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Abstrakt 

 

Název:                        Analýza potápěčských lokalit v Jižních Čechách   

 

Cíle: cílem této práce je shromáždit dostupná data o potápěčských 

lokalitách Jižních Čech a analyzovat je. 

  

Metody:  rešerše, popisná analýza, terénní průzkum, rozhovor, dotazník, 

bádání. 

      

Výsledky:   popis lokalit. 

 

Klíčová slova: potápěčská lokalita, poloha, historie, členění. 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

Title:                          Analysis of diving locations in South Bohemia 

 

Objectives: objective of this thesis is to gather and to analyze available data 

related to diving locations in South Bohemia. 

  

Methods: background research, descriptive analysis, field survey, interview, 

questionnaire, observation. 

      

Findings:   description of locations. 

 

Keywords:  diving locations, position/locality, history, structuring.



 

 

8 

 

Obsah 

 

1. Úvod…………………………………………………………………………………10 

2. Teoretická východiska práce………………………………………………………...12 

 2.1 Vodní toky Jižních Čech………………………………………………........14 

  2.1.1 Řeky……………………………………………………………....14 

  2.1.2 Umělé vodní toky……….………………………………………...15 

  2.1.3 Jezera….…………………………………………………………..15 

  2.1.4 Rybníky….………………………………………………………..16 

  2.1.5 Údolní nádrže….………………………………………………….18 

 2.2 Potápění v Čechách…………………………………………………………19 

 2.3 Počasí v Čechách a vliv na potápění………………………………………..19 

 2.4 Fauna a flóra v Čechách…………………………………………………….20 

3. Cíle práce a úkoly práce……………………………………………………………..21 

4. Metodika práce………………………………………………………………………22 

4.1 Použité metody.…….………..…………………………………………......22 

4.2 Sběr dat.………………………..…………………………………………...22 

4.3 Analýza dat………...……………………………………………………….24 

5. Hlavní část.…………………………………………………………………………..26 

5.1 Potápěčské lokality Jižních Čech…………………………………………..26 

 



 

 

9 

 

5.1.1 Strakonicko – Blatná….…………………………………………....27 

   5.1.1.1 Historie lomů na Blatensku……………………………..27 

   5.1.1.2 Lom Řečice – Přední lom……………………………….30 

   5.1.1.2 Lom Škalí Chlum……………………………………….33 

   5.1.1.3 Lom Mačkov……………………………………………35 

   5.1.1.4 Lom Paštiky…………………………………………….38 

5.1.2 Prachaticko…………………………………………….…………...40 

  5.1.2.1 Světlohorská nádrž……………………………………...40 

  5.1.2.2 Husinecká nádrž………………………………………...43 

  5.1.2.3 Lom Těšovice…………………………………………...47 

5.1.3 Jindřichohradecko………………………………………………..…49 

   5.1.3.1 Pískovna Jindřiš………………………………………...49 

   5.1.3.2 Lom Babí hora – Sumrakov…………………………….52 

5.1.4 Táborsko.…………………………………………………………...54 

  5.1.4.1 Údolní nádrž Jordán…………………………………….54 

5.1.5 Českobudějovicko.………………………………………………....57 

   5.1.5.1 Lom Horní Slověnice…………………………………...57 

5.2 Typologie potápěčských lokalit…………………………………………….60 

6. Diskuze………………………………………………………………………………61 

7. Závěr..……………………………………………………………………………......62 

8. Seznam literatury…………………………………………………………………….63



 

 

10 

 

Úvod 

Touha pohybovat se, nahlédnout pod vodní hladinu, je stará jako lidstvo samo a 

dnes to není díky moderní technice a dostupnému vybavení není jen výsada 

specialně vybavených profesionálních potápěčů, ale v poslední době se tento sport 

více a více rozšiřuje i do sfér široké veřejnosti, k „rekreačním“ potápěčům. 

Potápěčem se v současnousti může stát, v případě splnění příslušného kurzu, 

skutečně každý zájemce o tento druh vodní rekreace.  Jediným závažným limitem 

zůstal pouze psychický, fyzický a zdravotní stav potápěče.  

 

Díky politickým změnám, které se uskutečnily na konci 90. let 20. století, se 

otevřely hranice a s nimi i nekonečné obzory blankytně modrého nekonečna 

světových moří a oceánů, pro nás žijící uprostřed Evropy. Boom zájmu o tuto 

aktivitu však nevděčí pouze naplnění základního práva občana na volný pohyb, ale 

také vědecko - technický pokrok, inovace v oboru a důkladnější poznání v oblasti 

fyziky a fyziologie člověka. Dalším nezanedbatelným aspektem zájmu o podvodní 

svět je skutečnost, že aktivity prováděné pod vodou, se staly součástí širšího 

celosvětového turistického průmyslu. Potápěčské aktivity jsou buďto prvotním cílem 

nabídky anebo jsou nabízeny jako vedlejší aktivita. Na turistickém odvětví je 

v současnosti ekonomicky závislá nejedna vyspělá země. Vědecko - technický 

pokrok a zkoumání nových materiálů přineslo potápění nejenom nové materiály, 

které jsou využívány pro výrobu potapěčského vybavení. Dále také i relativní 

komfort a pohodlí a při dodržování bezpečnostních zásad a standartů, také eliminaci 

nebezpečných a života ohrožujících situací při potápění. Garantem bezpečnosti se 

staly celosvětově aplikované výukové programy a školy potápění (CMAS, PADI, 

DIR PRO, SSI a další). Základním předpokladem pro získání základních a 

navazujících stupňů potápěčských licencí je na prvé místo řazeno důsledné 

dodržování bezpečnostních pravidel a standartů.   
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Ale dávno, před tímto jistě historickým okamžikem se v našich podmínkách, 

v našich přehradních nádržích, lomech, jezerech a rybních aktivně potápělo a čile 

potápí do dnešních dnů. Také díky českým průkopníkům tohoto sportu, se u nás 

sportovní potápění povzneslo. Proto cílem této práce je analyzovat a popsat potápění 

a potápěčské lokality v nejen v nejbližším okruhu Českých Budějovic,                      

ale v okresech Jižních Čech, konkrétně Strakonickém, Prachatickém, 

Jindřichohradeckém  a Českobudějovickém. 
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2. Teoretická východiska práce 

Řeky a jezera byly pro člověka nejdříve zdrojem obživy, později přišel na to,               

že po jejich hladině může dopravovat náklady, jaké žádný vůz neunese, naučil se 

využívat síly vody k pohonu mlýnů, pil a bucharů, a dokonce dokázal měnit toky řek, 

vytvářet zavodňovačí kanály a umělé vodní nádrže. Přesto tentýž člověk, který se plavil 

na důmyslných lodích, lovil ryby z hlubin a budoval náročná a rozsáhlá vodní díla, 

dlouho nevěděl mnoho o tom, co se děje pouhých pár metrů pod hladinou. Po celý 

starověk a středověk byl nejspíš jediným zařízením usnadňujícím potápění kámen 

urychlující sestup na dno. Zachovaly se sice reliéfy, které znázorňují muže dýchající 

z kožených měchů, a popisy primitivních zvonů již z doby dávno před počátkem našeho 

letopočtu, ale je to jen několik kusých informací, ze kterých je zřejmé, že pokud 

takováto zařízení skutečně existovala, nedočkala se příliš širokého použití. A tak 

v představách lidí obývaly svět pod hladinou nejrůznější fantastické bytosti, 

starověkými Sirénami počínaje a českým vodníkem opouštějícím vodu při měsíčním 

svitu za účelem provozování ševcovského řemesla konče (Novák, 1986). Z 5. století př. 

n. l. se zachovaly první zmínky o potápěčsko - vojenských akcích řeckých vojáků 

v bitvě u Syrakus. V 4. století př. n. l. jako první popsal Vegetius ve kize „De Re 

Militari“ použití potápěčské výstroje – potápěčských kukel se vzduchovými hadicemi. 

Z 16 století se dochovaly nákresy návrhů potápěčského vybavení z pera Leonarda da 

Vinciho. Z tohoto období také pocházejí první zprávy o potápěčském zvonu umožňující 

delší pobyt pod vodou, který rychle nalezl uplatnění zejména při vyzvedávání nákladů a 

výzbroje potopených lodí (Dobřichovský, 1987). 

Jinak tomu bylo u nás. Nedostatek potopených pokladů a přemíra pevné země,             

na které se valčí přece jenom nejlépe, vedly k tomu, že praktičtí lidé se o svět            

pod hladinou příliš nezajímali. První potápěč, o kterém se dochoval záznam z první 

poloviny 16. století, byl patrně nenapravitelný romantik, který se pokoušel odhalit 

tajemství Hranické propasti na Moravě. Zjistil, že jezero v propasti nemá dno, což by se 

někomu možná mohlo zdát jako poněkud chabý výsledek bádání, kdyby nebylo 

skutečnosti, že dodnes se ani potápěčům s modení výstrojí nepodařilo dna dosáhnout. 

Jméno tohoto odvážného předchůdce dnešních speleopotápěčů se bohužel nedochovalo  

(Novák, 1986).  
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Dobřichovský (1987) datuje historicky nejstarší potápění na našem území k roku 1350 

do období panování Karla IV., kdy se dle záznamu, potápěli ve Vltavě u mlýna dva 

italští potápěči, ve snaze nalézt poklad.  

A dále pak z doby husitských válek zřejmě pochází kresba potapěčského koženého 

obleku od neznámého německého autora. Kresba znázorňuje potápěče v obleku tvořící 

helmu s dvěmi zorníky a dýchací trubicí, která vede k hladině ke dvěma plovákům 

(Dobřichovský, 1987).  

Oblast, které se dotýká Analýza potápěčských lokalit v Jižních Čechách, je analyzovaná 

oblast vymezena povodím horního a částí středního toku Vltavy a nevelkým územím     

na Šumavě, náležícím povodí pramenných levostranných dunajských přítoků. 

Jihovýchodní výběžek Jihočeského kraje patří do povodí Dyje. Vodní plochy jsou zde 

členěny takto: 
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2.1 Vodní toky Jižních Čech 

2.1.1 Řeky  

Povodí Vltavy 

Největší přítok Labe na území našeho státu pramení na východním svahu Černé hory 

(1315 m. n. m.) u bývalé osady Bučina, v nadmořské výšce 1172 m. Od pramene      

přes Kvildu, kde mění severovýchodní směr svého toku na jihovýchodní, až po soutok 

s pravostranným přítokem Malou Vltavou na jižním okraji Borových Lad, se nazává 

Černý potok, dále až po soutok se Studenou Vltavou, nedaleko železniční stanice Černý 

Kříž, nese jméno Teplá Vltava. Od tohoto soutoku je označována již trvale Vltava.     

Od obce Horní Vltavice až ke vtoku do Lipenské údolní nádrže protéká meandrovitým 

tokem Vltavickou brázdou. Pod Lipnem je dnes její kamenité koryto, zaplněné 

množstvím velkých žulových balvanů, v důsledku odtoku vody z Lipenské nádrže 

podzemním odpadním tunelem, prakticky bezvodé. Pod Vyšším Brodem se Vltava 

prudce obrací k severovýchodu. V následující části toku protíká kaňonovitým 

antecedntním údolím s hlubokými zakleslými meandry. U osady Březí vstupuje           

na území Českobudějovické pánve, již protéká širokým mělkým údolím. U Hluboké   

nad Vltavou vniká Vltava opět do oblasti krystalinika, ve které vytváří hluboké zakleslé 

údolí celkově severojižního směru. Tento směr zachovává až ke svému vstupu             

do jižního výběžku Orlické nádrže pod Týnem nad Vltavou (Chábera, 1985).  

Povodí Sázavy 

Severovýchodní část území Jihočeského kraje odvodňují levostranné přítoky Sázavy. 

Nejvýznamnějšími jsou Pstružný potok, Želivka a Blanice (Chábera, 1985). 

Povodí Dunaje 

Nevelké území jihočeské oblasti Šumavy patří do povodí Dunaje, tj. pramenných oblastí 

levostranných dunajských přítoků Ilze a Grosse Műhl. Jsou to Červený potok, Světlá     

a Horský potok (Chábera, 1985). 
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Povodí Dyje 

Jihovýchodní část Jihočeského kraje (Dačicko a Slavonicko) náleží do povodí Dyje a je 

odvodňována především Moravskou Dyjí. Moravská Dyje vzniká na území 

Jihomoravského kraje, severozápadně do obce Pavlov. Teče jižním směrem, protéká 

rybníkem Černíč a severně od obce Velký Pečín vstupuje na území Jihočeského kraje. 

Z větších přítoků přijímá Moravská Dyje na území Jihočeského kraje Volfířovký potok, 

Bolíkovký potok a Vápovku (Chábera, 1985). 

2.1.2 Umělé vodní toky 

Přirozená vodí síť jižních Čech je doplněna pozoruhodnými umělými vodními stavbami 

– stokami. Na Třeboňsku jsou to dvě nejznámnější vodní cesty – Zlatá stoka a Nová 

řeka, jejichž hlavním účelem, který plní dosud, bylo napájet soustavu velkých rybníků 

v Třeboňské pánvi (částečně sloužily i voroplavbě). Na Šumavě byla vybudována 

feudálním rodem Schwarzenberků stoka Schwarzenberská a Vchynicko-tetovská (již 

mimo popisované území), které sloužily k plavení dřeva z kdysi těžko přístupných 

šumavských lesních komplexů (Chábera, 1985). 

2.1.3 Jezera 

Popisovaná oblast je velmi chudá na stojaté vody přirozeného původu tj. jezera.          

Na území Jihočeského kraje leží jedno z 5 jezer na české straně Šumavy – jezero Plešné 

(Balvanité) v nadmořské výšce 1090 m. Plešné jezero je jezerem smíšeného typu,        

tj. karové (hloubené) a hrazené morénou (ta je dobře patrná pod jezerem, kde val 

nakupených neopracovaných žulových balvanů vytváří rozsáhlé „kamenné moře“, 

dosahující výšky až 40 m). Jezero je odvodňováno dlouhým jezerním potokem 

zapojeným do Schwarzenberského plavebního kanálu. Hlavním významem Plešného 

jezera: je to důležitý rezervoár vody a významný přírodní výtvor (Chábera, 1985).  

Drobná rašelinná jezírka jsou v některých šumavských rašeliništích. Největší je velké 

jezírko Chalupské slati, poblíže soutoku Černého a Vydřího potoka. Několik velmi 

malých podzemních krasových jezírek (Purkyňovo, Čertovo, Blátivé, U vodopádu, 

Bezejmenné aj.) je v Chýnovské jeskyni v Pacově hoře, sv. od Chýnova (Chábera, 

1985). 



 

 

16 

 

2.1.4 Rybníky 

Velmi svérázným krajinným rysem jihočeské oblasti jsou rozsáhlé hladiny umělých 

vodních nádrží – rybníků. Spolu se stokami (průplavy) jsou názorným svědectvím 

přeměny přírody zásahem člověka, který dovedl přeměnit neplodný bažinatý kraj          

a hospodářsky, jej využít (Chábera, 1985). 

Začátek zakládání rybníků, určených pro racionální chov ryb, spadá v jižních Čechách 

do 13. století. Větší činnost v zakládání rybníků byla rozvinuta ve 14. století                 

za panování Karla IV.. Největší počet rybníků byl však založe, ku přospěchu šlechty,       

až v 16. století. Hlavními budovateli jihočeských rybníků jsou dva známí rybníkáři 

Štěpánek Netolický (1470 – 1538) a později proslulý regent rožmberského panství 

Jakub Krčín z Jelčan (1535 – 1604). Stavba velkých rybníků, prováděná prostým 

nářadím, v němž lopata a motyka byla hlavní pomůckou, nebyla lehkou záležitostí. 

Např. stavba největšího jihočeského rybníka Rožmberka trvala 5 let. Denně se na ní 

lopotilo za nízkou mzdu 5 – 6 grošů pražských, chléb a pivo více než 800 rybníkářů, 

kteří přemístili přes 750 000 m³, a robotou poddaní sedláci z okolních vesnic vozili 

hlínu, kámen, dřevo, chvojí a ostatní materiál na stavbu hráze (Chábera, 1985).  

Z původního velkého počtu jihočeských rybníků však mnohé v pozdějších dobách 

zanikly, takže jen necelá čtvrtina rybníků se zachovala až do dnešní doby. Byla            

to zejména třicetiletá válka, která přinesla mnoha rybníkům zkázu, i následující trvalé 

vylidňování zdejšího chudého kraje, způsobené válkami i hospodářskými krizemi. 

Teprve v 18. století nastal dočasný rozkvět jihočeského rybníkářství a po přechodném 

úpadku v následujícím období, vyvolaném přílišnou snahou po rožšíření orné půdy, 

byly poženy v druhé polovině 19. století, hlavně zásluhou Václava Horáka a po něm 

Josefa Šusty, ředitele třeboňského panství a významného teoretika a praktika rybničního 

hospodářství, pevné základy k dnešnímu modernímu a racionálnímu rybničnímu 

hospodářství (Chábera, 1985). 

Celkem je v Jihočeském kraji (1965) 7 665 rybníků o katastální výměře 32 141 ha         

a vodním objemu asi 450 mil. m³ (retenční objem 200 mil. m³ + stále nadržení 250 mil. 

m³). Svou plochou tvoří téměř 3 % z celkové plochy kraje a 61 % katastrální výměry 

všech rybníků ČSSR (53 000 ha) (Chábera, 1985). 
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Rybníky rozdělujeme podle původu jejich vody na nebeské, pramenité a potoční, resp. 

říční. Nebeské mají pouze dešťovou vodu, jsou mělké, a proto snadno vysychají. Jsou 

většinou menší velikosti. Pramenité rybníky jsou zásobovány vodou z pramenů a výbají 

proto málo výnosné. Převážná většina jihočeských rybníků je potočních nebo říčních 

(Chábera, 1985). 

Jihočeské rybníky, které tvoří významnou složku v hospodářském životě kraje, se dělí 

podle účelu na třecí (5 %), výtažné (35 %) a hlavní neboli kaprové (60 %). Výlov 

rybníků se děje obyčejně v říjnu, a to buď každoročně, nebo za 2 -3 roky (rybníky 

jednohorkové, dvouhorkové a tříhorkové). Každoročně se asi 10 % celkové rybniční 

plochy letní a osívá (většinou ovšem), aby se zvětšila jejich produktivita (Chábera, 

1985). 

Rybníky jsou hospodářsky využívané kromě chovu ryb a vodní drůbeže (kaprokachní 

hospodářství) též k těžbě travin (rákosu). Významná je i jejich funkce retenční, 

akumulační, rekreační a sportovní, důležitou úlohu plní při požárech. Příznivý je vliv 

velkých vodních ploch na klimatické a vegetační poměry blízského okolí. Rybníky 

ovlivňují též výšku hladiny podzemní vody v okolní krajině (Chábera, 1985). 
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2.1.5 Údolní nádrže 

Za jednu z nejstarších údolních nádrží v jižních Čechách možno považovat táborskou 

nádrž Jordán, která vznikla v roce 1492 přehražením Jordánského (Košínského) potoka. 

Jejím původním účelem bylo zabezpečovat dostatek pitné vody pro Tábor, zejména 

v době obléhání města. Jordán měl i význam strategický, protože znemožňoval přístup 

do Tábora od východní strany. Brzy po svém vybudování, byl Jordán využíván   i 

k chovu ryb (Chábera, 1985). 

V druhé polovině 18. století byly vybudovány na horních přítocích řeky Černé 

v Novohradských horách malé přehradní nádrže (Jiřická nádrž, Kapelníkova nádrž, 

Jitronická nádrž, nádrž Zlatá Ktiš, Mlýnská nádrž, Uhlišťská nádrž, Tisovská nádrž, 

Kachní nádrž), jejichž vody se využívalo k nadlepšování přítoků v době jarního plavení 

dlouhého a polenového dřeva. Vybudování těchto 8 nádrží a jezů s vorovými propustmi 

umožnilo splavnění Černé po její ústí do Malše a Pohořského potoka až po ústí            

do Černé. Podobně nevelké vodní nádrže, sloužící především plavení dřeva z poměrně 

těžko přístupných lesů, byly zřízeny přibližně v téže době na Šumavě – Roklanská 

nádrž, Světlohorská nádrž, Boubínské „jezírko“ aj. Uvedené umělé vodní nádrže 

nedosahují však ani zdaleka velikosti nově budovaných přehradních „jezer“, které se od 

nich odlišují též svou funkcí (Chábera, 1985). 

V současné době (1981) jsou na území Jihočeského kraje tyto údolní nádrže: 

 Údolní nádrž Soběnov 

 Údolní nádrž Sedlice  

 Údolní nádrž Husinec  

 Údolní nádrž Lipno I.  

 Údolní nádrž Lipno II.  

 Vodárenská skupina nádrží Karhov-Zhejral 

 Přehrada Landštejn  

 Římov  

 Údolní nádrž Orlík 
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2.2 Potápění v Čechách 

Kdo se naučí potápět v lokalitách v podmínkách panujících v Čechách, je dobře 

připraven. Tato myšlenka není z naší hlavy, ale jde o letité zkušenosti a praxi, získanou 

po letech potápění v tuzemských, tmavých, chladných a hlubokých vodách. Ne nadarmo 

se v těchto vodách rodí a vychovávají elitní potapěči a freediveři, kteří snesou srovnání 

s celosvětovou potapěčskou špičkou. V České republice se mimo moře setkáme 

prakticky se všemi druhy vod. Ať jde o řeky, nebo rybníky, jezera či pískovny, lomy, 

které pro nás zanechaly minulé generace a s ukončením těžby se pak zalévají vodou, 

kterou provozovatelé potápěčských základen zatraktivňují pořizováním velkých ryb 

nebo vkládáním rozmanitých artefaktů pod vodu. Trochu složitější je potápění 

v přehradách, kde nejde pouze o dohlednost, ale je nutné mimo jiné nutné dodržovat 

bezpečnou vzdálenost od koruny hráze a také brát v úvahu lodní dopravu. Nejsložitější, 

a dá se říci i „vysoká škola“ potápění, je pak potápění v jeskyních, zde je však třeba 

speciální výcvik a potápěč se stane cave diverem (Ravlyk, V. a kolektiv, 2011). 

2.3 Počasí v Čechách a vliv na potápění 

Potápění v českých vodách má svá specifika. Dohlednost v lokalitách bývá velice 

proměnlivá a dost často závislá nejenom na počtu potápěčů, ale i na počasí. Potápění 

kdy je dohlednost okolo 5 metrů, můžeme považovat za příznivou. Při velkých 

srážkových úhrnech, se většinou dohlednost znatelně zhoršuje, protože do vody jsou 

splavovány nečistoty z okolí. Tento jev se nejvíce projevuje v místech, která mají 

přítok, nebo jsou velké srázy, po kterých se může valit dešťová voda. V průběhu léta se 

pro změnu daří zooplanktonu a sinicím, které jsou ve vznosu a ztěžují viditelnost. 

Naopak v Čechách na otevřené vodě je patrně nejlepší viditelnost v zimních měsících. 

V našich vodách jde prakticky o nejlepší období pro potápění. Bývá velice dobrá 

viditelnost téměř na všech lokalitách. Nevýhodou je to, že většina vod dobrých pro 

potápění je pokryta ledovou vrstvou. Potápění pod ledem je velice náročné a vyžaduje 

velké množství zkušeností potápěčů než potápění v letních měsících (Ravlyk, V. a 

kolektiv, 2011). 
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2.4 Fauna a flóra v Čechách 

V lokalitách nacházejících se na našem území se vyskytují ryby a živočichové 

všemožných velikostí a tvarů. V lomech, které jsou provozovány potápěčskými kluby, 

jsou ryby pravidelně krmeny, početní stavy jsou regulovány, je zde zákaz rybolovu        

a mohou dorůst úctyhodých rozměrů. Nejčastějším zástupcem ryb je Kapr obecný, 

Karas obecný, Štika obecná, Okoun obecný. Vzácněji je možné pozorovat Jesetera 

velkého, Sumce velkého či Tolstolobika. Při nočních ponorech lze pozorovat Úhoře 

říčního. Na některých lokalitách se vyskytuje Rak evropský a Rak americký, který je 

agresivní a původního Raka evropského z lokalit vytlačuje. Vyjmenovat všechny 

živočichy vyskytujících se pod vodní hladinou v Čechách a na žádného nezapomenout 

snad ani nejde (Ravlyk, V. a kolektiv, 2011). 
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3. Cíle a úkoly práce 

V každém roce, se nejenom díky komercionalizaci sportovního potápění v České 

republice, rozšiřuje základna aktivních potápěčů. Zvyšuje se zájem o potápění,              

o podvodní svět a o nevšední zážitky. Přesné počty, „nových“ potápějících se, nejsou 

známé. Registrace potápěčských licencí a potápěčů není v České republice 

v současnosti dle platné legislativy povinná. Avšak počty firem a společností, zabývající 

se podnikáním v daném odvětví, na prodej a servis potápěčského vybavení nebo 

nabídkami na získání potápěčských odborností či cestováním za potápěním neklesají, 

naopak viditelně rostou a s tím roste i jejich nabídka poskytovaných služeb. 

V nabídkách na cesty za potápěním popřípadě zájezdů, expedic, výprav, safari apod. 

výrazně převládají nabídky na potápění v zahraničních lokalitách, ať v moři, v jezerech 

nebo okrajově jeskyního potápění. Nabídky na potápění v potápěčských lokalitách        

v České republice, se omezuje na potápěčské lokality komerčního charakteru                 

a v omezených počtech. Toto souvisí s obecným nedostatkem kvalitních potápěčských 

lokalit a terénů v České republice.  

Cílem této bakalářské práce je shromáždit dostupná data a informace o potápěčských 

lokalitách Jižních Čech a analyzovat je. Úkolem bakalářské práce v prvé fázi bude 

studium dostupné literatury, periodik souvisejících s danou problematikou, 

internetových a archivních zdrojů. V následující fázi budou získaná data a informace 

seřazena, roztříděna a ověřena fakta studiem zdrojů informací. Úkolem další fáze bude 

typologické rozčlenění vytypovaných potápěčských lokalit. V další fázi provést terénní 

průzkum vytypovaných potapěčských lokalit. Popsat vytypované potápěčské lokality, 

konkrétně jejich GPS polohu, přístup k potápěčské lokalitě, jejich obecnou historii        

a historii potápěčskou, parametry vodní plochy délku, šířku, hloubku a dohlednost 

v době průzkumu, profil dna, nabízené služby potápěčům a výskyt zástupců fauny a 

flóry.                                                                                                                                   
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4.  Metodika práce  

4.1 Použité metody  

Metodami, které byly použity k vypracování bakalářské práce Analýza potápěčských 

lokalit Jihočeského kraje, jsou následující: rešerše, popisná analýza, terénní průzkum, 

rozhovor, dotazník a bádání. 

Rešerše byla použita při sběru a třídění sebraných dat z dostupné literatury, periodik 

souvisejících s danou problematikou, internetových a archivních zdrojů.  

Popisná analýza byla použita při sběru informací, analýze získaných dat o dané 

problematice a vychází z poznatků získaných studiem literatury. 

Terénní průzkum vybraných potapěčských lokalit byl proveden na základě shromáždění 

dat z dostupné literatury, periodik související s danou problematikou, internetové 

ankety, schůzkami se zástupci místní potápěčské komunity, internetových a archivních 

zdrojů. 

Rozhovor byl využíván při vyhledávání potápěčských lokalit, sběru informací o 

potápěčských lokalitách. Formy rozhovoru – tváří v tvář a telefonicky. 

Dotazník byl využit k získání informací o potápěčských lokalitách. 

Bádání bylo využíváno v regionálních muzeích a Báňském úřadu.  

4.2 Sběr dat 

Pracovní postup a harmonogram shromažďování dat danné problematiky, byl 

následující:  

 studium dostupné literatury vztahující se k řešení úkolu bakalářské práce od 

autorů literárních děl – Langpaulové, Nováka, Ravlyka a kolektivu, Vondráška. 

 studium odborných periodik a novin v Oddělení periodik Jihočeské vědecké 

knihovně související přímo s tématikou bakalářské práce: Vodní revue ročníky 

1969 – 1991, 2004 a 2005, čtvrtletník Dobrá Voda – nová vodní revue ročníky 

1998 – 2012, Buddy resp. Potápěč Buddy 2007 – 2012 a Oceán 2000 – 2012. 
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 sběr dat o potápěčských lokalitách z internetových zdrojů jako jsou například 

www.stranypotapecske, www.scuba.pes.cz, www.potapenivcr.cz, www.adrex.cz 

www.volny/smolikr/divesites.htm. 

 vypracování a odeslání dotázníku příloha 1 potápěčským klubům v Jižních 

Čechách s cílem získat nejpodrobnější informace o potápěčských lokalitách – 

Aquaclub ČB, Calypso KSP, Klub sportovních potápěčů JU České Budějovice, 

Manta ETE, Octopus club, Subaquaklub Delfín, Tethys Jindřichův Hradec, Klub 

potápěčů Blatná a Potápěči Tábor. 

 získávání informací o možnostech potápění v lokalitách Jižních Čech 

rozhovorem s lokálními potápěči – Hofmann Daniel (Česká asociace potapěčů), 

Brož Pavel (Kuboušek Water Sport), Lukáš Roďan (Subaquaklub Delfín) a v 

příslušných obecních a městských úřadech (Blatná, Jindřichův Hradec), 

kronikářů (Blatná, Rodvínov – Jindřiš), poslanecké kanceláře Michala Doktora 

(Horní Slověnice). 

 studium literatury související s tématikou bakalářské práce v Regionálním 

oddělení Jihočeské věděcké knihovny. Okruh studované literatury se týkal sběru 

vlastivědných, historických a regionálních informací vztahujících se k 

potápěčským lokalitám Jihočeského kraje. Konkrétně, se jednalo o literaturu o 

městech Tábor, Blatná, Jindřichův Hradec a Husinec, o Šumavě, o Jihočeském 

kraji a archivovaných ročníků regionálních deníků. 

 bádáním získané informace z oblastních a regionálních muzeí v Blatné, 

Jindřichově Hradci a z archivu Báňského úřadu v Plzni. 

 terénní průzkum potápěčských lokalit v Jihočeském kraji probíhal následovně:  

 8. 4. 2012 Lom Babí hora - Sumrakov, Pískovna Jindřiš 

 11. 4. 2012 Údolní nádrž Jordán  

 22. 4. 2012 Světlohorská nádrž, Lom Těšovice  

 4. 5. 2012 Pískovna Jindřiš  

 5. 5. 2012 Lom Řečice  - Přední lom, Lom Škalí Chlum,                     

Lom Paštiky 

 6. 5. Lom Mačkov, Husinecká nádrž  

 8. 6. 2012 Lom Horní Slověnice.  
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4.3 Analýza dat 

Data získaná v průběhu rešerše z dostupné literatury, periodik, od potápěčských klubů 

oslovených dotazníkem, schůzkami se zástupci místní potápěčské komunity, 

internetových a archivních zdrojů, z oblastních a regionálních muzeí, obecních a 

městských úřadů, kronikářů a průzkumu lokalit byla zanalyzována následovně: 

 odborné literatury vztahující se k tématu bakalářské práce „Analýza 

potápěčských lokalit Jižních Čech“ není mnoho. Autory odborné literatury, 

publikací využitých ke zpracování práce jsou Langpaulová, Ravlyk a kolektiv a 

Vondrášek. Vondrášek (2009) se soustřeďuje na precisní popis potápěčských 

lokalit 80 km úseku Vltavské kaskády od Zvíkova až po Slapy. V této publikaci 

jsou detailně popsány známé potápěčské lokality údolní nádrže Orlík, která je 

z větší části součástí Jihočeského kraje. Ravlyk a kol. (2011) v potápěčském 

průvodci popisuje lokality Jihočeského kraje – Blatná - Řečice, Husinec, Jindřiš, 

Lipno, Mačkov, Sumrakov a Jordán. Langpaulová (2001) se potápěčským 

lokalitám věnuje pouze heslovitě, a to seznamem nacházejícím se v závěrečné 

části publikace. 

 rešerší periodik byly vyhledány pouze kusé informace o potápěčských lokalitách 

v Jižních Čechách. V časopisu Vodní revue to jsou články o potápěčských 

lokalitách nacházejících se v okolí Blatné; v časopise Oceán příspěvky o 

lokalitách Jordán, Těšovice, Blatná - Řečice, lokality Orlické přehrady. 

V časopise Dobrá voda článek vztahující se k lokalitě Blatná – Řečice. 

 data uveřejňovaná na internetových stránkách jsou místy nepřesná. 

Nejspolehlivějším zdrojem z výše jmenovaných internetových stránek jsou 

www.stranypotapecske (Sládek, T., Šraier, Z., 2012), na kterých lze nalézt 

nejucelenější přehled potápěčských lokalit dotčené oblasti. Na ostatních 

internetových strankách jsou publikovány nepřesnosti, nebo nejsou dostatečně 

aktualizované. 

 výsledek dotazování potápěčských klubů Jihočeského kraje jsou odpovědi klubů 

Tethys Jindřichův Hradec příloha 2 a Klubu potápěčů Blatná příloha 3. Klub 

Tethys se na území České republiky provádí ponory pouze v lomu v Horní 

Cerekvi, který se nachází v kraji Vysočina. Klub potápěčů Blatná využívá 
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k potápění lokality v Jihočeském kraji Blatná – Řečici, Mačkov a Orlickou 

přehradu. Další informace k tématu se touto metodou nepodařilo shromáždit. 

 metodou rozhovoru byly získány doplňující data, v té době, k již získaným 

informacím získaných předchozími metodami. Nejvíce dat se podařilo 

shromáždit od respondentů – potápěčů. 

 rešerší literatury k tématu práce v Regionálním oddělení Jihočeské věděcké 

knihovny byly shromážděny ucelené informace vlastivědného popřípadě 

historického charakteru. 

 badatelskými návštěvami v muzeích v Blatné, Jindřichově Hradci a v Archivu 

báňského úřadu v Plzni byly shromážděny kusé informace o historii 

potápěčských lokalit. 

 terénní průzkum potápěčských lokalit byl nejbohatším zdrojem spolehlivých 

informací zkoumaných potápěčských lokalit. 
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5. Hlavní část 

5. 1 Potápěčské lokality Jižních Čech 

Hlavní část práce obsahuje popsané potápěčské lokality nacházející se na území Jižních 

Čech. 

 potápěčské lokality nacházející se v nádržích Lipno a Orlík nejsou v hlavní části 

uvedeny z důvodu velikosti vodní plochy nádrží. Jedná se spíše o potápěčské 

terény s velkým množstvím potápěčských lokalit, míst vhodných pro potápění. 

 potápěčské lokality jsou rozčleněny geograficky, dle okresů, do jednotlivých 

oblastí – Strakonicko - Blatná, Prachaticko, Jindřichohradecko a 

Českobudějovicko.  

  potápěčské lokality jsou dále popisovány v níže uvedených kapitolách, součástí 

popisu potápěčských lokalit jsou veškeré dostupné informace shromážděné 

rešerší literatury a internetových zdrojů, terénním průzkumem, dotazováním, 

rozhovory a bádáním.  

 součástí kapitoly Strakonicko - Blatná je kapitola vztahující se k historii lomů 

této oblasti – Historie lomů na Blatensku. 

 struktura kapitol popisujících jednotlivé potápěčské lokality je následující: 

 název potápěčské lokality 

 mapka potápěčské lokality 

 obrázek potápěčské lokality 

 poloha potápěčské lokality souřadnicemi geografického systému      

WGS-84 

 přístup k potápěčské lokalitě 

 historie potápěčské lokality 

 služby pro potápěče 

 potápění – obsahuje velikostní parametry potápěčské lokality, dohlednost 

v době průzkumu, profil dna, vstup do vody a zajímavosti 

 fauna potápěčské lokality. 
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5.1.1 Strakonicko – Blatná 

 

5.1.1.1 Historie lomů na Blatensku 

 

16. – 18. století 

 

I když se blatenská žula využívala podle potřeby již ve středověku, první písemná 

zpráva o ní pochází z roku 1515, kdy psal Jiřík z Adlaru, purkrabí na zámku Orlík, panu 

Kryštofu ze Švamberka, že poslal zedníka Petra na Blatnou, aby tam ohledal kámen a 

přitom lámal. Při stavbách menších venkovských kostelů na Blatensku bylo patrně této 

žuly užíváno a důsledkem je jednoduchost a hrubší zpracování kamenických článků 

staveb (Machovec, 1969). 

 

O působení kameníků z Blatné na sousedních panstvích svědčí zápis v registrech 

velkostatku Zbíkov z roku 1551 o vydání Ondrovi, kameníku z Blatné dvanácti kop za 

nalámání osmi hromad kamene u Cerhonic. V 17. století bylo určitým kamenickým 

centrem Lnářsko, kde působila řada kamenických mistrů. V Blatné bydlel kamenický 

mistr Dominik Fontana, který v roce 1681 pracoval na stavbě zámku v Bezděkově. 

Mnoho hmotných pramenů o působení domácích kameníků na Blatensku nacházíme 

v 18. století. Kameníci zhotovovali polní kamenné kříže, mezníky na hranicích 

pozemku, schody, desky na podlahy, křtitelnice do kostelů, kamenné džbery, žlaby a 

ostění oken. Kamenickými rodinami na Blatensku byli Berkové, Krejčové a Fialové. 

Kameníci měli společný cech se zedníky a na cechovní korouhvi měli zlaté zednické 

náčinní v modrém poli. Ještě v 18. století bylo využíváno označení kameník pro toho, 

kdo kámen tesal, a skalník pro toho, kdo kámen lámal (Machovec, 1969). 
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19. – 20. století 

 

O kamenické práci na Strakonicku v 19. století se dochovalo velmi málo zpráv. Její 

existenci nám však dokládají různé kamenické výrobky, tu a tam umístěné ve stavbách 

z té doby. K většímj rozvoji kamenictví jistě přispělo zrušení cechovních organizací v r. 

1859 i s jejich nepřehlednou soustavou nejrůznějších předpisů, zákazů a nařízení 

(Machovec, 1969).  

 

Masový rozvoj kamenického řemesla na Strakonicku, zejména na Blatensku, nastává na 

úplném sklonku 19. století. Zákon č. 193 o koncesovaných živnostech umožňoval 

provádět nadále kamenické práce v lomech jen koncesovaným kamenickým mistrům. 

V Blatné – Řečici jím byl Václav Suchý a v Kadově Jan Baron. Po postavení železniční 

tratě přes Blatnou v roce 1899 se otevřely pro kamenické výrobky velké možnosti 

odbytu. V poměrně krátké době zde vznikla řada kamenických firem. Díky jim našla 

Blatenská žula cestu do celé řady evropských zemí (Machovec, 1969).  

 

Při těžbe a zpracování kamene získalo pracovní uplatnění nemálo obyvatel. Do práce 

v lomech se zapojili drobní zemědělci, kterým vyhovovalo druhé zaměstnání v místě 

bydliště. Téměř v každé obci na Blatensku bydlelo několik kameníků. 

Na Blatensku bylo vždy dostatek vhodného kamene. Jestliže dříve byly zpracovávány 

především četné bludné kameny, kterým se říkalo „mungle“, kamenické firmy 

zaměstnávající více dělníků těžily kámen v lomech (Machovec, 1969).  

 

Kolem roku 1920 pracovalo v Blatné a okolí na 300 kameníků a pomocných dělníků 

v lomech. Sortiment výrobků byl velký. Vyráběly se například dlažební kostky, 

chodníkové obruby, patníky, mezníky, schody, parapety, římsy, mostní kvádry, 

pomníky a sloupy (Chábera, S., 1985). Vytěžená žula také poskytovala výborný štěrk, 

který se dříve tloukl ručně ve všech žulových lomech z odpadu (Machovec, 1969). 

 

Hospodářská krize třicátých let zasáhla svými neblahými důsledky rovněž kameníky. 

V roce 1932 měla na Blatensku z původních 200 kameníků práci sotva desetina. Mnozí 

kameníci museli v době krize opustit své domovy a vydat se za prací do ciziny. Rovněž 

za druhé světové války byla řada kameníků nasazena na nucené práce do Německa. 
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V červnu 1942 byla téměř ve všech lomech zastavena práce. V provozu zůstaly jen dva, 

v nichž se pracovalo až do konce války (Chábera, S., 1985).   

 

V letech 1938 až 1943 se pracovalo v největším lomu u Blatné nedaleko hal Českých 

závodů motocyklových a Česká společnost pro průmysl kamenický v Praze zde 

zaměstnávala 120 lidí. Skále se říkalo krátce „česká“. Odtud se exportovaly kvádry 

nejen do Prahy, Bratislavy a řady dalších českých a slovenských měst, ale i do Vídně, 

Lince a Salcburku (Machovec, 1969). 

 

V roce 1945 došlo k opětovnému vzestupu kamenické výroby. Znárodněním vznikl 

z bývalých firem specializovaný kamenický podnik pod národní správou a od 1. ledna 

1951 Západočeský průmysl kamene se sídlem v Blatné (Chábera, S., 1985).  

 

V roce 1967 se v okolí Blatné, po upuštění od těžby v lomech u Paštik a v lese Dubiny u 

Bezdědovic, těžila žula jen ve třech lomech: Řečice, Chlum a Vahlovice. 

V kamenolomu Řečice pracovalo 30 zaměstnanců a celková měsíční těžba 

zpracovatelské žuly byla 600 – 800 tun. V kamenolomu Chlum v lese Škalí bylo 

zaměstnáno 40 zaměstnanců a měsíční těžba činila 1 100 tun zpracovatelného kamene 

v hodnotě kolem 200 tisíc Kč. V lomu Balkov u Mačkova se drtil štěrk v elektrických 

drtírnách (Machovec, 1969). 

 



 

 

30 

 

5.1.1.2 Lom Řečice – Přední lom 

 

   

   Obrázek č. 1 – Mapka lom Řečice zdroj: Mapy.cz, s.r.o. 
 

 

 

   Obrázek č. 2 – Lom Řečice I. zdroj: Vlastní archiv 
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Poloha potápěčské lokality 

 

49°26'6.003"N, 13°51'43.452"E 

 

Přístup k potápěčské lokalitě 

Z Blatné směr Plzeň. Na konci Blatné u benzínové pumpy vpravo, přes přejezd a most, 

na křižovatce vlevo k silu. Od sila dále k obci Řečice, před začátkem obce u lomu 

vpravo na polní cestu. Po 60 m je možnost zaparkovat na louce. Lom leží vlevo od 

cesty. V bezprostřední blízkosti potápěčské lokality je lom s probíhajícími těžebními 

pracemi.  

 

Historie potápěčské lokality 

Po ukončení těžby v tomto povrchovém lomu a jeho zatopení byl lom využíván 

obyvateli blízkého okolí k rekreačním účelům a také potápěči 

organizovaných Svazarmem. Roku 1974 se zde pořádal 1. Jihočeský pohár a mistrovství 

ČSSR ve střelbě pod vodou dle sovětských propozic, jak uveřejnil Ploner (1974) 

v periodiku Vodní revue. V roce 2003, byl lom odkoupen osmi spoluvlastniky. Po 

tragické události v roce 2004, kdy v lomu utonul mladý muž, byl lom oplocen a tím 

byla zajištěna regulace vstupu do lokality viz. Seznam příloh obrázek č. 1, obrázek č. 2.  

 

Služby pro potápěče 

Po domluvě je možnost naplnění lahví. 

 

Potápění 

Vstup do lokality je možné po předchozí domluvě s funkcionáři České asociace 

potápěců (Mgr. Daniel Hofman, Legií 526/II, 389 01 Vodňany, mob.: 774961805 v roce 

2012). Potápění je zpoplatněno částkou 100 Kč pro nečleny a 50 Kč pro členy České 

asociace potápěčů, platba v hotovosti na místě.  

 

Profil dna a klesání má tvar schodů v hloubkách 6 m, 9 m, 12 m. Velikost nádrže je      

65 × 58 m obrázek č. 2, viz. Seznam příloh obrázek č. 3, naměřená maximální hloubka 

zde byla 23,6 m. Dohlednost v době průzkumu 5. 5. 2012 byla výborná, v hloubce 3 m 

až 8 m a v hloubce 6 m 5 m. Vstup do vody je možný z malého mola, nebo z kamenné 

plotny z břehu. 
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Fauna potápěčské lokality 

Lokalita je zarybněna a lze pozorovat tolstolobiky, hejno velkých kaprů, štiky, sumce, 

okouny a plotice. Roku 2008 byl poprvé potvrzen výskyt sladkovodních medůzek 

Craspedacusta Sowerbyi. Pravidelně se zde vyskytují v letních a podzimních měsících. 

Medůzky jsou predátorem, který se živí zooplankonem, ten loví svými žahavými 

chapadly, kterých může mít v dospělosti až 400. Nechává se unášet vodou a čeká na 

vhodnou kořist, kterou paralyzuje a poté přijme otvorem ve středu svého těla. Struktura 

těla medůzek je transparentní s bílým až zelenkavým nádechem a dorůstá velikosti 2 – 3 

cm. Na výskyt medůzek upozornila Matějková (2009). 
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5.1.1.2 Lom Škalí Chlum 

      

 

Obrázek č. 3 – Mapka lom Škalí Chlum zdroj: Mapy.cz, s.r.o. 

 

 

Obrázek č. 4 – Lom Škalí Chlum, těžební prostor zdroj: Vlastní archiv 
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Poloha potápěčské lokality 

49°26'18.762"N, 13°51'19.719"E 

 

Přístup k potápěčské lokalitě 

Z Blatné směr Plzeň. Na konci Blatné u benzínové pumpy vpravo, přes přejezd a most, 

na křižovatce vlevo k silu. Od sila dále do obce Řečice, po průjezdu obcí, přes hráz 

rybníka do kopce k lesu. Ve stoupání vlevo se za zamčenou branou nachází lom viz. 

Seznam příloh obrázek č. 4.  

 

Historie potápěčské lokality 

Zmínky o počátku využívání této lokality k potápění, nebyly zjištěny. První zmínka je 

datována k 16. 9. 1984, kdy se zde konalo přezkoušení na kvalifikační stupeň Bronzový 

odznak - praktická část zkoušky. Uváděná dohlednost pod vodou 2 – 3 m. Přezkoušení 

technicky zajišťoval Klub sportovních potápěčů Tábor (Maťák, 1984).  

Od 22. 11. 1999 bylo vydáno důlní povolení a do současnosti probíhá v lomu        

Chlum u Blatné těžba granodioritu obrázek č. 4. Vytěžená surovina je využita jako 

stavební kámen – drcené kamenivo.  

 

Služby pro potápěče 

V místě lokality nejsou poskytovány žádné služby pro potápěče. 

 

Potápění 

V době průzkumu 5. 5. 2012 zde probíhala těžba. Lom je odčerpán. 

 

Fauna potápěčské lokality 

Lom je odčerpán. 
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5.1.1.3 Lom Mačkov 

 

 

Obrázek č. 5 – Mapka lom Mačkov zdroj: Mapy.cz, s.r.o. 

 

 

Obrázek č. 6 – Lom Mačkov zdroj: Vlastní archiv 
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Poloha potápěčské lokality 

49°23'42.963"N, 13°53'2.718"E 

 

Přístup k potápěčské lokalitě 

Z Blatné směr Mačkov. Po 2 km a projetí obce a přejezdu po 500 m vlevo oplocený 

áreál Automotoklubu Mačkov. Automobil je možné zaparkovat na nezpevěném 

parkovišti pro cca. 4 vozidla u silnice naproti areálu, vjezd přímo do areálu bývalého 

lomu je zakázán viz. Seznam příloh obrázek č. 5. 

 

Historie potápěčské lokality 

V lomu byla těžba zahájena v roce 1952 a ukončena byla 1978 z důvodu zatopení 

těžební jámy. K uvažovanému zavážení lomu odpady z Blatné a okolí nedošlo, lom a 

okolní pozemky byly převedeny tehdejšímu národnímu podniku Tesla. Národní podnik 

Tesla postavil pistolovou střelnici využívanou sportovními střelci a tehdejšími 

bezpečnostními sbory - Veřejnou bezpečností. Zatopenou část lomu provozovala 

skupina potápěčů jako výcvikovou lokalitu. V roce 1987 byl lom převeden do 

organizace Svazarm Mačkov jako braněsportovní zařízení. Roku 1990 po zrušení 

Svazarmu, byl jako nástupnická organizace ustaven Automotoklub Mačkov. 

 

Vlastnictví potápěčské lokality 

Vlastníkem lomu je Automotoklub Mačkov. Vstup a potápění je možné pouze po 

domluvě se zástupci Automotoklubu (např. Petra Cabicara na tel. 605831862, v roce 

2012) a je zpoplatněn částkou 100,- Kč za potápěče, nepotápěči mají vstup do areálu 

zdarma. Nejvhodnější dobou pro ponor v této lokalitě je v období před a po letních 

prázdninách, po tomto období je lom využíván k rekreačním účelům. 

 

Služby pro potápěče 

V místě lokality nejsou poskytovány žádné služby pro potápěče. 
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Potápění 

Vstup do vody je komfortní a je možný z několika míst lomu bezprostředně u vstupu do 

areálu, a to z malého mola viz. Seznam příloh obrázek č. 6, z kamených ploten po 

obvodu břehu lomu, nebo z malé písečné pláže viz. Seznam příloh obrázek č. 7. 

Velikost vodní plochy je cca. 110 × 86 m obrázek č. 6, maximální naměřená hloubka 

během průzkumu lokality 8 m, profil dna a nádrže odpovídá charakteru zatopených 

lomů, břeh se prudce láme do hloubky 6 m a pak pozvolna do až hloubky 8 m. Jedinou 

vyjímkou je oblast břehu s malou pláží s pískem, v tomto místě je klesání dna lomu 

pozvolné. Dohlednost 6. 5. 2012 v hloubce 5 m činila 3 m, v hloubce 3 m činila 6 m. 

 

Fauna potápěčské lokality 

Bezprostředně po zanoření je možné sledovat hejno zvědavých kaprů a při pohybu 

podél stěn zatopeného lomu a mělčiny u písečné pláže početné hejno okounů. Lokalitu 

též obývají hojně zástupci mlžů – škeble rybniční a slávička mnohotvará, která je 

přichycena ve štěrbinách mezi kameny a její přítomnost prozrazují zbytky lastur 

nalezených po celém obvodu lomu. 
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5.1.1.4 Lom Paštiky 

 

 

Obrázek č. 7 – Mapka lom Paštiky zdroj: Mapy.cz, s.r.o. 

 

 

 

Obrázek č. 8 – Lom Paštiky zdroj: Vlastní archiv 
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Poloha potápěčské lokality 

49°26'43.301"N, 13°54'8.479"E 

 

Přístup k potápěčské lokalitě 

Paštiky jsou součástí obce Bezdějovice. Obec, v jejímž katastru se lokalita nachází, je 

od Blatné vzdálena 3 km. Cesta z Blatné do Paštik je výborně značena, v obci nachází 

významná kulturní, sakrální památka – barokní kostel. Po příjezdu do obce se po levé 

straně tyčí nad obcí kostel s přilehlým hřbitovem. Na konci hřbitova odbočkou na úzkou 

polní cestu vpravo, po 500 m je možné zaparkovat na malém rozcestí, nebo pokračovat 

dále do mírného kopce cca. 80 m přímo k lomu viz. Seznam příloh obrázek č. 8. Okolí 

lomu je opatřeno cedulkami zakazujícími vstup, v době průzkumu 5. 5. 2012 nebyla 

pozorována žádná snaha o regulaci vstupu k lomu ani jeho nejbližšímu okolí.   

 

Historie potápěčské lokalit 

Viz. kapitola Historie lomů na Blatensku. 

 

Služby pro potápěče 

V místě lokality nejsou poskytovány žádné služby pro potápěče. 

 

Potápění 

Pohodlný vstup do lomu s vybavením je možný pouze z jednoho místa, a to nedaleko 

vjezdu po úzkém kamenném schodišti viz. Seznam příloh obrázek č. 9. Vstup do vody 

z jiného místa lomu je znemožněn 2 – 6 m vysokým kamenným břehem čnícím nad 

hladinou viz. Seznam příloh obrázek č. 10. Sládek a Šraier (2012) uvádějí rozlohu vodní 

plochy 70 × 49 m, maximální hloubku lokality 10 m a dno je zaneseno listím a jehličím. 

Na severní straně lomu se nachází v malé hloubce kamenné bludiště, na jižní straně 

rameno jeřábu. V době průzkumu byla hladina lomu znečištěna plastovými odpadky a 

uhynulými rybami, také přilehlý břeh lomu byl místy znečištěn odpadem a fekáliemi.  

 

Fauna potápěčské lokality 

V době průzkumu nebyla zaznamenána. 
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5.1.2 Prachaticko 

 

5.1.2.1 Světlohorská nádrž 

 

 

Obrázek č. 9 – Mapka Světlohorská nádrž zdroj: Mapy.cz, s.r.o. 

 

 

Obrázek č. 10 – Světlohorská nádrž zdroj: Vlastní archiv
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Poloha potápěčské lokality 

49°0'23.242"N, 13°43'43.493"E 

 

Přístup k potápěčské lokalitě  

Od Vimperka je lokalita vzdálena 8,5 km. Z Vimperka směr Strážný, ve stoupání 

odbočkou vpravo směr Lipka. Po průjezdu obcí, podjezdem železniční tratě a mostu 

přes Volyňku zabočit vlevo viz. Seznam příloh obrázek č. 11. V místě odbočky je 

možné zaparkovat vozidlo, dále je cesta vozidly povolena jen pro Lesy České republiky 

s. p.. Cesta dále pokračuje po zpevněné komunikaci lesem viz. Seznam příloh obrázek 

č. 12. Po pravé straně smíšeným smrkovo-bukovým a po levé straně smrkovým lesem, 

který lemuje koryto bývalého plavebního kanálu, řeky Volyňky. Cesta se klikatí a 

stoupá mírně vzhůru 1,2 km, poté se vlevo objeví mírně zkryta porostem Světlohorská 

nádrž viz. Seznam příloh obrázek č. 13. 

 

Historie potápěčské lokality 

Světlohorská nádrž (944 m. n. m.) byla vybudována v 19. století, její význam byl 

především retenční – sloužila jako zásobárna vody. Zadržená voda byla využívána 

zejména pro nadlepšování průtoků k plavení dřeva. Jejím přítokem je řeka Volyňka 

v pramenité části toku, která pramení nedaleko na východním svahu Světlé Hory (1123 

m. n. m.) viz. Seznam příloh obrázek č. 14 (Anděra, M., 2003). 

 

Služby pro potápěče 

V místě lokality nejsou poskytovány žádné služby pro potápěče. 

 

Potápění 

Kamennou hráz lemují po jejím obvodě vzrostlé smrky, v místě přítoku Volyňky je 

Světlohorská nádrž je zanášena sedimentem viz. Seznam příloh obrázek č. 15. V místě 

přítoku Volyňky je břeh nádrže vlhký, promáčený se vzrostlými olšemi. Velikost nádrže 

je cca 73 × 73 m a její maximální hloubka u hráze je 6,5 m obrázek č. 10. Dohlednost 

v době průzkumu lokality 22. 4. 2012 činila v hloubce 5 metrů – 3 metry. Profil dna 

nádrže u hráze strmě klesá, směrem k přítoku Volyňky plynule stoupá. 
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Fauna potápěčské lokality 

Fauna pod vodní hladinou v době průzkumu nebyla zaznamenaná.  Na mělčině u břehu 

byly pozorovány nakladená vajíčka obojživelníků. Dle Anděry se ve Světlohorské 

nádrži, díky její acidilitě, vyskytují unikátní druhy zooplanktonu. 
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5.1.2.2 Husinecká nádrž 

 

 

Obrázek č. 11 – Mapka Husinecká nádrž zdroj: Mapy.cz, s.r.o. 

 

 

 

Obrázek č. 12 – Husinecká nádrž, břeh zdroj: Vlastní archiv 
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Poloha potápěčské lokality 

49°2'10.082"N, 13°59'4.653"E 

 

Přístup k potápěčské lokalitě  

Z Prachatic 7 km směr Vimperk, Husinec. V Husinci pokračovat dále směr Vimperk, na 

téměř na konci města na křižovatce odbočit vlevo, směr Husinecká nádrž. Po 2 km přes 

zděnou hráz, dále do kopce 1 km v prudké levotočivé zatáčce 180 ° odbočit vpravo na 

lesní cestu. Po 200 m na hranici lesa se nachází závora a místo pro zaparkování. Dále je 

přístup k břehu vodní nádrže možný pouze pěšky po zpevněné lesní cestě. Cesta klesá, 

klikatí se lesem 1,4 km, u turistické informační cedule viz. Seznam příloh obrázek č. 16 

je možné bezpečně projít smrkovým porostem až k hladině nádrže. Na písčitém břehu 

s velkými kamenými solitéry obrázek č. 12, je v bezpečné vzdálenosti od bójí 

vyznačující 400 bezpečnostní zónu od koruny hráze, možný vstup do nádrže. 

 

Historie potápěčské lokality 

Údolí řeky Blanice trpělo odedávna každoročními povodněmi, které opakovaně 

působily velké škody na pozemcích, na budovách a dokonce přinášely i ztráty na 

životech. Naproti tomu v době sucha mělo celé území nedostatek vody. Po mnoha 

průzkumech koncem 20. let odborníci došli k závěru, že pouhá regulace řeky Blanice 

nepomůže a že definitivní nápravy by bylo možné docílit jen vybudováním vodní 

nádrže, která by zadržovala přívalovou vodu a nadlepšovala průtok vody v době sucha 

(Husinec, 2005). 

 

Původní plán stavby zněl - zahájit v polovině roku 1934 a dokončit stavbu koncem roku 

1938. Postup stavby je fotograficky zdokumentován ve třech fotoalbech, uložených v 

archivu hrázného na přehradě. Vzhledem k nepřízni počasí, dvojím záplavám na 

nedokončeném díle a hlavně pak k mimořádným politickým událostem v roce 1938 - 

Mnichovský diktát, posun hranic a okupace 15. 3. 1939 - došlo k dokončení a k uvedení 

do provozu až na jaře roku 1939 (Husinec, 2005). 

 

I když na stavbě pracovalo mnoho dělníků (140–300) a většina prací byla dělána ručně, 

došlo při stavbě pouze k jedinému smrtelnému úrazu dělníka Františka Jeřábka a to 9. 

července 1935, jak o tom svědčí protokol o nehodě. Při kolaudaci bylo po prověrce účtů 
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konstatováno, že celá stavba byla provedena kvalitně, úsporně a že dokonce nebyl 

rozpočet úplně vyčerpán (Husinec, 2005). 

 

Za války bylo nebezpečí leteckého útoku na přehradní hráz (vypočteno, že při náhlém 

zničení zcela naplněné přehradní hráze by přívalová vlna dosáhla "dolního schodu pod 

kostelem" – došlo by tudíž k zatopení značné části Husince) a tak v rámci "Opatření 

protiletecké ochrany" byly vypracovány podrobné plány na varování Husince, Těšovic, 

Strunkovic nad Blanicí, Bavorova, Vodňan a Písku. V Husinci kolejnicemi a sirénami, 

dále pak telefonem. Tento plán byl zpřesněn ještě v roce 1944. Po válce byly vytvořeny 

povodňové plány a ustaveny komise. Později byly tyto úkoly začleněny do systému 

civilní obrany (Husinec, 2005). 

 

Po válce bylo využito prvotního záměru, realizovaného již při stavbě hráze, kdy z 

levého výpustního potrubí  1400 mm byla vyvedena odbočka  1000 mm pro budoucí 

elektrárnu. Malá elektrárna s Kaplanovou turbinou o hltnosti 3,6 m
3
s

-1 
byla postavena 

firmou Ing. E. Štěrba v létech 1948-1953. Elektrárna byla napojena na rozvodnou 

elektrickou síť a dodávala potřebný proud ve špičkách (ráno a odpoledne). Podle 

stávajících záznamů dodávala tato malá elektrárna do sítě ročně průměrně 1,5 kWh 

elektrické energie. V roce 1963 byla vypuštěna celá nádrž, provedeny opravy stavidel a 

ochranné nátěry. V této době byla na pravém břehu vybudována úpravna vody (s 

čerpacím kanálem z přehrady) pro Prachatice. Po dokončení celé stavby a všech oprav 

byla nádrž v roce 1964 opět napuštěna (Husinec, 2005). 

Husinecká přehrada je gravitační zděná stavba viz. Seznam příloh obrázek č. 18, jedná 

se o poslední stavbu tohoto druhu nejen v ČR, ale i v Evropě. Délka hráze je 200 m a 

výška nad základovou sparou 34 m (Husinec, 2005). 

Služby pro potápěče 

V místě lokality nejsou poskytovány žádné služby pro potápěče. 
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Potápění 

V době průzkumu 6. 5. 2012 byla hladina nádrže klidná, s malými vlnami, avšak 

zkalena splavenými nečistotami po přívalových deštích a bouřkách předešlého dne. 

Dohlednost na hladině činila pouze 1 m, z tohoto důvodu bylo upuštěno od terénního 

průzkumu ponorem v této lokalitě. 

 

Fauna potápěčské lokality 

V době průzkumu nebyla zaznamenána. 
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5.1.2.3 Lom Těšovice 

 

 

Obrázek č. 13 – Mapka lom Těšovice zdroj: Mapy.cz, s.r.o. 

 

 

Obrázek č. 14 – Lom Těšovice zdroj: Vlastní archiv 

 



 

 

48 

 

Poloha potápěčské lokality 

49°3'10.326"N, 14°0'58.625"E 

 

Přístup k potápěčské lokalitě 

Z Prachatic 5,5 km směr Vimperk poté přímo do Těšovic. V obci za mostem přes řeku 

Blanici u prodejny potravin odbočit vpravo viz. Seznam příloh obrázek č. 19, 900 m    

po příjezdové asfaltové komunikaci k bráně lomu a obalovny.  

 

Historie potápěčské lokality 

Od 7. 11. 1977 zde byl Báňským úřadem v Plzni stanoven důlní prostor, který             

po společensko – politických změnách provozovaly společnosti Strabag ČR a. s., dále 

GOS Granit Ořechov a v současnosti zde těží společnost Kamenolomy ČR s. r. o.. 

Vytěžená surovina ortorula je využívána jako stavební kámen – drcené kamenivo. 

V období, kdy byl lom ve vlastnictví Strabag ČR a. s. byla těžba omezována a zcela 

zastavena v roce 2002, kdy byl lom zatopen při ničivých povodních řekou Blanicí 

tekoucí v bezprostřední blízkosti lomu. V roce 2003 byl lom pronajat České asociaci 

potápěčů, byl využíván k potápění. Lom byl zarybněn, vyskytovali se zde kapři, štiky, 

okouni, sumci a raci. Vodní plocha měla rozlohu 130 m × 70 m a maximální hloubka 

činila 12 m. Při ideálních podmínkách zde byla dohlednost 8 m. Zázemí pro potápěče 

poskytovala, v té době nevyužívaná budova správy lomu. V roce 2007, se změnou 

majitele, byla v lomu obnovena těžba a tím skončilo i využití lomu k potápění.  

 

Služby pro potápěče 

V místě lokality nejsou poskytovány žádné služby pro potápěče. 

 

Potápění 

V době průzkumu 22. 4. 2012 se v lomu těžilo obrázek č. 14. Lom je odčerpán. 

 

Fauna potápěčské lokality 

Lom je odčerpán. 
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5.1.3 Jindřichohradecko 

 

5.1.3.1 Pískovna Jindřiš 

 

 

Obrázek č. 15 – Mapka pískovna Jindřiš zdroj: Mapy.cz, s.r.o. 

 

 

Obrázek č. 18 – Jindřiš zdroj: Vlastní archiv 
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Poloha potápěčské lokality 

49°8'46.059"N, 15°2'59.609"E 

 

Přístup k potápěčské lokalitě  

Z Jindřichova Hradce 4 km do obce Jidřiš. Před obcí ve stoupání odbočit vpravo na 

polní cestu přes železniční přejezd a pak dále 100 m kde je možné zaparkovat. K cestě 

na tuto lokalitu je možné využít i vlak, resp. Jindřichohradeckou úzkokolejku. V místě 

lokality má tato technická památka zastávku. 

 

Historie potápěčské lokality 

Vznik a historie lokality se nepodařilo ověřit a zjistit z dostupných věrohodných zdrojů. 

Údajně zde písek v době ČSSR, těžilo jej JZD Rodvínov, to poté zřejmě zanechalo 

lokalitu ve stavu, který známe dnes. Dle pamětníků, se zde po zatopení pískovny, 

pořádaly akce potápěčů organizovaných ve Svazarmu. 

 

Služby pro potápěče 

V místě lokality nejsou poskytovány žádné služby pro potápěče. V Jindřichově Hradci 

je možné po předchozí telefonické domluvě naplnit láhve ve firmě Tethys (p. Kotouč, 

731 135 138, v roce 2012). Tato firma je cestovní agenturou zabývající se 

organizováním zájezdů a expedic za potápěním do celého světa, z těchto důvodů nemusí 

být naplnění lahví realizováno. 

 

Potápění 

Lokalita je zatopený povrchový lom na písek v těsné blízkosti obce Jindřiš obrázek      

č. 18, který momentálně slouží výhradně k rekreačním účelům (koupání, sportovní 

rybolov). Na březích zatopené pískovny rostou vzrostlé listnaté stromy. Vstup             

do lokality je v podstatě možný po celém jejím obvodu. V době průzkumu 4. 5. 2012 

byl ponor realizován ze SSZ strany vodní plochy. V těchto místech je břeh lokality 

opatřen železobetonovým panelem viz. Seznam příloh obrázek č. 20, profil dna zde 

klesá pozvolna. Dno lokality je tvořeno pískem, který je pokryt silnou vrstvou jemného 

sedimentu. Tvar dna se vlní, klesá a zase stoupá k vodní hladině, rozdíl hloubek místy 

činí i 5 m. Nejhlubší naměřená hloubka během průzkumu byla 9 m. Dohlednost byla   

ve 2 – 3 m pod hladinou 1,5 m a v 5 m hloubky pouhý 1 m, pod tuto hranici byla téměř 
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nulová. 30 m od břehu v hloubce 3 – 3,5 m byly nalezeny fragmenty zařízení pro těžbu 

písku – části rypadla. 

 

Fauna potápěčské lokality 

Fauna nebyla v průběhu ponoru pozorována. 
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5.1.3.2 Lom Babí hora – Sumrakov 

 

 

Obrázek č. 19 – Mapka lom Sumrakov zdroj: Mapy.cz, s.r.o. 

 

 

Obrázek č. 20 – Lom Sumrakov zdroj: Vlastní archiv 



 

 

53 

 

Poloha potápěčské lokality 

49°10'58.152"N, 15°19'19.197"E 

 

Přístup k potápěčské lokalitě 

Ze Studené směr Telč, po 2,5 km vpravo u odpočívadla je možnost zaparkovat vozidlo 

viz. Seznam příloh obrázek č. 21. U odpočívadla je cesta přehrazena uzamčenou 

závorou. Dále je lokalita přístupná pouze po zpevněné šotolinové cestě lesem. Cesta se 

klikatí a šplhá vzhůru do kopce smrkovým porostem, po 500 m pod vrcholem Babí 

Hory se nachází potapěčská lokalita lomu Sumrakov obrázek č. 20. 

  

Historie potápěčské lokality 

Dne 15. 11. 1959 byl Báňským úřadem v Plzni stanoven důlní prostor, v kterém probíhá 

těžba granodioritu. Vytěžená hornina se dále využívá jako materiál pro hrubou 

kamenickou práci. Kámen zde těží firma Sates Čechy se sídlem v Telči. 

 

Služby pro potápěče 

V místě lokality nejsou poskytovány žádné služby pro potápěče. 

 

Potápění 

V době průzkumu 8. 4. 2012 v areálu lomu probíhala těžba viz. Seznam příloh obrázek 

č. 22. Samotná potapěčská lokalita se nachází v zatopené těžební jámně v těsné blízkosti 

těžebního prostoru obrázek č. 20. Areál lomu, je proti nezvaným návštěvníkům 

zabezpečen, hlídá jej hlídač se psem, pes se zde pohybuje „na volno“. Ačkoliv zde byl 

v minulosti pohyb potapěčů tolerován a umožňován ve dnech kdy se v lomu 

nepracovalo, v současné době potápění není možné a to ani po telefonické domluvě se 

správcem lomu p. Lacinou. Z vyjádření p. Laciny „nejsou potapěči a návštěvníci 

vítáni“. Maximální hloubka lomu byla zaznamenána 24 m.. Dále jsou k vidění stromy, 

torzo Trabantu, rameno jeřábu, lžíce bagru, klec na žraloky a velké zrcadlo, které je 

připevněné na kolmé stěně vpravo při vstupu do vody v hloubce asi 9m, druhé               

v hloubce 13m (Sládek a Šraier, 2012). 

 

Fauna potápěčské lokality 

V lomu žijí okouni, kapři, štiky a raci (Sládek a Šraier, 2012). 
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5.1.4 Táborsko 

 

5.1.4.1 Údolní nádrž Jordán 

 

 

Obrázek č. 21 – Mapka údolní nádrž Jordán zdroj: Mapy.cz, s.r.o. 
 

 

Obrázek č. 22 – Jordán zdroj: Vlastní archiv 



 

 

55 

 

Poloha potápěčské lokality 

49°24'55.446"N, 14°39'49.747"E 

 

Přístup k potápěčské lokalitě 

Údolní nádrž se nachází v centru města Tábor. 

  

Historie potápěčské lokality 

Jordán je vodní nádrž o ploše přes 51 ha obrázek č. 22. Vznikla roku 1492 přehrazením 

Košínského potoka a je nejstarší přehradní nádrží v Česku. Její původním účelem bylo 

zásobování města pitnou vodou, kterou byly zásobovány městské kašny. V místě 

dnešních sádek, byla vystavěna roku 1508 vodárna Mistrem Janem "vody vůdcem"       

a mlynářem Matoušem Zychou z Náchoda. Později začala být nádrž využívána               

i k chovu ryb. Díky technicky náročnému vypouštění nádrže byl Jordán vypuštěn 

naposledy v roce 1830. Tato skutečnost také do značné míry ovlivňovala chov ryb. 

Výlovy byly prováděny do poloviny 20 století technicky náročným způsobem - dlouhou 

sítí, proto bylo upuštěno od většího chovu ryb a nádrž sloužila a slouží převážně jen 

k rekreačním účelům. Jeho sypaná hráz je vysoká 20 m a 284 m dlouhá, zadržuje asi 3 

milióny krychlových metrů vody. Největší hloubka je 12,5 metru. Z nádrže vytéká 

Tismenický potok, na kterém se těsně pod hrází nachází 18 m vysoký Jordánský 

vodopád. Na Košínském potoce, pod vodní nádrží Košín I. se těsně před Jordánem 

nachází ještě jedna malá přehrada Malý Jordán. Nepřehlédnutelnou dominantou se stal 

nový harfový most přes Jordán. Svými 26 závěsnými lany na vysokém pylonu 

připomíná dvojici harf, je dlouhý 212, široký 23 metrů a byl budován v letech 1984 až 

1991 (Jordán (Tábor), 2012). 

 

Služby pro potápěče 

Plnění lahví v klubovně potapěčského klubu Tábor. 

 

Potápění 

V současnosti probíhá v údolní nádrži Jordán rozsáhlý projekt revitalizace nádrže, její 

odbahění. Celá akce je technologicky náročná a je rozdělena na několi etap, které jsou 

v rámci jihočeské kraje i České republiky ojedinělé. V lednu započala záchrana a 

evakuace vzácných živočichů – mlžů obývajících vodní nádrž. Konkrétně se jedná o 
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škebli rybničnou, která patří mezi silně ohrožené živočichy, škebli říční, velevruba 

malířského, který je kriticky ohrožený živočich a velevruba nadmutého. Živočichové 

naleznou dočasný domov ve Štičí lihni Esox Tábor a do vyčištěné nádrže se opět vrátí 

(Šíma, 2012). Dalším závažným problémem projektu je, že Jordán nemá spodní výpusť. 

Spodní výpusť a štolu budou muset stavaři dobudovat. Kvůli tomu, uslyší Táborští až tři 

odstřely denně po dobu tří měsíců. Štolu, která bude mít zhruba 150 metrů, začali 

hloubit dělníci u táborského vodopádu pod hrází viz. Seznam příloh obrázek č. 23.      

Už letos v létě začne vlastní odtěžování bahna, které obsahuje například arsen. Kam se 

bude ukládat, je zatím nejasné. Táborská radnice, má v plánu jej vozit do Plané nad 

Lužnicí do pískovny Hůrka (Janouš, 2012b). Dalším rizikovým faktorem této akce je 

možný výskyt pyrotechnického materiálu ukrytého v bahně nádrže. Podle odborníků 

z armády leží na dně Jordánu nevybuchlé britské letecké pumy z období náletu na město 

v dubnu 1945. Pamětníci zase hovoří o nákladních vozidlech, které tu Němci potopili na 

konci války. Kromě toho prý bahno ukrývá i ruskou munici z 60. let (Dvořáková, 2009). 

Podle nadšenců do vojenské historie je více než jisté, že v Jordánu nějaká munice 

uložena je a proto hrozí v době těžení bahna ze dna Jordánu pro obyvatele Tábora 

evakuace. Scénář evakuace počítá se dvěmi variantami. První je evakuace lidí v okruhu 

500 metrů od jakékoliv munice. K té dojde vždy při nálezu a bude se týkat zhruba 3,5 

tisíce obyvatel. K druhé variantě bude přistoupeno v případě, že se pyrotechnikům 

nepodaří demontovat rozbušku a munice nebude způsobilá k transportu. V tomto 

případě se bezpečnostní opatření dotknou obyvatel v okruhu 1 100 metrové zóny, tzn. 

10 tisíce obyvatel. Evakuaci těchto rozměrů zažilo v prosinci 2011 německé město 

Koblenz. Letecká bomba tam ležela u břehu v korytě Rýna a domovy muselo opustit 45 

tisíc lidí (Janouš, 2012a). 

V době před revitalizací nádrže byl vstup do nádrže možný v podstatě z jakéhokoliv 

místa. Nejvýhodnější to však bylo ze severní strany u hráze z dřeveného mola, nedaleko 

se totiž nachází klubovna potápěčského klubu Tábor, kde je možnost po předchozí 

domluvě naplnit lahve. Dalším dobrým důvodem pro uskutečnění ponoru z těchto míst 

je i to, že je zde možné bezproblému zaparkovat a není to daleko k vodě. 

Fauna potápěčské lokality 

V době průzkumu nebyla zaznamenána. Nádrž se vypouští. 
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5.1.5 Českobudějovicko 

 

5.1.5.1 Lom Horní Slověnice 

 

 

Obrázek č. 23 – Mapka lom Horní Slověnice zdroj: Mapy.cz, s.r.o. 

 

 

Obrázek č. 24 – Horní Slověnice lom zdroj: Vlastní archiv 
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Poloha potápěčské lokality 

49°2'8.430"N, 14°39'50.440"E 

 

Přístup k potápěčské lokalitě 

Z Českých Budějovic 14 km směr Třeboň resp. Jindřichův Hradec, v Lišově odbočit 

vlevo směr Lomnice nad Lužnicí, Horní Slověnice 5 km po komunikaci č. 148, průjezd 

obcí Hůrky, před obcí Horní Slověnice vpravo na zpevněnou prašnou cestu cca. 1 km 

k lokalitě. 

  

Historie potápěčské lokality 

Mlýn, nacházející se v blízkosti lomu, byl vystavěn v 18. století, v rozmezí let 1720 - 

1727. Ukončení provozu mlýna nastalo v průběhu 2. světové války, z důvodu zabránění 

nelegálního mletí a z důvodu zprovoznění parního mlýnu v nedalekých Horních 

Slověnicích. Mlýn byl poháněný vodou, avšak díky rozvoji přilehlého lomu, likvidací 

náhonu – přívodu zdroje vodní energie pro mlýn, došlo k postupné devastaci mlýna    

viz. Seznam příloh obrázek č. 24. Nejenom, že mlýn ztratil hnací sílu, ale také se díky 

tomuto významně změnilo podloží budovy. Následkem tohoto byla narušena statika 

samotné budovy, toto vedlo k částečnému zřícení částí budovy. Byly vážně poškozeny 

nosné zdi, které popraskaly až do základů. Z tohoto důvodu je uvažováno, že stávající 

budova bude zdemolována a na jejím místě bude vybudován mlýn nový – replika.        

V samotném povrchovém lomu byla těžena mrákotínská žula, která byla zpracovávána 

kameníky na kamenné kostky, které byly stavebním materiálem širokého využití. 

Datum a důvod ukončení těžby v tomto lomu není znám. Od roku 2002 zde probíhali 

sanační práce, byl lom vyčerpán, vyčištěn a byla odstraněna černá skládka. V době 

průzkumu probíhalo napouštění lomu viz. Seznam příloh obrázek č. 25. 

 

Služby pro potápěče 

V místě lokality je budováno zázemí pro potápěče. Služby pro potápěče budou 

poskytovány po předpokládaném otevření lomu v roce 2013. 
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Potápění 

Lom v době průzkumu 2. 6. 2012 ještě nebyl zcela zatopen obrázek č. 25. V hloubce    

12 m byl instalován keson, tyčící se do výšky 6 m, na jehož vrcholu je umístěna 

výcviková plošina viz. Seznam příloh obrázek č. 26, č. 27. Rozměry lomu jsou             

50 × 50 m, po úplném napuštění bude maximální hloubka dosahovat 27 m vodního 

sloupce. Otevření lomu pro potápěče je plánováno po úplném zatopení v roce 2013. 

 

Fauna potápěčské lokality 

V době průzkumu nebyla zaznamenána. Lom je napouštěn. 
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5.2 Typologie potápěčských lokalit 

Analýzou shromážděných dat a terénním průzkumem bylo zjištěno: 

 veškeré potápěčské lokality v Jihočeském kraji se nalézají v člověkem 

vytvořených umělých vodních plochách. A to v přehradních nádržích a 

povrchových lomech. Přehradní nádrže slouží k účelům vodohospodářským 

(regulaci toků řek, zásobárny pitné vody, výroba elektrické enerigie, jiný 

hospospodářský význam) a také k účelům rekreačním (vodní sporty, sportovní 

rybaření). 

 potápěčské lokality v přehradních nádržích jsou: Orlická přehrada, Lipenská 

přehrada, Husinecká přehrada, Jordán a Světlohorská nádrž. Tyto lokality jsou 

níže podrobněji popsány, s vyjímkou Orlické a Lipenské přehrady, které jsou 

více rozsáhlými potápěčskými terény než potápěčskými lokalitami, ať už pro 

potápění objevenými nebo na objevení čekajícími. 

 potápěčské lokality v povrchových lomech jsou: Řečice, Škalí Chlum, Paštiky, 

Mačkov, Těšovice, Horní Slověnice, Jindřiš a Sumrakov. Povrchové lomy lze 

rozčlenit dle těženého materiálu - kámen, písek a dále z hlediska těžby – aktivní, 

zastavená.                                                                                                        

Potápěčské lokality v lomech s těženým materiálem kámen: Řečice, Škalí 

Chlum, Paštiky, Mačkov, Těšovice, Horní Slověnice a Sumrakov.                                      

Potápěčské lokality v lomech s těženým materiálem písek: Jindřiš.      

Potápěčské lokality s těžbou aktivní: Škalí Chlum, Těšovice, Sumrakov. 

Potápěčské lokality s těžbou zastavenou: Řečice, Paštiky, Mačkov, Horní 

Slověnice a Jindřiš. 

 členění potápěčských lokalit dle geografické polohy, lokality nacházející se:     

na Strakonicko – Blatensku, Prachaticku, Jindřichohradecku, Táborsku a 

Českobudějovicku. 

 výsledkem a výstupem prováděnými metodami bakalářské práce jsou popsané 

potápěčské lokality Jihočeského kraje. 
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6. Diskuze      

V krátké rekapitulaci výsledků je zřejmé, že na zkoumaném území v Jihočeském kraji, 

k poměrně velkému počtu vodních ploch, nachází nevelký počet potápěčských lokalit. 

V prvé řadě to je 11 lokalit zkoumaných, z toho 10 známých a využívaných a 1 lokalita 

(Horní Slověnice) se do této skupiny, brzy zařadí a bude dobře splňovat účel, pro který 

je budována. Další skupinou jsou potápěčské lokality, které do průzkumu zařazeny 

nebyly, z důvodů popsaných ve výsledcích. Je to hodně nebo málo? V podstatě            

za potápěčskou lokalitu můžeme považovat libovolnou vodní plochu s přiměřenou 

hloubkou a velikostí, ve které se může potápěč bezpečně potopit. Důležitým činitelem, 

který významně určuje co je, co není, případně co by mohlo být považováno                 

za potápěčskou lokalitu je dohlednost. Dohlednost je v  podmínkách našich vod 

ovlivňována negativně nebo pozitivně rozmanitou paletou vlivů, mimo jiných střídáním 

ročních období, počasím, biologickou aktivitou a činností člověka. Dohlednost je také 

významným limitem pro psychiku potápěče, ovlivňuje jeho duševní pohodu při 

potápění, zvládání stresu a tím nepřímo zdraví a bezpečnost. Z tohoto důvodu není 

možné automaticky považovat všechny vodní plochy za potápěčské lokality. 

Dohlednost může sloužit jako vodítko, při rozhodování, která vodní plocha je 

k potápění vhodná a která vhodná není. Některé vodní plochy, jsou díky svému 

průmyslovému využití, předem vyloučeny při výběru vhodných míst pro potápění. Jsou 

to například chovné rybníky. Z uváděných výsledků průzkumu je zřejmé, že nejlepší 

dohlednost byla zaznamenána v lomech, kde je vstup do lokality regulován. Vlastník 

nebo uživatel vodní plochy oplocením lokalit dosáhl toho, že lokalita není využívána 

širokou veřejností. V těchto lokalitách dohlednost v době průzkumu dosahovala až 8 m. 

Díky tomu byly prováděné průzkumné ponory v těchto lokalitách příjemným zážitkem. 

Všeobecně největší překážkou při zpracování tématu, byl nedostatek relevantních 

informací. Počty odborné literatury jsou skromné, odborná periodika se problematikou 

lokalit v České republice resp. v Jižních Čechách zabývají pouze okrajově. Lepší 

situace je v oblasti internetových zdrojů, v nich se bohužel někdy nacházejí nepřesné 

informace, ty se však ověřením při terénním průzkumu podařilo odstranit. 
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7.  Závěr 

Cílem a zadáním bakalářské práce bylo shromáždit dostupná data a informace o 

potápěčských lokalitách Jižních Čech a provést jejich analýzu. Cíl a zadání bakalářské 

práce byl splněn. Výsledkem, který se nalézá v Hlavní části bakalářské práce, je 

podrobný popis potápěčských lokalit - obsahující souřadnicovou polohu systémem 

WGS-84, přístup k potápěčské lokalitě, historii potápěčské lokality, parametry 

potápěčské lokality délku, šířku, hloubku, profil dna a dohlednost v době průzkumu, 

služby potapěčům a výskyt zástupců fauny a flóry. Dále jsou potápěčské lokality 

typologicky rozčleněny z hlediska typu vodní plochy, místa kde se nacházejí a jejich 

využití v době průzkumu. 

Důležitým přínosem bakalářské práce je její aktuálnost, relevantí podklady a informační 

vstupy práce byly získány různými metodami z důvěryhodných zdrojů informací.  

Bakalářská práce tvoří kompaktní celek, je uceleným obrazem řešeného problému.  

Bakalářská práce má ambice se stát pomocníkem, nápovědou, dobrým rádcem               

a zdrojem prověřených informací pro potápěče či širokou odbornou potapěčskou 

veřejnost, případně zdrojem informací pro instruktory potápění při výběru vhodné 

výcvikové potápěčské lokality nacházející se na území Jižních Čech. Může být použita, 

také jako vodítko nebo východisko  jiné vědecké práce obdobného tématu jiného 

územního celku České republiky. 
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Seznam příloh 

 

Příloha 1: Dotazník – Analýza potápěčských lokalit Jižních Čech 

 

1) Využíváte k potápění potápěčské lokality Jižních Čech? 

 

 

2) Kolikrát ročně je k potápění využíváte? 

 

 

3) Jaké lokality?  

 

 

4) Potápíte-li se na lokalitách: Lipno, Mačkov – lom Balkov, Studená – lom Sumrakov, 

Blatná – Řečice – přední lom, Blatná – Škalí Chlum, Husinec – přehrada, Jindřiš u 

Jindřichova Hradce, Orlická přehrada, Tábor – Jordán. Máte k těmto lokalitám doplňující 

informace (vznik lokality, historie potápění na daném místě Vaším klubem,…)? 

 

 

5) Potápíte-li se na jiných lokalitách, mimo uvedených: Lipno, Mačkov – lom Balkov, 

Studená – lom Sumrakov, Blatná – Řečice – přední lom, Blatná – Škalí Chlum, Husinec – 

přehrada, Jindřiš u Jindřichova Hradce, Orlická přehrada, Tábor – Jordán. 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha 2: Odpověď na dotazník -  klub Tethys Jindřichův 

 

1) Využíváte k potápění potápěčské lokality Jižních Čech? 

ANO 

 

2) Kolikrát ročně je k potápění využíváte? 

3x DO ROKA 

 

3) Jaké lokality?  

HORNÍ CEREKEV 

 

4) Potápíte-li se na lokalitách: Lipno, Mačkov – lom Balkov, Studená – lom Sumrakov, 

Blatná – Řečice – přední lom, Blatná – Škalí Chlum, Husinec – přehrada, Jindřiš u 

Jindřichova Hradce, Orlická přehrada, Tábor – Jordán. Máte k těmto lokalitám doplňující 

informace (vznik lokality, historie potápění na daném místě Vaším klubem,…)? 

ZDE SE NEPOTÁPÍM 

 

5) Potápíte-li se na jiných lokalitách, mimo uvedených: Lipno, Mačkov – lom Balkov, 

Studená – lom Sumrakov, Blatná – Řečice – přední lom, Blatná – Škalí Chlum, Husinec – 

přehrada, Jindřiš u Jindřichova Hradce, Orlická přehrada, Tábor – Jordán. Máte k těmto 

lokalitám doplňující informace (název, místo, GPS souřadnice, popřípadě přesnější 

specifikace dané lokality? 

HORNÍ CEREKEV (vše viz www.stranypotapecske.cz) 

 

6) Různé – cokoliv zajímavého k tématu (internetové odkazy, literatura, periodika, …). 

NEMÁM 



 

 

 

 

Příloha 3: Odpověď na dotazník -  klub potápěčů Blatná 

 

1) Využíváte k potápění potápěčské lokality Jižních Čech? 

Ano 

 

2) Kolikrát ročně je k potápění využíváte? 

Pravidelně (duben – říjen)…min. 50x ročně. 

3) Jaké lokality?  

 

Blatná – Řečice, Mačkov – lom Balkov, Orlická přehrada, Lom Kozárovice, Lom Vševily, 

Lom Mrákov… 

4) Potápíte-li se na lokalitách: Lipno, Mačkov – lom Balkov, Studená – lom Sumrakov, 

Blatná – Řečice – přední lom, Blatná – Škalí Chlum, Husinec – přehrada, Jindřiš u 

Jindřichova Hradce, Orlická přehrada, Tábor – Jordán. Máte k těmto lokalitám doplňující 

informace (vznik lokality, historie potápění na daném místě Vaším klubem,…)? 

Pamětníci určitě. 

Pro Vaši informaci Lom Blatná – Škalí již není několik let funkční (těží se) a neplánuje se 

uzavření (zatopení). 

 

5) Potápíte-li se na jiných lokalitách, mimo uvedených: Lipno, Mačkov – lom Balkov, 

Studená – lom Sumrakov, Blatná – Řečice – přední lom, Blatná – Škalí Chlum, Husinec – 

přehrada, Jindřiš u Jindřichova Hradce, Orlická přehrada, Tábor – Jordán. Máte k těmto 

lokalitám doplňující informace (název, místo, GPS souřadnice, popřípadě přesnější 

specifikace dané lokality? 

 Využíváme doporučení široké základny kamarádů potápěčů. Zároveň využíváme aktivně 

www.stranypotapecske.cz, kde jsou informace většinou použitelné. 

 

6) Různé – cokoliv zajímavého k tématu (internetové odkazy, literatura, periodika, …). 

Za KP Blatná – k plánování potap. akcí využíváme info od kamarádů, výše uvedené 

web.stránky a zároveň odebíráme časopisy Dobrá voda, Potápení, Buddy, Oceán…kde 

bývají zajímavé informace. V okolí Blatné je vícero lomů, některé v soukromém 

vlastnictví, někde potápění zakázáno, jinde celoročně špatná viditelnost. Nejzajímavější 

jsou Blatná – Řečice a Mačkov – Balkov.



 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – Lom Řečice, oplocení a vstupní brána zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Lom Řečice z přístupové komunikace zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 – Lom Řečice II. zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 

Obrázek č. 4 – Lom Škalí Chlum, vstup do lomu zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 – Lom Mačkov, vstup k lokalitě zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 

Obrázek č. 6 – Lom Mačkov, molo zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obrázek č. 7 – Lom Mačkov, písečná pláž zdroj: Vlastní archiv 

 

 

Obrázek č. 8 – Lom Paštiky, příjezdová cesta zdroj: Vlastní archiv 



 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 – Lom Paštiky vstup do lokality, kamenné schodiště zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 

Obrázek č. 10 – Lom Paštiky kamenný břeh zdroj: Vlastní archiv 

 

 



 

 

 

 

 

Obrázek č. 11 – Světlohorská nádrž, odbočka k lokalitě zdroj: Vlastní archiv 

 

 

Obrázek č. 12 – Světlohorská nádrž, cesta lesem k lokalitě zdroj: Vlastní archiv 



 

 

 

 

 

Obrázek č. 13 – Světlohorská nádrž, pohled z cesty zdroj: Vlastní archiv 

 

 

Obrázek č. 14 – Světlohorská nádrž, přítok Volyňka zdroj: Vlastní archiv 

 



 

 

 

 

 

Obrázek č. 15 – Světlohorská nádrž, Volyňka zanáší sedimentem nádrž zdroj: Vlastní 

archiv 
 

 

Obrázek č. 16 – Husinecká přehrada, turistická informační cedule zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obrázek č. 17 – Husinecká přehrada, informace provozovatele zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 

Obrázek č. 18 – Husinecká přehrada, kamenná hráz zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obrázek č. 19 – Lom Těšovice, odbočka k lomu zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 

Obrázek č. 20 – Jindřiš, břeh lokality zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obrázek č. 21 – Lom Sumrakov, odpočívadlo a závora zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 

Obrázek č. 22 – Lom Sumrakov, těžba granodioritu zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obrázek č. 23 – Jordán, výstavba spodní výpustě zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 

Obrázek č. 24 – Lom Horní Slověnice, mlýn zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obrázek č. 25 – Lom Horní Slověnice, stav hladiny  8. 6. 2012 zdroj: Vlastní archiv 

 

 

 

Obrázek č. 26 – Lom Horní Slověnice, doprava kesonu zdroj: Michal Dvořák 

archiv 



 

 

 

 

 

Obrázek č. 27 – Lom Horní Slověnice, instalace kesonu zdroj: Michal Dvořák 

archiv 

 


