PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 104
Ime lokacije
Tip
Zahtevnost
Nočni potop
Zemljevid /
skica

Zgornji in spodnji tolmun rekle Krke pri Zagradcu
REKA
P1 opomba:
DA opomba:

Zemljepisna lega Gauss-Krueger (GIS)
WGS84 (GPS)
Fotografije
PARKIRIŠČE

Y=5487340m
X=5079446m
φ=45°51'32.82"=45.85912ºN λ=14º49'58.21"=14.83284ºE
STOPNICE

Opis kraja

Kako pridemo
do izhodiščne
točke

Parkirni prostor
Pristop k vodi
Opis potopa

Krka je najdaljša slovenska reka, ki teče v celoti po ozemlju Slovenije. Skoraj na
celotni strugi ima kar nekaj jezov, za katerimi tvori bolj ali manj globoke tolmune. Eni
globljih iz zelo lahko dostopni tolmuni so prav ti, pod mostom v Zagradcu in so za
potapljanje zelo primerni.
Avtocesto Ljubljana - Obrežje zapustimo na izvozu Ivančna Gorica. Peljemo po
regionalni cesti skozi Muljavo v dolino Krke. Nato ob levem bregu Krke do Zagradca,
kjer zavijemo proti Ambrusu in Žvirčam. Iz druge strani pridemo iz Novega mesta v
Zagradec po isti regionalni cesti po dolini Krke mimo Dolenjskih Toplic in
Žužemberka. V središču Zagradca zavijemo na jug, na cesto, ki pelje navzdol mimo
mlina in čez most proti vasi Ambrus in Žvirče.
Parkiramo tik pred mostom čez Krko, kjer je asfaltirana razširitev.
V vodo se odpravimo po stopnicah na drugi strani mostu do vode, kjer vstopimo v
vodo.
Na potop se odpravimo ob desnem bregu reke Krke, proti toku navzgor. Tolmun ni
dolg in po kakih 15 minut plavanja priplavamo do jezu, ter ob jezu plavamo do levega
brega reke Krke, od koder potop nadaljujemo proti izhodišču. Ob jezu je veliko rib,
največja globina tolmuna je nekje sredini tolmuna med jezom in izhodiščem in znaša
okoli 5 m. Prvi tolmun je razmeroma kratek, in ga lahko preiščemo v slabe pol ure.
Drugi, spodnji tolmun je daljši in potop začnemo prav tako iz istega izhodišča. Le da
plavamo proti jezu ob levem bregu reke Krke in potop nadaljujemo vse do jeza, ki ga
dosežemo po približno 20 minutah plavanja. Proti izhodišču se vrnemo po desnem
bregu reke Krke, kjer je tok manjši in ga ob mostu zaključimo. Največja globina
tolmuna je okoli 7 m.

Dodatna oprema
Ugodne razmere
Globina vode
Temperatura
vode
Vidljivost v vodi
Tok
Vegetacija

Kompas za podvodno orientacijo.
Ob nizkem vodostaju reke Krke.
Okoli 7 m v spodnjem tolmunu, odvisno od nanosov peska.
Poleti do 20ºC, pozimi okoli 5ºC.
Dobra opomba: odvisno od vodostaja reke Krke.
Slab opomba: močnejši tok v bližini mostu.
Vodne rastline ob bregovih. Alge na ravnem dnu tolmunov. Bujno poraščeni bregovi.

Opažene živali

Številne male ribice v bližini brzic. Večje ribe se skrivajo v špranjah med kamenjem.
Številni polžki. Rečne školjke so razmeroma redke. Divji labodi.

Oblika, sestav
dna

Plitvine iz lehnjaka. Peščeno dno na dnu tolmunov.

Posebnosti
Lokalni
potapljaški
klub / kompresor
Kontaktna oseba
Gostinska
ponudba
Prenočišča
Turizem,
vredno ogleda
Slovenska
Potapljaška
Tranzverzala
Možna lokacija
za žig SPT
STATUS SPT

Ribe ob brzicah, nekaj manjših podvodnih sten iz sige.
Klub za podvodne aktivnosti (KPA), Župančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto.
Email: kpa@kpa.si Spletna stran: http://www.kpa.si

Podatke je
izpolnil
Dopolnil

Silvo Kušljan 051 360 046, Aleš Blatnik 041 720 792.
Pizzerija Toplar, ZAGRADEC 5, 1303 ZAGRADEC
Gostišče na Pajčni, Male rebrce 6, Zagradec, Toplerjeva loka - kampiranje
Jama KRKA v vasi Krka, Valična vas, Jurčičeva domačija v Muljavi, Plavž v vasi
Dvor, grad Žužemberk v Žužemberku…
Lokacija je predlagana za vpis v SPT
Pri mostu
TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA
TRANZVERZALA
18.08.2016
Kostja Makarovič
05.08.2017

Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com

