
ŽIVÉ PODZEMÍ 
 
První zmínky o těžbě v oblasti 
Dubníku pochází z 11. století. Už 
tehdy prý bylo započato s těžbou 
drahého opálu. Dubník je tedy 
nejstarším a největším opálovým 
dolem na světě -  navíc jediný 
s hlubinným způsobem dobývání 
vzácného drahokamu. V 18. století 
zde pracovalo až 800 dělníků, kteří 
ručně vyrazili přes třicet štol 
s celkovou délkou více než 22 
kilometrů.  
Pokud bychom hledali mezi konku-
renčními nalezišti, je nutno cestovat 
až do Austrálie na místa jako 
Lightning Ridge a Coober Pedy či  na 
mexický Zimapan. Další lokality se 
nacházejí i ve Střední Americe, 
přesněji v Hondurasu, dále v USA, 
Brazílii, Rusku a v Německu. Nerosty 
z nich však nedosahují kvality 
Dubnického opálu.  
Mezi rarity z Dubníku patří Vienna 
Imperial Opal (nazývaný Harlekýn), 
který je největším opálem světa (o 
hmotnosti  594 gramů). Jeho hodnota 
se odhaduje na 500 tisíc amerických 
dolarů. Dalším velmi cenným kusem 
je Burning of Troy v hodnotě přibližně 
50 tisíc USD. Ten je součástí fran-
couzského korunního pokladu.  
Přes tyto unikátní nálezy byla v roce 
1922 těžba v Dubníku zastavena a od 
té doby dílo trpí nájezdy zlodějů 
opálů, kteří působí obrovské škody. 
Podzemní prostory ovšem nepatří 
pouze vzácným minerálům. Jsou 
současně i největším evropským 
zimovištěm netopýrů. Ti se zde 
vyskytují ve čtrnácti druzích a jejich 
počet se odhaduje na 4000 kusů. 

Je jen málo míst na světě s téměř tisíciletou historií lidské činnosti, která se spojují 
s potápěním. Opálové doly v Dubníku nedaleko Prešova na východním Slovensku jsou 
jedním z takových příkladů. Pro jejich jedinečnost jsme tuto lokalitu zvolili za místo našich 
ponorů. 

Labyrintem světa opálů 



V RACHOTU BUBLIN 
Cestu z Prahy, dlouhou 670 kilometrů, jsme zvládli během pátečního dne a k večeru už s místním bossem, 
Vlado Konrádem, probíráme přímo na lokalitě situaci v podzemí. Vlado nás po krátké poradě ještě ochotně 
provedl suchou částí dolů.  
Důlní dílo v Dubníku totiž není kompletně zatopené. Zaplavená je pouze část štoly Viliam se systémem 
chodeb v bezprostřední blízkosti šachty Fedo (Fekü). Chodby ve třech patrech o  hloubce 15, 30 a 50 
metrů jsou vzájemně propojeny úpadnicemi, schodišti a hlavně šachtou Fedo. Viditelnost v mírně kyselé 
vodě (pH2) je nekonečná, omezená pouze výkonem svítilen. Největší hloubka je podle stavu vody 67 
metrů. 
Transport materiálu byl náročný kvůli vzdálenosti a složitému profilu chodeb. Od vstupu do podzemí bylo 
třeba projít v lehce shrbené poloze 500 metrů kluzkými chodbami s nízkým stropem. Kompletní 
potápěčské vybavení jsme po částech dopravili na místo vstupu do vody. Vždy pouze za svitu vlastních 
lamp. Klopýtnutí a pád s nákladem lahví velmi bolí……. 

Konečně přišla řada na potápění. 
S napětím jsme s posledním nákladem 
výstroje sestoupili portálem vstupní 
chodby do podzemí a po půlkilometro-vé 
cestě známými temnými chodbami jsme 
se dostali ke shromážděným věcem.  
Příprava na ponor a oblékání výstroje 
mělo kvůli vlhku a celoroční teplotě 
vzduchu 1stupeň  Celsia k pohodlí hodně 
daleko. Po nepříjemném a zdlouhavém 
oblékání jsme ovšem rychle vklouzli do 
průzračné vody. Naše cesta vedla na 
první křižovatce vodících šňůr vpravo 
chodbou v patře s hloubkou šest metrů. 
Zhruba po dvaceti metrech jsme se 
protáhli částečným závalem zřícené 
suché zdi postavené před mnoha lety. 
Voda se téměř nekalila. V bočních 
chodbách nás uchvacovaly stropy 
vyzdobené křehkými „cicváry“ (místní 
název pro železité útvary rostoucí ze 
stropu). Patro končilo vstupem na 
schodiště spojující chodbu s horizontem  
-30m….......(pokračování) 

 


