
Velmi letmý průzkum téměř zpřístupněné jeskyně. 

 

 Předpokládám, že mezi jeskyňářskou veřejností je všeobecně známo, kam mě zavál 

osud, respektivě moji nadřízení v roce 2008. Černá Hora, obrovské krasové území, jen málo 

probádané.  

 Asi před rokem jsem si všiml na silnici č. 18 (Nikšič – Podgorica), tabule ukazující 

odbočku k jeskyni Magara. (Co znamená název nevím, ale magarac je osel). Někteří místní 

říkají také Megara.  Začal jsem se tedy vyptávat, ale v drtivé většině nikdo nevěděl, kde je 

vchod, jak je jeskyně veliká atd. Až mi pomohl strejda Gůgl a teta Wiki. S kolegou jsme 

zjistili, že na  serveru Jojtube jsou uloženy videa z roku 1992, kdy měla být jeskyně 

zpřístupněna, ale tlak místních občanů (majitelů přilehlých pozemků) tomu zabránil. Videa 

jsou zde:   Pečina Magara   - YouTube . 

 Přední část jeskyně byla známa odnepaměti a v devadesátých letech minulého století 

začal provádět výzkumy a zpřístupňovací práce Vidak Jukič – sugestiolog z Andrijevice 

(město na severu Černé Hory u kosovských a albánských hranic). Chtěl jeskyni jednak 

zpřístupnit a jednak využívat pro léčení astmatu a jak tvrdí místní kolega snad dokonce na 

léčení gynekologických problémů (tomu jsem se musel smát, když jsem si představil, jak by 

asi léčení probíhalo). Prokopal se do tří dómovitých prostor, které propojil betonovými 

chodníky a byla namontována i elektroinstalace. Z výše uvedených důvodů, však k otevření 

pro veřejnost nedošlo. 

 Dnešní stav jeskyně je velmi tristní. Všude se válí odpadky, jsou vidět ulámané 

krápníky, vyryté značky a jména v sintru, chodníky zmizely pod vrstvou bláta a 

elektroinstalace byla rozkradena. 

 Do jeskyně jsme se vypravili 14.7.11 a už jsem byl natěšen, až zase opráším vyvíječ a 

nadechnu se divné vůně acetylénu, když to ve Skleňáčích máme zakázáno. 

 Samotný vchod se nachází v Tološi, což je místní část Podgorice na souřadnicích 

42°27'31.32"S   19°12'10.52"V ve výšce 53 m.n.m. Za najítí vchodu vděčím místnímu 

občanovi Stanku Bujošovi, který má nedaleko svůj dům a se kterým spolupracujeme. Za 

otevřenou mříží se objevuje předsíň. V této předsíni proběhly necitlivé úpravy (stěny z cihel, 

oblepené kalcity). Za předsíní pokračuje krátká chodba do prvního dómu. Zde už se objevuje 

krápníková výzdoba, opět poničená. Za tímto dómem pokračuje kopaná chodba do druhého 

dómu. Zde mě zaujal obrovský sesuv, který jakoby otevřel cestu do možných horních pater. 

Celý sesuv je zasintrován, takže k němu muselo dojít před dlouhou dobou. Bohužel už 

nedošlo na podrobnější rekognoskaci. Další chodbou se dostaneme do třetího dómu na jehož 

konci je velký nálevkovitý útvar, ne nepodobný závrtu. Po jeho zdolání se ocitáme 

v zahliněné chodbičce bez pokračování (předpokládám starý sifon). Na dně jsou stopy po 

vodě (při deštích, kdy v Podgorici napršelo za rok 2010 2,5 m vody, se ani nedivím). 

 Celá jeskyně je situována severovýchodním směrem přímo pod Velje Brdo a její délka 

je asi 250 m. Dómy mají na výšku v průměru okolo 5 m. Denivelace jeskyně je do 10 m. 

Potenciál této jeskyně je dle mého názoru obrovský. Velje Brdo má v průměru asi 4 km a 

z jedné strany je obtékáno řekou Zetou a z druhé strany (asi 2 km od jeskyně) je velké 

přírodní prameniště Mareza, kde vytéká řeka velikosti Punkvy. Předpokládám, že jeskyně 

vede napříč celým kopcem. 

 V jeskyni jsou vidět červené sedimenty, tolik typické pro Černou Horu. Bahno je 

velice hutné a někteří mí kolegové tam málem nechali obuv. Stopy po činnosti vody jsou 

velmi zřetelné. Krásné jsou břity, které se nacházejí v podstatě po celé délce jeskyně. 

 Z živočichů jsme viděli veliké stonožky, pavouky a na stropě místo netopýrů žijí 

slimáci. 

 Teplota se pohybuje mezi 18 – 20 C°. 

http://www.youtube.com/results?search_query=Pe%C4%8Dina+Magara&aq=f


 Na závěr chci poděkovat místním kolegům Stankovi, Mirovi a Milošovi a také 

kolegovi Marcelovi, že se mnou tento letmý průzkum provedli. 

 Při případných dotazech pište na ZO620@seznam.cz  

 

 

 

 

 

V Podgorici 15.7.11  Shunt 
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