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Uplynulo třicet roků od předání našeho  projektu a závěrečné zprávy pro výstavbu 

přečerpávací vodní elektrárny v pohoří Escambray na Kubě. Pro představu, svým rozsahem   

a dá se říci i způsobem provedení tohoto gigantického  hydroenergetického díla,  se    jedná    

o obdobu naší PVE Dlouhé stráně. Významnou devizou, která předurčila Československo 

k realizaci tohoto projektu a následně i k výstavbě a dodávkám technologie, byla zejména 

skutečnost, že jsme byli v rámci tehdejší Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)  jediní, 

kteří měli se stavbami tohoto typu zkušenosti. Přečerpávací hydroelektrárna Dalešice na řece 

Jihlavě a Černý Váh na Slovensku již byly v provozu, Dlouhé stráně v Jeseníkách se 

nacházely ve stadiu výstavby a připravovala se  PVE Křivoklát. 
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Dnes si již málokdo vzpomene, že Československo realizovalo v osmdesátých letech 

minulého století v centrální části Kuby v pohoří Escambray průzkumné geologické práce, 

které svým objemem a rozsahem nemají v celé československé historii srovnatelnou 

obdobu, alespoň pokud se týče oboru inženýrské geologie a geotechniky. Tyto práce byly 

zahájeny již v roce 1981, kdy odjela na Kubu první expedice Geotestu posoudit čtyři různé 

varianty  umístění přečerpávací vodní elektrárny a jednu z nich pak měla doporučit pro 

výstavbu. Z názvů vybraných lokalit Guanayaro, Río Hondo, Hanabanilla a Caracusey, po 

čtyřech měsících geologického průzkumu padla nakonec volba na variantu na řece 

Caracusey. V té době jsem pracoval na Ministerstvu stavebnictví Kuby jako hlavní poradce 

pro inženýrskou geologii a prováděné práce jsem z této pozice jako zaměstnanec 

kubánského ministerstva sledoval a kontroloval. Je třeba ještě dodat, že nejdříve byl projekt 

toho gigantického hydroenergetického díla zadán Sovětskému svahu a na jejich návrh byl 

vypracován projekt na řece Agabama v pohoří Escambray. Ten mi byl předložen 

k oponentuře, byla shledána řada nedostatků a posléze, i z důvodů technologických, bylo od 

tohoto projektu upuštěno a práce na vypracování projektu kontrahovány s Česko-

slovenskem.  

 

   Uplynuly ale ještě další tři roky přípravných prací, než došlo v roce 1984 k zahájení 

podrobného inženýrsko-geologického geologického průzkumu na vybrané lokalitě na řece 

Caracusey. Postupně se zde vystřídalo více než třicet československých expertů, z nichž 

převážná většina byla z Geotestu Brno, který tyto práce pod vedením Ing. Otto Horského, 

CSc  řídil a koordinoval. Geologický průzkum trval čtyři  roky a po odborné stránce byl 

bezesporu dobrou vizitkou vysoké odborné úrovně našich expertů. Ale nejen to. Řada z nich 

zde získala mezinárodní zkušenosti a dobré jazykové znalosti, které dnes jsou pro ně  

významnou devizou. Vrtné a báňské práce, stejně jako práce přípravné, geodetické, 

kartografické  a geofyzikální, byly zajišťovány kubánskou stranou.  

 

   Tuny papíru a stovky přesčasových hodin . Hodně potu, odříkání a nervů nad klidem ku- 

bánských spolupracovníků. Nač ten spěch, však zítra je také den a uvidíte, vše dobře do-

padne. Postupně jsme si na to zvykli a našli společnou řeč. Vytvořil se československo-

kubánský odborný kolektiv, který, jak mnohokrát ve svých prohlášeních zdůraznili vedoucí 

představitelé Kuby, byl dosud ojedinělý a mohl sloužit jako příklad úspěšné odborné 

týmové spolupráce. Čtyři roky inženýrskogeologického průzkumu. Čtyři roky neuvěři-

telného pracovního nasazení a úsilí  mnoha odborníků. Dnes již lze jen těžko pochopit, že 

v táboře, v horách, kde nebylo nic než holé stěny ubikací a od rána do večera jen samá 

práce, nepřišla na nikoho ponorková nemoc. Když je někde hodně práce a časově náročný a 

složitý úkol, snad ani nemůže přijít. Pracovní den vlastně končíval až v deset hodin večer, 

kdy byl vypnut elektroagregát. Přes den práce v terénu, večer kamerální zpracování 

výsledků v polních kancelářích, pracovní schůze a porady s kubánskými spolupracovníky, 

údržba a oprava přístrojů, odborné instruktáže a školení kubánských spolupracovníků, 

včetně jejich výuky v češtině,  Někdy bylo nutno požádat, aby elektroagregát pracoval do 

pozdních nočních hodin, aby byly všechny výsledky z terénních měření a výzkumů 

vyhodnoceny a připraveny pracovní úkoly pro další den.  

 



      Kolektiv našich odborníků vykonal na Kubě kus poctivé práce, za níž se nemusíme stydět. 

Prokázal vysokou odbornost a pracovní morálku nejen československých, ale i kubánských 

spolupracovníků. Akce Centro-Cuba byla nejen pro nás, ale i pro celou Kubu akcí mi-

mořádného ekonomického významu. Mohu jen doufat, že tato práce nebyla zbytečná a alepoň 

někdy v malé míře přispěje při hodnocení historie spolupráce československých odborníků na 

jedné z našich největších zahraničních akcí v oblasti vodohospodářské a energetické výstavby. 

 

 

 

  Mapa Kuby. Uprostřed, mezi šipkami Santa Clara a Trinidad,  se nachází oblast průzkumných   prací 

Centro Cuba. 

 

Mým pracovištěm na násle-

dující čtyři roky se stalo 

Gavilanes, malá vesnička 

v centrální části Kuby v pohoří 

Escambray. Na okraji vesnice 

byl vybudován pracovní tábor 

s ubikacemi pro českoslo-

venské experty a v dalších 

zadních řadách pro kubánský 

personál, vrtaře, geofyziky, 

dělníky, mačeteros pro prose-

kávání nepřístupného terénu, 

geodety a jiné profese. Celkem 

žilo v táboře asi 200 lidí. Na 

fotografii v mé kanceláři při 

pracovní poradě. 

 



                  

Pohled na náš geologický tábor v Gavilanes u řeky Caracusey. Naše ubikace a kanceláře 

 byly umístěny v první řadě vpravo od polní cesty. 

 

 
 

Celkový pohled na zájmové území výstavby přečerpávací vodní elektrárny na řece Caracusey. 

Vrcholky vlevo nazývané „Tetas“ byly plánovány jako kamenolomy pro výstavbu přehradních hrází. 



 
 

Ing. Otto Horský (vlevo) při terenní rekognoskaci území PVE Centro Cuba, 1985. 

 

 
 

Padesátiny jsem oslavil se svými spolupracovníky v Gavilanes na koni stále v sedle. 1988. 
 



 
 

Závěrečnou zprávu přiletěli do naší republiky převzít kubánští experti. Uprostře vedoucí jejich 

technické mise Ing. Leonel Claro z Ministerstva stavebnictví, vpravo kubánský expert Antonio 

 Brno, 1988. Poznámka: oba Kubánci zahynuli v roce 1989 při autohavárii na Kubě. 

 

 
 

Závěrečná zpráva Cuba Centro byla svým objemem hodná zápisu do Quinesovy knihy rekordů. 

Spokojen s dosaženými výsledky prací spočívá koordinátor a zodpovědný řešitel  Otto Horský, 1988. 

 

 

 


