KOENIGSHAIN

KOENIGSHAIN

Vstup do lomu
usnadňují
schody, které
vedou až do
vody. Pod
schody se
skrývá rádio, sbírka luceren
a různého
harampádí a starého nádobí.
Kdo chce,
může i vlevo
vedle schodů
do vody skočit.
Celý lom se dá bez
problémů obeplavat za
jeden ponor kolem dokola. Maximální hloubka se
pohybuje podle stavu vody mezi
32 – 33 metry.
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Poté, co se z bezpečnostně - technických
důvodů směli v Koenigshainu potápět
po dlouhou dobu pouze členové místního potápěčského spolku, je tento krásný
lom nyní přístupný i ostatním potápěčům
- návštěvníkům. To jen a pouze v předem
určených termínech (o víkendech) a za
předpokladu včasného předchozího ohlášení. Termíny jsou zveřejněny v rubrice
„Tauchen“ na webových stránkách potápěčského spolku.
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Lom leží v přírodní rezervaci, což vyžaduje od přítomných potápěčů, a nejen
od nich, chování odpovídající tomuto
prostředí (používat určené cesty, neodhazovat odpadky…). Vlastníkem lomu
v Koenigsheinu je TC Goerlitz e.V.
U lomu jsou lavičky a ohniště. S plněním
lahví ale nepočítejte.
Lom, ve své nadmořské výšce 330 metrů,
skrývá dvě těžební jámy, které spolu pojí
úzké hrdlo.

Velká jáma - velký kotel
Pod vodou, ve velké těžební jámě – v takovém kotli, najdete nepřeberné množství těžebního inventáře; jako jsou těžební vozíky, jeřábové kočky z lanovky,
čerpací stanice a dost jiného šrotu. Na
dně stojí i stará zachovalá motorka Jawa.
V hloubce asi 30 metrů objevíme i něco
výjimečného, a sice telefonní budku.

Nejhlubší bod průlomu - hrdla, který má
tvar V a vede do malého kotle, má hloubku asi 15 metrů.

MALÁ jáma - malý kotel
V menší jámě najdete pohádkový les
- lesík se stromy, částmi stromů, pařezy,
kořeny, větvemi a haluzemi, kde si našli
své úkryty štiky, okouni a plotice.
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Je nutno dodržovat
následující pravidla
$	Přenocování poblíž lomu není
dovoleno.
$	Příjezd vlastním vozem je povolen
pouze omezeně a musí být domluven
s potápěčským klubem.
$	Parkování na sousedním pozemku je
zakázáno. Po lesní cestě je povoleno jet
pouze krokem, tj. do 7 km / hod. Porušení tohoto předpisu vede k okamžitému vyhoštění z místa.
$	Potápění v uvedených termínech je
možné (viz. webové stránky spolku),
přesto je nutné ohlásit se cca.14 dní
předem na e-mail: info@tc-goerlitz.
de, protože pozemek je uzavřen a odstavení dopravního prostředku jakož
i doprava techniky musí být organizována.
$	Místo srazu návštěvníků je na veřejném parkovišti (nádraží Koenigshain).
$	Poplatek za jednoho potápěče na den
činí 5,- EUR.

Kdo jede od Goerlitz přes Girbigsdorf
do Koenigshainu, a tam ve směru na sever
u Granitabbaumuseum/ Muzeum těžby
žuly přejede vlakové koleje, najde vlevo v
lese zatopený lom Koenigshain.
GPS: N51 11.324, E014 50.279

Kontakt na potápěčský klub

www.tc-goerlitz.de (stránka teď nefunguje, ale snad je to je momentální stav)
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TC Görlitz e.V.
Vorstandsvorsitzender: Stephan Truöl
Stellvetr. Vorsitzender: Dieter Köppe
Kontakt: info@tc-goerlitz.de

Příjezd do Koenigshainu
Na A4 Drážďany – Goerlitz odbočíte
na sjezdu Niederseifersdorf, vlevo směr
Reichenbach/ Loebau a hned vlevo na
Arnsdorf. Pak stále po hlavní silnici přes
Arnsdorf a Hilbersdorf a Koenigshain.
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