro stanování či zaparkování obytného 
automobilu; cena 500 Kč za noc
MOŽNOST PARKOVÁNÍ: ano, kousek od vstupu 
do vody, zdarma
STRAVOVÁNÍ: ne, lze využít restaurace 
v Litoměřicích
PŘÍJEZD NA LOKALITU: z Litoměřic jeďte směrem 
na Velké Žernoseky, nejdříve projedete obcí 
Želhostice, podjedete pod viaduktem a ná-
sledně přejedete železniční trať, po necelém 
kilometru je na konci rovinky odbočka do-
leva na most přes železniční trať, po přejetí 
mostu se dejte doleva a v následné pravoto-
čivé zatáčce se opět dejte doleva, po pár me-
trech máte vpravo vjezd na pozemek 1.TPŠ

Popis lokality

Vodní plocha má rozlohu okolo 90 hektarů, 
takže během jednoho ponoru ji určitě ne-
obeplavete. Pro potápění je určitě nejzají-
mavější severovýchodní zátoka, kde je pod 
vodou většina potopených atrakcí. Pokud 
půjdete do vody z mola od pozemku 1. TPŠ, 
najdete kousek od něj začátek vyvázané 
linky, která vás provede mezi jednotlivými 

české lokality
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Pohled na hladinu jezera ze vstupního mola, v pozadí hora Lovoš (570 m n. m.)

Vstup do vody z plovoucího mola je velmi pohodlný

píšťany
žernosecké jezero

Candát obecný a jeho „psí“ zuby, ty ho odlišují od candáta východního
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atrakcemi. Pokud se u rozcestníku s číslem 
1 dáte po levé lince, dorazíte po chvíli k vra-
ku lodě, linka vás dovede přímo na prostře-
dek lodě, nejlepší je tedy dát se doleva a ce-
lou loď obeplavat kolem dokola. Narazit zde 
můžete i na několik průlezů do podpalubí, 
vstup bych ale z důvodů velké kalivosti a vel-
mi malých prostorů nedoporučoval. Hned 
u lodi můžete najít dva kusy mostu Barikád-
níků, jsou to právě ty dva kusy, díky kterým 
se loď potopila. Pokud budete po linkách 
pokračovat dál, najdete i další části mostů, 
vše je místními potápěči krásně vyvázáno 
a podle přiloženého plánku se můžete vel-
mi dobře zorientovat, každé uvázání linky je 
navíc označeno číslem, které má barvu po-
dle příslušného okruhu. Pokud se sem vy-
dáte na přelomu května a června, kdy bývá 
i nejlepší viditelnost, máte šanci na mos-
tech narazit na velké množství candátů, kte-
ří si zde dělají hnízda. Viditelnost se zde ale 
může změnit k horšímu během pár hodin, 
a to díky propojení s Labem. Pokud se na 
Labi zvedne hladina (například tím, že po-
vodí pustí vlnu, aby mohla proplout nějaká 
větší loď), tak to prakticky vždy přináší „špi-
navou“ vodu, která z krásné několikametro-
vé viditelnosti udělá hrachovku s viditelnos-
tí třeba jen půl metru.
ATRAKCE POD VODOU: části původního mostu 
Barikádníků, potopená loď, která části mos-
tu převážela, vraky loděk a veslic
PODVODNÍ FAUNA: candáti, okouni, bělice, kap-
ři, štiky, sumci, želvy
JINÉ ZAJÍMAVOSTI: pokud budete mít štěs-
tí, můžete na lokalitě potkat i vodní želvy, 
které tu již několik let žijí, pravděpodobně 
se jedná o želvy nádherné, které sem vypus-
til někdo z chovatelů
DŮLEŽITÉ INFORMACE: do vody si s sebou určitě 
vezměte potápěčský nůž, jednak tu je po-
měrně dost rybářských vlasců, ale při špat-
né viditelnosti nebo při zaujetí sledováním 
vraku a částí mostů byste se mohli omylem 
zamotat i do natahaných vodících linek
NEJBLIŽŠÍ BAROKOMORA: Almedea, Masaryko-
va 94, Ústí nad Labem n

Přístřešek s lavicemi pro pohodlné nastrojení

Pacholata na boku potopené lodi

Brána na pozemek 1. TPŠ

Část původního pražského mostu Barikádníků Na dně pískovny můžete najít také škeble

Na přelomu května a června tu potkáte spoustu candátů, kteří trpělivě „sedí“ na hnízdech


