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VILIAM ROZLOŽNÍK – STROJCA OBJAVU
GOMBASECKEJ JASKYNE

Marcel Lalkoviè

Koncom novembra 2001 uplynulo 50 rokov
od objavu Gombaseckej jaskyne, ktorá je prvou
v poradí tzv. ve¾kých objavov èlenov Slovenskej
speleologickej spoloènosti (SSS) od jej ustano-
venia v septembri 1949. V tejto súvislosti sa me-
dzi objavite¾mi spomína i meno Viliama Rozlož-
níka, jedného z èlenov kolektívu, prièinením
ktorého sa objav jaskyne stal reálnym skutkom.
Aj keï sa na prieskume Èiernej vyvieraèky, kto-
rou sa preniklo do priestorov Gombaseckej
jaskyne, podie¾al nieko¾koèlenný kolektív rož-
òavských jaskyniarov, dnes si len málokto uve-
domuje, že práve V. Rozložník predstavoval
ústrednú postavu diania, ktoré napokon úspešne
zavàšil objav novej jaskyne.

Pojem „rožòavské jaskyniarstvo”, ktorý sa
zrodil v povojnovom období, sa totiž spája
s osobou V. Rozložníka. O jaskyne síce prejavo-
val záujem už dávnejšie, ale až po návrate do
Rožòavy (istý èas pôsobil v Spišskej Novej Vsi),
kde pracoval ako technický úradník na riadite¾-
stve Gemerských baní, sa tu pod jeho vedením
sformovala skupina záujemcov o tunajší kras.
Pre zaèiatok si za pracovný rajón vytýèila Horný
vrch a èas� Silickej planiny. Na adresu jej poèia-
toèných aktivít treba poveda�, že už zaèiatkom
októbra 1950 sa prvýkrát pokúšala prehåbi� rie-
èisko v Èiernej vyvieraèke. Vtedy sa im podarilo
zníži� jej hladinu o 50 cm, ale nedostatoèný
výstroj nepostaèoval na takýto charakter práce.
V novembri 1950 sondovali v jaskyni ¼udmila
a potom ïalšie aktivity zamerali na jaskyne
a priepasti Horného vrchu.

Keï sa V. Rozložník dozvedel o existencii
SSS, prejavil koncom októbra 1950 záujem
o vstup do jej radov a požiadal o udelenie sú-
hlasu na kutacie práce. Ukázalo sa, že to bol
dobrý �ah. Za krátky èas sa stal jej èlenom
a kontakt s tajomníkom SSS V. Benickým, ktorý
prerástol do úprimného priate¾stva, v mnohom
pozitívne ovplyvnil jeho jaskyniarske smerova-
nie.

Aj keï Rozložníkovu skupinu zo zaèiatku
zamestnávala Èertova diera na Hornom vrchu,
ich prvým významným pracoviskom sa stala
Èierna vyvieraèka. Zaèiatkom októbra 1951

pustili sa opä� do prehlbovania jej rieèiska
a práve tu sa v plnej miere preukázala odborná
zdatnos� V. Rozložníka. Prv než sa so skupinou
pustil do znižovania hladiny jej vôd, naèrtol svo-
ju predstavu o postupe otvárkových prác. Správ-
ne predpokladal, že pôvodný otvor vyvieraèky
leží znaène nižšie. Poèítal preto s maximálnym
znižovaním vodnej hladiny a následným pre-
strie¾aním sifónu na druhú stranu. V nasledujú-
cich týždòoch sa jeho predpoklad plne potvrdil
a v druhej polovici novembra 1951 vyústil
napokon do objavu Gombaseckej jaskyne.

Pracovné vypätie a iné okolnosti súvisiace
s objavom jaskyne spôsobili, že naèas vypadol
z dovtedajšieho jaskyniarskeho rytmu. Na dlhšie
obdobie ochorel. Zakrátko sa ukázalo, že jeho
predstavy o Èiernej vyvieraèke sú v nieèom iné
než niektorých èlenov pracovnej skupiny. Z útrž-
kovitých informácií možno dnes dospie� k po-
znatku, že za �ažisko ïalšej èinnosti skupiny po
objave novej jaskyne považoval komplexný
prieskum jej priestorov, èiže i naïalej chcel
pokraèova� v èinnosti, prostredníctvom ktorej by
sa èrtala reálna šanca na objav ïalších èastí
jaskyne, èo však narážalo na nepochopenie jeho
dovtedajších kolegov. To ho napokon donútilo
k tomu, aby v skupine do istej miery prehodnotil
svoje dovtedajšie úèinkovanie. Keïže sa Gom-
baseckej jaskyne nemienil len tak ¾ahko vzda�
a naïalej jej venoval pozornos� z h¾adiska prie-
skumu ïalších èastí, prestal sa podie¾a� na akti-
vitách, ktoré súviseli s vedením skupiny. �ažisko
svojej èinnosti presunul do fotografovania, me-
rania a dokumentácie jej priestorov.

Rozložníkov postoj v otázke Gombaseckej
jaskyne plne korešponduje s vtedajším vývojom v
slovenskom jaskyniarstve. Potom ako sa jaskyne
dostali pod správu Riadite¾stva pre cestovný ruch
(RCR), jaskyniarstvo v Rožòave sa naèas rozdelilo
do dvoch táborov. V. Rozložník chcel aj naïalej
udržiava� kontakt so SSS a venova� sa prieskumu
jaskýò. Èlenovia jeho pôvodnej skupiny sa však
priklonili na stranu RCR. Svoje budúce úèinko-
vanie vnímali viac cez skoré sprístupnenie Gom-
baseckej jaskyne a tomuto cie¾u sa usilovali pod-
riadi� zmysel ïalšej existencie skupiny.

Pre V. Rozložníka
však Gombasecká jas-
kyòa aj naïalej pred-
stavovala ústredný
prvok jeho myšlien-
kových pochodov.
Svedèí o tom referát,
ktorý o nej vypracoval
zaèiatkom júla 1952.
Mal ho prednies� na
valnom zhromaždení
SSS, ale keïže naò ne-
prišiel, referát z pro-
gramu vypadol. Spor
o Gombaseckú jasky-
òu naïalej gradoval.
V novembri 1952 sa
na schôdzi skupiny
mali vyjasni� vzájom-
né nezrovnalosti. Na

nej manéver s Èiernou vyvieraèkou tým druhým
opä� neprešiel a ani on sa jej ešte nechcel úplne
vzda�. Rozpory so skupinou sa èasom prehåbili
ešte viac. Vyèítalo sa mu napríklad aj to, že do
Liptovského Mikuláša posielal správy o Èiernej
vyvieraèke a po výmene zámkov mu dokonca
znemožnili vstup do jej priestorov.

Svoju ïalšiu èinnos� zameral preto na okolité
vyvieraèky. V roku 1952 poèas jarných záplav
meral ich prietok a vyhodnocoval zistené po-
znatky. Najviac ho zaujala Trávna vyvieraèka
(Gyepü forrás) na východnom úpätí Plešivskej
planiny. Skladala sa zo 6 prameòov a prieto-
kového rieèiska so 130 m dlhou jaskyòou, ktorá
odvádzala vodu zo strednej èasti planiny. Keï
sa v marci 1953 utvoril v Rožòave nový jasky-
niarsky oddiel, kam prešiel i jeden èlen starej
skupiny, zvažoval, že sa ich pokúsi zainteresova�
do vyvieraèiek. Leto však trávil na meraèskom
kurze v Banskej Štiavnici. Po návrate ho preložili
na baòu Rožòava. Dostal na staros� pracovisko
Rudná a bol rád, že zostal v blízkosti Sloven-
ského krasu.

Jaskyniarstvu sa v tom èase venoval spora-
dicky. V jeseni 1953 v Tiesninách pri Stratenej
našiel dve vyvieraèky. V jednej trochu kutal
a dostal sa asi 4 m dovnútra. Lákala ho aj Dobšin-
ská ¾adová jaskyòa, kde si chcel prezrie� jej
neprebádané èasti. Z jeho zámeru zišlo potom,
keï dal v bani Rožòava dokopy 8-èlennú sku-
pinu pracovníkov Gemerských železorudných
baní, ktorí sa rozhodli venova� Slovenskému
krasu systematicky. Týmto krokom sa zaèala
ïalšia etapa jeho jaskyniarskej èinnosti. V jej
rámci sa práve pod vplyvom nádeje na objav
v Trávnej vyvieraèke úplne zriekol Gombaseckej
jaskyne. V decembri 1953, ako zaregistroval vo
vyvieraèke silný prievan, pustil sa tu do sondo-
vania a zis�ovania smerových i úklonných pome-
rov puklín a preštudoval i hydrologické pomery
jej okolia. Tak dospel k názoru, že otvárka, akú
použil v Èiernej vyvieraèke, nie je reálna pre
znaène zdåhavú a namáhavú prácu. Po životune-
bezpeènej èinnosti spojenej s odstraòovaním
�ažkých balvanov dostal sa v nej koncom marca
1954 do priestorov novej – Brzotínskej jaskyne.
Vyznaèovala sa existenciou deviatich podzem-
ných jazier, takže väèšina jej priestorov bola
schodná iba na gumenom èlne.

Mal za sebou objav druhej a z h¾adiska
charakteru priestorov i komplikovanej jaskyne.
Èakala ho etapa nároèných prieskumných prác,
ale pretože ich znemožòoval pomerne vysoký
stav vody, pustil sa do otvárania vyvieraèky
Buzgó pri Krásnohorskej Dlhej Lúke. So sku-
pinou tu pracoval dlhšie, a tak sa jeho èinnos�
opä� stala zdrojom nedorozumení s èlenmi pô-
vodnej skupiny, ktorí si aj na toto jeho pracovisko
robili nárok. Na ïalší prieskum vyvieraèky sa
podujal až v druhej polovici októbra 1956. Mes-
to Rožòava znížilo jej hladinu, keïže uvažovalo
o výstavbe vodovodu. To mu umožnilo pre-
niknú� pomocou plávacieho obleku do prvého
priestoru, kde zával vytvoril sifón. Nemal však
k dispozícii kyslíkový dýchací prístroj, preto ne-
pokraèoval v prieskume ïalej. Jeho poslednou

Po prieskume Èiernej vyvieraèky 22. 11. 1951, z¾ava: Š. Ivanec, A. Abonyi,
V. Rozložník, Š. Roda, L. Herényi. Foto: V. Rozložník.
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aktivitou vo vyvieraèke Buzgó bol v roku 1957
prieskum komína, kde zaregistroval prievan.
Potom sa sem už pre iné zaujatie nedostal. Bola
to však Rozložníkova èinnos�, èo umožnila, aby
èlenovia jeho pôvodnej skupiny nadviazali na
predchádzajúce výsledky a v roku 1964 cez
ïalšiu vyvieraèku prenikli do novej – Krásno-
horskej jaskyne.

Hneï ako poklesla hladina vôd v Brzotínskej
jaskyni, zaèal sa venova� mapovacím prácam.
Súviseli s projektovaním nového vchodu do
jaskyne. Takáto èinnos� si vyžiadala prekopa�
a vystuži� cca 14 m dlhý úsek, k èomu speleolo-
gické oddelenie Turistu, n. p., poskytlo potrebný
materiál. Koncom augusta 1954 zaèali s razením
a dokonèili ho zaèiatkom apríla 1955. Intenzív-
ne ho zamestnávala i otázka koncového sifónu
v jaskyni. Zamýš¾al sa nad spôsobom jeho preko-
nania a spriadal plány na skonštruovanie ¾ahké-
ho potápaèského obleku. Neskôr sa pustil do
prieskumu komínovitých èastí jaskyne a cestou
speleologického oddelenia sa usiloval o získanie
gumených èlnov. V júni 1955 dostal plávacie
obleky a zaèal sa pripravova� na potápaèskú
akciu. Spolu s J. Kubenkom pomocou pláva-
cích oblekov a banského kyslíkového prístroja
v polovici novembra 1955 napokon prekonal
èlenitý sifón. Dostal sa do menšej sienky, odkia¾
viedla vo¾ná cesta ïalej. Na jej konci ho èakal
ïalší sifón. Pokus o jeho prekonanie o dva
týždne neskôr už nebol úspešný. V lete roku
1956 sa venoval zameriavaniu I. úseku jaskyne
a v roku 1957 premýš¾al nad možnos�ou pod-
plávania II. sifónu.

Objav Brzotínskej jaskyne v òom totiž ob-
novil, èi skôr prehåbil túžbu venova� sa priesku-
mu jaskýò aj trochu inak. Ve¾mi intenzívne si to
uvedomil už v èase objavu Gombaseckej jasky-
ne pri zadnom sifóne. Nemožno sa divi�, že
zakrátko zaèalo potápanie predstavova� ústred-
nú tému jeho jaskyniarskeho záujmu. Práve
v òom videl efektívny prostriedok na prienik
sifónom v Gombaseckej a teraz i v Brzotínskej
jaskyni. Ak sa pri 30. výroèí Domice veèer disku-
tovalo o jaskyniarskych problémoch a špekulo-
valo nad vybavením v èastiach, kadia¾ pretekajú
vodné toky, koncom roku 1956 už v prvom jaze-
re Gombaseckej jaskyne skúšal nový ¾ahký potá-
paèský prístroj. Pre potreby skupiny ho zakúpil
Turista, Bratislava. Prvé pokusy uskutoènil
v Úhornianskom jazere a noèné skúšky svietivos-
ti lámp v rieke Slaná. Teraz, keï mal vhodný
kyslíkový prístroj, usiloval sa o vyhotovenie pro-
totypu potápaèskej masky a pustil sa do privy-
kacích cvièení v Gombaseckej jaskyni. Po pol-
roènej skúsenosti dostal v júli 1957 od V. Panoša
z Kabinetu pre geomofológiu ÈSAV v Brne po-
zvanie na prieskum Jalového koryta v Macoche.
Hneï v prvý deò uskutoènil pokusný zostup
v Hornom jazierku, nasledujúci pokraèoval
zostupom do sifónu, kde po štvr�hodine zaèal
intenzívne poci�ova� chlad vody. Pre noèný dážï

sa nedostal ïalej ani pri
tre�om zostupe. Získal
však cenné poznatky
o používaní prístroja
v jaskyniach, pohybe
pod vodou a o nedostat-
koch domácky vyrobe-
ných èastí výstroja.

Popri èinnosti vyplý-
vajúcej z objavu Brzotín-
skej jaskyne nezabúdal
ani na prieskum Plešiv-
skej planiny. Chcel ju
dobre pozna� a èasom
i ako celok spracova�.
Ako sa skonèili práce,
ktoré súviseli s razením
nového vchodu Brzo-
tínskej jaskyne, zaèal sa
venova� prieskumu juž-
nej èasti planiny. Sú-
stredil sa tu na tri naj-
významnejšie vyvieraèky
a pri jarných záplavách
meral ich prietok. Na
požiadanie speleologic-
kého oddelenia Turistu
vykonal aj obhliadku
Jasovskej jaskyne. Potom
sa na nejaký èas odml-
èal. Obmedzil sa iba na
kontakt s F. Skøivánkom
a L. Jakucsom, ale expe-
dície Múzea slovenského
krasu na Ohnište sa ne-
zúèastnil. V júni 1956
v severnej èasti Plešivskej
planiny preskúmal Šingliarovu priepas�. Po pr-
vej informatívnej pochôdzke ju spolu s K. Ko-
zákom a V. Bendulom poèas druhej výpravy za-
meral. Po zostupe do nej si v poslednej sieni
obliekol plávací oblek a podrobnejšie preskúmal
jej dno. V roku 1957 pokraèoval v prieskume
stredného úseku Plešivskej planiny od Zvonice
po Salanku. V auguste 1957 sa zúèastnil expe-
dície múzea do Zvonice a aj z organizaènej
stránky sa prièinil o zdarný priebeh podujatia.
Na Hornom vrchu sa orientoval na poznanie
terénu v okolí Jablonovskej priepasti, vyvieraèky
Eveteš a územia v oblasti Sorošky.

Pre rodinné problémy na prelome rokov 1957
a 1958 sa opä� odmlèal. Dlhší èas sa venoval iba
pochôdzkam po Plešivskej planine. V zamestnaní
sa mu rysovala možnos� štúdia a uvedomoval si,
že sa mu tým znaène zúži priestor na jaskyne.
Ešte ani po rokoch nezabudol na Gombaseckú
jaskyòu. V jeseni roku 1958 zaèal uvažova� nad
podplávaním jej sifónu a spolu s Brzotínskou
jaskyòou chcel èo najskôr ukonèi� ich prieskum.
Keï koncom roka 1958 mesto Rožòava upustilo
od využitia vyvieraèky Buzgó pre vodovod a zem-
nými prácami sa tu odkryl prirodzený otvor,

V. Rozložník sa zaèal opä� zamýš¾a� nad mož-
nos�ou pokraèova� v jej ïalšom prieskume.

Èo pre V. Rozložníka z h¾adiska jaskyniar-
skej èinnosti znamenala Gombasecká jaskyòa,
svedèí aj nedorozumenie medzi ním a V. Be-
nickým, ktoré vzniklo potom, ako sa v 44. èísle
èasopisu Život v roku 1958 objavila trochu ne-
š�astná interpretácia jej objavu. Rozložník to
pochopil tak, že sa pod¾a nej mal objav udia�
pod Benického vedením. Reagoval na to novým
èlánkom a žiadal o jeho uverejnenie. Vzniknuté
nedorozumenie sa snažil vysvetli� a urovna�
nielen V. Benický, ale i redaktor èasopisu.
V. Rozložník sa, žia¾, nepriklonil na ich stranu.
Z dôvodov, ktoré nikdy neobjasnil, ale dali sa
vytuši� medzi riadkami, usiloval sa bagatelizova�
všetko, èím k zdarnému priebehu prác, a tým aj
k objavu prispela SSS.

Reakcia V. Benického vo februári 1959, keï
redakcii èasopisu napísal, že nik nemal záujem
zobra� objavite¾ské zásluhy rožòavskej skupine,
prišla neskoro. V. Rozložník sa medzitým stal
obe�ou tragickej nehody. Vo veku nedožitých
39 rokov sa dòa 7. februára 1959 navždy uzatvo-
rila jeho životná pú�.

Èierna vyvieraèka po znížení rieèiska. Foto: V. Rozložník, 1952.
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