
60 WWW.BUDDYMAG.CZ 61 buddy potápění

Kraj: Karlovarský kraj
Nejbližší město: Rotava, Jindřichovice
 GPS: 50°17‘59.76“S  12°35‘16.43“V
Typ: lom
Maximální hloubka: 35 m
Průměrná viditelnost dle SP: 4 m
Nejlepší období na návštěvu: 
 Celoročně, za sněhu špatný přístup, 

silnice se neudržuje.
Provozovatel: Sokolovští potápěči.
Provozní doba základny: 
 Po telefonické dohodě.
Kontakt: Jarda Kučera, tel.: 723 701 756, 

kucera.diving@seznam.cz; Jan Fuchs, 
tel.: 776 769 569, fotofuchs@seznam.cz

Ceník: 
 100 Kč za potápěče, doprovod zdarma
Vstup: Přímo u vody jsou dva velké beto-

nové bloky, které se dají využít na na-
strojení lahví. Vstup do vody je bezpro-
blémový, ale necelých 20 metrů od něj 
je ve vodě val, nejlépe se přes něj do-

stanete vlevo u stěny, kde je největší 
hloubka.

Plnění lahví: Kompresor mají potápěči 
umístěný v Sokolově, přímo na místě 
není žádné zázemí, cena 10 Kč/litr.

Půjčovna potápěčského vybavení: 
 Po předchozí telefonické domluvě 

je možno zapůjčit lahve.
Ubytování: Ne.
Možnost parkování: 
 Ano, prakticky až u vody, zdarma
Stravování: Ne, lze využít restaurace 

v Sokolově nebo v Chodově
Příjezd na lokalitu: Před obcí Rotava 

budete projíždět obcí Jindřichovi-
ce, úplně na konci obce, těsně před 
cedulí konec obce odbočte doprava 
(po  levé ruce je  velká trafostanice), 
po cca 1 km se cesta prudce stáčí do-
leva, jeďte rovně na příjezdovou cestu 
k lomu (jsou u ní dvě otevřené závory), 
po cca 300 metrech je zamčená závora 
(odemčení či zapůjčení klíče je nutné 
domluvit se  sokolovskými potápěči), 
dále se držte vpravo, až se před vámi 
otevře pohled seshora na lom a  po 
cestě můžete sjet až dolu k vodě.

Popis lokality: Lom je poměrně vel-
ký, a pokud ho budete chtít celý obe-
plavat, tak si na to vyčleňte alespoň 
90 minut. Od vstupu se po bývalé pří-
jezdové cestě dostanete k výcvikovému 
platu v hloubce 5 metrů, odtud je vy-
vázaná linka k dělu, které se nachází 
v hloubce 12 metrů. Linka déle pokra-
čuje k zatopené štole v hloubce 18 me-
trů, jejíž vstup stráží permoník. Do štoly 
se velmi důrazně doporučuje nevstu-
povat a to ani na okraj, jelikož její stěny 
nejsou vyztužené a bubliny by horninu 
mohli narušit a uvolnit. Linka odsud 
pak pokračuje do nejhlubšího místa 
lomu. V jižní a západní části lomu pak 
najdeme zatopené stromy, ve kterých 
se zdržují ryby, potkat se zde dá i me-
trová štika. 

Atrakce pod vodou: Výcvikové plato, 
dělo, zatopená štola střežená permo-
níkem (do štoly nevstupujte, není nijak 
vyztužená a hrozí její zřícení); největší 
atrakcí je ale samotná hornina (nefe-
linický bazanit), který tvoří krásné ka-
menné varhany, ty najdeme na několi-
ka místech pod vodou.

Podvodní fauna: Raci, okouni, bělice, 
kapři, štiky.

Jiné zajímavosti: Voda je zde po celý rok 
extrémně studená a už od několika 
metrů hloubky má jen okolo 6 °C.

Důležité informace: Lom mají na 10 let 
pronajatý sokolovští potápěči a přístup 
k němu je uzamčen, potápění je  tedy 
možné pouze po dohodě s nimi (jsou vel-
mi vstřícní a domluvení vstupu je bez-
problémové), potápění je  možné vždy 
minimálně ve dvojici, sólo ponory ne-
jsou z bezpečnostních důvodů povole-
ny.

Nejbližší barokomora: Fakultní nemoc-
nice Plzeň, Eduarda Beneše 13, Plzeň 
– Bory. 

Na místě, kde se nyní nachází zatopený 
lom Rotava, byl dříve vrch Kernberg, kte-
rý vyčníval více než 70 metrů nad okol-
ní terén. Jednalo se vlastně o vyhaslou 
sopku s horninou zvanou nefelinický 
bazanit, která je velmi podobná čedi-
či. První známky o těžbě pocházejí již 
z 18. století, kdy se těžilo odlamováním 
takzvaných „kamenných varhan“, po-
stupně se hornina těžila ze stále větší 
hloubky (ložisko mělo nálevkovitý tvar) 
až i z přívodní dráhy vulkánu v hloub-
ce skoro 70 metrů. Těžba byla ukončena 
až roku 1995 z důvodu vytěžení ložiska. 
Vytěžený materiál se používal hlavně 
na výrobu štěrku, kostek a taviva. 
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Pohled od cesty a jižní část lomu

Na cestě k lomu je zamčená závora

Dělo v hloubce 12 metrů

Zadní část děla

Pivní helma poblíž štoly

Permoník střežící vstup do štoly

V lomu najdete i raky

Nefelinický bazanit 


