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Ime lokacije »Pod Napoleonovim mostom« pri Kobaridu, reka SOČA
Tip
Zahtevnost
Nočni potop
Zemljevid / skica

REKA
P2
NE opomba: prezahteven pristop k vodi in premočen tok.

Zemljepisna lega

Gauss-Krueger (GIS)
WGS84 (GPS)

Fotografije

Y=5391402m
φ=46º14'52.10"=46.24781ºN

X=5123600m
λ=13º35'12.54"=13.58682ºE

Opis kraja

Kako pridemo do
izhodiščne točke

Parkirni prostor
Pristop k vodi

Opis potopa

Reka Soča zareže tik pred Kobaridom ozko sotesko, preden se razlije v široko dolino proti
Tolminu. Sotesko reže v glavnem ob visokem vodostaju s premikanjem velikih količin proda.
Koliko proda se ustavi v sami soteski, se zelo spreminja iz leta v leto. Globina soteske tako iz
leta v leto niha od komaj 2m pa do več kot 10m.
Ob nizkem vodostaju je soteska pod "Napoleonovim" mostom pri Kobaridu privlačna za
potapljanje. Ob nizkem vodostaju je tok Soče še vedno zmerno močan, a premagljiv tudi v
potapljaški opremi. Poleg številnih rib lahko občudujemo tudi neposredno delo Soče, izdolble
skale in celo podvodni naravni kamniti lok, ko je raven prodnikov zadosti nizka.
Iz smeri Tolmina takoj za bencinsko postajo na vhodu v Kobarid zapeljemo desno na
obvoznico, od tam pa še enkrat desno na odcep za vas Drežnica. Ozka cesta nas po par
100m pripelje do Napoleonovega mostu čez reko Sočo. Z mostu je lep razgled na reko, kjer je
tudi mesto potopa in na peščeno plažico, kjer je vstopna in izstopna točka. Za mostom se
cesta cepi levo proti Drežnici in desno proti Ladram.
Za mostom ob cesti v smeri proti Drežnici je manjši parkirni prostor na levi strani ceste (dva
avta) in naprej večji na desni strani ceste. Ob cesti v smeri proti Ladram je manjši parkirni
prostor na desni strani ceste (dva avta). Tu se opremimo in podamo peš proti vstopni točki.
Do vstopne točke se spustimo po stezi, ki vodi približno 100 metrov od Napoleonovega mostu
v smeri proti Ladram od ceste (ob levem bregu reke Soče) navzdol do peščene plažice.
Druga možnost vstopa v vodo je skozi kamp, da pridemo do vode tik za zadnjo brzico. V tem
primeru se spustimo po reki Soči s tokom, izstopamo pa v vsakem primeru na peščeni plažici
pod mostom.
Na potop se podamo iz peščene plažice in sem se tudi vrnemo. Pod vodo plavamo proti toku
pod most in naprej vse do prvih brzic. Pri brzicah se obrnemo in se po dnu struge vrnemo do
izhodiščne točke. V vodi so zanimive, od vode oblikovane skale in globoke zajede v skale,
kjer počivajo velike postrvi. Z malo sreče lahko srečamo tudi postrv velikanko. Zanimiv je
pogled na Napoleonov most z rečnega dna. Globina reke pod mostom niha, nekje med 7 in 10
metri, odvisno od vodostaja. Če je vodostaj visok, je tok premočan za potop, običajno pa je
znosen.
Pri načrtovanju potopa si lahko pomagamo s pomočjo podatkov opazovalne postaje reke
Soče Agencije RS za okolje v Logu Čezsoškem. Običajno je Soča primerna za potop v
Kobaridu, ko je vodostaj v Logu Čezsoškem manjši od 50cm in pretok vode manjši od 10m 3/s
(http://www.arso.gov.si/vode/podatki/stanje_voda.html).

Dodatna oprema
Ugodne razmere
Globina vode

Previdni bodite na kajakaše in raftarje, da ne dobite kakega "zavesljaja" po glavi.
Dodatne uteži za plavanje oziroma plezanje v toku. Svetilka za zajede.
Zaradi temperature vode je najugodnejši čas za potop poleti. Vidljivost pa je najboljša pozimi.
7 - 8m (globina niha)

Temperatura vode
Vidljivost v vodi
Tok
Vegetacija

Pozimi okoli 4°C, poleti okoli 12°C
Odlična
Srednji
V močnem toku reke Soče preživijo redke rastline, pritrjene na skale.

Opažene živali

Postrvi, soška postrv, platnica, klen.

Oblika, sestav dna Prod, skale, pesek v tolmunu na koncu korit, podrta drevesa.

Posebnosti
Priporočljivo je osnovno znanje potapljanja v toku. Previdni bodite na kajakaše in raftarje.
Lokalni potapljaški Lokalnega društva ni. Najbližji je DPD Tolmin:
klub / kompresor
Društvo za podvodne dejavnosti TOLMIN,
SELA PRI VOLČAH 36, 5220 TOLMIN
Kontaktna oseba
Dušan Petrevčič, 041 424 830, 05 3051 145, dusan.petrevcic@siol.net
Gostinska
Gostišče in pizzerija Jazbec, Idrsko 56, Kobarid,
ponudba
Restavracija Kotlar, Trg svobode 11, 5222 Kobarid,
Restavracija Topli Val, Trg svobode 11, 5222 Kobarid, http://www.topli-val-sp.si/
Prenočišča
Kamp Koren, Drežniške Ravne 33, Kobarid, http://www.kobarid.si/dreznica/kamp/kamp.html
Hotel Hvala, Trg svobode 1, 5222 Kobarid, http://www.topli-val-sp.si/
Turizem,
Kobariški muzej 1. svetovne vojne,
vredno ogleda
Muzejska zbirka "Batognice" v Drežnici,
Kostnica italijanskih vojakov,… (več na http://www.kobarid.si)
Vpis v SPT
Lokacija je predlagana za vpis v Slovensko Potapljaško Tranzverzalo
Možna lokacija za Kamp Koren, Drežniške Ravne 33, 5222 Kobarid,
žig SPT
http://www.kobarid.si/dreznica/kamp/kamp.html
STATUS SPT
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