vodní nádrž

česko

BARBORA
výcvikové středisko sčp

kraj: Ústecký
nejbližší město: Teplice
gps: 50°38‘22.729“N, 13°44‘59.237“E
typ: zatopený povrchový důl (zbytková
jáma dolu Barbora), rozloha 63 ha
maximální hloubka: 65 m
průměrná viditelnost dle sp: 2–10 m
(dle hloubky ponoru)
nejlepší období na návštěvu: podzim,
zima
provozovatel: Svaz českých potápěčů
provozní doba základny:
letní provoz od 15. 3. do 14. 11. (10–18 hod.
nebo dle dohody se správcem)
zimní provoz od 15. 11. do 14. 3. (vždy dle
dohody se správcem)
kontakt: www.svazpotapecu.cz/
vycvikove_stredisko_barbora
Věra Saláková, tel. 602 481 648
salakvera@seznam.cz
ceník: www.svazpotapecu.cz/vycvikove_
stredisko_barbora_cenik_sluzeb
vstupné: 60 Kč/den s možností využívání celého areálu včetně příslušného sociálního zařízení
plnění lahví: vzduch: 5 Kč/1l (ubytovaní), 8 Kč/1l (ostatní), nitrox pouze na
objednávku
půjčovna potápěčského vybavení:
lahve – 10 l/200 bar, závaží, opasky, dýchací automatiky Apeks, žakety, náramkové počítače Suunto Gekko
nejbližší další plnírna: Seamaster, Masarykova 269/90, Teplice
ubytování: čtyřlůžkové pokoje, společné sociální zařízení, cena viz. platný ceník
na webu
možnost parkování: ano
stravování: ne
letní sezóna – restaurace u jachtařů (na
místní pláži), dále pak Teplice, Duchcov,
Osek – vše v okruhu 6 km
příjezd na lokalitu: Barboru najdete na
trase Teplice – Duchcov, po příjezdu do
obce Kamenný Pahorek se dáte na první
křižovatce vlevo, po asi 600 m přijedete
do Oldřichova a k parkovišti u Barbory
popis lokality: Ideální vstup do vody
z vojenského pontonu, bahnité dno, pro
výcvik instalovány potápěčské plošiny
v různých hloubkách
atrakce pod vodou: podvodní aquadrom, podvodní potápěčské plošiny
v hloubkách 5, 12 a 22 metrů, potápěčský
keson v hloubce 9 metrů
podvodní fauna: amur, cejn, kapr, lín,
mechovky, nezmar, okoun, plotice, plovatka, rak, slávička, sumec, škeble, štika,
úhoř, žáby
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almedea s.r.o.
MUDr. Kriška P. a MUDr. Krišková Z.,
Hyperbarická oxygenoterapie
(500 m Masarykova nemocnice),
Mezní 19, Ústí nad Labem
tel.: 775 366 036, 608 712 245
vzdálenost: 30 km / 29 min
Výhoda – je k dispozici plicní ventilátor pro použití v barokomoře
Nevýhoda – není v areálu nemocnice – ta je ve vzdálenosti cca 500 m

Autor plánku: Martin Kunkela – člen klubu
potápěčů UHLOMOST Most (v SČP evidovaném pod č. 006)
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nejbližší barokomora:
ambulance hyperbarické oxygenoterapie, nestátní zdravotnické
zařízení
J. E. Purkyně 270/5, Most
tel.: 732 119 110, 476 172 615
vzdálenost: ca 27 km / 28 min
Výhoda – v areálu nemocnice, na společném patře je ARO
Nevýhoda – není k dispozici plicní
ventilátor pro použití v barokomoře

