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LUISE

Schéma: Michaela Sládková
Ahoj potápky. Tak uběhly dva měsíce
a já jsem tady zase s jinou německou
lokalitou. Doufám, že jste si na té minulé
dobře zapotápěli. Je pravda, že v tomto
ročním období je potápění spíše na suché obleky anebo pro pořádné otužilce.
Ale pro ty, kteří nejsou majiteli suchých
obleků a ani nejsou dvakrát velcí otužilci a chtějí si zapotápět na těchto bázích
v Německu, tak ty si to rádi pojedou
určitě vyzkoušet třeba až v létě. Tato
lokalita, kterou jsem si pro vás připravil
do tohoto vydání časopisu se nachází
v blízkosti potápěčské lokality Precle,
o které jsem vám psal v předminulém
čísle zářijového vydání časopisu. I cesta
na tuto lokalitu je prakticky skoro stejná
jako na Prelle, ale ti, kteří už zapomněli
nebo nečetli podzimní číslo, pro ně
i další si celou příjezdovou trasu zopakujeme.
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Pro ty, co jedou od Liberce, se vydají směrem na Frýdlant v Čechách, na nedaleký
přechod s Polskem (Habartice - Zawidow).
Po té pojedou po hlavní silnici do města
Zgorzelec. Ve Zgorzelci na první světelné
křižovatce odbočí doprava a pojedou
zhruba 4 km po hlavní silnici na hraniční
přechod s Německem. Za hraničním přechodem se napojí na dálnici A4 a po ní stále

směr Bautzen - Dresden. Po A4 cca. 80 km
a sjedou z dálnice - sjezd EXIT 86 (pro ty,
kteří pojedou z jiného směru, se sjezd nachází v blízkosti německého města Ohorn).
Po sjetí z dálnice na první křižovatce odbočí
vlevo - směr Pulsnitz - silnice číslo S56. Odtud se budou stáčet doprava, a po hlavní
silnici se drží směru Kamenz. S Pulsnitz ujedou asi 6 km po silnici S95 až ke křižovatce,
kde je odbočka pod viadukt doleva směr
Bischheim - Häslich nebo Haselbachtal.

ZÁKLADNA
Po ujetí asi 3 km budete projíždět vesnicí,
ve které budete míjet vpravo potápěčskou
školu (základnu Octopus – Unterwassersport Dresden), kde se musíte ohlásit, zaregistrovat se a zaplatit poplatek za potápění,
který tady je 5 EURO. Na základně se dá
domluvit i ubytování se snídaní.
Otevřeno mají vždy v sobotu a v neděli
od devíti ráno až do jedné odpoledne.
Ale z vlastní zkušenosti vím, že tam bývají
i déle. Nebo se dá návštěva domluvit i telefonicky na čísle: 03578-399911 a nebo
0174-3333271.
Od této základny pojedete dál. Na první
křižovatce odbočíte doprava a na další
zase doleva. Ujedete asi necelých sto metrů a uvidíte vpravo mírně stoupající polní
cestu, na tu najedete a asi po dalších sto

metrech jste u lomu Luisa. Tam můžete zaparkovat a jít se podívat k vodě.
Luisa jako lokalita je více méně spíše pro
rekreační potápění. Technicky založení potápěči si zde díky profilu dna Luisy na své moc
nepřijdou. Jezero se nachází ve velice hezkém
prostředí, kolem dokola bývá místy písečné
podloží, a jezero lemují břízky a borovice,
které svádějí za slunečného počasí i k velice
hezkému po ponorovému pikniku. Do vody
se vchází přímo z menší pláničky, a nebo
o kousek dál vpravo, najdete i plovoucí plato.
Viditelnost ve vodě bývá čtyři až osm metrů, ale i při troše štěstí můžete zažít jako já
okolo osmnácti metrů. Dno lomu je spíše
písčité, s jemným sedimentem bahna a místy se mění v kamenité. Kolem dokola se dno
jakoby prstencově pomalu svažuje. Jsou tam
takové postupné přechody 3 až 5 metrů, 5
až 12 metrů, 12 až 20 metrů. Uprostřed lomu
je hloubka kolem 25 metrů. Nejhlubší část
jezera je na druhé straně vpravo, jde o jámu
hlubokou až 35 metrů. V lomu u břehu bývá
spousta ryb, což ocení zejména podvodní
fotografové. Že je stále se na co dívat dosvědčuje i potopený vrak člunu, na který
pod vodou také narazíte vlevo od vstupu
do vody.
Doufám, že se vám tato lokalita bude líbit
a budete s mým tipem na tuto lokalitu
spokojeni. Hlavně opět připomínám: „Nezapomínejte na dodržování bezpečnostních
zásad při potápění“. Mějte se zatím hezky
a ahoj příště.

