Ponor do jeskyn? Billinghurst
Lokalita: Reqqa Point, Gozo
Druh ponoru: Jeskyn? / jeskynní potáp?ní
Požadovaná úrove? zkušeností: Zkušení potáp??i, pokud možno s certifikací pro jeskyn? /
jeskynní potáp??i
Maximální hloubka ponoru: 27 metr?

Malta je sice sv?tov? proslulá jako jedno z nejlepších míst pro potáp?ní k vrak?m, ale její blízký
sesterský ostrov Gozo nabízí zcela odlišné a skute?n? jedine?né místopisné zvláštnosti: trhliny,
tunely a jeskyn?. V sou?asné dob? z?stává jeskyn? Billinghurst jednou z n?kolika velkých a
vzácn? se vyskytujících jeskyní, které byly d?kladn? prozkoumány a popsány, proto je tato
jeskyn? p?ístupná zdatným potáp???m pobývajícím na t?chto ostrovech.

Tento klenot byl objeven v osmdesátých letech minulého století billinghurstkou pobo?kou BSAC
(Britského klubu scuba potáp?ní), proto dodnes nese jméno vesnice Billinghurst nacházející se v
jihozápadní Anglii. Také se jí ?íká „Dunivá jeskyn?“ díky zvuk?m zp?sobeným vlnami narážejícími
(hlavn? v zimním období) na vn?jší st?ny kolem vstupního otvoru, p?i?emž její p?vodní místní
jméno je Ghar Ix-Xih, což znamená „Jeskyn? starého muže“.

KRÁTKÝ POPIS
Místo, kde se tato jeskyn? nachází, tedy u severních útes? ostrova Gozo, ale vlastn? celá tato

potáp??ská destinace, a to jak na povrchu, tak i pod hladinou, nabízí jasný výhled na vápencové
útvary Globigerina i na modré jílovité a korálové vápencové formace, které jsou typické pro tuto
?ást Maltských ostrov?.

Parkovat se dá p?ímo nad vstupem do potáp??ské oblasti Billinghurst. Zmín?ná rozlehlá jeskyn?
je p?ístupná z b?ehu, ale jen po ur?itou ?ást roku, pokud ovšem p?timetrový žeb?ík visící nad
t?icet metr? širokým vstupem do jeskyn? nebyl zni?en vlnami zp?sobenými ?astými poryvy v?tru
p?icházejícími na ostrov Gozo ze severozápadu.
Vstup do jeskyn? je asi 30m široký a 20m vysoký, s maximální hloubkou 27m. Otvírá se jím 100m
dlouhý pr?chod tzv. „Železni?ním tunelem“ vytvo?eným korálovým vápencem pokrytým u vchodu
jemnými a k?ehkými korály.

Postupn? ubývá sv?tla a pís?ité šindelov? strukturované dno se na jižním konci prom?ní v v
masivní balvany. Na západní stran? je tunel pom?rn? m?lký, ale vede do gigantického a zcela
temného dómu rozd?leného do dvou hlavních pater, jednoho v hloubce sedmi metr?, druhého v
hloubce t?í metr?. Pod kopulí o pr?m?ru 20 metr? se otev?e prostor do komory napln?né
nedýchatelným plynem, kde se musí dýchat i na hladin? pouze s vlastním regulátorem.
Ve vzdálenosti 25 metr? od vstupu do jeskyn? za?íná pomocná vodící š??ra, která vede p?ímo na
patro nacházející se ve v?tší hloubce. Jeskynní okruh je jako stvo?ený pro potáp??e, aby mohli na
r?zných úrovních obdivovat odlišn? strukturované st?ny tvo?ící kopuli dómu. Jsou tam také šipky

ukazující sm?r k výstupu, tyto orienta?ní zna?ky by se samoz?ejm? nem?ly odstra?ovat.

BEZPE?NOSTNÍ KONTROLA
Ponor do této jeskyn? vyžaduje dobrou fyzickou zdatnost a schopnost pr?b?žn? si uv?domovat
prost?edí nad hlavou p?i pohybu pod vodou.
Dvacetimetrový p?íkrý sestup k žeb?íku sm?rem ke vstupu do jeskyn? (s možností p?idržovat se
zábradlí, ale s jednou nebo dokonce dv?ma lahvemi) m?že být pon?kud náro?ný. Ujist?te se, že
budete p?ed ponorem i po n?m dostate?n? hydratováni, protože v oblasti p?ístupu k vod? a do
jeskyn? neexistuje žádný p?íst?ešek, ani žádné místo ve stínu.

Na ostrov? se m?že také rychle zm?nit po?así, což n?kdy dokonce znemožní zp?tný výstup po
žeb?íku. Pe?liv? sledujte p?edpov??, nebo se pora?te v místních obchodech s potáp??skými
pot?ebami, ur?it? vám tam rádi pomohou. Budou-li podmínky pro výstup na severozápadní stran?
p?íliš náro?né, existuje možnost plavat asi 20 minut kolem Reqqa Point, kde existuje na
severovýchodní stran? náhradní možnost výstupu – ovšem za p?edpokladu, že tam bude na míst?
nutn? pot?ebný desetimetrový žeb?ík!
I když Billinghurst nabízí širokou jeskyni s pr?nikem denního sv?tla, postupné ubývání p?írodního
osv?tlení p?i dalším postupu do nitra jeskyn? m?že zt?žovat orientaci, proto by mohl být návrat k
výstupu (má-li potáp?? jen jednu lahev s dýchacím plynem) pon?kud problematický. P?i plánování
skute?n? hlubokého vstupu do celé jeskynní oblasti se rozhodn? doporu?uje ponor s dv?ma
lahvemi (twinset nebo sidemount) za použití všech pravidel pro správné hospoda?ení s plynem,
aby se zajistil dostatek dýchacího plynu pro všechny možné situace, hlavn? pro p?ípad n?jakého
problému s výbavou. Vyvážení a dodržování vodorovné polohy (trim) jsou p?i jeskynním potáp?ní
naprostou nutností. Správné usazení a upevn?ní celé výbavy také pomáhá vyhnout se situacím,
p?i kterých by docházelo ke zhoršování viditelnosti dotekem/ot?rem o toto chrán?né prost?edí.

Vzhledem k hloubce vstupu do jeskyn? se také doporu?uje sledovat délku ponoru, p?i které se
nemusí aplikovat dekomprese (NDL). Pro potáp??e, kte?í hodlají setrvat ve v?tší hloubce delší
dobu, se doporu?uje p?íslušn? obohacený dýchací vzduch/nitrox.
I když je pro v?tší bezpe?nost a výcvikové ú?ely nainstalována v jeskyni vodící š??ra, její stav a
správný sm?r nejsou zaru?ené. Ujist?te se, že š??ru stále vidíte a dávejte pozor, abyste se do ní
nezamotali. Co se tý?e potáp?ní se v místech se „stropem“ nad hlavou, tak prosím:
ABSOLVUJTE P?ÍSLUŠNÝ VÝCVIK A NEPOKRA?UJTE DÁL, JESTLIŽE NEJSTE NA
POTÁP?NÍ SE V JESKYNÍCH VYŠKOLENI.
A ješt? poslední poznámka, i když d?ležitá: Pro p?ípad nouze si p?ineste do oblasti potáp?ní
kyslíkovou soupravu a mobilní telefon. Nejbližší hyperbarická komora je ve Všeobecné nemocnici
v m?st? Victoria na ostrov? Gozo, v p?ípad? pot?eby m?žete také kontaktovat organizaci DAN
(mimochodem, ta má na Malt? své zapsané sídlo).

RADA PRO FOTOGRAFY
Jeskyn? Billinghurst je ideálním místem pro milovníky širokoúhlého fotografování a
makrofotografie. A jak to platí pro každé fotografování pod vodou, pravideln? kontrolujte svou
výbavu, plyn, NDL a sm?r, kterým se budete ubírat p?i odchodu.
Jakmile se ocitnete uvnit?, oto?te se zp?t sm?rem ven z jeskyn? a vychutnejte si úžasné kontrasty
p?i pohledu na modrou vodu u výstupu a na paprsky slunce, které si prorážejí cestu kolem
jeskynních st?n, což vytvá?í ideální podmínky pro siluetovou fotografii.

Nádherný a k?ehký korálový vstup je velmi barvitý a osídlený ohromným množstvím mo?ských
živo?ich?. Hloub?ji v jeskyni lze také spat?it hejna krevet, záleží to však na ro?ním období. Zkuste
také zahlédnout mo?ského úho?e, který se celé roky zdržuje na r?zných místech uvnit? jeskyn?.
T?m z vás, kte?í jste vybaveni dobrými sv?tly, nabízí jeskyn? úžasnou možnost pohrát si se
sv?tlem, které se odráží od hladiny na okolní st?ny komory.

O autorovi
Audrey je instruktorkou technického potáp?ní, která se specializuje na výcvik základ? potáp?ní
typu sidemount (tj. s bo?ním uložením lahví), a také na výcvik jeskynního potáp?ní v Evrop? a v
Mexiku. Ve sv?t? potáp?ní je známá svými fotografiemi z prost?edí pod vodou a také díky
po?izování portrét? technických potáp??? p?i práci v hloubce nebo fotografováním jeskynních
potáp???.
Její fotografie vycházejí v ?asopisech a ?láncích od Wetnotes, Octopus, Plongeurs International,
Perfect Diver, Times of Malta až po SDI/TDI.

