
Na świecie jest naprawde niewiele miejsc 
zwiazanych z nurkowaniem, które moglyby 
poszczycić sie siegajaca prawie tysiaca lat 
historia. Kopalnia opali szlachetnych w 
Dubniku niedaleko Presova na Slowacji jest 
jednym z nich. To wyjatkowe miejsce 
wybraliśmy jako cel naszych nurkowań.  
Pierwsze informacje o kopalni opaIi 
szlachetnych w Dubniku pochodza jeszcze 
z XI wieku. Dubnik jest niewatpliwie naj 
starsa i najwieksza kopalnia opali na 
świecie, dodatkowo jest teź jedynym 
miejscem, gdzie opal byl wydobywany 
metoda sztolni. W XVlll wieku pracowalo tu 
800 górników, którzy recznie wybudowali 
okolo 30 sztolni o calkowitej dlugości okolo 
22 km.  
Aby móc podziwiać znaleziska podobnej 
klasy naleźaloby sie udać aź do Australii, 
do miast takich jak Lightning Ridge i 
Coober Pedy, czy teź do meksykańskiego 
Zimapan. Inne možna podziwiać w 
środkowej Ameryce, przewaźnie w 
Hondurasie, pozostale znajduja sie na 
terenie USA, Brazylii, Rosji i Niemic. Naleźy 
jednak zaznaczyć, iź opale z tych miejsc w 
źaden sposob nie dorownuja jakościa tym z 
Dubnika. Jednym z lokalnych rarytasów 
jest Vienna Imperial Opal (nazywany 
Harlekinem), bedacy najwiekszym 
szlachetnym opalem na Swiecie. Jego 
waga wynosi 494 gramy, a wartość szacuje 
sic na 500 tysiecy amerykańskich dolarow. 
lnnym cennym kawalkiem jest opal o 
nazwie Burning of Troy o wartości 50 
tysiecy USD, bedacy jednocześnie cześcia 
skarbu Korony Francuskiej. 
Pomimo odnalezionych unikatów, w roku 
1922 oficjalnie zaprzestano wydobycia z 
kopalni w Dubniku. Od tamtej pory miejsce 
to jest naraźone na ataki zlodziei opali, 
którzy dodatkowo powoduja tu duźe 
szkody. Podziemne korytarze spelniaja teź 
funkcje zimowego schronienia dla 
nietoperzy, znajdziemy ich tutaj kilka-
dziesiat róźnych gatunków. 
 

Podniecenie, euforia i wielkie wzruszenie sa nieocenionym wynagrodzeniem dla badaczy nieznanych i 
trudno dostepnych miejsc. To wystarczajaca rekompensata za czas spedzony na przeszukiwaniu 
archiwów, Internetu, przygotowaniach i transporcie sprzetu.  
 

W LABIRYNCIE ŚWIATA OPALI 



POD VODA 
Droge z Pragi, dlugości 670 km, udalo nam sie pokonać bez źadnych problemów, dlatego juź w piatek wieczorem, 
wraz z naszym lokalnym fachowcem Vlado Konradem, mogliśmy sprawdzać sytuacje na miejscu. Po krotkim 
wprowadzeniuVlado pokazal nam sucha cześć kopalni, prowadaca do cześci zatopionej. Nie cala kopalnia jest 
zatopiona. Pod woda znajduje sic tylko cześć koryrarzy kopalni Viliam i system sztolni nieopodal szybu Fedo. Tory 
na trzech piatrach, na glebokości 15, 30 i 50 m, sa wzajemnie polaczone sztolniami, klatkami schodowymi i przede 
wszystkim pionowym szybem Fedo. Widoczność ograniczona jest tu tylko do mocy latarek. Najwieksza dostepna 
glebokość wynosi okolo 67 m.  
Zanowaliśmy jedno nurkowanie w sobote i jedno w niedziele. Transport sprzetu byl dosyć skomplikowany ze 
wzgledu na ksztalt korytarzy. Od wejścia do podziemia musieliśmy pokonać odleglość okolo 500 m niskimi, 
wilgotnymi korytarzami, majac za źrbólo światla jedynie  wlasne latarki. 
Wreszcie przyszla pora na samo nurkowanie. Rozpoczeliśmy je od przeplyniecia korytarzem w prawo na glebokości 
ok. 6 m. Mniej wiecej po 20 metrach mineliśmy cześciowy zawal niegdyś suchej ściany, zbudowanej przed 
wieloma laty. 

Woda prawie nie macila, widoczność niemal 
doskonala. W bocznych korytarzach 
znajdowaly sie przepiekne sufity ozdobione 
tzw. ,cicvarami" - lokalna nazwa dla kruchych 
źelazowych stalaktytów.  Pietro kończylo sie 
klatka schodowa opadajaca aź do odlegtego o 
30 m koryta- rza. Zostala tutaj zachowana 
mocna, drewniana framuga drzwi. 
Schodziliśmy coraz glebiej, aź do wejścia do 
szybu Fedo. W świetle latarek pojawila sie 
nagle drewniana konstrukcja ze stuletnia 
patyna. Uwaźnie plywaliśmy nad dnem, które 
w tym miejscu jest pokryte sedymentem, i 
zagladaliśmy wewnatrz glebokich pionowych 
szybów Fedo. Kaźdy niewlaściwy ruch mógl 
zredukować widoczność w tymiejscu prawie do 
zera.  
Glówne korytarze w Dubniku sa wyznaczone 
dla nurków przez stabilne poreczówki o 
róźnych grubościach, a na skrzyźowaniach 
znajduja sie dodatkowo jaskiniowe strzalki. Do 
pruszania sie w korytarzach bocznych trzeba 
jednak uźyć wtasnej poreczówki…………  

 


