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ÚVODNÍ SLOVO    

 

     Tato kniha je ve své podstatě monografií, shrnutím mých celoživotních zkušeností a dosa-

žených výsledků na předem stanovené cestě. Nejedná se tedy o životopisný román, který by 
hodnotil osudové momenty. Ale aby šlo posoudit předkládanou monografii i z pohledu bio-

grafického, aby šlo popisované, zejména odborné události zařadit do nějaké časové osy, sna-

žím se to, byť jen velmi okrajově, napravit v kapitole Stručný životní příběh. A proč se jedná 
o monografii živou? Protože jsem stále v produktivním věku a každý rok se toho udá tolik, že 
ta moje monografie má svůj vlastní život a po mě požaduje, aby byla doplňována. Až tu ne-

budu, potom jedině někdo jiný může napsat moji monografii bez slůvka živá.  

     Jako celoživotní povolání jsem si zvolil inženýrskou geologii, zaměřenou zejména na vý-
stavbu vodohospodářských a energetických staveb.  Mnou vybraný obor byl a je nejen vysoce 

náročný a zodpovědný, ale i nádherný, neboť zejména častý pobyt v přírodě a úsilí o její pře-

tváření ku prospěchu člověka jsou jeho součástí.Tajně jsem při tom předpokládal a doufal, že 
tudy povede cesta i ke splnění mého dávného snu, osobního poznání života Indiánů, kteří mě 
vždy, svým přirozeným způsobem života a sepětím s přírodou, fascinovali. Nejdříve mě zau-

jaly komiksy o indiánech, vycházející v poválečných letech v časopise Junák, později, jako 
snad každého kluka, romány Karla Maye, J.F. Coopera, J. Londona, Enrique Stanko Vráze a 
dalších autorů. Zcela náhodou jsem se dostal ke knize od Herberta Rittingera „Sjížděl jsem 
dravé řeky – sám v peřejích Amazonky“, která na mě zapůsobila natolik, že jsem  později 
vytvořil svoji vlastní fotomontáž  „Snění“, která je uvedena v závěru Úvodního slova. Jenže 
jsem neseděl na břehu řeky Amazonky, ale na břehu řeky Ostravice, kterou jsem na Amazon-

ku upravil, včetně člunu, na němž dravou řeku sjíždím. Když jsem se náhodou dostal ke knize 
„Žena letí přes Andy“ od Inge Stöltingové, v níž mě otevřela okénko do zaniklé říše Inků a do 

andských velehor, můj zájem se soustředil zcela konkrétně na Peru, tedy zemi s potomky In-

ků, zemi s největším počtem Indiánů v Jižní Americe, zemi tajuplnou, dosud ne zcela pro-

zkoumanou, zemi s Amazonkou a divokými řekami, stékajícími z pohoří Kordiller, s dosud 

nevyužitým hydroenergetickým potenciálem. Zde se přímo nabízelo moje směrování 
k budoucímu uplatnění mých zkušeností v této oblasti. Cíl velmi smělý a daleký, ale ne nere-

álný. Uvědomoval jsem si však, že pokud chci proměnit cíl ve skutečnost, čeká mě dlouhá a 
náročná cesta, vyžadující disciplinu, pracovitost, vytrvalost, vstřícnost, vysoký stupeň adapta-

bility a především, dokonalou znalost španělského jazyka. Dosažení vysoké odbornosti 
v mém oboru, včetně mezinárodního uznání, bylo nedílnou samozřejmostí. Proto jsem se od 

počátku své profesní kariéry inženýrského geologa  nevyhýbal stát jako odborník v čele na-

šich velkých, zejména vodohospodářských a energetických staveb a mnoho energie a vlast-

ních finančních prostředků jsem věnoval získávání teoretických znalostí a praktických zkuše-

ností doma i v zahraničí.   
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  Nebylo by správné, alespoň z mého pohledu, aby vykonané práce v inženýrské geologii a 
zejména ve vodohospodářském stavitelství v minulých desetiletích, byly zapomenuty. V této 
monografii uvádím jen ty projekty a stavby, s nimiž jsem měl osobně co do činění. Uvedené 
přehledy mých závěrečných zpráv a velkých projektů, ale zejména uveřejněných publikací, 
pozornému čtenáři umožní dohledat další informace o těchto stavbách, buď dokončených, 
nebo vyprojektovaných, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Kniha je však určena i běžnému 
čtenáři, neboť i pro něj mohou být přínosné informace o uplatnění našich předních odborníků, 
zejména přehradářů a vodohospodářů doma i v zahraničí. Bohatá příloha fotografií pak obra-

zem dokumentuje zajímavost, velkolepost a krásu těchto staveb, vhodně a citlivě zasazených 
do životního prostředí. 

     Značná část monografie je věnovaná mé již dlouholeté spolupráci s Peru, která se plně 
rozvinula od roku 1974, kdy jsem byl pověřen naší vládou založit a uvést do praktické činnost 
experimentální Technickou kancelář v Limě. V letech 1974 až 1976 jsem byl jejím vedoucím, 
po těžké nemoci a smrti mé ženy Olgy jsem od roku 1977 byl jejím konzultantem a vytvářel 
jsem doma podmínky pro přípravu do Peru odjíždějících průzkumných expedic, spočívající 
jak ve výběru nejlepších odborníků pro konkrétní projekty, tak co se týče technického vyba-

vení. 

     Protože jako již uznávaný zahraniční expert v oboru inženýrské geologie jsem musel půso-

bit i v jiných zemích, moje přímá spolupráce s Peru byla až do roku 2004 přerušena, aby byla 

opět, po mém návratu z vědecké expedice na jezero Titicaca znovu plně rozvinuta. Konkrétní 
výsledky spolupráce s Peru jsou v knize uvedeny. Nebylo toho málo a je třeba zdůraznit, že 
zejména v případě našeho podílu při projektování významných vodních a energetických sta-

veb, důležitých pro úspěšný ekonomický rozvoj této nádherné země, se jedná o hodnoty trva-

lého charakteru, které budou vždy pilířem vzájemného přátelství mezi našimi národy.  

     Komu tuto knihu věnuji? Zejména všem mladým lidem, kteří hledají svoji cestu za splně-
ním svého snu. Zde chci být upřímný a musím dodat, že sny se snad plní jen v pohádkách, 
v nichž většinou vítězí dobro nad zlem a úspěch nad neúspěchem. Mluvme proto raději o 
směřování k určitému cíli, kterého lze za určitých příznivých podmínek a okolností dosáh-

nout. Tedy musí se především jednat o cíl dosažitelný, reálný. Když se vám podaří do svého 
povolání, nebo řekněme do nastoupené cesty se i zamilovat a přidá se k tomu cílevědomost, 
houževnatost, disciplina, ale i trocha štěstí, pak máte velkou naději, že se vaše sny přemění ve 
skutečnost a dosáhnete na vrchol kýženého osudu. Budete za to odměněni dobrým pocitem, že 
vaše cesta životem nebyla zbytečná. 
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Snění o dalekých cestách, o Indiánech, o tajuplné řece Amazonce a o vlastní budoucnosti.  Na obrázku 

Otto Horský v 21 letech. Fotomontáž z roku 1959. 

Dreaming about distant trips, the Indians, the mysterious Amazon River and about my future. In the 

picture Otto Horský at 21 years old. Photomontage of 1959. 
Mечты о долгих путях, об индейцах, о загадочной реке Амазонке и о моем будущем. На фото 
Отто Горский в 21 год. Фотомонтаж 1959 года. 
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PŘEDMLUVA                                                                  

      V mé knize Paměti, vydané v roce v roce 2012, jsem v předmluvě napsal: „Nikdy jsem 
neopustil myšlenku sepsání pamětí v časovém sledu událostí, pokud možno od mého zrození 
až do posledních okamžiků mého života, dokud ještě budu schopen přemýšlet a udržet ruku 
beze chvění na klávesnici“ Uplynuly dalších několik let, píše se rok 2019. To, co jsem tehdy 

napsal, stále platí. Zatímco mé Paměti zachycují mé nádherné a šťastné dětství, studentská 
léta a první kroky po opuštění vysoké školy, již tehdy mi bylo jasné, že zvládnout to, co přišlo 
potom, asi nepůjde v jedné, byť sebeobsáhlé knize, neboť jsem prožil několik životních etap a 
každá byla zcela jiná, v jiném prostředí, v jiném citovém vztahu, ba i v jiné jazykové, spole-

čenské, přírodní a klimatické oblasti. Celý můj život byl tak složitý, že některé jeho etapy 
bylo lépe popsat v samostatných knihách. Každá etapa byla zcela odlišná od těch předchozích 

a znamenala ucelenou kapitolu mého života, jeden lidský život. Tak to i opravdu vnímám a 
cítím. Prožil jsem několik lidských životů a prožívám další, ten nejkrásnější, obklopen milují-
cí rodinou a vnoučaty. Ale aby to nebyla jen planá slova. V předchozích knihách jsem popsal 
svá dobrodružství v Egyptě, ve Španělsku, odbornou a diplomatickou činnost v Peru, osmile-

tou poradenskou a odbornou činnost v mém oboru na Kubě. V knize Cestopisné črty z levé a 
pravé kapsy (© Nová Forma 2014) jsem popsal zkušenosti a zážitky z mnoha jiných zemí, v 

nichž jsem pracoval, nebo které jsem z odborného zájmu navštívil. A pokud tomu budou přát 
všemocné okolnosti a hlavně zdraví, moje tři roky odborného působení ve Španělsku v letech 

1991 – 1994  jsou také ucelenou a samostatnou kapitolou mého života a rozhodně by stály za 
knižní zpracování.  

     Protože však čas neúprosně letí a přibývají šediny, rozhodl jsem se, že dám nyní přednost 
sepsání všeho důležitého, co jsem, zejména ve své profesi inženýrského geologa, během do-

savadního života vykonal. Vycházel jsem při tom z niterného pocitu, že díky šťastným okol-

nostem, někdo by řekl díky šťastnému osudu, jsem se jako odborník dostal k inženýrským 
stavbám, které mě vždy posouvaly odborně kupředu a což je třeba zdůraznit, ať doma, 
v Československu, nebo kdekoliv v zahraničí, moje práce požívala  vždy  největšího stupně 
uznání a respektu. Vždy a všude byla ctěna moje předem stanovená podmínka, že k dosažení 
nejlepšího a nejbezpečnějšího řešení u náročných inženýrských staveb je třeba využít vše, co 
nabízí současná úroveň vědy a praxe. Nebylo to vůbec jednoduché, neboť z nedostatku devi-

zových prostředků jsme mnohdy zaostávali  v moderním technickém vybavení. Díky od po-

čátku zavedené týmové spolupráci a přímém propojení inženýrské geologie a geofyziky a 

dalších oborů ve všech fázích a etapách projektů, naše dosažené výsledky získávaly postupně 
mezinárodní uznání. A to byl právě odrazový můstek k našemu uplatnění u těch největších 
vodohospodářských a hydroenergetických staveb v zahraničí, které jsou v této knize uvedeny, 
a které by neměly být zapomenuty.  

     Na rozdíl od jiných odborníků, kteří tvrdí, že popularizace pracovních výsledků odvádí od 
vědy a znevažuje pisatele, celý život jsem vědu a získané zkušenosti popularizoval, v tisku, 

rozhlase, televizi, na fotografických výstavách a na mnoha přednáškách na školách, univerzi-

tách, ale i v zájmových klubech a jinde. Dělalo mi to radost, ale i zadostiučinění, že pracovní 
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výsledky a získané zkušenosti se touto cestou dostávají i do široké veřejnosti. Moje kniha 

Curriculum vitae - monografie (© Nová Forma 2016) v papírovém vydání, přehledně komen-

tuje nejen dosažené výsledky v profesních aktivitách, ale i aktivity vedoucí k popularizaci 

mého oboru – inženýrské geologie a k seznámení se s mojí popularizační činností. Moje další 
monografická kniha Vita est a tortuosis iter - Život je klikatá cesta, aneb cestováním 
k naplnění osudu (©Jan Sojnek 2017), je jejím podstatným rozšířením, jednak o další důležité 
události a pracovní výsledky v uplynulém roce, jednak jsou uvedeny v přílohách některá za-

znamenaná vystoupení v rozhlase a televizi, jsou uvedeny pasáže o mé činnosti uvedené 
v knihách jiných autorů, moje úvody a doslovy ke knihám jiných autorů, recenze a nekrology. 
Tou knihou jsem neuzavřel svůj odborný život, moje cestování a jiné, zejména odborné a po-

pularizační  aktivity. Stále v nich pokračuji a budu pokračovat, dokud mi to osud a zdraví 
dovolí. Protože jsem za svého života stál v čele velmi důležitých, ale i velmi zajímavých a 
nádherných staveb doma i v zahraničí a vždy jsem o nich publikoval, považoval jsem za svoji 
povinnost tyto získané odborné a praktické zkušenosti shrnout do knihy Soubor odborných 
publikací (© GALIUM 2017). Kniha zahrnuje nejen všechny moje odborné publikace, vydané 
doma a v zahraničí v různých renomovaných časopisech a v materiálech z mezinárodních 
kongresů,  ale i Power pointové přednášky (PPT) a seznam zásadních závěrečných zpráv pro 
projekty velkých a náročných staveb. Jedná se tedy opět o odbornou monografii. 

     Jak jsem již v úvodním slově  uvedl, na rozdíl od biografie, monografie je živá literatura, 
umožňující stálé doplňování nových a dalších aktivit. Biografické paměti se většinou píší na 
sklonku života, nebo za účelem uzavřít určitý životní úsek.  Takto jsem postupoval v případě 
mých Pamětí, které zachycují moje dětství a končí prvními kroky po ukončení vysoké školy. 
Moje monografie jsou tedy zaměřeny především na pracovní a jiné aktivity Ty jsou stále tak 

bohaté, že je třeba je stále doplňovat a to tak dlouho, dokud je budu vykonávat a budu mít 
dostatek sil. Byl bych rád, kdybych mohl za svého života ještě napsat druhý díl mých pamětí, 
neboť ten díl první končí ukončením vysoké školy a mými prvními kroky do odborné praxe. 

Zatím ale dávám přednost monografiím, neboť ty mohou sloužit i jako návody k praktické 
činnosti v mém oboru inženýrské geologie a přehradního stavitelství. 

     Věřím tomu, že každý máme svůj osud, ale je třeba mu k jeho naplnění upravit cestu, nele-

žet za pecí. Sám za námi nepřijde, je třeba být vždy připraven a vycházet mu vstříc. A potom 

již jen stačí vytrvale a s odvahou jít za svým vytčeným cílem a nikdy se nevzdávat. Být adap-

tabilní a hledat cestu, i když se vám bude někdy zdát, že tentokrát je pro vás uzavřená. Dle mé 
zkušenosti jsem dospěl k poznání, že stupeň adaptability je jedním z důležitých kriterií stupně 
inteligence. Sebevětší vzdělanec může být na cestě k vytčenému cíli poražen, pokud se nepři-
způsobí stále se měnícím podmínkám, ať již společenským, nebo přírodním. A mějte vždy na 
paměti, že celý život, to je vlastně dlouhá a klikatá cesta za poznáním a vlastní seberealizací.  

     Můj život byl tak bohatý a plný zvratů, většinou pozitivních, že by stál i za dokončení dru-

hého dílu mých Pamětí. Tedy jak si se mnou zahrával život od mých prvních kroků po skon-

čení vysoké školy, až do dnešních dnů. Ale vlastně se to tak nedá říct, je otázka, kdo si s kým 
zahrával, jestli život se mnou, nebo já se životem. Byl bych rád, kdybych to mohl udělat, stálo 
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by to zato. Zatím ale dávám přednost monografiím, neboť ty mohou sloužit jako návody k 
praktické činnosti v mém oboru inženýrské geologie a přehradního stavitelství. 

     Aby představa o mém životě byla ucelená, zařazuji jako první kapitolu můj stručný životní 
příběh. Kdoví, třeba se mi ještě podaří dopsat knihy, které jsou zatím v něm nevyplněnou me-

zerou, a bude můj životní příběh kompletní.  Když mi můj kolega a přítel, vynikající geotech-

nik a velmi zdatný malíř, Ing. Jan Fousek, daroval k osmdesátinám obraz, který velmi vtipně 
nakreslil, uvedl v něm nejen vlajky všech zemí, kde jsem působil, ale i všechny moje  vydané 
knihy ležící vedle mne vlevo na velké hromadě. Vpravo od hromady pohled zezadu na kráče-

jící postavu, která levou rukou ukazuje na knihy, pravou rukou se prohrabuje v kapse a říká: 
„Snad jsem za ta léta vytahal dost knih! Kapsy už jsou prázdné“. Když uviděla tento obraz 
moje dcera Viola, velmi ji to popudilo a chtěla, abych ho ihned sundal ze stěny. Na moji otáz-

ku proč, mi prostě sdělila, že to přece není pravda, sama dobře ví, že kapsy jsou stále plné, a i 
kdybych žil do sta let, nikdy je nestačím vyprázdnit.  No, má sice pravdu, ale kdo má to privi-

legium, že se dožije sta let? Zatím znám jen jednoho, mého vzácného přítele, cestovatele a 

spisovatele, Ing. Miroslava Zikmunda, který mi byl a je celoživotním vzorem a dne 14 února 
2019 se dožil sta roků. A máme rok 2021 a Miroslav Zikmund je stále plný síly a tvůrčích ná-
padů. To snad není člověk, to je zázrak. 

 

 

Ing. Miroslav Zikmund, ing. Otto Horský, Ing. Miroslav Zikmund jun. Zlín, 23.11.2018. 



4 

 

 

Dar od mého kolegy Ing. Jana Fouska k mým osmdesátým narozeninám. Vlajky zemí, v nichž jsem 
působil,  zleva: Peru, Španělsko, Československo, Kuba, Irák. 
 

 

01 – STRUČNÝ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH 
           Short life story 

 

Dnes se to jen hemží knihami pamětí. Mohu uvést kteréhokoliv populárního umělce, herce, 
sportovce čí cirkusáka, nebo dokonce osobu VIP, která je slavná jen tím, že chodí každý večer 
„pařit“ a někdo buď o nich,  nebo oni s někým, kdo trochu rozumí psanému slovu, napíšou a 
vydají paměti.  Já však nejsem ani slavný sportovec či cirkusák, nebo herec či zpěvák, ani 
nechodím pařit, takže o mě nebo se mnou nikdo paměti nenapíše. Musím tak učinit sám.  

     Tolik jsem napsal v úvodu k mé knize Paměti, aneb vzpomínky, úvahy a zamyšlení (© 
2012), hodnotící mé dětství a zabíhající do dospělosti jen velmi okrajově. Chtěl jsem pokra-

čovat v druhém díle pamětí podobným, pro čtenáře přijatelným způsobem. Lidský věk je však 
časově vymezen a zajímavostí v mém životě bylo tolik, že by sepsání a shrnutí všeho, co bylo, 

a jak to bylo, vyžadovalo hodně času. Proto jsem dal přednost monografii, mému Curriculum 

vitae  (© 2016), v němž shrnuji všechno, co se týče zejména mého oboru inženýrské geologie, 
ať již dosažených pracovních výsledků, mých publikací, závěrečných zpráv, projektů, ale i 
jejich popularizaci v mediálních prostředcích, na přednáškách a výstavách fotografií. Jen 
okrajově se zmiňuji i o mých možných ambicích, které se buď málo, nebo nijak neuplatňova-
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ly, neboť opravdovou lásku je možno mít jen jednu, a to je a byl pro mě vždy obor inženýrské 
geologie. Nestal jsem se ani cestovatelem, ani spisovatelem, ani fotografem či malířem, ani 

archeologem, což jsou moje další tajné lásky. Ale stal jsem se také podnikatelem, neboť živit 
se člověk nějak musí.  

     Tolik tedy k tématu již vydaných Pamětí a mé odborné monografie Curriculum vitae. Jak  

již bylo uvedeno v předmluvě, monografii Curriculum vitae jsem postupně doplnil a v roce 

2017 vydal  knižně ve formátu DVD s barevným papírovým obalem s názvem  Vita est a tor-

tuosis iter. Proč jsem se k tomu rozhodl? Jednak proto, že tato forma vydání knihy umožňuje 
zahrnout do ní mnohem více podrobností a zejména statí, které nelze vydat na papíře. Mezi ně 
patří například rozhovory v rozhlase a televizi, videa, vlastní produkce či videa, v nichž vy-

stupuji, velmi bohaté barevné fotografické přílohy dokumentující mé odborné aktivity. To 

poslední uvedené by se samozřejmě mohlo objevit i v papírovém vydání, ale cena knihy by 
byla příliš vysoká. Forma DVD navíc umožňuje s materiálem pracovat, zvětšovat mapy, pra-

covat s detaily, vytisknout si snadno potřebné obrázky či údaje. Zatímco předchozí papírová 
monografie má 368 stran, rozšířené vydání ve formě DVD má 418 stran a navíc jsou v ní 
uvedeny velmi obsáhlé přílohy. Uplynuly další dva bohaté roky, vykonalo se zase mnoho prá-
ce, stojící za doplnění. Proto předkládám opět doplněnou a rozšířenou monografii na DVD 
v papírovém obalu s názvem Živá monografie a ve zkrácené formě byla následně vydána i 
jako kniha papírová (©Nová Forma, 2019). 

     Je to až s podivem, co vše se může přihodit za jeden jediný lidský život. Když jsem se 
v roce 1938 narodil, po ulicích ještě jezdily koňské povozy a jen sem tam se po naší ulici 
v rodném Prostějově přehnalo nějaké náhodné auto. Z počátku jsme neměli ani rádio, o tele-

vizi nebylo ani ponětí, letecká doprava byla teprve v plenkách. A dnes? Nové technologie, 
počítače, mobilní telefony, internet, lety do vesmíru, nanotechnika.   Z mého pohledu jsem se 
narodil ve středověku a přešel rovnýma nohama do novověku. Myslím by bylo vhodné, aby 
dosud vžité dělení na středověk a novověk bylo předěláno. Vždyť to, co se v rozvoji vědy a 
techniky událo v posledních padesáti letech, to je více, než za celá předchozí staletí. Když 
jsem začal psát před několika lety mé paměti, uvědomil jsem si, že přede mnou nestojí úkol 
snadný. Zejména proto, že metráky dokumentace, kterou jsem od dětských let střádal, jsem 

měl v důsledku nedostatku prostoru rozstrkané po všech půdách a sklepeních. Z toho jistě 
vyplývá otázka, proč tomu tak bylo? Prostě proto, že jsem se stále stěhoval. Dětství a středo-

školská léta jsem strávil ve svém rodném Prostějově, vysokoškolská léta a první roky odborné 
praxe v Ostravě, později na podnikovém ředitelství Geotestu v Brně, následně dva roky 
v Peru, osm roků na Kubě, tři roky v Madridu a od roku 1993 konečně navždy v Brně. Doku-

mentace, ať již odborné či všeobecné, však bylo a stále je tolik, že již nebylo možné ji sou-

středit na jedno místo. Závěrečné zprávy mých odborných prací byly uloženy na naší chalupě 
v Tučapech, kde je postupně žraly myši, cenné knihy a záznamy z cest, stejně jako cenné do-

pisy a vzpomínky na moji dětskou „indiánskou minulost“ uložené v mé garáži v Porubě byly 
ukradeny. Také mě totálně vykradli sklep na Žilinské ulici v Porubě, kde jsem měl trvalé byd-

liště do roku 1988 a s tím i pět tlustých sešitů, které obsahovaly paměti mé první ženy Olgy. 
Naštěstí při pobytu v Peru, kdy cítila v důsledku nevyléčitelné nemoci svůj blížící se konec, 



6 

 

shrnula své paměti do tří svazků, z nichž bohužel jen dva se zachovaly. Jeden, ten prostřední a 
velmi důležitý, mi rovněž někdo zcizil. Přesto, i bez těchto písemných dokumentů, jsem sáh-

nul hluboko do své mysli a s velkou vervou jsem se do psaní pamětí pustil.  

     Moje dětství bylo natolik pestré, krásné a šťastné a tak bohaté na zážitky, že mi utkvěly 
v mysli a doplněné o zachráněné autentické dokumenty z rodinného života, z prvního školní-
ho roku školy obecné na venkově v době končící druhé světové války, z prvních školních let 
v Prostějově a z vysokoškolských studií v Ostravě se mi je podařilo zachytit v Knize „Pamě-
ti“ aneb vzpomínky, úvahy a zamyšlení (Nová Forma, 2012). Knihu jsem napsal pro vlastní 
potěšení. Spolu s ní jsem znovu prožíval nádherné roky šťastného dětství, ve šťastné rodině, 
ve zdravém  životním prostředí, které již neexistuje. Nemám zkreslené či mylné představy, že 
po ní někdo sáhne a bude spolu se mnou sdílet a prožívat tu dobu mého dětství a jinošství, 
neboť dnes žijeme ve zcela jiném světě. Světě, plném mobilních telefonů, notebooků a table-

tů. Světě, který je na hony vzdálen přírodě a zážitkům, které nám příroda poskytuje. Kniha 

Curriculum vitae (Nová Forma, 2016) je zcela jiná. Vlastně to není biografická kniha, ale 

monografie, zahrnující systematicky uspořádané výsledky mé pracovní činnosti a aktivity 

s tím spojené. Je dokladem, že se v minulém století u nás vykonalo mnoho užitečné a zásluž-
né práce. Protože jsem inženýrský geolog zabývající se celý život především přehradami, pak 
je samozřejmé, že hlavně o nich je tato kniha. 

● 

Uvádím malý úryvek z mých Pamětí, vydaných v roce 2012: „Sklep na Žilinské ulici 
v Ostravě - Porubě mi totálně vykradli a s tím i pět tlustých sešitů, které obsahovaly paměti 
mé první manželky Olgy. Naštěstí při pobytu v Peru, kdy cítila svůj blížící se konec, shrnula 

své paměti do tří svazků, z nichž bohužel jen dva se zachovaly. Jeden, ten prostřední a velmi 
důležitý, mi rovněž někdo zcizil. Také mi později vykradli i garáž v Porubě, v níž jsem měl 
spoustu dokladové literatury, cenných dopisů a připomínek na moji dětskou „indiánskou“ 
minulost, jako byly mnou vyrobené kožené toulce z jelení kůže s vypálenými ozdobami, vlast-

noručně vyrobené šípy a luky a některé drobnosti od peruánských indiánů z pozdější doby. 
Nesmírně cenná byla moje sbírka nerostů, která zůstala po přestěhování rodičů do menšího 
bytu na půdě domu na Rejskově ulici v Prostějově. Sbírka nebyla jen z mých gymnaziálních 
studií, ale postupně byla doplňovaná a vyznačovala se opravdu velmi vzácnými exponáty, 
mezi něž patřila určitě „sicilská růže“ z hematitu, která by byla chloubou kteréhokoliv muzea 

a dále celá spousta polodrahokamů a drahokamů. Některé z nich jsem později použil na zho-

tovení zajímavého díla, rybu, vytvořenou na skle z nalepených polodrahokamů, drahokamů a 
kousků zlata a platiny z různých nalezišť a  ze starých vzácných mincí. Oko ryby bylo 

z modrých safírů a za ně jsem položil do díry ve zdi světlo, takže večer oko svítilo jako intimní 
osvětlení.  I tato ryba délky asi 80 cm, díky mým  cestovatelským aktivitám a časté nepřítom-

nosti doma záhadným způsobem zmizela. Také jsem vlastnil hodinky z 19. století z porcelánu 
po prapředcích z manželčiny strany. I ty mi byly ukradeny. Takže nakonec jsem vždy zůstal 
chudý, nemajetný a bohatý jen myšlenkami.“ 
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     Myslím si, že jsem měl v odborném, ale i jiném konání mimořádné štěstí. Zatímco náročné 
vodní a civilní stavby, k nimž jsem se dostal již v mladém  věku jako hlavní a zodpovědný 
řešitel a výzkumník, by se v tehdejším západním  světě  staly předmětem konkurenčního  boje  

těch nejlepších a nejvlivnějších odborníků a firem o jejich získání, u nás je nikdo nechtěl dě-
lat, neboť z toho nebyly žádné finanční ani jiné výhody, ale jen velká dřina, zodpovědnost a 
sebeobětování. Když se naše vláda rozhodla, že se bude stavět dálnice, na ten první úsek 
z Prahy do Brna se nenašel žádný obětní beránek. Nebyly zkušenosti z geotechnického prů-
zkumu silničních staveb. Ti starší a zkušenější kolegové si nechtěli pálit prsty a kazit si život 
náročnou a zodpovědnou prací. Tak jsem se tohoto úkolu chopil a jen s několika roky získa-

ných zkušeností vedl od roku 1965 do roku 1967 inženýrsko-geologické průzkumné práce pro 
moravský úsek dálnice. Oponentura mé závěrečné zprávy po dvou letech průzkumu vyzněla 
v můj prospěch a vyneslo mi to zvýšení prestiže v mém oboru a místo oborového geologa na 
podnikovém ředitelství v Brně.  

     V roce 1967 nastaly velké problémy s Oravskou přehradou na severozápadním Slovensku. 

Při projektování a výstavbě této nádherné přehrady, svojí rozlohou vodní plochy připomínají-
cí moře, zapomněli zhodnotit, jak se budou chovat břehy a svahy po napuštění nádrže, kdy 
tyto budou vystaveny značnému vlnobití, vodní abrazi a erozi, hlubokému promrzání a dalším 
nepříznivým vlivům. A skutečně, v roce 1967, tedy po čtrnácti letech provozu přehrady (pro-

voz zahájen v roce 1953), břehy na některých místech již ustoupily v důsledku působení uve-

dených vlivů o desítky metrů do svahu a došlo k výraznému rozvoji sesouvání břehů do nádr-

že. Nejvíce byl ohrožen hotel Goral, kde bylo třeba zajistit bezproblémový a bezpečný provoz 
a to ihned, bez jakýchkoliv průtahů. V souvislosti s řešením tohoto úkolu bylo rozhodnuto 

zajistit stabilitu i dalších objektů, a to rekreační chaty ČSAD, přístavu, kostela a hřbitova 
v Ústie nad Priehradou a dalších menších staveb. Od tohoto velmi náročného úkolu dávali 

všichni ruce pryč. S řešením podobných případů bylo u nás poskrovnu zkušeností a s tak vel-

kým rozsahem poškození břehů nádrže nebyly žádné. Na základě výsledků inženýrsko-

geologického průzkumu měla být navržena sanace břehů a objekty měly být zachráněny. 
Kdyby se to nepovedlo, pro dotyčného by nastaly kruté časy. V uvedené době se mohl podob-

ný neúspěch považovat za provokaci a zavíralo se i do vězení. Nebyl by to první případ. Pro-

tože „obětního beránka“ nenašli na Slovensku a nepochodili ani v České republice, tak jsem 

se tohoto úkolu s mladickou naivitou ujal. Úkol se postupně rozrostl na studium břehů 
v obvodu celé vodní nádrže, což bylo 90 kilometrů břehové linie. K práci mi byla přidělena 
výletní loď Bernolák i s kapitánem, což mi umožnilo pořízení fantastické a zcela ojedinělé 
fotografické dokumentace břehů přímo z lodi. Následná sanace svahů u ohrožených staveb a 
nejvíce postižených úseků břehů dle mého návrhu byla úspěšná a tato problematika se mi sta-

la na další roky pracovním koníčkem. Oravskou přehradou jsem se zabýval jako odborník a 
výzkumník střídavě až do roku 1991, kdy jsem odešel pracovat do Španělska. V roce 1968 ji 

navštívili v rámci předkongresové exkurse Světového geologického kongresu v Praze nejlepší 
světoví odborníci z USA, Německa, Francie, Anglie a dalších zemí. Všichni tyto moje práce 
hodnotili jako průkopnické, neboť touto problematikou se dosud málokdo v západním světě 
zabýval. 
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      Když se projekt našeho největšího vodního díla, Dalešická přehrada s přečerpávací vodní 
elektrárnou a s níže položenou vyrovnávací nádrží Mohelno dostaly po deseti letech inženýr-

sko-geologického průzkumu a projekčních prací do potíží a koncepčních neujasněností, byl 
jsem v roce 1969 pověřen převzít za chodu koordinaci probíhajících průzkumných  a projekč-
ních prací. Úkol to byl nemalý, neboť jsem musel ve velmi krátké době prostudovat všechny 
materiály dosud realizovaných prací a reagovat velmi pružně, neboť práce na předmětné loka-

litě nebyly zastaveny, ale v plném rozsahu probíhaly. Ve velmi krátké době se mi podařilo 
prokázat, že při stávajícím projekčním řešení, s betonovou klenbovou přehradou vysokou sto 
metrů a s hydrocentrálou založenou do hloubky čtyřiceti metrů v údolí přímo pod hrází, by 
hrozilo nebezpečí sesutí pravého svahu do výlomu. Doporučil jsem proto průzkumné a pro-

jekční práce orientovat na jiný typ přehradní hráze, na hráz sypanou z místních materiálů, 
jejíž koncepce nebude vyžadovat tak hluboké výlomy v údolí. Výsledky této mé tříleté práce 
byly přeloženy do ruštiny a v roce 1972 předloženy k oponentuře nejlepších sovětských od-

borníků v Moskvě. Více než měsíční oponentury jsem se osobně zúčastnil a musel jsem obha-

jovat svoji práci a zejména důvody, které vedly k zamítnutí koncepce klenbové betonové hrá-
ze a musel jsem obhájit novou koncepci sypané gravitační hráze. Oponentura vyzněla v můj 
prospěch s výsledným hodnocením, že tak dobrý inženýrsko-geologický průzkum nemají ani 
pro 272 metrů vysokou betonovou klenbovou hráz na řece Inguri v Gruzii, která byla ve vý-
stavbě a patří dnes mezi nejvyšší přehradní hráze světa. Přehrada Dalešice v mnou navržené 
variantě sypané zemní hráze byla v roce 1978 úspěšně uvedena do provozu a její provoz je 
bezproblémový. Hlavním posláním tohoto vodního díla je zajištění technologické vody pro 
jadernou elektrárnu v Dukovanech a výroba špičkové elektrické energie. Společně s níže leží-
cí vodní nádrží Mohelno tvoří energetický komplex přečerpávací vodní elektrárny s výkonem 
4 x 120 MW. Hráz dalešické přehrady je nejvyšší sypanou zemní hrází v České republice a 
druhou nejvyšší v Evropě. 

      Celé údolí řeky Jihlavy bylo v té době z pohledu milovníků přírody opravdovým skvos-

tem. Muselo však ustoupit náročným požadavkům energetiky. Hadcová step nad meandrem 
řeky Jihlavy poblíž níže ležící nádrže Mohelno je jednou z nejcennějších chráněných oblastí 
v České republice, ale také v Evropě. Již v roce 1933 byla vyhlášena státní rezervací kvůli své 
rozmanitosti fauny a flory, která je umožněna hadcovým podložím, které dobře akumuluje 
teplo a je bohaté na hořčík. Museli jsme svádět tvrdé boje s ochránci přírody, kteří měli oba-

vy, že po vybudování nádrže a jejím uvedením do provozu vyhynou mravenci, jichž zde žije 
91 druhů ze 107 druhů známých v Evropě. Díky bohu, nestalo se tak, mravenci nevyhynuli  a 

hadcová step je stále velkou atrakcí. Řízením prací na Dalešické přehradě jsem se věnoval až 
do mého odletu na dlouhodobý služební pobyt v Peru v roce 1974. 

     Přehradou ve Slezské Hartě v Jeseníkách jsem se zabýval jako hlavní řešitel střídavě po 
mnoho roků. Stavba byla úspěšně dokončena v roce 1997 a v tomtéž roce uvedena do provo-

zu. Je hodnocena jako přehrada v nejsložitějších geologických podmínkách v naší republice a 
snad i v Evropě. A to proto, že původní řečiště řeky Moravice bylo na sklonku třetihor zalito 
lávou po výbuchu sopky Velký Roudný. Řeka byla lávovým proudem vytlačena a musela si 
najít nové koryto. To se postupně zahloubila o 50 metrů níže, než bylo koryto původní. Při 
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projektované výšce přehradní hráze 65 metrů hrozilo nebezpečí, že voda z nádrže bude prosa-

kovat přes pravý hřbet do původního, o 50 metrů výše ležícího koryta, které je vyplněno ně-
kolik metrů mocnými silně propustnými štěrky. Tento problém možných úniků vody z nádrže 
byl vyřešen zavazovací těsnící podzemní stěnou a injektáží. Tato přehrada dnes patří mezi 
nejkrásnější v naší republice a není proto s podivem, že si ji filmaři vybrali pro scenérie do 
historického filmu Johanka z Arku. 

     Když nikdo v Čechách v  roce 1972 neměl zájem řešit geologickou a geotechnickou pro-

blematiku projektu přehrady v Josefově dole u Jablonce nad Nisou, opět jsem se toho s radostí 
a mladickým elánem chopil. V té době nebylo zvykem, že by podnik z Moravy prováděl inže-

nýrsko-geologický průzkum pro přehradu v Čechách. Byla to velká shoda okolností, která mi 
však umožnila být několik týdnů v blízkosti mého staršího bratra Jana, který v té době praco-

val jako výrobní náměstek na Povodí Jizery v Jablonci nad Nisou. Na blízké přehradě v Seči 
mělo povodí ve správě stylově zařízenou srubovou chatu vybavenou těžkým dubovým nábyt-

kem. Za první republiky prý na ní častokrát trávil volné chvíle odpočinku Jan Masaryk. Tuto 
chatu mě Povodí Jizery zapůjčilo jako základnu pro probíhající průzkumné práce. Večery ve 
srubu, se stoly obtěžkanými jídlem a pitím, obklopen manželkou Olgou a dcerou Violou, brat-

rem Janem, jeho ženou Jaruškou a několika neteřemi, byly opravdu nádherné a nezapomenu-

telné. Nejvíce jsem byl obdivován, když z mého auta Cortiny vždy vyskákalo šest nádherných 
děvčat a holčiček. Moje manželka, dcera Viola a čtyři neteře, Dášenka, Helenka, Jarmilka a 
Bronička. Protože děvčata byla různého věku a byla si navzájem podobná, samozřejmě nás 
všichni považovali za rodiče. Tolik dětí se již v té době nenosilo. Byli jsme proto předmětem 
závisti a nebývalého obdivu. Bohužel, záhy po dokončení mých průzkumných prací bratr Jan 
nečekaně zemřel. Důvod jeho náhlého přirozeného úmrtí nebyl lékaři objasněn, nikdy netrpěl 
žádnou nemocí. Vodní dílo bylo dokončeno v roce 1982 a v témže roce byl zahájen úspěšný 
zkušební provoz. Mám radost, že jsem se pod tímto vodním dílem podepsal. A ještě větší ra-

dost, že osud mě byl milostiv a dopřál mi užít si ještě alespoň na chvíli mého milovaného bra-

tra Jana. Na hotové dílo jsem se byl podívat až v roce 2003 jako člen expedice Jizerské hory 
v rámci přípravy na Expedici Titicaca 2004. Byl jsem překvapen nádherným zasazením díla 
do přírody a dmul jsem se pýchou a hrdostí, že jsem stál u zrodu tohoto významného vodního 
díla.   

      V roce 1974 dostala naše vláda dle mého názoru velmi výborný nápad. Rozhodla se vybu-

dovat při československém velvyslanectví v Limě v Peru technickou kancelář, která by, vyba-

vena nejlepšími odborníky různých profesí, poskytovala odborné a vědecké služby zdarma 
s cílem získávání zajímavých projektů, kontraktů a jiných komerčních aktivit. Taková naše 
kancelář ještě v zahraničí nikde zřízena nebyla, chyběly zkušenosti. Vzhledem ke své dosa-

vadní odborné kariéře a jazykové i společenské připravenosti, byl jsem jmenován jejím ředite-

lem. I když působení v Peru mělo v závěru pro mě tragický dopad, neboť v roce 1976 mi ze-

mřela po těžké nemoci manželka Olga, činnost technické kanceláře byla velmi úspěšná a po-

zitivní výsledky její práce se projevují v dalších aktivitách dodnes. Vzhledem ke smrti mé 
manželky, aktivní činnost v Peru jsem ukončil a pokračoval v práci doma jako vedoucí geolo-
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gického odboru v Geotestu  Brno. S potěšením musím konstatovat, že v červenci roku 2016 
byla činnost této zahraniční kanceláře, poskytující služby pod záštitou CzechTrade, obnovena.  

     Z uvedených dosavadních aktivit a po získaných zkušenostech z Peru byl již jen krůček 
k tomu, abych byl vyslán v roce 1978 na Kubu jako hlavní poradce na Ministerstvo stavebnic-

tví. Z této pozice jsem v letech 1978 až 1982 navštívil, konzultoval či oponoval všechny vý-
znamné stavby v zemi a ty nejsložitější i řídil a vyhodnocoval osobně. Současně, vzhledem 
k mým získaným zkušenostem s řízením pracovních kolektivů v Peru, jsem byl pověřen koor-

dinací prací všech našich expertů pracujících na Kubě ve stavebnictví. Tato moje poradenská 
činnost trvala čtyři roky, až do roku 1982. 

     Ani po návratu, kdy jsem pokračoval po dva roky v průzkumných pracích pro přehradu ve 
Slezské Hartě a vedl pracoviště Geotestu v Ostravě, mi nebylo dopřáno klidu. Opět jsem byl 
na žádost kubánské strany vyslán v roce 1984 na Kubu, abych řídil práce pro jejich největší 
stavbu století – přečerpávací vodní elektrárnu v pohoří Escambray. I když Dalešice považuji 
za jednu z mých nejnáročnějších inženýrských staveb, průzkumné práce pro tuto přečerpávací 
elektrárnu na Kubě se staly mým životním dílem. Trvaly s malou přestávkou pět let a já sám 
jsem strávil přímo v terénu v čele stavby poslední a rozhodující čtyři roky. Ale to jsme již 
v roce 1990 přestali s Kubou spolupracovat a mohl jsem konečně uplatnit své získané praktic-

ké a odborné zkušenosti na vysoké škole. Konečně, měl jsem za sebou několik roků externího 
přednášení na VUT v Brně a jeden rok na VŠB v Ostravě, vysoce byly hodnoceny moje prak-

tické a zahraniční zkušenosti, bylo mi pouhých 52 let. Bylo by to tedy logické vyústění pro 
předání mého odkazu mladé generaci. Probíhající dějinné události však velmi rychle přišly 
s jinou, pro mě zajímavější alternativou. Od dětských let jsem snil o podnikání a také jsem 
v rámci daných možností podnikal, jak uvádím ve své zmíněné knize Paměti. Již během roku 
1990 se nám postupně otevřel celý svět a možnost uplatnit se nejen doma, ale i v zahraničí. 
V roce 1991 jsem byl jmenován generálním ředitelem česko-španělské akciové společnosti 
Vodni Espaňola, S.A. v Madridu a v roce 1993 jsem se stal spoluzakladatelem španělské spo-

lečnosti Geoinza, S.L. Tato moje vysoce náročná činnost trvala od roku 1991 do roku 1994. 
Vrátil jsem se domů, abych se mohl věnovat rodině a začít podnikat jako fyzická osoba. Ne-

měl jsem v úmyslu věnovat se znovu náročné práci spojené s koordinací a řízením průzkum-

ných prací pro velká vodní díla. Po návratu ze Španělska v roce 1994 jsem se kromě inženýr-

ské geologie usilovně věnoval a stále věnuji zahraničnímu obchodu, zejména se Španělskem a 

s některými zeměmi Latinské Ameriky. Tato činnost spojená s cestováním mě plně pohlcuje a 
je pro mě potěšením, splněním mých dávných představ o uplatnění získaných zkušeností s 
možností samostatného rozhodování bez omezujících politických vlivů předchozího režimu. 
Přesto jsem se nebránil úkolu převzít na sebe v roce 2010 zodpovědnost za koordinaci prací 
projektu vodního díla Bawanur na řece Sirwan v Iráku, v Kurdistánu. Tuto činnost jsem 
ukončil v roce 2012 a věnuji se i nadále poradenské činnosti v inženýrské geologii. 

 

● 
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     To všechno líčení vypadá, že jsem jenom pracoval a vhodné podmínky k práci mi vytvářeli 

moji nejbližší, kteří tím trpěli. Tak tomu ale nikdy nebylo. Vždy jsem se snažil skloubit práci 

se spokojeným rodinným  životem a myslím, že se mi to podařilo. Jistě, svůj život jsem musel 
podřizovat práci, kterou jsem miloval a miluji. Vlastně jsem šel od jedné velké akce k další, 
zcela jinde, v jiných geologických a přírodních podmínkách, případně i v jiné zemi. Ale doká-
zal jsem spojit dohromady účelné s dobrým a na žádnou etapu mého života nemohu vzpomí-
nat ve zlém. I těžké situace nás během života potkávají, je to jeho zcela přirozená součást. Ale 

i těžké, někdy bolestivé situace je třeba zvládnout, zvednout hlavu znovu vzhůru, nevzdávat 
se a pokračovat. A vždy je třeba při hledání cesty se snažit být kompletní. nedívat se pouze 
jedním směrem. Život nabízí tolik možností, jen je třeba je vidět, poznat, v pravý moment 
uchopit a aplikovat. Nikdy jsem si ale nevážil lidí, o nichž se při udělování řádů či při nekro-

lozích pravilo, že díky své ženě, která se obětovala po celý život, dosáhl ten a ten onoho vě-
deckého či pracovního úspěchu. Jistě, i takoví lidé jsou potřební pro společnost a většinou jí 
přinášejí svou houževnatostí a vytrvalostí vynikající plody. Ale chudák žena, chudák tímto 
postižená rodina a nakonec i chudák ten onen. Takový přístup k životu jsem nikdy nepovažo-

val a nepovažuji za důstojný a plnohodnotný.  

      Vždy jsem toužil po dalekých cestách plných dobrodružství a cílevědomě jsem se na ně 
připravoval. Jak teoreticky, tak později i prakticky. Všechny první vydělané peníze jsme spolu 
s mojí první ženou Olgou investovali do poznávání okolního světa a hodně prostředků a sil 
jsme věnovali dalšímu vzdělávání, zejména jazykové přípravě. Ihned po ukončení vysoké 
školy jsme začali oba studovat španělštinu, Olga navíc prohlubovala své znalosti z angličtiny 
a já z němčiny. Ruštinu jsme samozřejmě znali oba velmi dobře. Naše první cesty, i když vět-

šinou s cestovními kancelářemi, nebo s turistickým či horolezeckým oddílem, byly vždy kul-

turně-historickým obohacením a přispěly k prohloubení jazykových a odborných znalostí. 
Z většiny takto realizovaných cest do zahraničí jsem vytěžil, protože jsem o nich přednášel, 
publikoval první odborné a populární články, vystupoval v rozhlase. Tím jsem se nejen dostá-
val do povědomí široké veřejnosti, ale ve své profesi získával postupně odborné jméno a na-

víc, učil jsem se i spisovatelskému umění. 

      Trvalo mi dlouhých 14 let, než se naplnila moje cílevědomá snaha, ale i touha a sen mé 
manželky Olgy, pracovat jako odborník v zahraničí. Byl jsem již vybrán či navržen opakova-

ně několikrát, dokonce i jako expert OSN. Vždy však vstoupily do toho jiné závažnější úkoly 
v Československu. Vcelku chápu, že moji kolegové se nato již dívali skepticky a divili se, 

proč pořád studuji cizí jazyky a proč investuji tolik peněz do účelového cestování za pozná-
váním světa a za rozšířením odborných znalostí. Stejně je to na nic a nikdy pracovat jako ex-

pert do zahraničí nevyjedu. Ale osud tomu chtěl a byl jsem navržen a schválen do funkce ve-

doucího technické kanceláře v Limě, v Peru a navíc i do funkce diplomatické. Od té doby 
tvrdím, že lidé si nesou svůj osud, ale musí mu neúnavně a systematicky připravovat cestu, 
nesmí klesat na mysli a nesmí to vzdát. A jak jsem se naučil jako vlče ve skautu: “Buď vždy 
připraven!“. A o to se snažím doposud i v požehnaném věku. Jsem stále připraven. 

      Dvouletý pobyt v Peru byl nepřetržitým řetězem pracovního úsilí, které velmi rychle při-
neslo své plody. Ale byl i řetězem dosud nepoznaných dobrodružství, o nichž jsem  napsal 
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knihu Peruánské postřehy, připravil a napsal scénáře pro televizní filmy Peruánské postřehy a 

Geologové z Mantara a participoval  na  scénáři filmu Člověk proti horám. Relací v rozhlase 

jsem měl na toto téma bezpočet nejen v minulosti, ale vracím se k nim i dnes, zejména 
v pořadu Českého rozhlasu Apetit. Pobyt v Peru však znamenal i kalich hořkosti ze ztráty mé 
milované ženy Olgy. Zemřela po dlouhém boji s rakovinou v roce 1976. Její touha po zahra-

ničních zemích a po naplnění společenského poslání, jehož se velmi dobře a úspěšně zhostila,  
se završila předčasně. Měla pouhých 35 let.  

     Ještě za života Olgy jsem po neplánovaném návratu  z Peru v roce 1976 připravil propa-

gační a komerční cestu přes kontinent Latinské Ameriky, po stopách cestovatelů Hanzelky a 
Zikmunda. Náš tým byl ve složení: Otto Horský, geolog a vedoucí expedice, Jiří Vrožina - 

kameraman, Milan Švihálek – zpravodaj a publicista, oba z Československé televize 

v Ostravě, dále Jaromír Musial – novinář a zpravodaj čs. rozhlasu. Prostřednictvím českoslo-

venských podniků zahraničního obchodu jsem se obrátil na naše zastupitelské úřady ve všech 
zemích Latinské Ameriky po trase námi plánované cesty a spolu s nimi jsem vypracoval přes-

ný plán a scénář cesty. To jest, které země navštívíme, v jakém pořadí, které stavby a projekty 
nafilmujeme a o nich napíšeme a budeme je propagovat ve světě a po návratu domů i 
v televizi, rozhlase a v dalších mediálních prostředcích. Konkrétní plánovaná místa a scénáře 
jsem potom projednal s podniky zahraničního obchodu, abych od nich získal finanční pro-

středky na realizaci cesty. Tak se mi podařilo získat podporu od Polytechny, Exica, Strojex-

portu, Pragoinvestu, ČKD, dále od Geotestu Brno a Stavební geologie Praha. Celkem mi bylo 
přislíbeno skoro 60 tisíc dolarů, což by v té době stačilo jako počáteční investice na realizaci 

tohoto záměru. Škodovka nám přislíbila pro tuto cestu zdarma dva specielně připravené au-

tomobily ŠKODA. Celá akce skončila na nesouhlasu generální ředitelky čs. televize Mileny 
Balašové, která si nechtěla pálit prsty, a to i přesto, že jsem u ní v Praze osobně dvakrát inter-

venoval a ředitel Ostravské televize tuto cestu vehementně podporoval. Jiří Vrožina to pak 
vyřešil tak, že odešel do exilu do Austrálie, kde založil vlastní studio. Po 1989 roce pozval do 

Austrálie cestovatele Miroslava Zikmunda (Jiří  Hanzelka  již byl vážně nemocen a brzy nato 
zemřel), aby alespoň jemu splnil původní cestovatelský plán, který byl po okupaci sovětskými 
vojsky v roce 1968 znemožněn  a oba cestovatelé byli šikanováni. Milan Švihálek po zákazu 
cesty vážně onemocněl. Působil však dál jako velmi úspěšný redaktor Ostravské televize. a to 

až do odchodu do důchodu. Dnes je velmi úspěšným spisovatelem a mým váženým přítelem. 

     Náhodné souvislosti, které mě od dětských let spoluvytvářejí život, tomu chtěly, že v roce 

2002 jsem byl přizván do vědecké expedice „Titicaca, 2004 CZ“. V rámci psychické a fyzické 
průpravy na náročný dvouměsíční pobyt ve vysokohorských Andách v Peru jsem musel pro-

kázat fyzickou zdatnost výstupem na nejvyšší horu Řecka, Miticas v pohoří Olymp (2917 m). 
Expedice Titicaca se v roce 2004 realizovala a její výsledky přinesly kýžené ovoce, jež s chutí 
požívám dodnes v různých populárních a populárně-vědeckých článcích, knihách, výstavách 
fotografií a přednáškách. vystoupeních v rozhlase a televizi. Jejich soupis je obsahem této 
knihy. 

     V letech 2002 až 2017 se mi podařilo služebně navštívit čtyřikrát  moji milovanou Kubu, 

naposledy i v doprovodu mé manželky Marie. V únoru v roce 2012 jsem navštívil Yukatánský 
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poloostrov v Mexiku, abych se konečně seznámil s kulturou Mayů a abych zjistil, jestli bude 
v prosinci 2012 konec světa, jak předpovídá mayský kalendář. Mayové mi potvrdili, že dojde 
ke globálním změnám ve světovém společenství. Že tím nemysleli, že bude zničen svět jako 
takový, ale dojde k přeorganizování v myšlení lidí a v uskupení národů. Je neuvěřitelné, že se 
skutečně nemýlili, neboť avizovaný konec světa v souvislosti s masovou migrací a stěhová-
ním národů již nastal. A k tomu všemu, svět je ohrožen pandemií viru COVID 19. A bude 

postupně stále hůře, neboť hlad, ale zejména žízeň po vodě a touha žít v blahobytu stejně jako 
ve vyspělých zemích bez přiložení ruky k dílu, budou limitujícími faktory naprosto neúpros-

nými.Touha po dobrodružství byla vždy u mě tak silná, že mnohdy blokovala i můj pud se-

bezáchovy. Dostával jsem se proto častokrát do situací, ohrožujících vlastní život. Získané 
odborné zkušenosti a prožitá dobrodružství však tato nebezpečí vyvažovala a byla mi vždy 
odměnou. Přesto se divím, že dosud žiji, neboť vzniklé situace, jichž bylo bezpočet, byly ně-
kdy opravdu na pováženou. Ale o nich hovořím ve své knize Pamětí z roku 2012. 

     Ta kniha pamětí se týká, jak již bylo uvedeno, mého dětství a studentských let, tedy až do 
doby ukončení vysokoškolských studií geologie na Vysoké škole báňské v Ostravě, to je do 

roku 1961. Studoval jsem potom ještě externě některé předměty potřebné pro můj obor na 
VUT v Brně a vystudoval jsem Universitu 17. listopadu v Praze – obor španělština. Na jazy-

kové škole a v různých jazykových kurzech jsem studoval angličtinu, němčinu a půl roku i 
francouzštinu. Protože ruštinu jsem studoval již od čtvrté třídy obecné, potom na střední ško-

le, na gymnáziu a v rámci vědecké aspirantury, tedy celkem 11 let a stále ji používám, umím 
myslím slušně i rusky, a to nejen jazykem, ale i písmem. 

● 

     Bylo by jaksi logické, aby vznikl druhý díl  Pamětí, zahrnující období mých aktivit a živo-

ta v dospělosti. Po dlouhých úvahách jsem došel k názoru, že by sice mohla vzniknout zají-
mavá kniha plná neuvěřitelných událostí, příhod a dobrodružství, úspěchů i neúspěchů. Mož-
ná by byla svým způsobem poučná i pro příští generace mé velké rodiny a pro přátele. 

K některým údobím svého života jsem se již vyjádřil samostatně v knihách: Peruánské po-

střehy ©2004, druhé vydání ©2008, Osm roků na Kubě ©2007, Bájné jezero Titicaca ©2010, 
Záhadné jezero Titicaca a Altiplano ©2010, Nosičem vody v Egyptě ©2010, Paměti ©2012.  

V roce 2004 vyšla ve španělštině moje odborná kniha o inženýrsko-geologickém průzkumu 
pro přehrady - Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidráulicas. Na ni na-

vazuje kniha „Inženýrsko-geologický průzkum pro přehrady“ ©2007, určená pro inženýrské 
geology, projektanty a různé instituce, zabývající se výstavbou přehrad. Spoluautorem této 
knihy je geofyzik doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. Po jejím úspěchu byla přeložena do anglič-
tiny pod názvem „The Application of Engineering Geology to Dam Construction“ ©2011. 
K dnešnímu dni je již uvedena ve více než šedesáti zemích světa a uvažuje se o jejím překladu 
do ruštiny. Obě knihy byly záhy rozebrány, i když vyšly v nákladu 1000 výtisků. Proto bylo 
v roce 2014 vydáno jejich doplněné a přepracované vydání v obou jazykových mutacích.  

     Protože čas je neúprosný a nikdo z nás nezná dopředu svůj osud, rozhodl jsem se sepsat 
Curriculum vitae ©2016, abych v této knize shrnul vše vykonané v období mé dospělosti. 
Vlastně se jedná o monografii, ne o literární dílo jako takové. To říkám přesto, že “sudičky” 
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mi prorokovaly dlouhý věk, a že se až v požehnaném věku utopím na moři. Měl bych tedy 
doufat, že ano, že než se naplní tato sudba, ještě nějaké ty knihy napíši. Můžeme však věřit 
sudičkám? Prosím také, aby mi bylo odpuštěno, že nezacházím v této knize do oblasti mého 
soukromého života v dospělosti, neboť ten byl vždy tak složitý a náročný, ale hlavně krásný, 
tak naplněný láskou a zajímavými poznatky a událostmi, že by nato nestačilo jen pár stránek 
této knihy. A to říkám i přesto, že od roku 2007 bojuji se zákeřnou nemocí. Pokud máte zájem 
dozvědět se něco více o mém životě, co doposud nebylo v knihách napsáno a vydáno, pak se 

podívejte na  mé webové stránky: www.horsky.estranky.cz, nebo www.horsky.org. Nebo na-

vštivte zámek Letovice u Boskovic, kde je nainstalována moje trvalá výstava materiálů a fo-

tografií o mých peruánských aktivitách v minulosti a v současnosti. Zámek je otevřen každý 
rok  od 1. května do 31. října. 

      Mnoho mých odborných přátel ze zahraničí se stále zajímá o mé probíhající i minulé akti-
vity v odborné a literární činnosti. Projevili zájem o můj životopis, moje Curriculum vitae, 

proto jsem ho sepsal a vydal. Soupisy napsané a publikované literatury, odvolávky na ně, růz-

né tabulky, obrázky a fotografie, budou zahraničním čtenářům k užitku i v českém jazyce. 
Naopak, zahraniční reference a reakce na některé moje aktivity, zejména na přednášky a vý-
stavy fotografií, jsou ve španělském nebo anglickém jazyce a pro českého čtenáře je nepře-

kládám. Doufám, že mi to bude prominuto, protože jde většinou o informace o něčem, co je 
v knize i česky uvedeno a popsáno.  

     Co mě přivedlo k tomu, že jsem se později rozhodl napsat více méně komplexní monogra-

fii, navazující na moje Curriculum vitae? A proč jsem nazval tuto knihu Vita est a tortuosis 

iter- Život je klikatá cesta? Protože tomu tak opravdu je. Je to dlouhá a klikatá cesta za po-

znáním, za získáním životních a pracovních návyků a zkušeností. Cesta plná překážek, na níž 
je mnohdy třeba činit zásadní rozhodnutí, která mohou být někdy dobrá, jindy špatná. Ale i 
když někdy dojde ke špatným rozhodnutím, je třeba se z nich poučit a jít dál za svým vytče-

ným cílem. A vězte, že většinou i to špatné se v dobré obrátí a ukáže se, že tomu tak asi muse-

lo z nějakých jiných důvodů být. Všechny bitvy v životě, které prožíváme ve jménu splnění 
svých snů, svých cílů, nejsou vedeny nadarmo, pokud jsme schopni je akceptovat, přijmout a 

pochopit, že nás něčemu naučily. A jak pravil Pablo Coelho ve své slavné knize Alchymista: 

„Když něco chceš, celý Vesmír se spojí, abys své přání uskutečnil“. Nepochybuji o tom, že 
mě byl Vesmír vždy nakloněn. Ostatně, již od dětství jsem to bytostně cítil, v těle a v mysli, 

že jsem součástí přírody a všeho kolem, tedy i všeobjímajícího Vesmíru. Díky tomu jsem při-
jímal ve snu, nebo dokonce  i ve dne  v okamžicích jakéhosi bytostného rozpoložení a odpou-

tání se od těla zcela netušené výzvy, které mě ukazovaly cestu a nabádaly k aktivitě. Tato 
cesta byla poznamenána úspěchy i neúspěchy, nevýslovným štěstím, ale i utrpením, velmi 
riskantními okamžiky, které mě zocelily a díky tomu, že jsem je přežil, přesvědčily, že moje 

cesta je správná a má smysl po ní dále jít. Výzvy i nadále, byť v pokročilém věku, stále 
přijímám a neoddávám se jen blahovolným vzpomínkám na to, co bylo, ale žiji proto, co je. 
Od roku 2019 se událo mnoho nového, co mě motivovalo k vydání druhého, doplněného 
vydání mé knihy Živá monografie. Co myslíte, dopřeje mi život, aby bylo ještě někdy i třetí 
vydání? 02 - ŽIVOTOPIS  
        Biography 

http://www.horsky.estranky.cz/
http://www.horsky.org/
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 Otto Horský se narodil 13. dubna 1938 v Prostějově, 
ve městě, v němž od nepaměti přežíval duch podni-
katelských aktivit. Zde také absolvoval základní 
školní vzdělání a gymnázium. Jeho dědeček Franti-
šek Zatloukal stál u zrodu textilní firmy Rolný (poz-

ději OP Prostějov)  a stal se jejím manipulantem. 

Také jeho otec, Jan Zatloukal pracoval u Rolného, a 

to až do roku 1946, kdy se osamostatnil a stal se spo-

lumajitelem firmy, která jako první uvedla na česko-

slovenský trh „ montgomeráky " vlastní výroby. Fir-
ma však nepřežila rok 1948, byla znárodněna. Jeho 
strýc Oto Řehulka byl vyslán v roce 1946 firmou 
Rolný do Maroka do Casablanky, kde působil v její 
filiálce jako obchodní ředitel a po roce 1948 zde zů-
stal v emigraci.  Otto se narodil jako třetí syn ze šesti 
dětí. Po skončení gymnázia se přihlásil ke studiu 

přírodních věd, a to geologie. Tento cíl sledoval již od svých třinácti let, kdy našel první zka-

meněliny korálů ve světoznámém čelechovickém devonu. Během studií geologie na Vysoké 
škole báňské v Ostravě se postupně zaměřil na inženýrskou geologii. Již tehdy si vytkl jasný 
cíl - pracovat jako expert v zemích Latinské Ameriky a poznat osobně život indiánů.  
       Svému cíli se začal přibližovat ihned po dokončení studií. Již v posledním roce studia 
geologie v roce 1960 nastoupil do Geotestu Brno (až do roku 1968 Geologický průzkum Br-

no), kde postupně prošel řadou odborných a hospodářských funkcí, od oborového geologa pro 

inženýrskou geologii až po vedoucího geologického odboru na podniku v Brně a vedoucího 
detašovaného pracoviště v Ostravě. Mezi stěžejní odborné práce během praxe patřil inženýr-

skogeologický průzkum pro moravskou větev dálnice z Prahy do Brna, dále pro českosloven-

skou nejvyšší zemní přehradu, spřaženou s přečerpávací elektrárnou na řece  Jihlavě 
v Dalešicích, dále pro níže položenou vyrovnávací vodní nádrž na řece Jihlavě u Mohelna a 

průzkum pro více než dvacet dalších přehrad, z nichž zejména dvě nejvýznamnější stojí za 
zmínku, a to přehrada Josefův Důl v Jizerských horách na řece Kamenici a Slezská Harta v 
Jeseníkách. 
       Od roku 1967 řešil havarijní situaci Oravské přehrady. Navrhl způsob sanace břehů jako 
opatření proti abrazi a sesouvání svahů a vypracoval metodu prognózy přetváření břehů, která 
byla postupně ověřována dalšími měřeními až do roku 1994, kdy byla ukončena v nejohrože-

nějších místech sanace břehové linie a sanace sesuvu pod hotelem Goral. Výsledky uvede-

ných prací posloužily v praxi při řešení analogických případů a byly publikovány doma i 

v zahraničí.. 
       Metodika moderně pojatého inženýrsko-geologického průzkumu pro přehrady na příkla-

du nejvyšší přehradní hráze v Dalešicích se stala tématem jeho kandidátské práce, kterou ob-

hájil v roce 1978. Této tematice se věnoval po celou dobu odborné praxe a dále ji s využitím 
vlastních poznatků rozpracoval. Doplněny o zahraniční zkušenosti, byly výsledky jeho prací 
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shrnuty v knize Inženýrsko-geologický průzkum pro přehrady a vydány v české a španělské 

verzi.      

       V zahraničí vykonával inženýrsko-geologickou a geotechnickou poradenskou službu pro 
hydrotechnické stavby v Peru (1974 až 1976) a na Kubě (1978 až 1982), kde působil jako 
hlavní inženýr ministerstva stavebnictví. V této funkci navštívil a poskytoval poradenskou 
činnost na mnoha významných stavbách Kuby, ať již to byla vodní díla, tepelné elektrárny, 
komunikace nebo průmyslové celky. Některé odborně náročné práce osobně řídil. Součástí 
jeho kontraktu byla i výchova kubánských odborníků a kontrola činnosti a řízení expertů pra-

cujících v oborech inženýrské geologie a geotechniky. Mimo rámec kontraktu byl pověřen 
koordinováním činnosti československých poradců pracujících na Kubě ve stavebnictví. 
        V letech 1984 až 1988 vedl inženýrsko-geologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu 
na Kubě v pohoří Escambray a současně koordinoval práce další československé expedice v 
provincii Oriente. Zejména práce v Escambray byly vysoce náročné, neboť prakticky neexis-

tovaly výchozí geologické podklady a bylo nutno se nejdříve podrobně zabývat geologickou 
stavbou pohoří. Práce v československé expedici se postupně zúčastnilo více než 30 českoslo-

venských expertů, 170 kubánských pracovníků. Výsledky byly průběžné oponovány předními 
pracovníky Akademie věd Kuby a československými experty. Závěrečná zpráva jako podklad 
k prováděcímu projektu stavby byla kubánské straně předána koncem roku 1988 a její opo-

nentura vyzněla v ocenění vysoké úrovně československé inženýrské geologie a geotechniky. 

        V roce 1974 byl pověřen Ministerstvem zahraničního obchodu Československa, aby v 
Peru v Limě vybudoval první experimentální technickou kancelář. Úkolem této kanceláře 
bylo poskytovat bezplatné služby a poradenskou činnost s cílem získávání prací v různých 
oborech. Zejména v jeho oboru se tato myšlenka osvědčila. Bylo podepsáno několik kontrak-

tů, které byly postupně realizovány prostřednictvím předních československých expertů. Z 
nich můžeme jmenovat rozšíření hydrocentrály Machu Picchu, projekt na sanaci sesuvu na 

řece Mantaro, projekt geotechnického průzkumu pro hydrocentrálu El Sheque, řadu expert-
ních posudků a poskytnutých konzultací zejména pro vodní stavby. Pracovní činnost v Peru, 
kde zároveň zastával diplomatickou pozici obchodního přidělence, znamenala uskutečnění 
jeho přání být blízko života indiánů, poznávat jejich zvyky a mentalitu a dokonce s nimi i 
spolupracovat. 

       V roce 1991 odešel do Španělska, kde byl jako generální ředitel pověřen vedením první 
česko-španělské akciové společnosti pracující v geologii a geotechnice, hydrogeologii a eko-

logii. Ve Španělsku pracoval až do roku 1994 a realizoval ve spolupráci s českými podniky a 
experty více než třicet studií a projektů zejména pro vodní stavby, ale i pro silnice a úsek dál-

nice, pro linku metra v Madridu, pro průmyslové celky a pro sanaci havarijních stavů staveb. 
       V roce 1994 začal samostatně podnikat v oblasti provádění, projektování a vyhodnocová-
ní geologických prací v inženýrské geologii a v oblasti zprostředkovatelských služeb. Po ná-
vratu ze Španělska se tyto činnosti staly jeho hlavními aktivitami, a to zejména ve vztahu ke 
Španělsku a latinskoamerickým zemím. V rámci těchto aktivit navštívil Mexiko, Chile, Kubu, 

Brazílii, Paraguay, Argentinu a ve spolupráci s Geotestem Brno, a.s., realizoval další inženýr-

skogeologické, geofyzikální a ekologické práce ve Španělsku a na Kanárských ostrovech.       
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        Od 60. let se zabýval i vědeckou činností, a to nejdříve jako člen pracovního týmu, který 
řešil výzkumný úkol „Metodika inženýrsko-geologického mapování v měřítku 1:10 000 ", 

která byla přijata jako mezinárodní směrnice RVHP a aplikována v řadě dalších zemí. Od 

roku 1968 se systematicky začal zabývat problematikou deformací břehů přehradních nádrží a 
posléze koordinoval celorezortní výzkumný úkol „Abraze břehů přehrad". Jeho celoživotní 
výzkum se soustředil na moderní metody inženýrsko-geologického průzkumu pro vodní stav-

by, kde jím dosažené výsledky byly prakticky uplatňovány, např. při průzkumných pracích  

na přehradách Orava, Dalešice, Rožnov n. B, Větřkovice, Slezská Harta, Josefův Důl, atd.). 
       V roce  1971 začal působit jako externí učitel inženýrské geologie na Vysokém učení 
technickém v Brně (VUT), a to až do roku 1974, kdy odejel na dlouhodobý služební pobyt do 
Peru. V přednáškách na Vysokém učení technickém v Brně pokračoval i v čase mezi Peru a 
Kubou (1976 až 1978) a po návratu z Kuby (1989 až 1991). Jeden rok externě přednášel a 

vedl cvičení pro inženýrskou geologii na Vysoké škole báňské (VŠB) v Ostravě (1985). 
        Přednášková činnost a výchova odborníků byly rovněž součástí jeho práce na Minister-

stvu stavebnictví Kuby, kde napsal a ministerstvem byla vydána řada skript a směrnic, praco-

val na státních normách pro inženýrsko-geologický průzkum a pro geotechniku a zorganizo-

val postgraduální kurs. Přednášel rovněž na univerzitách ve Španělsku, v Mexiku a v Peru. 

       Již krátce po dokončení studií v roce 1961 uskutečnil studijní cesty do Rakouska (1963), 
do Egypta, kde navštívil ve výstavbě přehradu Asuán (1966), do Španělska (1967), do Itálie 
(1969), do SSSR (1970), do Rumunska (1971), do Jugoslávie (1972), dále do Německa, Pol-

ska, SSSR, Bulharska, Řecka a Španělska (vedoucí delegace na světový kongres o přehradách 
- 1972 a na světový kongres inženýrské geologie -1978). Většinu těchto cest si sám financoval 
a považoval je za cílevědomou přípravu pro budoucí práci zahraničního experta. 

       Uveřejnil více než 160 odborných publikací, z toho více než sto v Československu a Čes-

ké republice, zbývající v zahraničí (Španělsko, Brazílie, Peru, Rusko, Nizozemsko, Austrálie, 
Portugalsko, Řecko, Thajsko, Etiopie a Kuba). Během své odborné praxe pracoval jako hlavní 
řešitel na mnoha významných stavbách v Československu a v zahraničí, zpracoval několik 
desítek závěrečných zpráv velkého rozsahu jako podklady pro projekty vodních staveb a de-

sítky zpráv a posudků pro inženýrské stavby různého charakteru. Nelze opomenout jeho čin-

nost oponentní a recenzní, jak v domácích, tak v zahraničních odborných časopisech. 

       Vždy projevoval zájem o popularizaci svého oboru a zkušeností ze zahraničních cest a 
expedicí. Je autorem námětů a spoluautorem scénářů televizních filmů Peruánské postřehy 
(1976), Geologové z Mantara (1977), Přečerpávací elektrárna Centro Cuba (1988). Dále spo-

lupracoval na scénářích filmů Člověk proti horám (1977) a Lidé v podzemí (1977). Byl spolu-

autorem hodinového televizního filmu o Československu, který byl uveden v Peru v roce 
1975, a dále půlhodinového televizního filmu s toutéž tematikou na Kubě při příležitosti Dnů 
Československa (1981). Opakovaně vystupoval v československé televizi a rozhlase.     
       Publikoval čtyři desítky populárně vědeckých článků. Poslední léta se věnuje hlavně lite-

rární práci a poradenské činnosti v oblasti inženýrsko-geologického průzkumu pro přehrady 
doma i v zahraničí. V letech 2010 až 2011 pracoval jako koordinátor projektu přehrady Ba-

wanur v Kurdistánu. Se spoluautorem doc. RNDr. Pavlem Bláhou, DrSc vyšla v roce 2007 
jeho kniha "Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady", která byla přeložena i do angličti-
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ny. V upraveném a rozšířeném vydání vyšla v roce 2011 pod názvem "The Application of 

Engineering Geology to Dam Construction" a byla pokřtěna na kongresu HYDRO 2011 v 

Praze. 

       V roce 2004 se zúčastnil odborné expedice Titicaca 2004. CZ, jejímž cílem byl historic-

ko-topografický popis jezera a jeho pevninského zázemí, od geografických a biologických 
souvislostí až po zaznamenání současných informací o stavu dědictví hmotné kultury a spo-

lečností obývajících břehy a ostrovy jezera. Jedním z výsledků expedice je jeho objev záhad-

ných skalních obrazců nad ruinami Incahuasi poblíž města Huaytara, publikovaný v knize 
"Incawasi sídlo Bohů (2010). Získané poznatky z expedice publikoval, představil na několika 
výstavách fotografií a o nich přednášel a přednáší a uvedl je i v rozhlase a v televizi. Hlavním 
výsledkem více než desetiletého studia jezera Titicaca je jeho kniha  „Přežije jezero Titicaca 
třetí tisíciletí? vydaná jak v papírové formě, tak v druhém vydání jako kniha elektronická. 

        V roce 2013 navštívil Velikonoční ostrov v Polynésii, Misiones San Ignacio v Argentině 

a vodopády Iguazú v Brazílii. Spolu s doc. RNDr. Pavlem Bláhou, DrSc.  navštívili v témže 
roce jako pozvaná technická mise tehdy největší hydroenergetické dílo na světě, Itaipú v Bra-

zílii a Paraguayi, s cílem zahrnout toto úchvatné dílo do dalšího rozšířeného vydání knihy  

"The Application of Engineering Geology to Dam Construction". Tento záměr se podařil a 
druhé rozšířené vydání knihy bylo vydáno Komenského Univerzitou v Bratislavě v květnu 
2014.  V tomtéž roce vydala Vysoká škola báňská-Technická univerzita i druhé doplněné vy-

dání knihy v češtině „Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady“. 
      Svoji dnes již padesátiletou spolupráci se španělsky mluvícími zeměmi, zejména však 
s Peru, zúročil na přednášce v Institutu Cervantes v Praze dne 12. Května 2015. Přednáška na 

téma  Projekty, expedice a objevy: retrospektivní pohled na Peru byla simultánně tlumočena a 
doplněna bohatou faktografickou a fotografickou dokumentací. Pod tímtéž názvem je od 1. 
května roku 2016 otevřena na Letovickém zámku u Boskovic jeho trvalá expozice fotografií,  
zajímavostí a dokumentů. Nad výstavou převzalo záštitu peruánské velvyslanectví v Praze a 

osobně J.E. Liliana de Olarte de Torres Muga, peruánská velvyslankyně. 
 

 

021 – Instituto Cervantes - přednáška 
            Lecture at Instituto Cervantes  
 
     Tato přednáška pro mě v podstatě znamenala završení mých dnes již padesátiletých kon-

taktů a  spolupráce se španělsky mluvícími zeměmi, ale zejména s Peru. Na její úvod jsem 
uvedl:  „Zatímco každý cestovatelský úspěch je vysoce hodnocen a uváděn v literatuře a jinde 

po mnohá desetiletí, neřku-li staletí, důležité stavby, na nichž se významným způsobem pode-

psali čeští experti, zůstávají v zapomnění. Abych tuto chybu alespoň trochu napravil, uvedu 
některé aktivity, které se zapsaly do historie odborné spolupráce mezi Peru a Českosloven-

skem, nebo později mezi Peru a Českou republikou“. 
     Velmi mě těší, a dá se říci, že je přímo symbolické, že se na moji přednášku dostavili i 
někteří moji o něco starší kolegové. Byli to právě oni, kteří stáli spolu se mnou od sedmdesá-
tých let minulého století u zrodu velmi zajímavých projektů a přispívali svojí vysoce odbor- 
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nou činností, ale i svým velmi přátelským,lidským a vstřícným postojem k prohloubení vzta-

hů přátelství a spolupráce mezi našimi zeměmi. Je pro mě potěšující, že v knize „Čechy a 
Peru – historie a umění, dějiny vzájemných kulturních vztahů“, hodnotí profesor Pavel Štěpá-
nek v kapitole Cestovatelé druhé poloviny 20. století významný přínos cestovatelů Hanzelky a 
Zikmunda, Václava Šolce, Otto Horského, Miloslava Stingla, Mnislava Zeleného, Bohumila 
Janského a V. Plešingera. V nich hodnotí nejen cestovatelské úspěchy uvedených, ale i jejich 
záslužnou práci literární, reportérskou, ale i odborně profesionální. 

     Na úvod přednášky jsem také zmínil slova předchozího velvyslance Peru v ČR, Dr. Alber-

ta Salase Barahony: „Otto Horský, profesí inženýrský geolog, od mládí projevoval sklon k 
dobrodružství a cestování do jiných oblastí světa. Tato touha ho postupně přivedla k orientaci 
na tradiční  peruánskou kulturu a ke snaze přiblížit se životu tamních indiánů. Byl si vědom 
skutečnosti, že k naplnění tohoto snu je zapotřebí dobře zvládnout španělsky jazyk a zejména 
se stát dobrým odborníkem ve své profesi“.  

     Na pozvánce Institutu Cervates na moji přednášku bylo uvedeno: „Inženýr Otto Horský si 

v roce 1974 splnil svůj sen žít v Peru, kam byl vyslán jako diplomat a ředitel tamější technické 
kanceláře, aby pomohl s rozvojem vzájemné vědecko-technické spolupráce. Jeho nadšení pro 
věc a vzdělání v oboru geotechniky mu dopomohly k uskutečnění řady projektů“. Na to jsem 

samozřejmě musel reagovat takto:  Sny se snad naplňují jen v pohádkách. K uskutečnění mé-
ho snu žít a pracovat v Peru došlo po 14 letech cílevědomé přípravy na poslání zahraničního 
experta. Příprava byla následující: 

 ●  Studium cizích jazyků, zejména španělštiny a angličtiny, ale i němčiny ●  Korespondence      
se zahraničními univerzitami, zejména s Latinskou Amerikou a Španělskem (od roku 1965)   
 ● První moje publikace ve španělštině ke zviditelnění: „La ingeniería geológica en Checo-

slovaquia“ Vydavatel: Universidad de Barcelona, 1967. ●  Měsíční hostování na geologické 
fakultě univerzity v Barceloně, 1967. ●  Spoluúčast na projektu rozvojového programu spoje-

ných národů:  „Rozvoj získávání podzemních vod v oblasti altiplana“ – 1967 ●  Autor nabíd-

kového projektu pro Ecuador: „Exploración de aguas subterráneas en Ecuador y su desarrol-

lo“, Estudio preliminar, 1970. 

 ● Autor nabídkového projektu“ „Možnost uplatnění inženýrské geologie a hydrogeologie v 
republice Peru – 1971 s následující tematikou: A - Inženýrská geologie: Řešení otázek stabili-
ty a bezpečnosti přirozených hrází lagun, návrh na jejich sanaci a energetické využití.  
 B - Hydrogeologie: Vztah povrchových a podzemních vod, hydrogeologický průzkum poušt-

ních oblastí.   
● 1974 – jmenován vedoucím experimentální technické kanceláře v Limě - Peru. Ne jen jako 

expert v oblasti oboru inženýrské geologie, ale jako  iniciátor, zpracovatel, koordinátor a or-

ganizátor  projektů a jiných činností, jako garant rozvoje vědecko-technické spolupráce mezi 
oběma zeměmi a zároveň jako diplomat, obchodní přidělenec, agregado comercial.  
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 022 - Základní cíle a úkoly technické kanceláře v Limě  
              The basic goals and tasks of the technical office  in Lima  

● předinvestiční studie ● získávání tendrů na projekty a investiční výstavbu ● návrhy na roz-

šíření servisních služeb ● předávání výrob, které budou v Československu utlumeny ●  spolu-

podílnictví na vyhledávání ložisek neželezných rud ● prodej licencí a patentů  ● spolupráce 
v oblasti kultury, školství a vědy, výměna stážistů ● propagace vysoké úrovně techniky a vě-
dy v Československu.  

Některé výsledky činnosti TK v letech 1974 - 1976  

●  Myšlenka spolupodílnictví na vyhledávání ložisek nerostných surovin byla záhy opuštěna 

●  Prodej licencí a patentů pro administrativní potíže v ČSSR zůstal na mrtvém bodě ● Velmi 

úspěšná byla činnost Chirany (stomatologické soupravy, rentgenové přístroje, sterilizátory) a 
Metalimexu a  Kerametalu  (1976 podepsána dlouhodobá dohoda na dodávky nerostných su-

rovin) ●  Velmi úspěšná byla rovněž  činnost Pragoinvestu a servisní skupiny dieselelektráren 
SKODA – Grupos electrógenos – elektrifikace 22 měst (Ayacucho, Huánuco, Tarapota, Naz-

ca, Chachapoyas, Tumbes) ●  Byly navázány vztahy odborné spolupráce s univerzitami, s 

projekčními kancelářemi a s některými významnými státními podniky a institucemi, jako 
např. s CONAPS (Dirección General de Capacitación y Promoción Social), ENRAD-PERU 

(Empresa Nacional de Radiodifusión del Peru), Empresa Nacional de Minería – Huaráz, CO-

FIDE (El banco de desarrollo del Peru), INDUPERU (Empresa Estatal Industrias del Peru), 

Promotora Industrial Peru S.A., Consultores Andinos Asociados (zájem o vytvoření smíšené 
projekční kanceláře), INCITEMI (Instituto Científico y Tecnológico Minero). 

     I v dalších výše uvedených činnostech technické kanceláře bylo dosaženo dobrých výsled-

ků, například při výměně stážistů, v odborných konzultacích na ložisku stříbra Laica Cota u 

jezera Titicaca, ale také v oblasti rozvoje peruánského zemědělství. Byl připraven projekt 
sklářského kombinátu v Piscu, včetně dodání naší technologie a projekt kovárny v Trujillu. 

Nejlepších výsledků však bylo bezesporu dosaženo díky správně stanovené intervenční a ob-

chodní strategie v oblasti předinvestičních studií a tendrů na projekty a jejich realizaci 

v inženýrské geologii a geotechnice, mezi něž zejména patří: 

●  Navázání přímé spolupráce mezi technickou kanceláří a INIE – ELECTROPERU. (Institu-

to Nacional de Ingeniería Eléctrica) ● Výběr nejlepších, světově uznávaných odborníků  v 

 inženýrské geologii a geotechnice pro poskytování expertních služeb (Ing. Novosad, Ing. 

Karel Drozd, Ing. Richard Barvínek, Ing. Vítězslav Zamarský a další).  ● Seznámení peruán-

ské odborné veřejnosti s úrovní oboru inženýrské geologie a geotechniky v Československu 
na přednáškách a účast na kongresech a seminářích v Peru (např. cyklus přednášek Ing. Droz-

da a Ing. Horského v Electroperu, v Colegio de los Ingenieros, na Univerzitě San Marcos a 
v Electroperu, aktivní účast na celonárodním energetickém kongresu Electroperu v Arequipě 

(Horský, Drozd) ● Propagace v peruánské televizi (dva hodinové pořady o Československu s 

přímým vystoupení členů technické kanceláře), v rozhlase a ve sdělovacích prostředcích. ● 
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Poskytnutí expertních služeb pro projekty energetických děl: El Sheque, Mantaro II - Restitu-

cion, El Fraile, Charcani 5, Mantaro Derrumbe, Tumbes, Rentema, Puente Cinsel, El Chorro, 

Majes, Taycaja, výzkum základové půdy a seizmického zatížení hutního kombinátu 
v Arequipě, posouzení ložiska kaolinu v Huarázu, posouzení stabiliy některých budov na rui-

nách Machu Picchu,  konzultace v oblasti hydrogeologie a závlahových systémů. 

03 - PROFESNÍ   ŽIVOTOPIS   
         Professional biography   

     Otto Horský se narodil 13. dubna 1938 v Prostějově, ve městě, v němž od nepaměti přeží-
val duch podnikatelských aktivit. Zde také absolvoval základní školní vzdělání a gymnázium, 

po jehož dokončení se přihlásil ke studiu přírodních věd, a to geologie. Tento cíl sledoval již 
od svých třinácti let, kdy našel první zkameněliny korálů ve světoznámém čelechovickém 
devonu u Prostějova. Během studií geologie na Vysoké škole báňské v Ostravě v letech 1956 

až 1961 se postupně zaměřil na inženýrskou geologii. Již tehdy si vytkl jasný cíl – pracovat 

jako expert v zemích Latinské Ameriky a poznat osobně život indiánů. Svému cíli se začal 
přibližovat ihned po dokončení studií. Roku 1978 obhájil na Vysoké škole báňské kandidát-

skou práci v oboru inženýrské geologie na téma moderních průzkumných metod pro přehrady. 

     V roce 1960 nastoupil do Geotestu Brno, kde postupně prošel řadou odborných a hospo-

dářských funkcí. Mezi stěžejní odborné práce během jeho praxe patřil inženýrsko-geologický 
průzkum pro československou nejvyšší přehradu a přečerpávací vodní elektrárnu v Dalešicích 
a průzkum pro více než dvacet dalších přehrad. 

     Od roku 1967 řešil havarijní situaci břehů Oravské přehrady. Metodika moderně pojatého 
inženýrsko-geologického průzkumu pro přehrady na příkladu 104 metrů vysoké hráze 
v Dalešicích se stala tématem jeho kandidátské disertační práce, kterou obhájil v roce 

1978. Této oblasti činnosti a výzkumu se věnoval po celou dobu odborné praxe a dále ji 
s využitím vlastních poznatků rozpracoval. Výsledky jeho prací posloužily v praxi při řešení 
analogických případů a byly publikovány doma a i v zahraničí. 

     V letech 1974 – 1976 pracoval v Peru jako vedoucí technické kanceláře, která spolupraco-

vala s peruánskými institucemi zejména v oblasti projekce vodních staveb. Uzavřel a spolu 
s českými projekčními organizacemi realizoval mimo jiné geotechnický průzkum pro pod-

zemní hydrocentrálu Mantaro – Restitución. Upozornil na skalní sesuv v místě již vybudova-

né přehrady Tablachaca na řece Mantaro a na sesuv v oblasti přivaděčů pro hydrocentrálu 

Mantaro – Restitución. Jako expert se zúčastnil prací realizovaných českými subjekty při in-

ženýrskogeologickém a geotechnickém průzkumu pro projekt rozšíření hydroenergetického 
potenciálu vodní elektrárny Machu Picchu.  

     Od roku 1978 do 1982 působil na Kubě jako hlavní poradce ministerstva stavebnictví pro 
inženýrskou geologii, v letech 1984 až 1988 pak vedl inženýrsko-geologický průzkum pro 
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projekt přečerpávací vodní elektrárny CHA CENTRO na Kubě v pohoří Escambray a součas-

ně koordinoval průzkumné práce pro projekt přečerpávací elektrárny v provincii Oriente. 

     V letech 1991 až 1994 pracoval v Madridu jako generální ředitel česko-španělské akciové 
společnosti pracující v geologii, hydrogeologii a ekologii. Po návratu ze Španělska, v roce 

1994, začal podnikat v oblasti provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací. 
V rámci těchto aktivit navštívil Mexiko, Chile, Brazílii, Paraguay a Kubu a ve spolupráci s 

Geotestem a. s., realizoval další práce ve Španělsku a na Kanárských ostrovech. V letech 

2010 až 2012 spolupracoval jako expert koordinátor na projektu přehrady Bawanur na řece 
Sirvan v Severním Iráku, v Kurdistánu.    

      V roce 1971 začal externě přednášet na Vysokém učení technickém v Brně, jeden rok ex-

terně přednášel inženýrskou geologii na Vysoké škole báňské v Ostravě. Přednášková činnost 
a výchova odborníků byly rovněž součástí jeho práce na Ministerstvu stavebnictví Kuby. Ně-
kolik přednášek měl i na univerzitách ve Španělsku, v Mexiku a v Peru.  Zveřejnil více než 
160 odborných a vědeckých publikací, z toho více než sto v Československu a České republi-
ce, zbývající v zahraničí (Španělsko, Brazílie, Peru, Rusko, Nizozemsko, Austrálie, Portugal-

sko, Řecko, Thajsko, Etiopie a Kuba). Během své geologické kariéry zpracoval více než 200 
průzkumných zpráv a výzkumných úkolů, a to zejména pro vodní stavby, a to jak v bývalém 
Československu, později v České republice,  tak v Peru, ve Španělsku a zejména na Kubě, kde 
publikoval celou řadu učebnic a návodů z celé šíře problematiky inženýrské geologie. Pracuje 

jako recenzent pro některé odborné časopisy, například pro EGRSE Journal, nebo pro Envi-

ronmental Geology (International Journal of Geosciences). Byl oponentem celé řady závěreč-
ných zpráv o inženýrsko-geologickém průzkumu zejména pro vodní stavby, oponoval diplo-

mové, kandidátské a docentské práce a řadu výzkumných úkolů. Je recenzentem  knihy „Če-

chy a Peru“ – historie a umění a dějiny vzájemných kulturních vztahů“ a řady dalších knih. Je 

jedním z lektorů odborné knihy doc. RNDr. Pavla Bláhy, DrSc Geofyzika a svahové deforma-

ce.© 2017. 

     Usiloval vždy o  popularizaci svého oboru včetně předávání vlastních zkušeností ze zahra-

ničních cest a expedicí. Je autorem námětů a spoluautorem scénářů televizních filmů: Peruán-

ské postřehy (1976), Geologové z Mantara (1977), Přečerpávací elektrárna Centro Cuba 

(1988). Spolupracoval na scénářích televizních filmů Člověk proti horám (1977) a Lidé 
v podzemí (1977). Byl spoluautorem hodinového televizního filmu o Československu, který 
byl uveden v Peru v roce 1975, a dále půlhodinového televizního filmu s toutéž tematikou na 
Kubě (1981). Získané odborné a cestovatelské zkušenosti předává široké veřejnosti formou 
přednášek, výstav fotografií a televizních a rozhlasových reportáží. Publikoval více než čtyři 
desítky populárně vědeckých článků. 

     V roce 2004 se zúčastnil odborné expedice Titicaca 2004. CZ, jejímž cílem byl historicko-

topografický popis jezera a jeho pevninského zázemí, od geografických a biologických sou-

vislostí po zaznamenání současných informací o stavu dědictví hmotné kultury a společností 
obývajících břehy a ostrovy jezera Titicaca. Jedním z výsledků expedice je jeho objev záhad-
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ných skalních obrazců nad ruinami Incahuasi poblíž města Huaytara. Získané poznatky 
z expedice publikoval v řadě knih a článků, přednášel o nich a představil na výstavách foto-

grafií. Dne 1. května 2016 byla v zámku Letovice u Boskovic otevřena jeho trvalá výstava 
fotografií a dokumentů zachycující celý obraz jeho spolupráce s latinsko-americkými zeměmi 

v posledních padesáti letech. 

    V současné době se věnuje  kromě podnikání v inženýrské geologii a v zahraničním obcho-

dě především literární práci, a to jak v rovině odborné, tak v rovině popularizační. Do konce 
roku 2018 vydal celkem 20 knih označených ISBN. Jeho kniha se spoluautorem doc. RNDr. 
Pavlem Bláhou, DrSc, “The Application of Engineering Geology to Dam Construction” byla 

již uvedena v 65 zemích světa. Je členem České asociace inženýrských geologů ČAIG, České 
Iberoamerické společnosti ČIS, Českého klubu cestovatelů ČKC, prestižního Klubu  H+Z a 

společnosti National Geographic Society. 

Více na:  www.horsky.org   www.horsky.estranky.cz    www.kluhz.cz     www.ckc.cz 

 

031 - Curriculum vitae 
               Anglický překlad 

 

Ing. Otto Horsky, PhD. (1938, Prostejov) 

 
     Otto Horský graduated in geology at the School of Mines (VŠB) in Ostrava in 1961. In 
1978 he defended his CSc. (PhD) thesis in engineering geology at the same school. He began 

his work with the company Geologický průzkum Brno (renamed in 1968 to Geotest Brno) in 
1960. His major professional tasks as an engineering geologist include the survey for the dam 

and pumped storage hydroelectric plant at Dalešice and later surveys for dams in Cuba and 
over twenty other dams in the Czech Republic and elsewhere. Special works include remedi-

ation of emergency situations of dams, the most significant of which is remediation of the 

Orava reservoir banks in Slovakia.  

     Between 1974 and 1976 he worked as chief of a technical office in Peru and carried out 

engineering-geological and geotechnical advisory activity for dams and hydroelectric power 

plants. He prepared and signed for Czechoslovakia a contract for a geotechnical survey for the 

underground powerhouse Mantaro – Restitución and called attention to a rock slide at the site 
of the already completed Tablachaca Dam on the River Mantaro. On this basis, Czechoslovak 

experts prepared a project of remediation of the slide, which was subsequently implemented. 

As an expert, he participated in the geotechnical survey work for the extension of the hydro-

power potential of the Machu Picchu hydroelectric power plant; he visited a number of other 

dams in Peru and proposed technical designs.  

     From 1978 to 1982 he served in Cuba as chief adviser for engineering geology to the Mi-

nistry of Construction. Then, from 1984 to 1988 he was in charge of an engineering-

geological survey for a PSHES in the Escambray Mountains in Cuba and, at the same time, 

coordinated the work of another Czechoslovak team in Oriente Province.  

http://www.horsky.org/
http://www.horsky.estranky.cz/
http://www.kluhz.cz/
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     From 1991 to 1994 he worked in Spain as General Director of a Czech-Spanish company 

specializing in geology and ecology. He prepared and signed more than thirty contracts for  

 

geological work, in which he also acted as chief advisor, sometimes also as a manager. We 

can mention a geophysical survey for a seven-kilometre-long route of the metro Moncloya-

Príncipe Pío in Madrid. He acted as an advisor at several dams (Cenajo, Arenoso, Nacimiento, 

and Guiametz), also as a supervisor over down-hole logging and water pressure tests and in-

jection tests during the construction of the Val Dam at Tarrazona in north-eastern Spain. His 

most important work in Spain includes engineering-geological surveys for a thirty-kilometre-

long tunnel for diverting water from the River Guadiaro to the Majaceite and for the Calata-

yud tunnel for high-speed trains. 

     Since his return to the Czech Republic, he has continued with the design and evaluation of 

geological projects. In a professional capacity, he visited Mexico, Chile, Peru, Brazil and Cu-

ba, and carried out other work in Spain and in the Canary Islands with Geotest. 

Since 2010 he has been collaborating as an expert with CREA and Geotest for the project of 

the Bawanur dam in Iraq – Kurdistan Region. 

     From 1971 to 1991 he was seconded to the Technical University in Brno. In 1985 he was 

visiting lecturer in engineering geology at the School of Mines in Ostrava and while he was 

adviser to the Ministry of Construction in Cuba he also gave lectures and training to Cuban 

specialists in engineering geology. He has also been invited to give lectures at universities in 

Spain, Mexico and Peru. He has more than 160 professional publications, including several 

books, more than a hundred of which have been published in Czechoslovakia or in the Czech 

Republic and the others abroad in Spain, Brazil, Peru, Russia, Slovakia, the Netherlands, Aus-

tralia, Portugal, Greece, Ethiopia, Thailandia and Cuba. Together with prof. RNDr. Pavel 

Bláha, DrSc, he wrote in Czech lenguage a book entitled “Engineering-geological survey for 

the dam" (2007), which was translated into English under the title "The Application of Engi-

neering Geology to Dam Construction" (2011). The second expanded edition of these books 

in electronic form in Czech and English lenguage was in 2014. 

     In addition, he has compiled more than 200 final reports and appraisals, largely for hydrau-

lic structures not only in the Czech Republic and Slovakia, but also in Spain, Cuba and Peru. 

He works as a reviewer for certain professional journals, for example, for EGRSE or for Envi-

ronmental Geology. 

     In 2004, he participated in professional expedition Titicaca 2004.CZ, whose goal was the 

historical-topographical description of the lake and its continental hinterland, from 

geographical and biological factors after the recording of current information on the status of 

material culture and heritage societies inhabiting the shores and islands of the lake. One of the 

results of the expedition is his discovery of the mysterious rock shapes over the ruins of 

Incahuasi near the town Huaytara. The knowledge gained from the expedition published and  

presented at several exhibitions of photos and lectured them.In recent years, in addition to 

business in ingeneering geology, main activities was oriented on travel and literary work in 

profesional and popular areas.By the end of 2016, issued a total of 20 books. His book, 

written with co-author prof. RNDr. Pavel Blaha, DrSc, "The Application of Engineering 
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Geology to Dam Construction" was referred to in 65 countries and is currently preparing its 

translation into Russian. 

 

Notes to the biography 

Education:  

1956 – 1961    Mining College of Ostrava, Faculty of Geology  

                        Study  –  geology, specialisation –  engineering geology and hydrogeology 

                        State examination – engineering geology, hydrogeology, and geophysics 

Other qualifications, courses and certificates: 

1961 – 1966    Language school in Ostrava, study of English and German    

1964 – 1966    External study at the Brno University of Technology (Soil and Rock Mechan-
ics, and Foundation Engineering)  

1966 – 1968    University of 17 November in Prague, study of Spanish, state examination 

1974                Study at the Institute of the Ministry of Foreign Trade in Prague, preparation                    

                        for  a carrier as a diplomat 

1974 – 1978    Study of external research assistantship for the degree “candidate of science”,          
Mining College of Ostrava 

Knowledge of foreign languages: 

Spanish        good speaking and reading knowledge 

Russian        good speaking and reading knowledge 

English         basic advanced speaking knowledge, good reading knowledge 

German        basic advanced speaking knowledge, good reading knowledge 

Key qualifications: 

Since 1961   GEOtest   Brno, a. s., division of engineering geology  

Since 1969   GEOtest   Brno, a. s., division manager for engineering geology  

Since 1971   GEOtest   Brno, a. s., head of a specialised workplace of  GEOtest Brno, a. s. in 
Ostrava 

Since 1974   Director of a technical office in Lima, Peru, commercial attaché 

Since 1976   Head  of  the  Geology section in GEOtest Brno, a. s. 



26 

 

Since 1978   Chief advisor of the Ministry of Construction in Havana for geotechnics and  

                     Engineering-Geology 

Since 1982   Head of the specialised workplace of engineering geology and geophysics in 
Ostrava 

Since 1984   Head of the Czechoslovak expedition Centro – Cuba, engineering-geological 
survey for a pumped storage hydroelectric plant in the Escambray Mountains 

Since 1989   Head  of  the engineering  geology section in GEOtest Brno, a.s. 

Since 1991   General director of the shareholding company “Vodni Epaňola, a.s.”, Madrid, 

Spain, operating in the field of engineering geology, geophysics, geotech-

nics, hydrogelogy and the environment 

Since 1993    Co-founder and partner of the specialised company GEOINZA, S.L in Madrid 
operating in engineering geology and foundation engineering  

Since 1994    Independent advisor in the field of engineering geology and geotechnics, entre-
preneur 

 

Since 2010    Technical coordinator Bawanur dam project in Iraq - Kurdistan 

Since 2012    Independent advisor in the field of engineering geology and geotechnics 

 

 Specific experience in Engineering Geology: 

     His key works include an engineering-geological survey for the highest Czech dam and 

pumped storage hydroelectric plant at Dalešice on the River Jihlava and a survey for more 
than 25 other medium- to large-sized dams in the Czech Republic and Slovakia. Of which we 

can mention these dams: Brumovice on the River Čižina, Budišov nad Budišovkou, Baška on 
the River Baštice, Dolní Lomná on the River Lomná, Frýdlant nad Ostravicí, Jakartovice on 
the Hvozdnice, Nýdek on the River Hluchová, Štítná nad Vlárou on the Zelenský Brook, 
Větřkovice on the Svěcenský Brook, and Jeseník nad Odrou. Special works include remedia-

tion of emergency situations of dams, the most significant of which is remediation of the 

Orava reservoir banks in Slovakia. We can mention other works: remediation of dams at 

Krnov and Baška, remediation of slides of retaining walls of the River Ostravice, and reme-

diation of a sewer in Ostrava-Zábřeh. 

     The modern methods of engineering-geological surveys for dams became the topic of his 

candidate doctoral thesis for obtaining the scientific degree CSc, “candidate of science”, 
(1978).Between 1974 and 1976 he worked as chief of a technical office in Peru and carried 

out engineering-geological and geotechnical advisory activity for dams and hydroelectric 

power plants. He prepared and signed for Czechoslovakia a contract for a geotechnical survey 

for the underground powerhouse Mantaro – Restitución and called attention to a rock slide at 
the site of the already completed Tablachaca Dam on the River Mantaro. On this basis, 
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Czechoslovak experts prepared a project of remediation of the slide, which was subsequently 

implemented. As an expert, he participated in the geotechnical survey work for the extension 

of the hydropower potential of the Machu Picchu hydroelectric power plant; he visited a 

number of other dams in Peru and proposed technical designs. From 1978 to 1982 he operated 

as chief advisor of the Ministry of Construction for engineering geology in Cuba,then in 1984  

to 1988 he was in charge of an engineering-geological survey for a pumped storage hydroe-

lectric plant in the Escambray Mountains in Cuba, where he managed and coordinated a team 

of 30 Czechoslovak experts and about 200 Cuban workmen. At the same time, he coordinated 

the work of another Czechoslovak expedition during an engineering-geological survey for a 

pumped storage hydroelectric plant in the Province of Oriente.  

     From 1991 to 1994 he worked in Spain as General Director of a Czech-Spanish sharehold-

ing company operating in geology and ecology. He prepared and signed more than thirty con-

tracts for geological work, in which he also acted as chief advisor, sometimes also as a man-

ager. We can mention a geophysical survey for a seven-kilometre-long route of the metro 

Moncloya-Príncipe Pío in Madrid. He acted as an advisor at several dams (Cenajo, Arenoso, 

Nacimiento, and Guiametz), also as a supervisor over down-hole logging and water pressure 

tests and injection tests during the construction of the Val Dam at Tarrazona in north-eastern 

Spain. His most important work in Spain includes engineering-geological surveys for a thirty-

kilometre-long tunnel for diverting water from the River Guadiaro to the Majaceite and for 

the Calatayud tunnel for high-speed trains. 

     Since 1994 he has worked as an independent advisor in the field of performance, designing 

and evaluation of geological work in hydraulic engineering. Within these activities, he visited 

Mexico, Chile and Cuba as an expert, and together with GEOtest Brno, a.s. he carried out 

other works in Spain and in the Canary Islands. 

     Since 2010 he has been collaborating as an expert with CREA and Geotest for the project 

of the Bawanur Dam in Iraq – Kurdistan Region. 

Cooperation with universities: 

    From 1971 to 1991 he externally lectured at the Brno University of Technology. He exter-

nally lectured on Engineering Geology at the Mining College of Ostrava for one year (1985). 

Lecture activity and the education of experts were also part of his work at the Ministry of 

Construction in Cuba. He also gave several lectures at universities in Spain, Mexico and Peru. 

Review activity: 

He works as a reviewer for certain professional journals, for example, for EGRSE Journal or 

for Environmental Earth Sciences (International Journal of Geosciences); e.g., he reviewed, 

for example, the  publication  “Water Leakage from the Power Tunnel of the Gezende Dam, 

Southern Turkey – a Case Study”. 

Reports and appraisals: 
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In addition, he has compiled more than 200 final reports and appraisals, largely for hydraulic 

structures not only in the Czech Republic and Slovakia, but also in Spain, Cuba, Peru and 

Iraqi Kurdistan. 

 

032 - Autobiografía 
              Španělský překlad 

 
Ing. Otto Horsky, PhD. (1938, Prostejov) 
 
     Otto Horsky, nacido el 13 de abril de 1938, ingeniero geologo de profesion, viajero, escri-

tor y destacado peruanista checo, tuvo desde su infancia un marcado espiritu de aventura y de 

acercamiento a otras latitudes, especialmente manifestaba su voluntad de acercamiento a las 

culturas  tradicionales cubana y peruana. El anhelo de estudiar dichas culturas, asi como el 

idioma castellano y, paralelamente lograr buen nivel tecnico como ingeniero geologo, se 

cumplio en el aňo 1974, a los 36 aňos de edad, cuando fue nombrado al cargo diplomático de 
Agregado Comercial de la Embajada checoslovaca en el Peru, asumiendo ademas la funcion 

de Jefe de la Oficina Tecnica de Cooperacion mutua entre el Peru y Checoslovaquia. Entre los 

varios proyectos en los que participo muy activamente, cabe destacar su labor en la ampliaci-

on del potencial hidroenergetico de la Central Hidroelectrica de Machu Picchu, en los estudi-

os geotecnicos para la Central del Mantaro y aquellos relativos a la estabilidad del derrumbe 

en el reservorio de Tablachaca, considerados estos ultimos como un ejemplo a nivel mundial 

para evitar catastrofes. Sobre sus actividades en los aňos 70 del siglo pasado escribio un libro 
titulado „Recuerdos del Peru“ (Peruanské postřehy – 2004), que es un testimonio de los aňos 
vividos en el Peru, de sus actividades profesionales como diplomatico y geologo, experiencias 

personales y apreciaciones sobre diversos aspectos de la sociedad, historia, civilizacion y ge-

ografia peruanas. 

     Entre los aňos desde el 1978 hasta 1982 trabajó en Cuba en el Ministerio de las Con-

strucciones como el acesor principal en el área Ingeniero- Geológica y Geotécnia  y como el 
Jefe Coordinador de los Expertos Checoslovacos  en lal Contrucción (más de 30 expertos) en 

los trabajos de cooperación bilateral entre Checoslovaquuia y Cuba. Desde le aňo 1984 hasta 
el 1988 trabajó en Cuba como el Jefe del equipo de los técnicos y peritos checoslovacos (más 
de 30 especialistas) para el estudio y proyecto hidroeléctrico de la Hidroacumuladora de Es-

cambray, además dirigiendo los trabajos ingeniero-geológicos para el proyecto de la Hidroa-

cumuladora en  Provincia Oriente. Los resultados de sus trabajos y de la vida vivida en Cuba 

entre los aňos 1978 hasta 1988 publicó en el libro „Ocho aňos en Cuba“ (Osm roků na Kubě 
©2008). 

     Desde el aňo 1991 hasta 1993 trabajó en Espaňa como Director General de la Sociedad 
anónima mixta checo-espaňola en rama de la construcción e investigaciones. Entre otras co-

sas, ha realizado las investigaciones para el tunel 42 km largo de derivación del agua entre 
Guadiaro – Genal y varios estudios para las presas y embalses, estudios geofísicos para el 
metro Moncloa en el Madrid, estudios geofísicos del río Jaramá y estudios hidrogeológicos en 
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la zóna norte de Espaňa. Desde el aňo 1993 como el socio de la Sociedad limitada GEOINZA, 
S.L., realizó los trabajos geofísicos para la presa „Pontillón do Castro“ en el norte de Espaňa, 
para el río Guadalmez, para la Rafinería Santa Cruz del Tenerife, trabajos de encauzamiento 

del río Segura en Orihuela, entre varios otros trabajjos. Sobre los trabajos mencionados y sob-

re la vida en Espaňa publicó el libro „Buenos días Espaňa“ (2012). 

     El gran interes por el Peru lo llevo a participar en la organizacion de la “Expedicion Titica-

ca 2004”, la cual, ademas de efectuar estudios topograficos, de ciencias naturales y socioeco-

nomicos del Altiplano peruano, tuvo por finalidad elaborar una documentacion visual sobre el 

paisaje y la presencia del hombre alrededor del lago Titicaca, asi como sobre la forma de vida 

y costumbres de las comunidades campesinas que habitan la region. El estudio se centró espe-

cialmente en la evolución morfológica del lago y sus alrededores, incluyendo amplia docu-

mentación del contexto geográfico y biológico, que abarca hasta el estado actual del patrimo-

nio material y cultural de la población, que habita en las orillas e islas del lago y documenta el 

paisaje y la presencia humana encontrada en 2004. 

     Como el producto de la dicha expedicion, elaboró varias interesantes y valiosas exposicio-

nes fotográficas  que, acompanadas de conferencias, han sido presentadas en diversas ciuda-

des checas y eslovacas y en Espaňa. Actualmente, dese el 1. de mayo de 2016,  se abrió una 
exposición permanente de sus fotografías sobre la cooperación con América Latina en los 
últimos cincuenta aňos en el Castillo Letovice cerca de Brno. 

El libro „Misterioso Lago Titicaca y el Altiplano“ (Záhadné jezero Titicaca a Altiplano – 

©2010) es uno de los resultados realizados durante de la expedición Titicaca. El libro, además 
de conocimientos científicos, lleva en forma popular un testimonio visual del paisaje y el 

hombre en la zona del lago Titicaca, en particular sobre la forma y los hábitos de vida de las 
comunidades indígenas locales. Su último libro Sobrevivirá el Lago Titicaca el próximi mile-

nio? (Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? – ©2014) es el resultado de sus estudios del Lago 

desde el aňo 1995 hasta el aňo reciente. 

     Su libro „Incawasi la sede de los Dioses“ (Incawasi sidlo bohů – ©2010) es uno de los 
resultados de sus estudios realizados durante la expedicion Titicaca. Su concepcion data de un 

tiempo anterior a la expedicion, por cuanto tuvo la posibilidad de preparar tecnica y cientifi-

camente dicho viaje, efectuando previamente los estudios comparativos de las distintas ruinas 

incaicas, especialmente en la zona de Cusco, Machu Picchu, Ollantaytambo, Pisac, Sacsayhu-

aman, Puca Pucara, Kenko, Tambo Machay, entre otras. La validez de sus hipotesis de trabajo 

fue demostrada con las comprobaciones hechas en el terreno. Los capitulos basicos del libro 

estan referidos a la notable arquitectura incaica y los materiales utilizados para las construcci-

ones monumentales mencionadas, tales como el templo de Kenko, almacenes, recintos admi-

nistrativos y defensivos, como son por ejemplo Sacsayhuaman, Incawasi y Tambo Colorado, 

entre otras ruinas. El autor del libro pone de relieve que los restos arqueologicos en el Inca-

wasi, cerca de la ciudad de Huaytara, son similares a los de Machu Picchu, por la utilizacion 

de piedras perfectamente talladas a medida. En dicho lugar, a la entrada de las ruinas precisa-
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mente. Otto Horsky descubrio aquí las grandes piedras de tamano ciclopeo con pinturas ru-

pestres probablemente de significado religioso.  

     En los últimos años, además de negocios en Ingeniería Geologíca y Comercio Exterior, las 
actividades principales se centran al trabajo literario en las áreas profesional y populares. A 
finales de 2016, emitió en total de 20 libros con ISBN. Sobre su libro, escrito junto con el co-

autor prof. Dr. Pavel Blaha, MD, "Application of Engineering Geology to Dam Construction” 

(©2011) se hace referencia en 60 países y en algunas universidades se utiliza como el libro de 
enseňanza. Ya se ha publicado la Segunda edición del libro ampliada sobre tres capítulos 
nuevos (©2014)  y actualmente se está preparando su traducción al ruso.  

 

033 –Биография   

  
         Ing. Otto Horský, CSc. ( (1938, Prostějov, Чешская Республика) 
     Отто Горский окончил геологию в 1961 году в Горном университете в Остраве. В 
1978 году защитил диссер-тацию на тему «Методология и приме-нение современных 
методов инженерно геологической службы для плотины Далешице» - CSc, PhD. В 1960 
годе он начал свою работу с компанией Geolo-gický průzkum Brno (переиме-нованной в 
1968 году в Geotest Brno). Его основные профессиональные задачи в качестве геолога  

включают в себя опрос плотин, инженерно-геологические изыскания для насосных 
электростанций и другие задачи общественного строительства а затем обследо-вания 
более двадцати других плотин и водо-хранилищ в Чешской Республике и в других 
местах мира (наприме на Кубе, в Испании, Словакии, в Курдистане). Специальные 
работы включают в себя восстановление чрезвычайных ситуаций плотин, наиболее 
значительным из которых является восстановление берегов Оравского водохранилища 
в Словакии. В Геотесте постепенно претерпел ряд технических и экономических 
функций, от ведомственного геолога в инженерной геологии, главы геологического 
отдела в головном офисе предприятия в Брно и в Остраве.  

     С 1967 года он занимался чрезвычайной ситуацией на склонах плотины Орава, где 
предложил метод береговой реабилитации в качестве меры против истирания и 
сползания склонов. 

     С 1974 по 1976 год  работал начальником технического отдела в  Лиме, Перу и 
выполнял инженерно-геологическую и геотехническую консуль-тативную 
деятельность для плотин и гидроэлектростанций. Подготовил и подписал для 
Чехословакии контракт на геотехническое обследование подземной электростанции 
Mantaro - Restitución и обратил внимание на скальный оползень на участке уже 
завершенной плотины Таблахака на реке Мантаро. Исходя из этого, чехословацкие 
эксперты подготовили проект по реабилитации опользня, который впоследствии был 
реализован. В качестве эксперта он участвовал в геотехнических изысканиях по  
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расширению гидроэнергетического потенциала гидроэлектростанции Мачу-Пикчу;  
посетил ряд других плотин в Перу и предложил технические проекты (Эль-Шек и 
другие).  

      С 1978 по 1982 год  работал на Кубе главным инженером и  советником по 
инженерной геологии в  Министерству строительства. Частью его контра-кта было 
обучение кубинских экспертов и контроль за деятельностью и руководство 
иностранных экспертов, работающих в области инженерной геологии и геотехники. С 
1984 по 1988 год он провел инженерно-геологическое обследование для насосной 
электростанции Кубы в горах Эскамбрай, CHA Centro Cuba, и скоординировал работу 
второй чехословацкой экспедиции для проекта насосной электростанции в про-винции 
Ориенте.  

     С 1991 по 1994 год работал в Испании в качестве генерального директора чешско-

испанского акционерного общества по геологии, гидрогеологии и экологии. В 
сотрудничестве с чешскими компаниями и экспертами  провел более тридцати 
исследований и проектов, особенно для водных проектов (плотины, водохранилища). 

     Вернувшись из Испании, он начал свой собственный бизнес в области внедрения, 
проектирования и оценки геологических работ в инженерной геологии. В рамках этих 
мероприятий он провел консультации в  Испании, Мексике, в России, Чили, Канарских 
островах, Бразилии, в Словакии  и в Чешской Республике и   координировал 
инженерно-геологическое иссле-дование проекта плотины и  водохранилища в 
Курдистане. В сотру-дничестве с предприятием Geotest провел ряд сложных исследо-

вательских проектов в Испании.  

     В годы 1971-1974, 1976-1978 и 1989-1991, он работал в качестве внешнего 
профессора инженерной геологии Технического университета в Брно, один год 
внешний преподаватель в инженерной геологии в Техническом университете в Остраве 

(1985). Лекция и экспертное образование также были частью его работы в 
Министерстве строительства на Кубе, где он опубликовал ряд руководств и работал над 
государственными стандартами в области инженерной геологии и геотехники и 
организовал курс аспирантуры. Несколько лекций проходили в университетах 
Испании, Мексики и Перу. Он опубликовал более 160 профессиональных публикаций, 
из которых более ста в Чехословакии и Чешской Республике, оставаясь за границей 
(Испания, Словакия, Бразилия, Перу, Россия, Нидерланды, Австралия, Португалия, 
Греция, Куба, Эфиопия и Таиланд). За время своего профессионального опыта он 
работал главным исследователем многих важных зданий в Чехословакии и за рубежом, 
разработал несколько десятков докладов в качестве основы для проектов водных 
сооружений (больше, чем 200) и дальнейших десятков оценок для инженерных 
сооружений различного характера. Нельзя забывать о его исследовательской 
деятельности и обзорах, работает рецензентом для определенных профессиональных 
журналов. 
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В период с 2010 по 2012 год он работал в качестве эксперта и координаторa по проекту 
плотины и  водохранилища Баванур в Ираке - регион Курдистана. 

 

034 -  Odborný profil – profesní zkušenosti  
               Professional profile - professional experience 
 
1969 – 1971  

Zodpovědný řešitel inženýrsko-geologického průzkumu pro přehrady a jiná díla vodního sta-

vitelství, silniční a průmyslové stavby, průzkum a sanace sesuvů. Od roku 1968 oborový geo-

log pro inženýrskou geologii na úrovni podniku Geotest Brno. Koordinace odborné a vý-
zkumné činnosti, kontrolní činnost, mezinárodní odborné vztahy. 

1971 – 1974 

Vedoucí odborného pracoviště Geotestu Brno v Ostravě, 14 pracovníků, z toho 8 vysoko-

školáků. Pracoviště se jako jediné v republice specializovalo na komplexní týmové řešení 
úkolů ve spolupráci inženýrské geologie a geofyziky. Patřilo mezi přední pracoviště, pověřené 
náročnými úkoly, jako byly přečerpávací vodní elektrárny v České republice a na Slovensku 
nebo inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvů. 

1974 – 1976 

Vedoucí technické kanceláře v Limě, Peru, obchodní přidělenec. Podřízeno 7 předních odbor-

níků různých profesí a montážní pracoviště. Koordinace a řízení projektů pro inženýrskou 
geologii a geotechniku, jako např. projekt rozšíření hydro-energetického potenciálu hydrocen-

trály Machu Picchu, projekt pro podzemní kavernu Mantaro-Restitución a další vodní díla. 
Organizace odborných přednášek, expertní činnost, získávání a uzavírání kontraktů, zejména 
v geologii a energetice. 

1976 – 1978 

Vedoucí geologické odboru Geotestu Brno na úrovni podniku. Odborné a metodické řízení 
geologicko - měřické služby, která čítala 170 odborných pracovníků. Kontrolní a organizátor-

ská činnost, koordinace prací ze státního rozpočtu, mezinárodní odborná spolupráce, příprava 
expertů pro práci v zahraničí.  

1978 – 1982 

Hlavní poradce Ministerstva stavebnictví Kuby pro inženýrskou geologii a geotechniku, ko-

ordinátor československých expertů, pracujících na Kubě ve stavebnictví (30 expertů). Jako 
hlavní poradce jsem usměrňoval rozvoj inženýrské geologie na Kubě, posuzoval inženýrsko-

geologické projekty a závěrečné zprávy všech zahraničních expertů pro významné stavby 
Kuby, jako byly přehrady, tepelné a atomové elektrárny, průmyslové objekty, rafinérie ropy, 
přístavy, posuzování a sanace sesuvů. Školitel odborných kádrů, přednášky na vysoké škole a 
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na různých odborných institucích. Zpracoval jsem a spolupracoval na vydávání státních no-

rem, skript pro odborníky a vysoké školy, organizátor postgraduálního kurzu pro inženýrské 
geology a geotechniky. Některé průzkumné práce pro náročné stavby jsem osobně řídil jako 
zodpovědný řešitel, např. pro tepelnou elektrárnu v Santa Cruz del Norte, nebo průzkum pro 

přehrady v pohoří Sierra Maestra, Corojo a Charco Redondo a sled výstavby přehrady Guisa.  

1982 – 1984 

Vedoucí odborného inženýrsko-geologického a geofyzikálního pracoviště v Ostravě. Odborné 
a metodické řízení pracoviště. Inženýrsko-geologické průzkumy zejména pro velké inženýr-

ské stavby, jako jsou vodní díla, komunikace, sesuvy včetně návrhu sanace a následného mo-

nitoringu, atomové elektrárny, přečerpávací elektrárny a všechny typy staveb občanské a 
průmyslové výstavby. Kromě odborné garance za veškeré práce pracoviště jsem dále pracoval 
jako zodpovědný řešitel na inženýrsko-geologickém průzkumu pro přehradu ve Slezské  Hartě  
a na sanaci břehů Oravské přehrady na Slovensku. 

1984 – 1988 

Vedoucí československé expedice Centro Cuba. Inženýrsko-geologický průzkum pro přečer-

pávací vodní elektrárnu v pohoří Escambray na základě kontraktu uzavřeného mezi Strojex-

portem Praha a Elektroimportem Havana, Odborné a metodické řízení čs. expedice, celkem 
30 předních specialistů v různých souvisejících oborech a řízení 150 kubánských pracovníků 
různých organizací. Inženýrsko-geologický průzkum byl realizován ve všech projekčních 
etapách, od studie proveditelnosti až pro prováděcí projekt stavby. Projektantem byl  Hydro-

projekt Praha. Já jsem byl koordinátorem a generálním řešitelem úkolu a zpracovatelem vý-
sledků průzkumu, který byl podroben oponentuře v obou zemích. 

1989 – 1991 

Vedoucí oblasti inženýrské geologie v Geotestu Brno. Odborné, ekonomické a´metodické 
řízení pracovníků geologické služby. Oblast čítala celkem 45 pracovníků, z toho 30 

s vysokoškolským vzděláním a s akademickými tituly (CSc, DrSc). Kontrola kvality provádě-
ných prací a zodpovědnost za profesionální úroveň závěrečných zpráv celé oblasti. Přímá 
účast na některých projektech nebo významných odborných úkolech či výzkumných projek-

tech. 

1991 – 1993 

Generální ředitel španělské akciové společnosti Vodni  Espaňola, S. A. v Madridu (VESA, 

S.A.), zaměřené na inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum, hydrogeologii, vrtání a 
specielní zkoušky ve vrtech, geofyziku, ekologii, sanaci studní a havarijních stavů znečištění a 
zakládání staveb. Kromě uvedených odborných aktivit, které výrazně převažovaly, se společ-
nost zabývala i zahraničním obchodem, export - import a jiným komerčním aktivitám. 
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1993 – 1994 

Spoluzakladatel a společník firmy „GEOINZA, S. L.“ se sídlem v Madridu. Hlavní aktivity: 
Inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum, hydrogeologie, ekologie, specielní způsoby 
zakládání staveb, injektáže, podzemní stěny, piloty. 

2010 - 2012 

Expert a koordinátor projektu přehrady Bawanur na řece Sirvan v Severním Iráku, 
v Kurdistánu.  

Poznámka: Po návratu ze Španělska, od roku 1995, plně rozvinuto soukromé podnikání 
v inženýrské geologii a příbuzných oborech a ve zprostředkovatelských aktivitách, zejména se 
Španělskem a zeměmi Latinské Ameriky.Tyto aktivity pokračují do dnešních dnů. 

 

035 - Soukromé podnikání   
             Private enterprise 
 
 
17. 01. 1991 

Registrace soukromého podnikání v oboru Inženýrské geologie a geotechniky, zprostředko-

vatelská a obchodní činnost. Název firmy: Ing. Otto Horský, CSc  (EGT HORSKY)  

26. 10. 1992 

Koncesní listina na předmět podnikání: Provádění, projektování a vyhodnocování geologic-

kých prací v inženýrské geologii. Živnostenský list na předmět podnikání: Zprostředkovatel-

ská činnost 

08. 08. 1996 

Živnostenský list na předmět podnikání: Provádění, projektování a vyhodnocování geologic-

kých prací v inženýrské geologii. 

24. 03. 2009 

Živnostenské oprávnění v oborech činností: Zprostředkovatelská činnost, Vydavatelské a na-

kladatelské činnosti, Činnost technických poradců v oblasti geologie a geotechniky, Reklamní 
činnost a marketing, Ostatní vědecké a technické činnosti. 

CHARAKTER A NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ: 

Činnost technických poradců v oblasti geologie a geotechniky:  

Tato činnost je směrována na poradenství v oblasti inženýrské geologie a geotechniky, zejmé-
na se zaměřením na velmi náročné vodní stavby – přehrady, přečerpávací vodní elektrárny, 

průplavy, přístavy, atd. Možnost poradenské činnosti ve všech španělsky mluvících zemích. 
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 Zprostředkovatelská činnost:  

   Tyto aktivity jsou zaměřeny hlavně na španělsky mluvící země, a to zejména s ohledem na 

zprostředkování prací v oblasti inženýrské geologie a geotechniky, včetně následné spoluprá-
ce při zpracování návrhu kontraktu, projektu průzkumných prací a koordinace při realizaci 
prací v zahraničí. Zprostředkovatelská činnost i v jiných komerčních aktivitách. 

Reklamní činnost a marketing:  

Zpracování marketingových studií pro různé oblasti aktivit ve španělsky mluvících zemích. 
Vydavatelská a nakladatelská činnost.  
Vydávání knižních publikací jak v papírové, tak elektronické podobě. Videozáznamy na CD 
nebo DVD. 
 

036 – Spolupráce se zahraničními subjekty 
             Cooperation with foreign entities 
 

Fralex, S. A., Madrid. Generální zmocněnec pro východní Evropu. Hlavní aktivity společnos-

ti: Dovoz šroubů na montáže telekomunikačních věží a elektrických stožárů, izolátory, dovoz 
oceli a železa. (16. 12.1993 – 31. 12. 1994) 

Minoagro, LTDA, Santiago de Chile. Generální zmocněnec pro východní Evropu. Dovoz 

zemědělské techniky z České republiky do Chile. Neúspěšný projekt. I když výstava naších 
zemědělských strojů, včetně kombajnů byla úspěšná, v těžké mezinárodní konkurenci české 
firmy neuspěly. (2. 11. 994 – 1996). 

Cheminova Internacional, S. L., Madrid, ředitel pro východní Evropu. Hlavní obor činnosti: 
Distribuce veterinárních přípravků a humánní léčebné kosmetiky. Do konce roku 2002 jsem 

inicioval založení exklusivních zastoupení v následujících zemích: Česká republika, Sloven-

sko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Makedonie, Jugoslávie, Chor-

vatsko (od 1995). Spolupráce ukončena v roce 2019. 

Catalysis, S. L., Madrid, ředitel pro východní Evropu. Hlavní obor činnosti: Distribuce po-

travních doplňků pro podpůrnou léčbu AIDS, cukrovky, osteoporózy, tuberkulózy, chřipky a 
nachlazení, podpora imunitního systému. Do konce roku převzali exkluzivní distributoři tyto 
produkty do svého prodejního programu v následujících zemích: Česká republika, Slovensko, 
Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko, Litva, Bulharsko (od 01. 01. 1998 - 2019). 

Cheminova de Mexico, S. A., de C. V se sídlem v Mexico City. Hlavní obor činnosti: Distri-
buce veterinárních produktů v Evropě. Zřízení exkluzivních zastoupení v jednotlivých ze-

mích. Poznámka: Neúspěšný projekt, evropské firmy neakceptovaly produkty z  Mexika.  

(2000 - 2001). 

Marvin Style, S. L. se sídlem v Madridu. (1994 – 2000).  

Dovoz oděvů do Španělska a spolupráce s OP Prostějov 
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Fabricaciones  Vignolles, se sídlem v Navalmoral de la Mata, Cáceres, Espaňa. (1995 -1996) 
Výroba kombajnů na sklizeň tabáku. 
 
Disegno Uomo,S. L., se sídlem v Madridu (1994 - 1995) 
Dovoz českých látek pro oděvnictví do Španělska. 
 
Las Nieves, Cooperativa Agrícola, se sídlem v Los Palacios, Sevilla (1995 - 2005) 
Dovoz karafiátů do České republiky. 
Enrique Montalban, S. A., se sídlem v Chipiona , Cádiz, Espaňa (1996 - 2000) 
Dovoz květin do České republiky. 
 

Buzonflor, S. A., se sídlem v Chipioně, Cádiz,  Espaňa (1997 - 2004) 
Dovoz květin do České republiky. 
 
La Gaitana, Bogotá, Colombia (od roku 1996 - 2004) 
Dovoz karafiátů do České republiky. 
 

Jimenez Belinchon, S. A, se sídlem v Madridu (1994 - 1996) 
Dovoz montážních prvků a specielních šroubů pro montáž energetických zařízení. 
 
EYSER,S. A., se sídlem v Madridu (1991 – 1996) 
Projektová činnost, inženýrské stavby. 
 
S & G Trading, Murcia, Espaňa  (1994 – 1995) 
MERCAMURCIA, se sídlem v Murcii, Espaňa (1994 – 1996) 
Vývoz květin do České republiky, zprostředkovatelská činnost. 
 

SONDAGUA, S. A., Valladolid (od roku 1991 – 1995) 
Hydrogeologický průzkum a vrtání studní, dovoz vrtných souprav a zařízení. 
 

037 - Obchodní zastoupení společností a firem  
              Dealership companies and firms 
  

V geologii, inženýrské geologii, hydrogeologii a zakládání staveb. 

AGUATEST,a.s., Praha (od 14. 07. 1995 - 1996). 
(inženýrská geofyzika a karotáž, hydrogeologie, ekologie)     
GEOtest Brno, a. s. (od 26. 11. 1992 - 1997). 
(inženýrská geofyzika, inženýrská geologie, životní prostředí, ekologie) 
 

GEOINDUSTRIA Praha, a.s. (od 17. 11. 1992 - 1995). 
(zakládání staveb a vrtné práce ve Španělsku) 

 
GMS,a.s., Praha (od 28. 07. 1993 - 1998) 
(inženýrská geofyzika) 
 
Geologický průzkum Ostrava, a.s. (od 10. 11. 1992 - 1994). 
(vrtné práce)  
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EKODRIL,s.r.o., Zlín (od 10. 04. 1994) 
(vývoz vrtných techniků do Španělska)  
EKOZDROJE Prešov, a.s. (od 14. 06. 1995 - 1996). 
(ekologie, sanace kontaminovaných území) 
 

GEOSPOL,s.r.o., Uhřínov (od 17. 10. 1994 - 1995). 
(vývoz hladinoměrů a geofonů do Španělska) 
 

IGHP Žilina, a.s. (od 13. 04.1994). 
(hydrogeologie a vrtné a specielní práce ve Španělsku)                                                

 

Vodní zdroje Holešov, a.s. (od 05. 09.1994 – 1996) 
(Španělsko - hydrogeologie a vrtání v hydrogeologii, ekologie, sanace studní) 
 

Zakládání staveb Praha, a.s.  (od  17. 11. 1992 – 1996) 
(Španělsko - zakládání staveb, geotechnika, injektáže) 
 

Obchodní zastoupení v ostatních oborech činností. 
 
AGROSTROJ Jičín, a.s. (od 29. 11.1995 – 1998) 
(zemědělské stroje, stroj na sklizeň tabáku společně s firmou VIGNOLLES de Espaňa) 
 

AGROSTROJ Prostějov, a.s. (od 17. 10.1994 – 1996) 
(zemědělské stroje, výstava FISA v Chile společně s firmou MINOAGRO,a.s) 

 

BREMA Praha, a.s. (od 12. 5. 1995 – 1998) 
(výstavba čistíren odpadních vod a mrazící zařízení, geologický průzkum pro projekty) 
 

ELEKTROPORCELÁN  LOUNY, a. s. (od 14. 05. 1994 – 1996) 
(izolátory elektrických zařízení) 
 

Flóra Evropa, a.s. (od 18. 10. 1994 – 1996) 
(dovoz zeleniny, ovoce a květin ze Španělska) 
 

Cheminova Internacional, S.A. Španělsko 
Zastoupení farmaceutické společnosti v Evropě a v Mexiku (1994 – 2019) 

 

IVEP a.s. Brno (od 11 01.1996 – 1998) 
(dovoz a vývoz elektrotechnických zařízení, izolátorů a měřící techniky) 
 
KUNZ, a.s. Hranice (od 28. 09. 1994 – 1998) 
(čerpadla, pumpy – vývoz do Španělska a Chile) 
 
OP PROSTĚJOV, s.r.o.  (od  02. 01. 1995 – 2000)             
(vývoz oděvů do Španělska a Japonska)  
 
ROMIFIC,s.r.o., Praha (od 25. 05.1993- 1994) 
(vývoz spotřebních sklenic do Španělska) 
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SEVEROTEX Liberec, a. s. (od 07. 08. 1995 – 1996) 
(dovoz nábytku, obuvi, textilu a spotřebního zboží ze Španělska) 
 
TRECO, a.s., Trebišov (od 27. 08. 1994 – 1996) 
(konzultační a technická spolupráce při plánování vývozu do Latinské Ameriky a Španělska, 

konzultace ve věci získání zahraničních investorů) 
 
DINO, v.o.s., Brno (od 01. 01. 1995 – 2005) 
Dovoz karafiátů ze Španělska 

 

Konzervárny Novák, Hrušovany nad Jevišovkou (od 01. 10. 2001 – 2005)   
Dovoz papriky ze Španělska k  průmyslovému zpracování. 

 
Poznámka: datum od u jednotlivých zastoupení firem a společností znamená datum podpisu 

obchodní dohody. 
 

 

Poradenská činnost v zahraničí někdy vyžadovala i kus odvahy. Přechod na druhou stranu řeky Man-

taro v Peru po tradičním provazovém mostě. Foto M. Knejzlík, 1976. 
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Již od studentských let se u mě projevoval zájem o podnikatelské aktivity. Na maturitním tablu je moje 
první prodejna, Kšefty. Otto jsem  uprostřed prodejny, vpravo ode mne je  spolužák a kamarád Jiří 
Kroupa. Maturoval jsem se zlomenou nohou v sádře. Vpravo dole se opírá o dvéře třídy XI.B třídní 
učitel, profesor Jiří Machýček. Kočka na komíně nahoře je spolužačka, která seděla ve třídě vedle mě 
v lavici,  Jarmila Hausknechtová. Prostějov, 1956.  
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Účast na výstavě traktorů v Santiago de Chile, 1994. Vlevo Otto Horský. 

 

S firmou Richter Pizarras na stavebním veletrhu 
v Brně. Zorganizoval jsem dovoz pokryvačských 
břidlic z firmy Samaco  v severním Španělsku. 

1997. 

Vlevo Richter Junior, Vpravo Richter Senior. 
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Od roku 1994 jsem spolupracoval se španělskou oděvní firmou „Marvin Style, S. L.“ a s českou fir-

mou OP Prostějov. Zleva: Josef Roháček, Miroslav Friedberg, španělský módní tvůrce Luis Mercader, 
Otto Horský. Před hotelem OP Prostějov v listopadu 2000. Dnes již OP Prostějov neexistuje. 
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                    Spolupráce s konzervárnami firmy NOVÁK, 2002. Dovoz zeleniny ze Španělska. 

 

Zprostředkování a koordinace dovozu květin ze Španělska. Vedení firmy Las Nieves, Los Palacios, 
Andalusie, 2002. Vlevo manželka Otto Horského Marie. 
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Spolupráce se společností Cheminova International, S.A  Madrid. Výstava produktů v Praze, 2002. 

 

Vedení společnosti Cheminova International, S.A., uprostřed majitel společnosti Aly Santa Marta, 

vlevo ředitel pro výzkum  Jacobo Zyiadeh, vpravo Otto Horský. Barcelona, květen 2002. 
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04 -  PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
            Publishing activity 

041 - Soupis odborných publikací  
          List of scientific publications 

1. Horský - Zatloukal, O. (1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. 
Lidé a země, č. 1, 1963, s. 36. 

2. Příhodová, A . -  Horský, O. (1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi, 
Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963, s. 154, Praha. 

3. Horský, O. (1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v  

Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311, Praha. 

4. Horský, O. (1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hlu-

chové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, 
s.318–319, Praha. 

5. Horský, O. (1965):  Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece 
Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 
1965, s. 316 – 317, Praha. 

6. Horský, O. (1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. 
Geologický průzkum, č. 12,1965, s. 368 – 371, Praha. 

7. Horský, O. (1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Ze-

lenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966, 
s.372–373, Praha. 

8. Horský, O. (1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby, č. 1, 1968, 

s.330–332. 

9. Horský, O. (1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní  hospodářství,  č. 4, 1967, 

s.162–163. Praha. 

10. Horský, O. (1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de  Investi-

gaciones Geológicas, Vol. XXI, 1967, s.1–10,Barcelona. 

11. Horský, O. - Richter, V(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro 
rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s. 
320, Praha. 

12. Horský. O. (1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: 
„Vulkanologické symposium“, s.18–21,Praha. 

13. Horský, O. (1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Je-

seníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.316–317, Praha. 

14. Horký, O. (1968): Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. 
Geologický průzkum, č. 4., 1968, s.163–164. 

15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v 
Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy. 

16. Horský, O. (1968): Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské 
stavby, č. 12., s. 551–552., Praha 1968. 
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17. Horský, O. (1968): Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. In-

ženýrské stavby, č. 2., s.90–94., Praha 1969. 

18. Horský, O. (1968): Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č. 7., 

s.201–203., Praha 1969. 

19. Horský, O. (1968): Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské 
přehrady. Ročenka geologické sekce, č. 1., s. 36 – 40., Brno 1969. 

20. Horský, O. (1969): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve 
Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č. 1., s. 25 – 27., Brno 1969. 

21. Horský,O0.)1969): Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., 

ČSAV Praha, 1969. 
22. Horský, O. (1969): Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + 

obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969. 
23. Horský,O. ( 1969): The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Ora-

va – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno 

24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geo-
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5677-4. http://www.klubhz.cz/od-bipolarniho-k-multipolarnimu-svetu/ 

60. Horský, O. (2019): Udělení řádu Otto Horskému. Vysoké peruánské státní vyznamenání 
pro Otto Horského, člena Klubu H+Z, Blog Klubhz.cz, 1.10.2019, 
http://www.klubhz.cz/blog/page/2 

61. Horský, O. (2020): Centro Cuba. Přečerpávací vodní elektrárna na řece Caracusey 
v centrální části Kuby. Blog Klubhz.cz, 3.2.2020. http //www.klubhz.cz/centro-cuba/ 

62. Horský, O. (2020): Rozhovor p. Křepinské s panem Ing. Otto Horským. Blog 
Klubz.cz, http:www.klubhz.cz/rozhovor-s-panem-inzenyrem-ottou-horskym/ 

63. Horský,O. (2020): Exkurzní průvodce po lokalitách v Peru. Blog Klubhz.cz, 

http://www.klubhz.cz/exkurzni-pruvodce-po-lokalitach-v-peru/ 

64. Horský, O. (2021): Kniha Comendador – cesta k udělení peruánského státního řá-
du. Blog Klubhz.cz, 27.1.2021, http://www.klubhz.cz/kniha-comendador-cesta-k-

udeleni-peruanskeho-radu/ 

65. Horský, O. (2021): Několik slov úvodem ke  knize člena Českého Klubu H+Z ve 
Zlíně, Ing. Mgr. Jana Žižky „Diplomacie veselá, vážná, ale i tragická“. Blog 

Klubhz.cz, 2021. Kniha je v tisku. 
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   044 – Publikované projevy                

                Published speeches 

           Horský,O. (1973): Diskusní příspěvek na aktivu zodpovědných řešitelů  v inženýrské  geo-  
           lo gii,  hydrogeologii a speciálních způsobů zakládání. In Sborník: Chrudim 1973, s. 148 ..     
 
          Horský,O. (1974): Rozvoj inženýrské geologie. In :  Sborník I.technicko- 
          ekonomické konfe  rence. Geotest Brno, s. 34 – 37., Brno. 
 
          Horský,O.(1976): Diskusní příspěvek o perspektivě GMS v Geotestu Brno.   
          Technicko ekonomická konference n.p. Geotest, s.45 –56., 1976. 
 

 

045 -  Závěrečné zprávy pro projekty velkých a náročných staveb 
             Final reports for large projects and complex buildings 

1. Horský, O. (1961): Inženýrsko-geologický průzkum přehradního profilu na Čižině 
u Brumovic, Diplomová práce, Ostrava, 1961 

2. Horský, O. (1961): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro přehradu na 
Čižině u  Brumovic, I .etapa. Arch. Geotest Brno, 1961 

3. Horský, O. (1961): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro 
přehradu na Hvozdnici u  Jakartovic, I.etapa. Arch. Geotest Brno, 1961 

4. Horský, O. (1962): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro přehradu na 
Čižině u Brumovic. II. etapa. Arch. Geotest Brno, 1962 

5. Horský, O. (1963): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro 
přehradu na Kyjance u Penčic. Arch. Geotest Brno, 1963. GF P015697.  

6. Horský, O. (1964): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu materiálových na-

lezišť pro stavbu přehrady na řece Lomné v Dolní Lomné u železničního viaduktu. 
Arch. Geotest Brno, 1964. GF P016121.  

7. Horský, O. (1964): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro přehradu na 
řece Lomné v Dolní Lomné u železničního o viaduktu. Arch. Geotest Brno, 1964 

8. Bůžkova, H. - Horský, O. (1964): Zpráva o inženýrsko-geologickém rajónováni 
Olše a jejich přítoků s ohledem na možnost výstavby údolních přehrad v úseku od 
Bukova k Darkovu. Arch. Geotest Brno, 1964 

9. Horský, O. (1964): Suchdol nad Odrou-obilní silo. Posouzení základových poměrů 
obilního sila a zjištění vydatnosti studny pro provozní potřebu závodu. Arch. Geo-

test Brno, 1964 

10. Bůžková,  H.- Horský, O. -  Novosad, S.- Pivovarčiová, J.,Vašíčková,J.(1964): 

Směrnice pro sestavování podrobné inženýrsko-geologické mapy zátopných území v 
měřítku 1 : 5 000 10 000. Zpracováno jako podklad pro směrnice RVHP. Arch. 
Geotest Ostrava, ČSAV Praha, 1964 

11. Bůžková, H. - Horský, O. - Novosad, S. - Pivovarčiová, J. - Vašíčková, J. (1964): 
Metodika inženýrsko- geologického mapování zátopných oblastí přehrad v měřítku 
1 : 5 000 - 10 000. Výzkumný úkol. Arch. Geotest Brno, 1964 
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12. Horský, O. (1965): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro 
přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice n.Olší. Arch. Geotest Brno, 1965. 

GF P017819.  

13. Horský, O. - Pivovarčiová, J. (1965): Závěrečná zpráva o inženýrsko- geologickém 
průzkumu pro přehradu na Rožnovské Dolní Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. 
Arch. Geotest Brno, 1965 

14. Horský, O. (1965): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro 
vodní nádrž na řece Moravici u Slezské Harty. Arch. Geotest Brno, 1965. GF 

PO18276.  

15. Horský, O. - Novosad, S. (1965): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro 
utěsnění jezu v Raškovicích. Arch. Geotest Brno, 1965 

16. Horský, O. (1965): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu havarij-
ního stavu na ulici Plzeňské v Ostravě-Zábřehu. Arch. Geotest Brno, 1965. GF 

V053913.  

17. Horský, O. (1966): Předběžná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu dálnice 
Praha Brno, stavba C18, Velká Bíteš-Bosonohy. GF P019863.  

18. Horský, O. (1966): Závěrečná zpráva o inženýrsko- geologickém průzkumu pro 
přehradu na Zelenském potoce u Štítné nad Vlárou. Arch. Geotest Brno, 1966. GF 

P018273.  

19. Horský, O. (1967): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro 
dálnici Praha - Brno v useku Velká Bíteš - Bosonohy. Arch. Geotest Brno, 1967 

20. Horský, O. (1967): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro re-

kreační oblast Satina -Malenovice. Arch. Geotest Brno, 1967 

21. Horský, O. (1967): Zpráva o. studijní cestě do Španělska. Arch. Geofond Praha, 

1967 

22. Horský, O. (1968): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro sa-

naci svážného území pod hotelem GORAL na Oravské přehradě. MS archiv Geo-

test Brno, 1968 

23. Horský, O. (1968): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro návrh sanace 
břehů Oravské přehrady, MS Arch. Geotest Brno, 1968. 

24. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro rekreační oblast Satina-

Malenovice, část 2 - Zajištění vodních zdrojů. GF P020531.  
25. Horský, O. (1968): Projekt pro odvodňovací vrty pro zabezpečení chaty ČSAD na 

Oravské přehradě. MS archiv Geotest Brno, 1968. 

26. Horský, O. (1968): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pře-

hradního profilu a zátopného území přehrady na řece Moravici ve Slezské Hartě, II 
etapa. GF P023014.  

27. Horský, O. - Müller, K. (1969): Geologické poměry přehradního místa na řece Jih-

lavě u Dalešic - MS Arch. Geotestu Brno, 1969. 

28. Horský, O. - Müller, K. - Trávníček, I. (1969): Inženýrsko-geologické podmínky vý-
stavby klenbové hráze na řece Jihlavě u Dalešic. MS archiv Geotestu Brno, 1969. 

GF P022986.  
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29. Horský, O. - Hrdý, J. - Neubauer, M. (1969): Zpráva o studijní cestě do Jugoslávie. 
Arch. Geotest Brno, 1969 

30. Bůžkova, H. - Horský, O. - Hrdý,  J. - Novosad, S. (1969): Zpráva o studijní cestě 
do Itálie a Rakouska. Arch. Geotest Brno, 1969 

31. Horský, O. (1970): Zhodnocení inženýrsko-geologických podmínek výstavby sypa-

né zemní hráze na řece Jihlavě u Dalešic. MS Arch. Geotestu Brno, 1970. 

32. Horský, O. (1970): Inženýrsko-geologické poměry přehradního místa na řece Jih-

lavě u Dalešic. Souhrnná zpráva. GF P022528.  
33. Horský, O. - Hrdý, J. (1970): Inženýrsko-geologické poměry přehradního místa na 

řece Jihlavě u Dalešic. Souhrnná zpráva pro Sovětskou expertízu. Arch. Geotest 

Brno, 1970. 

34. Horský, O. - Hrdý, J. (1970): Těchničeskaja zapiska o geologičeskich isledovani-

jach v stvore glavnoj ploltiny Dalešice. Gidroprojekt Moskva, 1970.  

35. Horský, O (1970): Exploracion de Aguas subterráneas en Ecuador y su Desarollo. 
Projekt pro zásobování Ekvádoru vodou. Arch. Geotest Brno, 1970 

36. Horský, O. - Valeš, V. (1970): Exkursní průvodce pro studijní zájezd VTS do Ru-

munska. Arch. Geotest Brno, 1970 

37. Horský, O. (1971): Závěrečná zpráva o výsledcích inženýrsko-geologického prů-
zkumu pro přehradu na řece Kamenici u Josefova Dolu. MS archiv Geotest Brno. 

GF P023077.  

38. Horský, O. (1971): Inženýrsko-geologický průzkum pro konečné projektové řešení 
vodního díla Dalešice. MS Arch. Geotestu Brno, 1971 

39. Horský, O.: Inženýrsko-geologický průzkum pro variantu sypané zemní hráze v Da-

lešicích. Arch. Geotestu, 5149/71 

40. Horský, O. (1972): Souhrnná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro 
hlavní hráz PVE Dalešice. MS Arch. Geotestu Brno, 1972. GF P023074.  

41. Horský, O. - Hrdý, J. (1972): Souhrnná zpráva o geomechanických vlastnostech 
hornin v místě hlavní hráze PVE Dalešice. MS Arch. Geotestu Brno, 1972 

42. Horský, O. (1972): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro 
přehradu Lubina u Kopřivnice. Arch. Geotest Brno, 1972 

43. Horský, O. (1973): Souhrnná zpráva o inženýrsko- geologickém průzkumu pro 
přehradu Lubina u Kopřivnice. Arch. Geotest Brno, 1973 

44. Horský, O. - Woznica, L. (1973): Zpráva o služební cestě do PLR ve dnech 30. 10. 
- 3. 11. 1973. MS Arch. Geotest Brno, 1973 

45. Horský, O. - Mahút, P. -  Rousek,V. (1973): Zpráva o účasti čs. inženýrských geo-

logů a geotechniků na XI. Mezinárodním přehradním kongresu v Madridu. ČGÚ , 
Praha, 1973. 

46. Horský, O. (1973): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro 
dálnici Praha-Brno v úseku Velká Bíteš-Bosonohy. GF P023691.  

47. Horský, O. (1974): Metodika a aplikace moderních metod při inženýrsko-

geologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská disertační práce. 
Arch. Geotest Brno, 1974 
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48. Horský, O. (1974): Břehové změny v zátopové oblasti Oravské nádrže. Výzkumný 
úkol 72 - 19 - 0744. Arch. ČGÚ Praha, 1974  

49.  Horský, O. - Drozd, K. (1975): El proyecto técnico para las Investigaciones Geo-

técnicas de la Hidrocentral "El Sheque" en el Peru. Electroperu, INIE, LIMA 1975 

50. Horský, O. - Drozd, K. (1975): El proyecto técnico para las Investigaciones Geo-

técnicas de la Hidrocentral Mantaro en el Peru. Electroperu, INIE, Lima, 1975. 

51. Horský, O. (1977): Metodika a aplikace moderních metod při inženýrsko-

geologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Soubor publikací k aspirant-

skému minimu. Geotest Brno, 1977 

52. Horský, O. (1977): Posudek podkladů inženýrsko-geologického průzkumu pro hyd-

roenergetické dílo na řece Agabamě  - Kuba. Arch. Geotest Brno, 1977 

53. Morua, O. - Horský, O. (1979): Tarea de Investigación para la Hidroacumuladora 

Agabama en Cuba. MICONS -Habana, 1979, pg.27.   

54. Horský, O. et al. (1979): Investigaciones geotécnicas para el Nuevo Puerto - Dár-

sena "El Soldado" en la Isla de Juventud. MICONS, E.I.A. 2,  Habana 1979. 

55. Cortés, F. - Horský, O. (1980) : Informe Ingeniero-Geológico de la CTE Sta Cruz 
en Cuba. Etapa de Proyecto Técnico, Habana, MICONS - E.I.A. 2,  1980. 

56. Horský, O. at all (1980): Norma de Investigaciones Ingeniero-geológicas para las 
Obras Hidrotécnicas. MICONS, Habana, 1980.  

57. Vásquez, R .-  Horský, O. Gonzáles, A.- Čerkas,V .(1980): Informe Ingeniero - 

Geológico sobre la Variante 10 con vistas a la Construccion de la Central Nuclear 
(C. E. N.) al Norte de Holguin. MICONS - EIA, Cuba, Holguin 198O 

58. Reyes, V. - Horský, O. - Stoičev, E. (1980): Informe sobre las Condiciones Inge-

niero - geológicas e Hidrogeológicas para la fundamentación del Proyecto -
Preliminar del Cierre del futuro conjunto Hidráulico "Corojo". MICONS-

EIA,Cuba, Holguin, 1980 

59. Horský, O. (1980): Tarea de las Investigaciones para el Conjunto Hidráulico San 

Miguel en Rio Maní - Maní. E.I.A. 2, Cuba, Pinar del Río, 1980 

60. Cortés, F. - Horský, 0. - Didov, V. (1981) : Informe Ingeniero - geológico para 
etapa del Proyecto Ejecutivo de la Central Termoeléctrica Este Habana, Santa 
Cruz del Norte. MICONS -E.I.A. 2, Habana, 1981 

61. Horský, O. - Chong, P. - Fernandez, O. (1981): Fábrica Cartón y Cartulina. Infor-

me sobre la estabilidad de la loma. MICONS - ENIA, 1981,Habana, Cuba 

62. Reyes, V. - Horský, 0. - Stoičev, E. (1981): Informe sobre las Condiciones Ingenie-

ro-Geológicas e hidrogeológicas para la fundamentación del cierre del Conjunto 

Hidráulico "Charco Redondo" sobre el río Cautillo. MICONS,  E.I.A. 6., Holguin, 

Cuba, 1981. 

63. Horský, O . -  Morén C. F. (1981): Investigaciones Ingeniero-geológicas para la 
construcción de Túneles.MICONS, Habana, 1981.  

64. Diaz, P. - Gomez, R. - Horský, O. (1982): Consideraciones sobre las condiciones 

geológicas del área que ocupará la futura Presa Fortaleza. MICONS,  E.I.A. 6, 

Holguin, 1982 
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65. Horský, O. (1982): Programa de la Investigación para el deslizamiento en la Presa 

Guiza en Oriente. MICONS -ENIA, Habana, 1982 

66. Horský, O. (1982): Závěrečné zpráva o činnosti na Kubě. MS Geotest Brno, 1982 

67. Horský, O. (1982) : Vyjádření k některým problémům výstavby přehrady na řece 
Moravici u Slezské Harty. MS Geotest Brno, 1982. GF P040031.  

68. Horský, O. (1982): Závěrečná zpráva o činnosti na Kubě. Geotest Brno, 1 – 16, 

Brno 1982. 

69. Horský, O. – Reyes, V. (1982): Informe sobre las condiciones ingeniero- geológi-

cas para la funda mentación del Proyecto Preliminar del cierre del Conjunto Hi-

dráulico Corojo, segunda fase.MICONS,ENIA,UA6.,Holguin, Cuba 1982. 

70. Horský, O. (1983): Posudek současného stavu přetvářeni břehů a návrh rozsahu 
sanačních opatřeni na vytypovaných lokalitách na Oravské přehradě. MS Geotest 

Brno, 1983. 

71. Horský O. (1984): Inženýrsko-geologický průzkum přehradního místa Slezská Har-

ta, 1. ucelená část. GF P 045541.  

72. Horský, O. (1984): Metodické instrukce pro rozsaha objem sondovacích prací pro 
přehrady. Výzkumný úkol TR 70.1836, Arch. Geotest Brno, s.. 1- 92. 

73. Horský, O. (1986): Informe parcial de las Investigaciones Ingeniero-geológicas de 
la CHA Centro. Strojexport Praha – Energoimport Habana, 1986.  

74. Horský, O. (1987): Criterios Ingeniero-geológicos sobre la posibilidad de constru-

ir Central Hidroacumuladora San Blas. Energoimport Habana, 1987.  

75. Horský, O. (1988): Informe sobre las investigaciones ingeniero-geológicas y geo-

técnicas para la Hidroacumuladora Centro Cuba, para el Proyecto Técnico. Stroj-

export Praha – Energoimport Habana, 1988. 

76. Horský, O. -  Woznica, L. (1989): Zpráva o služební cestě do Polska. MS Geotest 

Brno, 1989. 

77. Horský, O. (1991): Las condiciones técnicas para realizar las investigaciones para 
el Tunel de Trasvase Ronda. VESA, S. A., Madrid 1991 

78. Horský, O. (1991): Derivační tunel Guadiaro – Majaceite. VESA, S. A., Madrid 

1991. 

79. Horský, O. - Bláha, P. (1992): Valorización de los ejes de presas desde el punto de 
vista geotécnico.Manuscrito, VESA, Madrid 1992. 

80. Horský, O. (1993): El estudio de las cerradas de los embalses Nacimiento y Can-

jayar en Provincia Almería. EGT Horský, 1993. 
81. Horský, O. (1993): Estudio Ingeniero – Geológico de la cerrada y vaso del Embal-

se Arenoso. Geoinza, S. L., Madrid 1993. 

82. Horský, O. - Jašek, P. (1993): Stavebně technický průzkum domů na březích řeky 
Orihuely. Geoinza S. L, 1993. 

83. Bláha, P. -  Horský, O. (1994): Informe sobre la previa prospección geofísica  para 

la autovía en las provincias de León-Lugo. Geotest Brno, 1994. 

84. Horský, O. (1995): Estudio de impermeabilización del vaso y cerrada de la presa 
Guiaments en Tarragona. EGT Horsky, 1995. 
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85. Horský, O. (2009): Vyjádření k materiálům "Studie opatření k zajištění bezpečnosti 
vodního díla Harcov. Posudek pro H+G partners, s.r.o., 2009. 

86. Bláha,P.- Černý, V. - Duras, R.-  Fousek, J.-Horský,O.-Novotná,J.- Oprchal,J.-

Tábořík, P.-Peshawa, M.-Bakhtiar,Q.(2010): Bawanur - Kurdistan, geology study, 

Feasibility Study Report, CREA, September 2010. 

87. Bláha ,P.- Černý, V.- Fousek, J.- Horský, O .- Novotná, J.-Vižďa,P. (2011): Ba-

wanur - Kurdistan, Geo -technical study, Study and Design Details of the Dam. 

CREA, September 2011.  

88. Bláha, P., Horský, O. (2012): Abraze břehů na údolních nádržích. CREA, Studie, 

42 str., Geotest, prosinec 2011. 

046 -  Zprávy a posudky, normy a směrnice, projekty 
             Reports and assessments, standards and guidelines, projects 

1. Zatloukal, O . -  Milota, I .- Zavadská, J. (1959): Zpráva o geologickém mapování 
mezi Jasovem a Medzevem na východním Slovensku. VŠB Ostrava, 1959 

2. Horský, O. (1962): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro 
sběrač „C" v Ostravě Zábřehu. Arch, Geotest Brno, 1962 

3. Horský, O. (1962): Zpráva o průzkumu dna nádrže v Krnově. Arch. Geotest Brno, 

1962 

4. Horský, O. (1962): Zpráva o základových poměrech pro přístavbu závodu 04 Sle-

zan - Místek. Arch. Geotest Brno, 1962, GF MS 006845.  

5. Horský, O. (1962): Zpráva o výsledku sondovacích prací pro přivaděč Hloučela - 
Romže. Arch. Geotest Brno, 1962 

6. Horský, O. (1963): Zpráva o základových poměrech na staveništi typových tele-

fonních ústředen v Domaslavicích, Frýdlantě nad Ostravicí, Čeladné a Paskově. 
Arch. Geotest Brno, 1963. GF V049606.  

7. Horský, O. (1963): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro přírodní kou-

paliště v parku Klementa Gottwalda v Budišově nad Budišovkou. Arch, Geotest 

Brno, 1963. GF P015502.  

8. Horský, O. (1963): Posouzení inženýrsko-geologických poměrů pro vodní nádrž na 
Herličce u Neplachovic. MS Arch. Geotest Brno, 1964. GF P016561.  

9. Horský, O. - Novosad, S. (1963): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém 
průzkumu pro stavbu vodojemů v Krásném Poli. Arch. Geotest Brno, 1963 

10. Horský, O. (1963): Zpráva o základových poměrech pro stávající budovu - oprav-

nu tkalcovských stavů v závodě 010 - Hedva n. p, Šumperk. Arch. Geotest Brno, 

1963 

11. Horský, O. (1964): Zpráva o výsledku sondovacích prací pro zvláštní stavby na 
Dole Urx X. a na Dole Lidice v Petřkovicích. Arch, Geotest Brno, 1964. 

12. Horský, O. (1964): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu staveniště teleko-

munikační budovy, poštovního úřadu a garáží v Bruntále. Geotest Brno, 1964. 

13. Bůžková,H.-  Horský, O. - Novosad, St.-Pivovarčiová,J.-Vašíčková.J.(1964): 
Richtlinien für die Zusammenstellung ausführlicher ingenieur-geologischer Karten 
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a možnosti vybudování vsakovacích jímek. Arch. Geotest Brno, 1965. 
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Vratimově. Arch. Geotest Brno, 1965 

16. Horský, O. (1965): Posouzení vhodnosti přehradního profilu na potoce Hutný ve 
Frýdlantě nad Ostravicí. GF MS 006889.  

17. Horský, O. (1965): Posouzení základových poměrů pro stavbu průmyslové haly v 
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19. Horský, O. (1965): Hlučín - kanalizační čistírna. Posouzení základových poměrů 
objektů usazovací nádrže, uskladňovací nádrže, kalových polí, aktivační nádrže, 
vyhnívací komory a plynojemu. Arch. Geotest Brno, 1965. GF V052308.  

20. Horský, O. (1965) : Posouzení základových poměrů pro založeni funkčního objektu 
hráze rybníka v Bílovci. Arch. Geotest Brno, 1965 
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24. Horský, O. (1966): Stručné zásady popisu zemin. Návrh směrnice ČGÚ Praha a 
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28. Horský, O. (1967): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro ob-

jekty kanalizační čistírny v Hlučíně. Arch. Geotest Brno, 1967 

29. Horský, O.- Hrdý, J.- Hruška, J.- Křivinka,J.- Růžička, M.: Návrh směrnice "Po-

jmenování a popis zemin“. IGHP Žilina, závod Brno, 1967.  
30. Horský, O. (1968): Morphologicas Changes of the Shores of Orava Dam.  Excur-

sion AC 28, Engineering Geological problems of the  West Carpathians, Internati-

onal Geological Congress, Twenty third seccion, 1968. 

31. Horský, O. (1969): Úprava řeky Oravy u Široké - posudek. Arch. Geotest Brno, 

1969 

32. Hrdý,  J. -  Neubauer, M. -  Horský,  O. (1969): Zpráva o studijní cestě do SFR Ju-

goslávie. Geotest Brno, 1969. 
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nádrže v Bašce. Arch. Geotest Brno, 1969 

34. Horský, O. (1969): Catálogo de trabajos de la Sección de Geología. Geotest Brno, 
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35. Valeš, V. -  Horský, O. (1970): Exkursní průvodce pro studijní zájezd VTS do Ru-

munska. Geotest Brno, 1970. 

36. Horský, O. (1970) : Exploración de aguas subterraneas en Ecuador y su desarrol-

lo. Estudio preliminar.Geotest Brno 1970. 

37. Horský, O. (1970): Rozvoj získávání spodních vod v Equadoru. Předběžná studie. 
Geotest Brno, 1970. 

38. Horský, O. (1971): Posudek základových poměrů objektu přerušovací komory v 
Dětmarovicích. Arch. Geotest Brno, 1971 

39. Horský, O. (1971): Možnost uplatnění Geotestu Brno v republice Peru. Geotest 

Brno, 1971. 

40. Novosad, St. – Horský, O. (1972): Cestovní zpráva o služební cestě do NDR. Geo-

test Brno, 1972. 

41. Adámek,  O . -  Horský, O. (1973): Závěrečná zpráva o dokumentaci základové 
spáry sdruženého objektu a o hutnící zkoušce. Arch. Geotest Brno, 1973 

42. Horský, O. (1973): Zpráva o posouzení základových poměrů vodojemu v Lomné. 

Arch. Geotest Brno, 1973 

43. Horský, O. (1973): Přehrada na potoce Svěcený ve Větřkovicích. GF P009714. 

44.  Horský, O. (1973): Závěrečná zpráva k návrhu sanace sesutého zářezu státní sil-
nice CII/472 v km 0,3-0,6 Karviná 2 - Doly. GF P023541.  

45. Horský, O. - Pivovarčiová, J. (1973): Posudek pro návrh sanace sesutého zářezu 
státní silnice č. 11/472 v km 0,3 - 0,6 v Karviné. Arch. Geotest Brno, 1973 

46. Horský, O. - Woznica, L. (1973): Zpráva o služební cestě do PLR (30.10 - 3. 

11.1973). Arch. Geotest Brno, 1973.  

47. Horský, O. (1974): Posudek stability území v místě haldy v Horním Benešově. MS 

Geotest, 1974 

48. Horský, O, (1974): Posudek pro založeni haly V2 v Kovoně -Karviná. MS Geotest 

Brno, 1974 

49. Horský, O. (1974): Posouzení stability svážného území na Jičínce a Zrzávce v No-

vém Jičíně. Arch. Geotestu Brno, 1974. GF P010712.  

50. Horský, O. (1974): Zpráva o posouzení základových poměrů vodojemu v Karpent-

né. Arch. Geotestu Brno, 1974. 

51. Horský, O. (1974): Petřvald – rekonstrukce stoky. Závěrečná zpráva. Arch. Geo-

testu Brno, 1974. 

52. Horský, O. (1976): Expertní posudková činnost pro hydroenergetickou výstavbu v 
Peru. ELECTROPERU-INIE, 1974 - 1976 

53. Horský, O. (1978): Expertní posudková činnost úkolů n.p. Geotest z titulu funkce 

vedoucího geologického odboru. Geotest .1976 - 1978 
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CONS, Habana, 1979. 
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048 - Učební texty – skriptum 
         Educational texts – textbooks 

 

Investigaciones Ingeniero – Geológicas para las Construcciones 
Engineering-geological surveys for construction 
Inženýrskogeologický průzkum pro civilní stavby. 

 

Nota Introductoria:  

El presente Instructivo sobre las investigaciones Ingeniero-Geológicas para las construcciones 
y principalmente para las obras hidrotécnicas y de otro índole se realizó tomando en cuenta la  

gran experiencia acumulada en las investigaciones Ingeniero-Geológicas alcanzada en Checo-

slovaquia. En Cuba se ha desarrollado grándemente esta actividad en los últimos aňos, pero 
aún no existe una síntesis completa que reuna toda la experiencia acumulada y además tenga 
en cuenta las normas internacionales sobre las Investigaciones Ingeniero-Geológicas  en gene-

ral, como son: las normas de ISRM (International Society of Rock Mechanics) e IAEG (Inter-

national Asotiacion of Engineering Geology), opinamos que este material es el más moderno. 

Este Instructivo se divide en dos partes, esta primera, que trata sobre las Investigaciones Inge-

niero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas y la segunda, que reflejará partes especiales de 
Mecánica de rocas y suelos, Geofísica, Investigaciones ingeniero-geológicas para canales, 
túneles y obras subterráneas e Investigaciones para los materiales de construcción. 

Quiero expresar mi profundo agradecimiento por su valiosísima cooperación a los compaňe-

ros Esperanza Aguilera del Dpto. De Capacitación y al Ing. Carlos César Morón, ambos del 
Ministerio de la Construcción de Cuba, que facilitaron la realización de este trabajo, así como 
también al Ing. R. Muzikar, CSc por su participación en el capítulo de las Investigaciones 
Hidrogelógicas. Por fin el agradecimiento en general a todos los compaňeros de la ENIA 
(Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas), que nos brindaron su apoyo. 

Překlad do češtiny: Inženýrskogeologický průzkum pro civilní stavby 

Úvodní slovo: Instrukční skriptum pro inženýrskogeologický průzkum pro stavebnictví a jiné 
typy staveb bylo sestaveno a vydáno s ohledem na rozsáhlé zkušenosti v oblasti inženýrsko-

geologického výzkumu dosaženého v Československu. Kuba značně rozvinula tuto činnost 
v posledních letech, ale stále neexistuje úplná syntéza, shrnující všechny nahromaděné prak-

tické zkušenosti a teoretické znalosti a která by zároveň byla v souladu s mezinárodními nor-

mami, jako jsou ISRM (Mezinárodní společnost mechaniky hornin) či IAEG (Mezinárodní 
asociace inženýrské geologie). Proto lze považovat předkládané skriptum za nejmodernější 
materiál na Kubě pro studium a pro praktickou inženýrskou činnost. 
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Toto skriptum je rozděleno do dvou částí. První velmi obsáhlá část pojednává o inženýrsko-

geologickém průzkumu pro vodní stavby, druhá část pak pojednává o metodách mechaniky 
hornin a mechaniky zemin, inženýrské geofyziky, o inženýrskogeologickém průzkumu pro 
vodní kanály, tunely a jiné podzemní stavby a pro stavební materiály. 

Chci zdůraznit moje velké poděkování za velkou podporu a spolupráci při vydání tohoto od-

borného kompendia Esperanze Aguillera z oddělení vzdělávání odborných kádrů a také Ing. 
Carlosovi Césarovi z Ministerstva stavebnictví Kuby. Oba se významnou měrou přičinili o 
hladký průběh při vydání této knihy. Také chci poděkovat Ing. R. Muzikářovi, CSc, který 
spolupracoval na zpracování kapitoly o hydrogeologickém průzkumu a také všem spolupra-

covníkům z ENIA (Národní podnik aplikovaného výzkumu), kteří poskytovali této práci svoji 
podporu. 

Autor: Otto Horsky 

El contenido del libro educacional: (Obsah skript)                   

Capítulo 1: Invetigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas, I. parte,  
                    str. 1- 51, 1981. 
Capítulo 2: Invetigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas, II. parte,  
                    str. 1- 40, 1982 
Capítulo 3:  Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. Conferencia      

                     Para los estudiantes publicada,str 1-21, 1981. 

Capítulo 4:  Documentación completa de los laboreos de explotación. Str. 1-7, 1981. 

Capítulo 5:  Levantamiento Ingeniero-Gelógico, str. 1-21, 1981. 

Capítulo 6:  Investigaciones Ingeniero Geológicas para la Construcción de Túneles y   
                     Metropolitanos.  Str. 1-29, 1981. 

Capítulo 7: Clasificación de rocas a base de Indice de Calidad de Roca R. Q. D., str. 1-17, 

1982. 

Capítulo 8: Clasificación de los movimientos de laderas, str. 1-12, 1982  Total páginas. 198 

 

Vydavatel: Ministerio de las Construcciones, Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas,  

La Habana, Cuba, 1982. 

Stran 198, včetně grafů, tabulek a obrázků. Vydáno jako učební text pro studenty vysokých 
škol, pro postgraduální studium, pro odborníky aplikované geologie a mechaniky hornin a 
zemin, pro projektanty a stavitele vodních staveb, přístavů, průmyslových celků, podzemních 
staveb a povrchových a podzemních komunikací, pro projektanty a stavitele hydroenergetic-

kých staveb. 

Vydáno vc španělském jazyce v  nákladu 200 výtisků. Originál uložen v archivu autora. 

Poznámka: Všechna témata uvedená v souboru, každá kapitola zvlášť, byly vydány i samo-

statně jako studijní materiál pro odborníky Ministerstva stavebnictví Kuby a pro posgraduální 
kursanty inženýrské geologie a geotechniky, v nákladu 100 kusů každé studijní téma. 
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048 - Sovětská expertíza Dalešické přečerpávací vodní elektrárny 
        Soviet expertise of pumped storage power plant at Dalešice 

 

 
Отто Горский (1970): Инженерно-геологические условия основной плотины  водо-

хранилища на реке Йиглава возле  Dalešice в Чехословакии 

Otto Horsky (1970): Geotechnical conditions of the main dam reservoir on the river Jihlava 

about Dalešice in Czechoslovakia 
Otto Horský (1970): Inženýrskogeologické podmínky výstavby hlavní hráze přehrady na řece 
Jihlavě u Dalešic. 
 

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice  
Základní informace 
 
Dalešice (1968 – 1974)  
 
       Vodní dílo Dalešice je přečerpávací vodní elektrárna, která leží na řece Jihlavě jihový-
chodně od Třebíče. Byla postavena v letech 1970 až 1978 a její součástí je dolní vyrovnávací 
nádrž Mohelno s betonovou přehradní hrází vysokou 40 m. Nejprve byl vybudován zakulace-

ný betonový základ pro strojovnu. Tvar byl zvolen pro klenbovou betonovou hráz. Při 
podrobnějších geologických průzkumech se zjistilo, že okolní prostředí nevyhovovalo pro 
betonovou hráz, proto byla zvolena sypaná hráz z místních materiálů. Střední vodotěsná část 
je z místních jílů. Vodní nádrž je dlouhá 22 km a sahá až k obci Vladislav. Maximální objem 
nádrže 127,3 mil. m³ patří k největším na Moravě. Nadmořská výška vodní plochy je 381,5 m. 
Těleso hráze je nejvyšší hrází v České republice (100 m) a druhou nejvyšší sypanou hrází v 
Evropě. Maximální hloubka 85,5 m je rovněž největší u nás. Hráz nádrže je sypaná tvořená 
rockfillovou technologii s jílovým těsnicím jádrem. Dosahuje kóty 384 m n. m., je 350 m 
dlouhá a 8 m široká.  
       Pro toto vodní dílo byly provedeny všechny etapy inženýrsko-geologického průzkumu, 
od průzkumu orientačního, po předběžný, podrobný, doplňující a po celou dobu výstavby zde 
byl prováděn geologický dozor a sled. Až do fáze předběžného průzkumu byl tento veden ve 

dvou variantních přehradních profilech, další etapy se koncentrovaly do nejvhodnějšího vy-

braného místa. V několika etapách byl postupně řešen komplex inženýrsko-geologických pro-

blémů, geologické a geotechnické poměry přehradního místa, problémy materiálových nale-

zišť, utěsnění skalního podkladu v místě hráze. Výsledky průzkumu v obou studovaných vari-
antách, to je pro klenbovou a sypanou hráz, byly podrobeny mezinárodní oponentuře (Hydro-

projekt Moskva, 1970) a hodnoceny jako projekt velmi vysoké odborné úrovně. Celkem 14 
sovětských expertů předních v dílčích oborech přehradního stavitelství prohlásilo naše roz-

hodnutí opustit výstavbu klenbové hráze a vybudovat hráz sypanou z hlediska budoucí bez-

pečností vodního díla za správné rozhodnutí.        
     Elaborát v ruském jazyce byl zpracován jako podklad pro uvedenou sovětskou expertízu 
hydrouzlu přečerpávací vodní elektrárny v Dalešicích. Expertíza byla realizována předními 
sovětskými experty v Hydroprojektu Moskva v roce 1970. Mým úkolem byla obhajoba dosa-

žených výsledků inženýrskogeologického průzkumu a vysvětlení důvodů k přechodu od klen-
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bové betonové přehradní hráze na sypanou zemní hráz – rockfill. Oponentura vyzněla 
v ocenění vysoké odborné úrovně inženýrské geologie v Československu a námi navržený 
přechod na rocfillovou zemní hráz byl doporučen. Elaborát má 68 stran a bohatou obrazovou 
dokumentaci, jako geologickou mapu, inženýrskogeologickou a tektonickou mapu přehradní-
ho místa a charakteristické geologické a geotechnické řezy přehradním místem budoucí hráze, 
čímž má i charakter komplexní publikace o tomto vodním díle v ruštině. Elaborát je uložen 
v archivu autora a v archivech Geotestu Brno a Hydroprojektu Praha a to jak v ruské, tak i 
české verzi. 

Cодержание: 

1. Геология места строительства 

      Инженерно-геологические изыскания на участке плотины 

      1.1. Этапы обследования и обзор выполненных работ 

1.2 Структурные условия на участке плотины 

2. Геотехнические свойства пород на участке будущей плотины 

3.1. Обзор выполненных исследовательских работ. 

3.2. Лабораторные исследования 

3.3. Полевые исследования  

      3.3.1. Деформационные свойства горных пород 

      3.3.2. Прочностные характеристики горных пород 

      4.  Тесты водопроницаемости и возможности закачки горных пород  

           4.1. Гидрогеологические условия 

           4.2. Водопроницаемость породы в недрах плотины 

           4.3. Инъекционная способность горных пород 

      5.  Обобщение результатов поисковых работ 

 

Основная информация о плотине Далешице 

Tело плотины Далешице является самой высокой плотиной в Чешской Республике (100 
м) и второй по величине подвесной дамбой в Европе (плотина Гура Апелор в Румынии 
достигает высоты 168 м). Свалка резервуара упакована с помощью технологии 
измельченного камня с глиняным уплотняющим сердечником. Он достигает размеров 
384 м, длиной 350 м и шириной 8 м. 

Cтроительство   Далешице началось в 1970 году и продолжалось восемь лет. Сначала 
была построена закругленная бетонная база для машинного отделения. Форма была 
выбрана для бетонной плотины. В более подробных геологических изысканиях было 
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установлено, что окружающая среда не подходит для конкретной плотины, поэтому 
была выбрана насыпная дамба местных материалов. Средняя водонепроницаемая часть 
выполнена из глины. 

Основной целью является источник технологической воды для Дуковanской АЭС, 
которая перекачивается из Мохельнского ВН, кратковременная перегрузка одного 
блока ЦЭДУ, пиковая выработка электроэнергии, долгосрочное выравнивание стока в 
реке, снижение пика наводнения в нижнем потоке, седиментация грязи и рекре-

ационного использования.    

 

 

             Совместно с водохранилищем Мохельнo, Далешицкая насосная электростанция   
             мощностью 4 × 120 МВт расположена под плотиной Далешице.  
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  Экспертиза результатов инженерно-геологической разведки плотины Далешице была 
реализована в Гидропроекте Москвa с участием ведущих советских экспертов первой 
категории по отдельным дисциплинам: 

Prof.Ing. Лыкошин, CSc, руководитель Геологической службы Гидропроектa Москвa. 
Ing. Nejstadt, CSc, главный специалист по геологическим исследованиям 
Ing. Голованов, CSc, главный инженер по механике почв 
Ing.Tizdel, CSc, главный инженер по механике горных пород 
Ing. Šešenja, CSc, spacialist для каменных работ 
Профессор Ing. Savic, CSc, главный геофизический специалист 

Кроме того присутствовали  Ing. Fišman, Ing. Газиев и Инг. Mgalobelov. 

Консультацию по результатам инженерно-геологической съемки плотины Далешице 
также предоставил академик, профессор Золотарев из Московского университета МГУ.  

Для чехословацкой стороны  защитил результаты инженерно-геологических изысканий 

и представленный окончательный отчет Ing. Отто Горский, CSc, ответственный 
исследователь и окончательный решатель отчета и Ing. Йозеф Грды, заместитель 
директора Геотеста Брно. 

Экспертиза советских экспертов подтвердила правильность выводов инженерно-

геологической разведки и высокий уровень обработки и оценки результатов. 
Экспертиза также подтвердила правильность заключений о строительстве каменистой 
плотины с глиняным уплотнением. 
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Насосная станция Далешице работает вместе с нижней плотиной Мохельно. 

 
 

        Модель плексигласа плотины Далешице. Автором модели Отто Горский-1970.  

       Запуск работ. 
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                               Конкретный комбинированный объект - состояние в 1972 году 

 
                                                 

Плотина Далешице в конце 1973 года.. 
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Заключение: 

  
В этом файле я попытался в краткой форме обобщить опыт инженерно-геологических 
изысканий для нашей самой высокой плотиной Далешице, которая является основным 
звеном насосной гидроэлектростанции. Этот материал нельзя рассматривать как 
всеобъемлющую книгу, оценивая все аспекты, связанные с разведкой и проекти-рованием 
этого гидротехнического сооружения.  
Следует помнить, что для выполнения этих чрезвычайно сложных строительных работ 
геологоразведочные и проектные работы проводились в течение десяти лет (с 1961 по 
1970 годa), а само строительство продолжалось восемь лет, до 1978 года. Автор этой книги 
был во главе поисковых и подготовительных работ на решающем уровне в течение 
последних трех лет, с 1968 по 1970 годa. На этом последнем этапе было доказано, что 
строительство легкой бетонной плотины будет представлять собой серьезную угрозу 
безопасности, и поэтому былa построенa каменная плотина с глиняным уплотнением. 
 

Pекомендация – Doporučení – Recommendation: 

 

Мы ссылаемся на книгу Отто Горски: «Инженерно-геологические условия для 
строительства плотины Далешице на реке Йиглава в Чешской Республике». ISBN 978-
80-906798-9-4, Jan Sojnek GALIUM 2018. 
Odkazujeme na knihu Otto Horského: Inženýrskogeogický podmínky výstavby přehrady Dale-

šice na řece Jihlava v České republice. ISBN 978-80-906798-9-4.  Jan Sojnek GALIUM 
2018. 
We refer to Otto Horsky book: Engineering geological conditions for the construction of the 

Dalešice Dam on the Jihlava River in the Czech Republic. ISBN 978-80-906798-9-4, Jan Soj-
nek GALIUM 2018. 
 

 

049 -  Komerční studie 
           Commercial studies 

 Horský, O.: Como importar las flores y frutas de los países Latinoamericanos – 

Chile, Colombia, Peru, Costa Rica. . Studie zpracovaná pro konzervárny TRE-

CO,S.L.v Trebišově na Slovensku, 1976, 72 stran. 
 Horský, O.: Guia para importar y exportar en América Latina. Příručka: „Jak im-

portovat a exportovat v Latinské Americe. 1997, 77 stran. (španělská verze) 
 Horský, O.: Investigación del Mercado Espaňol. (Průzkum španělského trhu). Parte 

I, 1998, 27 stran (španělská verze) 
 Horský, O.: Catálogo de exportadores e importadores Sur de Espaňa. (Katalog vý-

vozců a dovozců na jihu Španělska). 1998, 50 stran (španělská verze) 
 Horský, O.: Entidades asociadas a FECOAM, Sur de Espaňa,1998, 48 stran.             
  Horský, O.: Studie možností uplatnění Geotestu Brno ve Španělsku., 120 str., 2003. 

 Horský, O.: Studie možností uplatnění Zakládání staveb ve Španělsku. 135 str., Br-

no 2003. 
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050 -  Oponentury cizích prací a recenze  
          Expert opinions and reviews of foreign works 
 
Spolupracuji jako recenzent s některými odbornými časopisy, například s EGRSE Journal, 

nebo s odborným časopisem Environmental Geology (International Journal of Geosciences). 

Byl jsem oponentem celé řady závěrečných zpráv o inženýrsko-geologickém průzkumu, 

zejména pro vodní stavby, oponoval jsem diplomové, kandidátské a docentské práce a řadu 
výzkumných úkolů. Recenzent knihy prof. Pavla Štěpánka Čechy a Peru – historie a umění a 
dějiny vzájemných kulturních vztahů (2015), knihy PhDr. Ivany Dirk Lukačovičové Putování 
za dalekým snem (2016), čtyř knih Ing. Jiřího Chromého o Angole, knihy Ing. Mgr. Jana Žiž-
ky „Podíl USA na vzniku sovětské supervelmoci“ a řady dalších. K mnoha knihám jsem napsal 
předmluvy nebo doslovy, naposledy např. ke knize o vodohospodáři Janu Čermákovi nebo ke 
třem knihám Jana Žižky. Jen pro vzpomínku uvádím mé počáteční kritické recenze či opo-

mentury, protože jako začínající mladý inženýrský geolog jsem si této pocty velmi vážil: 

● Oponentura výzkumného úkolu Ing. Stanislava Novosada o sesuvech, 1974 

● Oponentura výzkumného úkolu Doc. Ing. Karla Müllera, CSc o aplikaci inženýrské geofy-

ziky v inženýrské geologii, 1976. 

● Oponentura tří diplomových prací absolventů Vysoké školy báňské v Ostravě, 1978. 
● Oponentura výzkumného úkolu Doc. Ing. Karla Müllera, CSc o geofyzikálních metodách 
v inženýrskégeologii, 1978. 
  Oponenntní posudek kandidátské dizertační práce  Ing. Oswalda Morui na téma „Metody 
inženýrsko-geologického průzkumu pro přehrady“. VŠB Ostrava, 1983. 
  Oponentní posudek kandidátské dizertační práce Ing. Filomena Chacona na téma „Pod-

mínky rozvoje ložiskového vrtného průzkumu na Kubě“, VŠB Ostrava, 25.11.1985. 

● Oponentní posouzení diplomové práce Martina Řehouta na téma:  Hodnocení vývoje stabi-

litních poměrů břehů vodní nádrže Nechranice. Přírodovědecká fakulta UK Praha. 1996. 
● Oponentský posudek docentské habilitační práce RNDr. Miroslava Hrašny na téma: Inže-

nýrskogeologické hodnotenie a rajónovanie územia .Universita Komenského Bratislava, 3. 
12. 1990. Obhajoba práce dne: 26. 2. 1991. 
● Oponentský posudek docentské habilitační práce RNDr. Ing. V. Letko na téma: Aspekty 

životného prostredia v inžinierskej geológii. Universita Komenského Bratislava, 3. 12. 1990. 
Obhajoba práce dne:  26. 2. 1991. 
● Recenzní posudek publikace polského autora M. Banacha a T. Spanilé s názvem Geodyna-

mic Evolution of Water Reservoir Banks. Editorial Office „Acta Montana“., 28. 2. 2000. 

v anglické versi. 
Z pozdějších recenzních posudků stojí za zmínku: 
 Revize knihy Prof.Ing. Jaroslava Kadrnožky, DrSc „ Globální změny klimatu“, 2005.  

 Recenze příspěvku do časopisu EGRSE JOURNAL autorů Pavel Bláha, Roman Durás, Jan 

Fousek, Jitka Novotná „Vodní dílo Angat a jeho využívání“, 2009 

 Recenze publikace do Sborníku vědeckých prací VŠB, řada hornicko-geologická „Příspěvek 
k české terminologii ve studiu sesuvných rizik“, 2009. Autor: Mgr. Jan Blahút. 
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 Recenze publikace autorů Grambličková, Bednárová, Lipták do časopisu Geotechnika „Po-

súdenie bezpečnosti ochrannej hrádze Psiare v km 0,275 – 0,544 a návrh sanačných opatre-

ní“, 2014. 

  Recenze příspěvku do časopisu EGRSE JOURNAL autorů Pavel Bláha, Roman Durás 
„Geoelektrické metody v monitoringu poddolovaných území“, 2014. 

 Recenze certifikované metodiky „ Geofyzikální metody pro dokumentaci horninového masi-

vu“, kterou vypracoval doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. 2015. 

 Recenze odoborné práce autorů Gebauer, Bláha, Duras Seizmická měření na hrázi Horni-

ce.2015. 

  Komentáře k projektu „Monitorování geofaktorů v oblasti svahových deformací Ujala. 
Autor projektu: doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. 2016. 

  Recenze bakalářské diplomové práce Anny Kmeťové „Fotograf Eduard Ingriš“. Univerzi-
ta Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediální komunikace, 2017. 
 

Review activity: He works as a reviewer for certain professional journals, for example, for 

EGRSE Journal or for Environmental Earth Sciences (International Journal of Geosciences); 

e.g., he reviewed, for example, the publication Water Leakage from the Power Tunnel of the 

Gezende Dam, Southern Turkey – a Case Study”. V obdobích mého působení v zahraničí,  v 
Peru (1974 – 1976), na Kubě (1978- 1982),  (1984-1988) a ve Španělsku (1991 – 1993) byla 

recenzní činnost  odborných posudků a publikací součástí mé práce. Během expertního pů-
sobení na Kubě na Ministerstu stavebnictví v letech 1978 až 1982 jsem recenzoval odborné 
práce nejen československých a kubánských odborníků, ale i bulharských a sovětských ex-

pertů. 
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Jmenování do pracovní skupiny pro vypracování dokumentu “Dokument o rozvoji geofyzikál-

ních metod pro vyhledávání a průzkum ložisek rud a nerud a pro potřeby hydrogeologie a 
inženýrské geologie na léta 1978  –   1983.       
 

 
 

 

051 -  Samostatně publikované fotografie 
             Self-published photos 

 
Vítězná o oceněná fotografie pro kalendář IGHP v Žilině., 1968 

Geologický průzkum, č.7., 1974 . Titulní strana časopisu. 
Sopečná puma na úpatí Uhlířského vrchu.  
Fotografie pro representační prospekt Polytechny Praha, 1977. 

Fotografie pro prospekt Geotestu Brno ( v různých letech ). 
Geologický průzkum, č.7., 1978 . Titulní strana časopisu + obrazová příloha. 
Geologický průzkum, č.1., 1984 . Zadní  celostrana časopisu . 
Geologický průzkum č.6., 1984 .Titulní strana časopisu+ obrazová příloha 

Fotografie z Escambraye pro representační prospekt Strojexportu Praha, 1986. ( 2 fotografie ). 
Desítky fotografií v časopise Zpravodaj Geotestu, většinou jako obrazová příloha ke vlastním 
článkům a ke článkům jiných autorů. (1970 – 1990 ) 
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05 - VÝBĚR NĚKTERÝCH ŘEŠENÝCH ÚKOLŮ   
           A selection of some of the tasks with the characteristics of their contents 

 

       Mezi stěžejní odborné práce během mé praxe patří inženýrsko-geologický průzkum pro 
naši nejvyšší přehradu v Dalešicích na řece Jihlavě a průzkum pro dalších 25 přehrad, prů-
zkum pro část dálnice Praha - Brno, sanace havarijních stavů přehrad (např. Oravská přehra-

da), převedení vody 42 km dlouhým kanálem z povodí řeky Guadiaro do povodí Majaceite 

v Andalusii, atd. Metodika inženýrsko-geologického průzkumu pro přehrady se stala tématem 
mé kandidátské disertační práce, kterou jsem obhájil v roce 1978, V zahraničí jsem vykonával 
inženýrsko-geologickou a geotechnickou poradenskou činnost pro vodní elektrárny v Peru 

(1974 -1976) a pro celou řadu přehrad, tepelných a atomových elektráren a další stavby na 

Kubě (1978-1982). V letech 1984 - 1988 jsem vedl inženýrsko-geologický průzkum pro pře-

čerpávací vodní elektrárnu v pohoří Escambray na Kubě a současně jsem i koordinoval inže-

nýrsko-geologické  průzkumné práce pro přečerpávací vodní elektrárnu v provincii Oriente.  

Průzkum pro přečerpávací elektrárnu v pohoří Escambray byl mimořádně náročný nejen z 
organizačního hlediska a koordinace práce asi 30 - ti čs. expertů a více než 200 kubánských 
=pracovníků, ale i z geologických příčin. Základní geologická mapa jako nepostradatelný 
výchozí podklad prakticky neexistovala a geologické i geotechnické podmínky výstavby byly 
mimořádně složité.  

       V letech 1991- 1994 jsem působil jako generální ředitel akciové společnosti VESA, S. A. 
(Vodni Espaňola) a jako akcionář a společník společnosti GEOINZA, S. L. v Madridu. I když 
řízení společnosti VESA  bylo mimořádně náročné, působil jsem po celou dobu i jako expert 
a řešitel nejobtížnějších úkolů. Odborné aktivity tohoto období jsou zhodnoceny zvlášť 
v kapitole 033.  

      Od roku 2010 do roku 2012 jsem pracoval jako koordinátor projektu přehrady Bawanur 
v severním Iráku, v Kurdistánu a až do současné doby se věnuji expertní a odborné činnosti. 

 V následujícím uvádím výčet a charakteristiku některých vybraných  úkolů. 

Brumovice (1961–1962) 

Brumovice leží severozápadním směrem od Opavy a 
v těsném sousedství Polské hranice, která vede vý-
chodním směrem od obce. V těchto místech tvoří 
státní hranici tok řeky Opavy. Jedním z jejich příto-

ků je říčka Čižina, na níž jsme realizovali podrobný 
inženýrsko-geologický průzkum pro vodárenskou 

nádrž. Jednalo se o projekt zemní přehradní hráze 
z místních materiálů, vysoké 18,50 m, s délkou hrá-
ze v koruně 446 m. Jako materiál pro výstavbu hráze 
byly navrženy lakustrinní (jezerní) písky a štěrky, 
návodní těsnění bylo navrženo z místních sprašo-

vých hlín. Jednalo se o jedno etapový průzkum pro investiční studii a pro zadávací  projekt stavby. 
Celá zájmová oblast spočívá ve flyšových spodně-karbonských moravických vrstvách (břidlice v pře-
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vaze nad drobami). Úkolem průzkumu bylo: vyhodnocení zásob stavebních materiálů v opuštěné pís-

kovně, detailní prošetření propustnosti pokryvných útvarů, podrobné zhodnocení základových poměrů 
přehradní hráze, dále všech důležitých objektů vyvolaných investicí a posouzení základových poměrů 
projektovaného  mostu na silnici Brumovice  - Úvalno. Důležitou součástí průzkumu bylo podrobné 
vyhodnocení geologických poměrů v problematickém levobřežním zavázání hráze a návrh případného 
doplnění přirozeného těsnícího koberce jako opatření proti možným průsakům. 
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Jakartovice (1961) 

Zájmová oblast pro projekt výstavby retenční 
vodní nádrže se nachází v nadmořských výškách 
mezi 300 až 500 m n.m. Spočívá z geologického 
hlediska v břidlicích moravických vrstev spod-

ního karbonu. V oblasti našeho zájmu se vysky-

tuje celá řada nádherných břidlicových lomů, 
dnes již opuštěných a zatopených vodou, které 
se staly rájem potápěčů. Zatopený lom Šifr do-

sahuje délky 500 m a hloubky až 36 m. Před-

běžný inženýrsko-geologický průzkum na řece 
Hvozdnici jsme realizovali pro projekt výstavby retenční vodní nádrže jako opatření proti 
častým záplavám. Během průzkumu byly pro alternativně navržená přehradní místa řešeny 
problémy petrografie hornin, jejich úložných poměrů, stupně zvětrání hornin a propustnosti 

skalního podkladu. Dále byly řešeny otázky geotechnických vlastnosti pokryvných útvarů, 
otázky stratigrafie a tektoniky, možnost získání přirozených stavebních materiálů a byla sta-

novena velikost přítoků do stavební jámy funkčního objektu. Jako stavební materiál pro vý-
stavbu hráze byly navrženy místní pokrývačské  břidlice, vyskytují se na mnoha haldách již 
desítky let  bez známek poškození zvětrávacími procesy. 
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Budišov nad Budišovkou (1963) 

Orientační průzkum dvou alternativních přehradních 
míst na řece Budišovce ve spodno-karbonských mo-

ravických vrstvách (břidlice v převaze nad drobami). 
Aplikací metod mělké refrakční seismiky, vertikální-
ho elektrického sondování a symetrického odporové-
ho profilování byla zjištěna v přehradním místě 
mocnost pokryvů, hloubka  zvětrání  podložních  
hornin a vymezeny zóny tektonického porušení bez 
aplikace přímých destruktivních průzkumných me-

tod. Na základě uvedeného inženýrsko-geologického 
průzkumu bylo navrženo nejvhodnější přehradní 
místo, v němž byla zemní hráz vybudována. Dnes 

slouží malá přehrada velikosti plochy 2 ha s hloubkou 7 m jako nádherné přírodní koupaliště s pláží a 
se zpevněnými panelovými vstupy do vody. 

Literatura 

Horský, O. (1963): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro přírodní koupaliště v parku Klementa Got-

twalda v Budišově nad Budišovkou. Arch, Geotest Brno, 1963. GF P015502.  

 Dolní Lomná (1963 –1964) 

Lomná je horská řeka v Moravskoslezském kraji, 
levostranný přítok řeky Olše, který odvodňuje jiho-

východní část okresu Frýdek-Místek. V souvislosti 

se zvýšenými požadavky na zajištění vody pro Tři-
necké železárny byl zde realizován inženýrsko-

geologický průzkum pro vodní nádrž v oblasti obce 

Dolní Lomná. Průzkum byl proveden v rozsahu pro 

investiční studii díla ve třech etapách, nejdříve jako 
orientační, následně předběžný a podrobný. Až do 
fáze předběžného průzkumu byly sledovány různé 
varianty umístění sypané zemní hráze (rockfill), vy-

soké 50 metrů. Během uvedených průzkumných etap byla řešena běžná problematika inženýrsko-

geologického průzkumu v přehradním místě, v zátopné oblasti, byl realizován velmi rozsáhlý průzkum 
materiálových nalezišť pro výstavbu hráze - 8 lokalit), dále byl zkoumán problém trasování náhrad-

ních komunikací. 
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Frýdlant nad Ostravicí (1964) 

 Oblast povodí Ostravice se vyznačuje vysokým 
kolísáním průtoků a nejvyššími srážkami a odto-

ky na území České republiky. Jsou zde chara-

kteristické rychlé nástupy povodní a nízké prů-
toky v období sucha. V celém povodí převládají 
zejména letní povodně, které proběhnou ve 3 až 
5 ti dnech. Právě proto jsme byli požádáni, aby-

chom realizovali na jednom z přítoků řeky Ost-

ravice, na Hutném potoce, orientační posouzení 
vhodnosti přehradního profilu pro výstavbu re-

tenční vodárenské nádrže. Inženýrsko-geologický průzkum byl realizován na základě terénní 
rekognoskace a obsáhlé archivní rešerše. 
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Rožnovská Bečva (1964 – 1965) 

Na řece Bečvě v oblasti obce Horní Bečva byla 
v roce 1933 zahájena výstavba přehrady. 
Při plánování a schvalování stavby se původně 
počítalo s tím, že bude jednou z přehrad zásobu-

jících zamýšlený Dunajsko-Oderský průplav 
vodou. Významným podnětem pro zahájení 
stavby však byly ničivé povodně na začátku 
20. století. Vodní dílo bylo uvedeno do provozu 
v roce 1947. Přehradní nádrž Horní Bečva se 

nachází 3 km východně od středu obce, 13 km 
východně od Rožnova. Jedná se o 13,70 m vysokou zemní hráz z místních materiálů s délkou 
250 m v koruně hráze. Vodní plocha má rozměr 4 ha, hloubka vody dosahuje 7 m. Kromě 
hlavního účelu, jímž je ochrana před povodněmi, zajišťuje vodní dílo odběry povrchové vody 
z toku pod nádrží a umožňuje zachování minimálního průtoku v toku. Významné je také re-

kreační využití nádrže, provozování letních sportů a rybářství. V současné době má také ener-

getické využití. V šedesátých letech minulého století se ve státním vodohospodářském plánu 
uvažovalo o výstavbě vodní nádrže na Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm, neboť 
výše uvedená přehrada se ukazovala z hlediska zajištění dostatečné ochrany proti povodním 
jako nedostatečná. Přehrada také měla zlepšit regulaci průtokových poměrů. Její zásobní 
prostor měl být 11,8 mil. m3 vody s výškou zemní hráze 27 m. V letech 1964 až 1965 jsme 
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proto provedli inženýrsko-geologický průzkum jako podklad pro studii k investičnímu úkolu. 
Bylo provedeno celkem 61,20 bm kopaných sond, 119,20 bm ručních vrtů a 265, 30 bm stroj-

ních jádrových vrtů, v nichž byly uskutečněny vodní tlakové zkoušky. Ve dvou jádrových 
vrtech byla provedena komplexní geofyzikální karotáž, v přehradním místě se radiosondáží 
zjišťoval průběh tektonických poruch, v zájmovém prostoru budoucí vodní nádrže byla zpra-

cována inženýrsko-geologická mapa v měřítku 1:5000 na ploše 2,8 km2. Přehrada byla vypro-

jektována, k její výstavbě však díky bohu nedošlo, neboť by bylo znehodnoceno překrásné a 
ničím nahraditelné přírodní prostředí. 
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Nýdek (1965) 

Hluchová, na níž měla být postavena přehrada, 
je potok v okrese Frýdek-Místek v Morav-

skoslezském kraji. Je to pravostranný přítok 

řeky Olše. Pramení na úbočí Velkého Stožku 

v nadmořské výšce zhruba 830 m. Odtud pokra-

čuje na severozápad velmi úzkým údolím, které 
je ze západu ohraničeno hřebenem Loučky a 

Filipky, z východu pak pásmem hřebene Čanto-

ryje. Tímto údolím Hluchová pokračuje do 
Nýdku, prudce se stáčí na jihozápad a stéká dolů do Bystřice, kde ústí do řeky Olše. Délka 
toku činí 12,3 km. Plocha povodí měří 37,4 km². Inženýrsko-geologický průzkum na řece 
Hluchové u Bystřice nad Olší vyplynul z požadavků státního vodohospodářského  plánu, ve 
kterém se uvažovalo o vodohospodářském využití řeky Olše a jejich přítoků. Vybudování 
přehradní hráze vysoké 50 až 60 metrů bylo jednou z alternativ pro vytvoření zásobního pro-

storu užitkové vody pro Třinecké železárny. Průzkumné sondovací práce se prováděly vzhle-

dem k omezenému množství finančních prostředků jen ve vybraném přehradním místě, které 
vyplynulo z inženýrsko-geologického rajónování Olše a jejich přítoků s ohledem na možnost 
výstavby přehrad (H. Bůžková, O. Horský 1964). Součástí orientačního průzkumu bylo rov-

něž vyhledání vhodných materiálů pro výstavbu zemní hráze. Přehrada nebyla vybudována, 
na potoce však bylo postaveno několik retenčních jezů. 
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Štítná nad Vláří (1966) 

V obci Štítná nad Vláří se do řeky Vláry zprava 
vlévá Zelenský potok. Délka Zelenského potoka 

je 7,55 km a pramenní jižně od obce v blízkosti 
státní hranice se Slovenskou republi-
kou. V letech 1965 a 1966 zde byl proveden 

inženýrsko-geologický průzkum pro retenční 
nádrž jako opatření proti povodním. Vzhledem 
k nadmořským výškám v povodí zde mají rov-

nocenný význam jak povodně z tání sněhu, tak 
povodně dešťové nebo smíšené. Projekt počítal 
s výškou zemní hráze z místních materiálů výš-

ky 10 až 12 metrů. Byla posouzena tři přehradní místa, z nichž dvě byla podle výsledků před-

běžného šetření vzhledem k výskytu hlubokého vrstevního sesuvu v levém břehu opuštěna. 
Sondovací práce byly soustředěny do místa vzdáleného cca 1 km od obce, kde byly zjištěny 

podmínky geologicky nejvhodnější. K zajištění požadavků, kladených na průzkumné práce, 
byly provedeny strojní jádrové vrty, kopané průzkumné sondy a ruční vpichy na ověření 
mocnosti pokryvných útvarů. V jádrových vrtech byly provedeny vodní tlakové zkoušky 
k ověření propustnosti podloží, oblast budoucí zátopy byla posouzena z hlediska stability sva-

hů a z hlediska možnosti úniků vody z nádrže. 
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Slezská Harta (1963 – 1984) 

Slezská Harta je údolní nádrž na řece Moravici 

u osady Slezská Harta. Možnost vybudování 
předřazené přehrady již existující vodárenské-
nádrže Kružberk pro zvýšení nadlepšovacího 

efektu k perspektivnímu zajištění vody pro ost-

ravskou aglomeraci byla poprvé  řešena formou 

studie v roce 1963. Následná studie technicko-

ekonomická byla zpracovaná na základě inže-

nýrsko-geologického průzkumu prováděného 
v letech  1963 až 1964. Tento průzkum potvrdil 

možnost výstavby hráze vysoké až 76 m, zjistil ale značně komplikované podmínky výstavby 
v jejím pravobřežním zavázání. Zejména na tento problém byl proto zaměřen následující prů-
zkum, realizovaný v rozsahu pro projektový úkol v letech 1965 až 1968.  

Průzkumem byl zjištěn výskyt vyšších štěrkových teras původního řečiště řeky Moravice pod 
čedičovým příkrovem stratovulkánu Velkého Roudného. Tento vážný problém znamenal nut-

nost řešení možných průsaků těmito terasami do sousedního údolí a pod hráz. Situaci navíc 
komplikovaly staré svahové pohyby bloků čediče v pravém svahu, zabořených do měkkého 
podloží, komplikovaná tektonika (místem prochází sudetský zlom) a  postvulkanické projevy. 
Bylo také nutno zajistit stabilitu levého břehu,  který byl rovněž postižen  svahovými  pohyby 

a  po naplnění nádrže hrozilo nebezpečí jejich oživení. Vzhledem k tomu, že v roce 1984 jsem 

již odejel na dlouhodobý pobyt v zahraničí (Kuba 1984 až 1988), technická řešení týkající se 
zejména zajištění stability svahů při výstavbě a po uvedení nádrže do provozu byly řešeny 
kolegou Ing. Stanislavem Novosadem, CSc.  

Toto vodní dílo patří z pohledu komplikovaných geologických podmínek výstavby mezi nej-

náročnější v Evropě. Vlastní stavba byla zahájena v roce 1987 a dokončena v roce 1997. Na-

pouštění nádrže začalo v předstihu již počátkem roku 1996 a i přes velký zásobní prostor bylo 
ukončeno již v roce 1998. Díky této nádrži bylo zabráněno katastrofickým povodním v roce 
1997. Podle rozlohy 8,72 km2  je devátou největší  České republice. Je dlouhá 13 km, široká 
1,7 km, objem nadržené vody dosahuje 218,7 mil. m3, max. hloubka je 80 m. Sypaná kameni-

tá hráz je vysoká 64,8 m, dlouhá 540 m.  Součástí vodního díla je malá vodní elektrárna, vy-

bavená dvěma Francisovými turbínami o výkonu 0,39 a 2,75 MW. Přehrada dodává vodu pro 
ostravský region, využívá se pro výrobu energie, slouží jako havarijní protipovodňová ochra-

na, pro chov ryb, pro sportovní rybolov, rekreaci (koupání a vodní sporty - jachting). Natáčel 
se zde velkofilm Johanka z Arku.  
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Baška (1969) 

Vodní nádrž Baška je přehradní nádrž na poto-

ce Baštici, přítoku řeky Ostravice v okrese Frý-
dek-Místek. Nádrž se prostírá při severový-
chodním okraji obce Baška, necelých 5 km 

jihovýchodně od centra Frýdku-Místku. Vzhle-

dem k poloze v otevřené, jen mírně zvlněné 
krajině není nádrž Baška klasickou údolní pře-

hradou; vodu tu zadržuje dlouhá sypaná hráz, 

obepínající zhruba třetinu obvodu nádrže. 
V důsledku zjištěné velké propustnosti dna ná-

drže jsme zde prováděli posudkovou a expertní činnost. Úkolem expertizy prováděné v něko-

lika fázích bylo posouzení nepropustnosti pokryvů v zátopné oblasti přehrady, sledovaní prů-
saků dnem nádrže, posouzení možnosti dotěsnění dna elektrárenským popílkem, sanace staré 
drenážní soustavy injektáží, vybudování pozorovací sítě pro sledování proudění podzemní 
vody ve štěrkové terase. Všechny tyto úkoly byly splněny a následně pokračoval monitoring 
ke zjištění účinnosti realizovaných opatření. 
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Josefův Důl (1971) 

Přehrada Josefův Důl se nachází na katastru stej-

nojmenné obce v Jizerských horách v severních 
Čechách. Je nejmladší přehradou Jizerských hor. 
Byla postavena na řece Kamenici v letech 1976 – 

1982. Jejím hlavním účelem je akumulace vody 
pro vodárenské účely pro oblast Liberecka. Zato-

pená plocha přehrady je 1,38 km2. Přehradu tvoří 
dvě sypané hráze o výšce 43 a 44 m, délky 360 
m, šířky v koruně 4,5 m. Průměrná hloubka vody 

je kolem 10 m, max. kolem 40 ti m. Objem nádrže přesahuje 22 mil. m3. Voda se ke zpraco-

vání na pitnou odvádí z přehrady 2,5 km dlouhou štolou v hloubce až 130 m pod zemí do 
úpravny v Bedřichově a dále pod zemí do Liberce. Jako zásobárna pitné vody náleží celá pře-

hrada do ochranného pásma a je v ní proto zakázáno koupání. Přesto je vítaným cílem turistů, 
díky krásnému okolí a upraveným přístupovým cestám nabízejícím ideální podmínky pro cyk-

loturistiku. Inženýrsko-geologický průzkum nejvhodnějšího přehradního místa, realizovaný 
v roce 1971, prokázal hluboké blokové zvětrání masivu liberecké žuly podél několika systémů 
tektonických poruch. Horniny jsou zde prostoupeny podrcenými zónami a místy se v nich 

vyskytují termálně rozložená pásma. Křížení několika zón oslabení vede ke zhoršování me-

chanických vlastností dalšími geologickými procesy. Následný průzkum, podle interpretace 
geofyzikálních měření, doplnění vrtnými pracemi a kopanými sondami, prokázal v údolí více 
než 100 metrů široké tektonické pásmo, podle nějž došlo k celkovému rozvětrání a hydroter-

málnímu rozložení žuly do hloubky 16 až 17 metrů. Relativně zdravá žula byla zastižena až 
v hloubce 40 metrů. Z uvedeného důvodu bylo přijato námi navržené nejvhodnější technické 
řešení, jímž bylo provedení sedmnáct metrů hluboké a metr široké podzemní těsnící stěny 
z jílů, doplněné až do hloubky čtyřiceti metrů injekční clonou. 
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Větřkovice (1973) 

Vodní nádrž Větřkovice se nachází v oblasti 
Podbeskydské hornatiny, východním směrem 
od stejnojmenné osady Větřkovice a západním 
směrem od městečka Hukvaldy. Vodní nádrž 
byla postavena na toku Svěceného potoka a je 
využívaná k rekreačním účelům jako přírodní 
koupaliště. Na břehu je upravena travnatá pláž a 
je povolen i rybolov. Vodní plocha přehradní 
nádrže zaujímá plochu 20 hektarů a v nejhlub-

ším místě je hlouba vody 13,5 metrů. Přehradní 
hráz je vysoká 16 m. Inženýrsko-geologický 

průzkum pro projekt byl realizován v několika po sobě navazujících etapách, od předběžného 
průzkumu pro investiční studii až po průzkum pro prováděcí projekt. Po celou dobu výstavby 
byl námi realizován geologický dozor a každodenní sled výstavby včetně grafické a fotogra-

fické dokumentace otevřených základových spár. 

V etapě předběžného průzkumu byly zkoumány geologické poměry v přehradním místě, pro-

pustnost skalního podloží, prostor předpokládaného umístění funkčních objektů a orientačně 
možnost získání místních stavebních materiálů pro výstavbu hráze. V etapě podrobného prů-
zkumu byly detailně zkoumány základové poměry sdruženého objektu, zemníky přirozených 
stavebních materiálů, detailně byly zkoumány propustnost a injektovatelnost hornin skalního 
podloží. V rámci geologického sledu byl uskutečněn poloprovozní hutnící pokus, byly reali-
zovány odběry a kontrolní zkoušky zpracovaných sypanin, přebírány a dokumentovány zá-
kladové spáry. 
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Dalešice (1968 – 1974) 

Vodní dílo  Dalešice   je přečerpávací vodní 
elektrárna, která leží na řece Jihlavě jihový-
chodně od Třebíče. Byla postavena v letech 

1970 až 1978 a její součástí je dolní vyrovnáva-

cí nádrž Mohelno s betonovou přehradní hrází 
vysokou 40 m. Nejprve byl vybudován zakula-

cený betonový základ pro strojovnu. Tvar byl 
zvolen pro klenbovou betonovou hráz. Při 
podrobnějších geologických průzkumech se 
zjistilo, že okolní prostředí nevyhovovalo pro 
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betonovou hráz, proto byla zvolena sypaná hráz z místních materiálů. Střední vodotěsná část 
je z místních jílů. Vodní nádrž je dlouhá 22 km a sahá až k obci Vladislav. Maximální objem 

nádrže 127,3 mil. m³ patří k největším na Moravě. Nadmořská výška vodní plochy je 381,5 m. 

Těleso hráze je nejvyšší hrází v České republice (100 m) a druhou nejvyšší sypanou hrází 
v Evropě. Maximální hloubka 85,5 m je rovněž největší u nás. Hráz nádrže je sypaná tvořená 
rockfillovou technologii s jílovým těsnicím jádrem. Dosahuje kóty 384 m n. m., je 350 m 

dlouhá a 8 m široká.  

Pro toto vodní dílo byly provedeny všechny etapy inženýrsko-geologického průzkumu, od 
průzkumu orientačního, po předběžný, podrobný, doplňující a po celou dobu výstavby zde  
byl  prováděn  geologický dozor a sled.  Až do fáze předběžného průzkumu byl tento veden 
ve dvou variantních přehradních profilech, další etapy se koncentrovaly do nejvhodnějšího 
vybraného místa. V několika etapách byl postupně řešen komplex inženýrsko-geologických 
problémů, geologické a geotechnické poměry přehradního místa, problémy materiálovýoh 
nalezišť, utěsnění skalního podkladu v místě hráze. Výsledky průzkumu v obou studovaných 
variantách, to je pro  klenbovou  a sypanou hráz, byly podrobeny mezinárodní oponentuře 
(Hydroprojekt Moskva, 1970) a hodnoceny jako projekt velmi vysoké odborné úrovně. Cel-

kem 14 sovětských expertů předních v dílčích oborech přehradního stavitelství prohlásilo naše 
rozhodnutí opustit výstavbu klenbové hráze a vybudovat hráz sypanou z hlediska budoucí 
bezpečností vodního díla za správné rozhodnutí. 

Zajímavost:  Při výstavbě zde v roce 1974 režisér Jiří Menzel natočil celovečerní film „Kdo 

hledá zlaté dno“. 
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Mantaro II Restitución – Peru (1975 – 1976)  

Inženýrsko-geologický průzkum pro podzemní hydrocentrálu. 
Objednatel: ELECTROPERU - INIE (Instituto Nacional de Ingeniería Eléctrica), Lima, Peru 
Dodavatel: Stavební geologie Praha, Geotest Brno, VŠB Ostrava, prostřednictvím PZO Poly-
techna Praha. Kontrakt připravil a podepsal Otto Horský. Koordinátor: Ing. Otto Horský, CSc 
 

Vodní dílo Mantaro II- Restitucion se nachází 
v centrální části Peru, v provincii Tayacaja, 

v okrese Huancavelica. Toto vodní dílo využí-
vá výškového rozdílu 245 metrů mezi hydro-

centrálou Mantaro II v údolí řeky Colcabamby 
a Mantaro-Restitucion v údolí řeky Mantaro. 
Mantaro II -  Antúnez de Mayolo bylo v době 
našich průzkumných prací v letech 1975 a 

1976 plně v provozu, naším úkolem bylo pro-

vedení podrobného inženýrsko-geologického a 
geotechnického průzkumu pro podzemní hydrocentrálu Mantaro - Restitucion, v níž měly být 
instalovány tři turbiny Pelton o celkovém výkonu 210 MW. Projekt zajišťovala švýcarská 
firma, výstavbu Italové, inženýrsko-geologický průzkum Československo. Hlavním úkolem 
pracovníků Geotestu bylo posouzení stability svahu, v němž měla být umístěná v kaverně 
podzemní hydrocentrála a posouzení trasy podzemních přivaděčů. Ke studiu problematické 
stability svahu byla tehdy využita revoluční geoakustická metoda, která byla vyvinuta v letech 

1971 až 1975 Geotestem Brno ve spolupráci s Vysokou školou báňskou v Ostravě. Geotech-

nické podmínky pro vyražení a založení podzemní hydrocentrály a tunelů posoudila na zákla-

dě podrobného studia a náročných polních zkoušek mechaniky hornin expedice Stavební geo-

logie Praha.  Hydrocentrála byla uvedena do provozu v roce 1985. Je spojena 

s hydrocentrálou Antúnez de Mayolo, od níž je voda transportována 100 m metrů dlouhým 
potrubím do 800 m dlouhého tunelu, z něhož se spádem 245 m je přiváděna ke třem peltono-
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vým turbinám, z nichž každá generuje 70 Megawatt, s celkovým výkonem tří turbin 210 MW. 

Celé vodní dílo Mantaro patří státnímu podniku ELEKTROPERU a s celkovým instalovaným 
výkonem 1008 MW bylo až do roku 2012 největší hydrocentrálou v Peru. 
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Tepelná elektrárna v Santa Cruz na Kubě (1978 – 1982) 

Toto dílo je významnou součástí energetického 
systému v provinciích Havana a Matanzas. Pro-

jekt, výstavbu a dodávky technologie zajistila 
sovětská strana, na inženýrskogeologickém 
průzkumu se podíleli kromě kubánské strany 
bulharští a sovětští inženýrští geologové, hyd-

rogeologové, geotechnici a geofyzici. Mým 
úkolem bylo vykonávat po celou dobu průzku-

mu koordinační a poradenskou činnost, super-

vizi a provést formou závěrečné studie zhodno-

cení všech výsledků. Složité geologické pod-

mínky staveniště kladly vysoké nároky na rozsah a úroveň inženýrsko-geologického průzku-

mu. Staveniště je umístěno na pobřežních mořských terasách kvartérních vápenců, silně zkra-

sovatělých a rozlámaných neotektonickými pohyby do bloků, zabořených do podložních třeti-
horních jílů. Ve své podstatě se zde jedná o příbřežní pohřbený kerný sesuv, což je unikátní. 
Důležitou otázkou, kterou bylo nutno také řešit, je pronikání slané mořské vody, agresivní na 
beton a stavební konstrukce, do pobřeží a do budoucí zástavby. 

Úkol byl zdárně vyřešen a v roce 1981 byla zahájena výstavba, na níž jsem se až do ukončení 
mého kontraktu na Kubě v roce 1982 podílel jako supervizor při přejímání a dokumentaci 
základových spár objektů, Tato dokumentace plně potvrdila správnost našich závěrů 
z průzkumných prací. Elektrárnu v provozu jsem navštívil až v roce 2002. 
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Corojo – Cuba (1978 - 1982) 

Přehrada Corojo byla vybudována pro regulaci 
řeky Bayamo, pro závlahy rýžových polí a pro 
zásobování zemědělských a dobytkářských 
oblastí. Nachází se na Kubě, v provincii Gran-

ma, v okrese Guisa. Zemní  hráz byla vybudo-

vaná z místních materiálů byla dokončena 
v roce 1990 a v tomtéž roce byla přehrada uve-

dena do provozu. Objem nádrže dosahuje 85,0 
Hm3. První etapa inženýrsko-geologického 
průzkumu pro přehradu Corojo na řece Bayamo 

v provincii Oriente na Kubě byla realizována v rozsahu pro investiční studii v letech 1978 až 
1982. Terénní a kamerální práce byly zajišťovány kubánskou stranou pod vedením a koordi-

nací O. Horského, který se rovněž podílel zásadním způsobem na zpracování výsledků. Cílem 
první etapy, realizované bez přerušení prací vzhledem ke složitosti geologických podmínek 
dvoufázově, byl výběr nejvhodnějšího přehradního profilu a zásadní rozhodnutí o realizova-

telnosti díla. Prakticky v rozsahu celého pravého svahu budoucí zátopy byly zjištěny vysoce 
propustné horninové útvary zkrasovatělých vápenců. Bylo provedeno inženýrsko-geologické 
mapování a rajónování celé zájmové oblasti. Posuzovány byly čtyři přehradní profily, vhodné 
z hlediska morfologie terénu. Z nich tři byly označeny jako málo vhodné až nevhodné, jednak 
z důvodů zjištěných svahových pohybů, jednak z důvodů předpokládané vysoké propustnosti 
podloží. V doporučeném přehradním místě byly provedeny strojní jádrové vrty s vodními 
tlakovými zkouškami, které prokázaly možnost utěsnění propustných poloh klasickou injektá-
ží. Vybrané přehradní místo umožňovalo výstavbu hráze vysoké 60 m.  
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Guisa – Cuba  (1979 – 1981) 

Hlavním účelem přehrady je regulace řeky Gui-

sa a zároveň slouží jako vyrovnávací nádrž pro 
přehradu Corojo. Voda z nádrže je využívána 
pro závlahy zemědělské a dobytkářské oblasti. 
Mým úkolem z pozice hlavního inženýra Minis-

terstva stavebnictví Kuby byla hlavně supervize 

během výstavby a  posouzení stavu sesuvu, kte-

rý ohrožoval levobřežní zavázání hráze. Dle 
mého návrhu byla úspěšně realizována jeho sa-

nace a nedošlo ke zpoždění plánovaného dokončení výstavby. Celkový objem vodní nádrže 
dosahuje 44,5 Hm3.  Stavba byla dokončena a uvedena do provozu v roce 1981. 
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CHA Centro Cuba (1981) 

Předběžný průzkum pro umístění přečerpávací 
vodní elektrárny. Objednatel: Energoimport, La 
Habana, Cuba. Dodavatel: GEOtest BRNO, 

prostřednictvím PZO Strojexport.  

Orientační (vyhledávací) inženýrsko-geolo-

gický průzkum pro výběr vhodné lokality pro 
výstavbu přečerpávací vodní elektrárny 
v centrální části Kuby v pohoří Escambray. 
Inženýrsko-geologický průzkum byl realizován 
na čtyřech vybraných lokalitách s pracovními 

názvy: Hanabanilla, Rio Hondo, Guanayara a Caracusey. Na základě srovnatelného zhodno-

cení inženýrsko-geologických podmínek výstavby byla doporučena varianta Caracusey 
k dalšímu, podrobnému inženýrsko-geologickému průzkumu. Tato varianta, poskytující příz-

nivé podmínky pro různá alternativní řešení, to jest vhodné umístění horní a dolní přehradní 
nádrže a umístění přečerpávací vodní elektrárny buď jako povrchové nebo podzemní, byla 
posléze schválena do dalších průzkumných etap a dalších etap projekčního řešení. Průzkumné 
práce v terénu byly realizovány v termínu od 4. 6. 1981 do 4. 10. 1981. Závěrečná zpráva 
v české a španělské verzi byla předána v prosinci roku 1981. 
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PVE Centro Cuba (1984 -1989)  

Po zhodnocení čtyř různých variant pro vybu-

dování přečerpávací vodní elektrárny v pohoří 
Escambray v centrální části Kuby byla námi 
vybrána k podrobnému inženýrskogeologic-

kému průzkumu varianta na řece Caracusey 

v provincii Sancti Spiritus. Na základě kon-

traktu uzavřeného mezi Energoimportem 
v Havaně a Strojexportem v Praze zahájila čs. 
strana průzkumné práce v květnu roku 1984 
převzetím výsledků povrchové inženýrské geo-

fyziky, požadované na základě našeho projektu jako výchozí podklad od kubánské strany. 
Inspekční cesty k převzetí lokality se zúčastnili za čs. stranu Dr. Špot ze Strojexportu, doc. 
Dr. K. Müller, DrSc z VŠB Ostrava a Ing. Otto Horský, CSc jako vedoucí připravované expe-

dice. V následujících třech měsících odjeli postupně všichni vybrání experti k zahájení prů-
zkumných prací. Na úkolu spolupracovalo více než 30 československých odborníků 
z Geotestu, ale také ze s. p. Geofyzika Brno, VŠB Ostrava, IGHP Žilina, ČVUT Praha, VUT 
Brno, VÚIS Brno. Vrtné páce, kopané sondy a průzkumné štoly, laboratorní zkoušky a někte-

ré polní zkoušky, byly zajištěny místními kubánskými pracovníky, jejichž počet přesahoval 
200. Geofyzikální a karotážní práce prováděli jak čs. specialisté, tak kubánská strana. Spe-

cielní  práce, jako je mechanika hornin a zemin, hutnící pokusy a zajištění stavebních materiá-
lů, velkoplošné zatěžovací zkoušky, hydrogeologický průzkum, inženýrsko-geologické ma-

pování zájmové oblasti, vodní tlakové a injekční zkoušky aj, realizovala čs. strana. Vzhledem 

k extrémní složitosti geologických a tektonických podmínek území byl rozsah provedených 
průzkumných prací úctyhodný. Během čtyř let intenzivního rozvoje průzkumu bylo realizo-

váno 16 008 průzkumných vrtů, 126 bm kopaných šachtic, 399 bm průzkumných štol, 805 bm 
hlubokých skalních odřezů, dále 1800 laboratorních rozborů fyzikálně mechanických vlast-

ností hornin. Celkem bylo v terénu zdokumentováno 1785 dokumentačních bodů při hustotě 
110 bodů / km2. Vzhledem k nepropustné tropické vegetaci bylo postupně vybudováno a 
v terénu měřicky zafixováno 85 225 bm profilů, v nichž byly provedeny geofyzikální práce. 
Došlo k co nejširšímu uplatnění moderních geofyzikálních a karotážních metod a polních 
zkoušek mechaniky hornin. V rámci úkolu bylo třeba vyřešit i vlastní geologickou stavbu 
zájmové oblasti, rozčlenit horninový masiv masív na kvazihomogenní celky z hlediska geo-

technických vlastností a vyhledat vhodné geologické a geotechnické podmínky pro optimální 
rozmístění objektů. Úkol byl řešen v podzemní a povrchové variantě umístění  hydrocentrá-
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ly.Studie proveditelnosti stavby byla dokončena v roce 1987, studie pro technický projekt 
v roce 1989, kdy také byla kubánské straně oficiálně předána komplexní závěrečná zpráva ve 
dvaceti výtiscích ve španělské verzi. Zodpovědným řešitelem úkolu a koordinátorem všech 
prací byl Ing. Otto Horský, CSc. 
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CHA Oriente Cuba (1985 – 1986) 

Předběžný průzkum pro umístění přečerpávací vodní elektrárny. Objednatel: Energoimport, 
La Habana, Cuba. Dodavatel: GEOtest Brno, prostřednictvím PZO Strojexport (kontrakt č. 
KI-32-6011-406-84). Koordinátor prací: Ing. Otto Horský, CSc. Vedoucí expedice: Ing. Ra-

domír Muzikář, CSc. 

Předběžný inženýrskogeologický průzkum šesti 
vybraných variant pro výstavbu přečerpávací 
vodní elektrárny v provinciích východní Kuby. 
Jednalo se o lokality s pracovními názvy: Pi-

nares, Guayabo a Mayarí v provincii Holguin, 

Bayamo I a Bayamo II v provincii Santiago de 

Cuba a Nibujon v provincii Guantánamo. Vý-
sledkem těchto průzkumných prací bylo po-

skytnutí srovnatelných informací inženýrsko-

geologického charakteru pro výběr optimální varianty umístění přečerpávací vodní elektrárny, 
sestávající s horní a dolní přehrady a s přečerpávací vodní  elektrárny  umístěné buď na povr-
chu  nebo v podzemí. Inženýrsko-geologický průzkum byl proveden v rozsahu pro studii pro-

veditelnosti díla. Průzkumné práce v terénu byly realizovány v termínu od 7. 7.1985 do 18. 
12. 1985. Závěrečná zpráva v české a španělské verzi byla předána v dubnu 1986. 
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Inženýrsko-geologický průzkum pro dálnici Praha – Brno v úseku Velká Bíteš – Boso-

nohy (1967). 

Výstavba dálnice byla zahájena koncem toku 

1967 a 12  července 1971 byl otevřen první 
dálniční úsek mezi Prahou a Mirošovicemi. 
Pokračovalo se rovněž i ve směru od Brna, vy-

užito bylo nemálo ze staveb, které vznikly již 
těsně před, nebo za války. Souvislý dálniční tah 
mezi Brnem a Prahou byl dokončen 7. listopa-

du  1980, kdy byl jako poslední dokončen úsek 
dálnice u Humpolce. Inženýrsko-geologický 
průzkum pro dálniční úsek moravské větvě 
z Brna po Velké Meziříčí, kterým  byl pověřen 

Geotest Brno a jehož jsem byl zodpovědným řešitelem, byl zahájen začátkem roku 1967. Jeho 

součástí byl i průzkum pro projekt mostu ve Velkém Meziříčí. V době průzkumu nebyly zku-

šenosti s metodikou průzkumných prací pro dálnice a prakticky jsem ji musel sám stanovit, V 

rámci úkolu bylo prováděno inženýrsko-geologické  mapování celé trasy v pruhu širokém 500 
metrů, byly vyřešeny veškeré inž.geologické a geotechnické problémy trasy s využitím kom-

plexu geofyzikálních prací a laboratorních a polních zkoušek. V rámci průzkumu jsem zajiš-
ťoval i zdroje užitkové vody a pitné vody a stavební materiály. Zpráva byla oponována geolo-

gickým ústavem ČSAV, Ing. Jaroslavem Paškem, CSc a oponentura vyzněla ve prospěch dob-

ré kvality průzkumných prací. 
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Tunel pro převedení vody Guadiaro – Majaceite. Španělsko (1991 – 1992) 

 

Tunel dlouhý 19,87 km má za úkol převedení 
vody z řeky Guadiaro do deficitní oblasti Maja-

ceite. Jeho západní část zasahuje do provincie 
Malaga, východní do provincie Cádiz. Investo-

rem a zadavatelem projektu bylo Ministerstvo 

veřejných prací a dopravy, projektantem EY-

SER, S. A., Geologický průzkum trasy tunelu 
byl zadán společnosti CYGSA ze Sevily. Obě 
posledně jmenované společnosti vytvořily na 
tuto akci konsorcium CYGERSA, které kontra-
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hovalo na vrtné, geofyzikální a karotážní práce Vodni Espaňolu, S. A., (VESA), jejímž jsem 
byl generálním ředitelem. Zároveň vzhledem k mé profesi a mezinárodnímu uznání jsem byl 
jmenován hlavním konzultantem a spoluřešitelem projektu. Na provedení vrtných prací uza-

vřela VESA kontrakt s  konsorciem firem Vodní zdroje a Geoindustria Praha. Karotážní práce 
realizovala VESA a GMS Praha, geofyzikální práce VESA a Geotest Brno. Celkem bylo vy-

hloubeno18 jádrových vrtů v celkové metráži 3400 metrů, s hloubkami od 50 do 500 metrů. 
V rámci tohoto projektu byl také realizován i průzkum pro vybrané čtyři přehradní profily na 
řece Genal, kde bylo realizováno 5 strojních jádrových vrtů včetně vodních tlakových zkou-

šek v celkové metráži 350 m a povrchová geofyzika v délce 19,7 km profilů. Tunel byl nako-

nec realizován v délce 12,7 km a je vyústěn v Ubrique, prov. Cádiz.  
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Orihuela - Španělsko (1993 – 1994) 

 

Orihuela je město v severozápadním výběžku 
provincie Alicante, v blízkosti města Murcia. 
Město Orihuela je významné z pohledu bohaté 
historie a s dobře zachovaným středověkým 
centrem, jímž protéká řeka Segura. Nadmořská 
výška města je pouze 23 m. Od roku 1564 je 
sídlením městem kardinála. Jeho episkopální 
palác ležící na levém břehu řeky Orihuely byl 
mnohokrát ohrožen velkými záplavami, stejně 

jako celá řada historických budov, velmi těsně přiléhajících k řece. To byl hlavní důvod, proč 

byl vypsán tendr na kanalizaci řeky Segura, protékající historickým centrem v délce 550 met-

rů. Technické práce k úpravě koryta řeky prováděla světoznámá italská firma RODIO (prová-
děla technické práce i na metru v Praze), v jejich průběhu však docházelo k poškození přileh-

lých budov. Stejně tak ztroskotala španělská firma Pilson. Z tohoto důvodu jsem byl na stavbu 
pozván jako expert k posouzení příčin, proč během prací obou firem docházelo 
k nepřípustnému ohrožení historických budov. Z mého posudku vyplynulo rozhodnutí vypsat 
nový mezinárodní konkurz na kanalizaci řeky Segura. Tuto myšlenku podpořil i uznávaný 
španělský geofyzik a inženýrský geolog, profesor Angel García Yagüe. Mezinárodní konkurz 
jsme vyhráli díky uplatnění tehdy nové technologie tryskové injektáže (Yet Grouting), s níž 
měl velké úspěchy světově uznávaný kolega Ing. Jaroslav Verfel, CSc, který posléze i řídil 
technické práce, realizované Zakládáním staveb Praha. V úseku řeky délky 550 m bylo touto 
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technologií realizováno 32 669 širokoprofilových vrtů a 10 426 m mikropilot. Tato stavba je 

tou nejlepší ukázkou technické vyspělosti České republiky a je nejen naší chloubou, ale je na 

ni hrdé i město  Orihuela. Díky umu našich odborníků byla zkrocena řeka Orihuela a nedo-

chází již k záplavám historického centra. Jedním z mých úkolů, kromě supervize a trvalého 
technického dozoru při realizaci kanálu, byla studie současného stavu budov v historické části 
města Orihuely, spočívající v podrobné dokumentaci 66 historických staveb na obou březích 
řeky, včetně Episkopálního paláce, jako podklad před zahájením prací, aby nedošlo 
k obvinění, že naše práce způsobily na budovách škody již dříve zaviněné předchozími sta-

vebními pracemi nebo jinými vlivy. 
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Bawanur (2010 – 2012) 

 

Studie proveditelnosti a návrh pro přehradu 
Bawanur a zavlažovací kanál v oblasti Garmi-

an, region Kurdistán. High Committee for 
Relief of Garmian, Irák. Přehrada Bawanur je 
součástí projektu „Bawanur Dam & Garmian 

Irrigation Canal in Garmian“. Pro ulehčení 
života obyvatel v této oblasti bylo rozhodnuto 
o realizaci výše uvedeného projektu, jehož 
základem je výstavba přehrady na řece Sirwan 

(Diyala) v profilu Bawanur jako zdroje vody a 

dále realizace závlahového kanálu, resp. po-

trubí pro zásobování vodou  Akciová společnost GEOtest, člen clusteru CREA Hydro & 
Energy, o. s., realizovala v letech 2010 – 2012 předběžný a podrobný geotechnický průzkum 
pro projekt a výstavbu přehrady Bawanur a zavlažovacího kanálu v oblasti Garmian v sever-

ním Iráku pod názvem Feasibility Study & Survey & Design for Bawanur Dam & Garmian 

Irrigation and Canal Projects in Garmian, Kurdistan region, Iraq (překlad: Studie proveditel-

nosti & průzkum & projekt přehrady Bawanur & projekt závlah a zavlažovacího kanálu v 
oblasti Garmian, region Kurdistán, Irák). Zadavatelem celého projektu bylo Irácké Minister-

stvo zemědělství, Generální ředitelství přehrad a rezervoárů. Přehrada Bawanur leží na řece 
Sirwan, která je levostranným přítokem řeky Tigris. Lokalita se nachází v blízkosti města 
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Bawanur v severovýchodní části Iráku v oblasti Källare v provincii Sulejmania na území 
spravovaném Regionální vládou Kurdistánu. Navržená přehrada Bawanur je víceúčelové 
vodní dílo, které je určeno k účelům zásobním, retenčním, zavlažovacím a rekreačním a k 
výrobě elektřiny. Součástí zakázky je také projekt zavlažovacího systému z přehrady Ba-

wanur do oblasti v okolí města Källare vzdáleném cca 100 km od tělesa hráze. Projekt dopře-

du předpokládal sypanou zemní hráz s vnitřním jílovitým těsněním z místních materiálů výš-
ky okolo 30 m.       

       České sdružení CREA zvítězilo v soutěži o průzkum a projekt přehrady Bawanur na řece 
Sirwan v iráckém Kurdistánu. Projekt byl rozdělen do dvou souběžně navazujících etap, a to 

na Studii proveditelnosti a na Projektové řešení. Podle požadavků zadavatele bylo vlastní pro-

jektování díla prováděno souběžně s průzkumnými pracemi. Projekt byl rozdělen pěti samo-

staných studií: 1 – Topografická studie, 2 – Hydrologická studie, 3 – Hydraulická studie, 4 - 
Geologická, 5 - Studie o vlivu na životní prostředí (EIA). Jeho součástí  bylo nejen vyprojek-

tování vlastní hráze a zhodnocení zátopného území, ale i navržení a zhodnocení trasy zavla-

žovacího kanálu se všemi jeho pozitivními a negativními vlivy. Byl jsem jmenován koordiná-
torem celého projektu, na geologické studii (4) jsem jako expert přímo spolupracoval. Inže-

nýrsko-geologický průzkum pro studii proveditelnosti zahrnoval podrobné mapování části 
území, zvoleného pro výstavbu přehrady a geofyzikální průzkum v předpokládaném přehrad-

ním místě. Jeho výsledkem bylo vytvoření inženýrsko-geologického schématu zájmové oblas-

ti, v níž byly navrženy ve spolupráci s projektantem dvě alternativy umístění přehradní hráze. 
Jednu z navržených alternativ zvolil zadavatel pro realizaci souboru geofyzikálních měření 
(VES, odporová tomografie). Jejich provedením a vyhodnocením byl ukončen průzkum pro 
studii proveditelnosti. 

     Součástí projektu, tedy druhé etapy prací, byl podrobný geotechnický průzkum, který je 
předmětem tohoto článku. Objem průzkumných děl (vrty, kopané sondy), polních zkoušek 
(vodní tlakové zkoušky, čerpací a nálevové zkoušky, penetrační zkoušky) a laboratorních 
zkoušek (stanovení fyzikálních, popisných, pevnostních a deformačních vlastnosti zemin, 

zpracovatelnost a vlastnosti sypanin) byl striktně stanoven zadávací dokumentací. Tato sku-

tečnost do určité míry ovlivňovala operativní řízení průzkumu, ale neměla zásadní vliv na 
jeho výsledky.  

     Celkem bylo ve zvoleném přehradním místě vyhloubeno 14 vrtaných sond o souhrnné me-

tráži 554 m. V nich bylo uskutečněno několik desítek polních zkoušek pro zjištění propust-

nosti podložních hornin (water pressure tests, falling head permeability tests, dumping tests) a 
několik desítek polních zkoušek pro zjištění jejich pevnostních charakteristik (standard pene-

tration test). Výsledky jedné vrtané sondy hloubky 46m, realizované v alternativním přehrad-

ním místě, potvrdily správnost výběru definitivního umístění hráze. V předpokládaných mate-

riálových nalezištích bylo vyhloubeno 18 kopaných šachtic o celkové hloubce 72 m. Výsled-

ky detailní verbální a fotografické dokumentace všech průzkumných děl a výsledky polních a 
laboratorních zkoušek byly shrnuty v závěrečné zprávě o průzkumu, která byla jedním 
z podkladů pro projekci vodního díla. Jako koordinátor studie proveditelnosti jsem zúčastnil 
zpracování závěrečné zprávy o průzkumu a ostatní části projektu byly se mnou konzultovány. 
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Abraze břehů přehrad (1967 – 2011) 

Touto problematikou jsem se zabýval od roku 
1967, kdy se dostala do problémů Oravská pře-

hrada. Ta byla uvedena do provozu v roce 

1953. Vzhledem ke své geologické pozici a 
intenzivnímu rozvoji geodynamických procesů 
doprovázených intensivním vlnobitím, začaly 
ustupovat v některých exponovaných místech 
břehy nádrže. Postupně docházelo k porušování 
stability břehů s následným rozvojem sesuv-

ných procesů. Byl jsem pověřen řešením této 
problematiky. Úkol to byl velmi náročný a projekční řešení návrhu sanace postižených břehů 
bylo řešeno v několika etapách v letech 1967 až 1983. V letech 1990-1991 byla vodní nádrž 
vypuštěna a metodicky jsem usměrňoval další průzkumné a sanační práce. Byl jsem také spo-

luřešitelem a později i koordinátorem státního výzkumného úkolu "Břehové změny přehrad" 
VÚ 72 - 19 - 0744. 
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Řešení havarijních stavů 

 

Jako hlavní řešitel jsem zpracoval zprávy a 
posudky havarijních stavů přehrad (Baška, Da-

lešice,  přehrady Amistad Cubano Búlqara a  
Guisa na Kubě), řešil jsem havárii kanalizační 
stoky v Ostravě - Zábřehu, sesuvem postižený 
hotel Goral na Oravské přehradě. Dále jsem 
řešil sesuvy některých hald, opravy opěrných 
zdí řeky Ostravice, sedání obilního sila 
v Suchdole nad Odrou,  vyšetření příčin po-

praskání zdiva ostravské radnice v důsledku poddolování a celou řadu dalších havarijních 
situací staveb. 

Literatura:Horský, O. (1962): 1 dílčí zpráva o sledování průběhu výstavby obnovovaného rybníka v Krnově. 
Arch. Geotest Brno, 1962, II. 

Horský, O. (1962): 2 dílčí zpráva o sledování průběhu výstavby obnovovaného rybníka v Krnově. Arch. Geotest 
Brno, 1962, VIII. 

Horský, O. (1965): Ostrava - Radvanice, Těšínská II. Ověření zabezpečení sesuvu a možnosti vybudování vsako-

vacích jímek. Arch.Geotest Brno, 1965. 
Horský, O. (1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,  č .4,1967,s.162–163.Praha. 

Horský, O. (1965): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu havarijního stavu na ulici Plzeňské v 
Ostravě-Zábřehu. Arch. Geotest Brno, 1965. GF V053913.  
Horský, O. (1968): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro sanaci svážného území pod hote-

lem GORAL na Oravské přehradě. MS archiv Geotest Brno, 1968 

Horský, O. (1968): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro návrh sanace břehů Oravské přehrady, MS 

Arch. Geotest Brno, 1968. 

Horský, O. (1968): Projekt pro odvodňovací vrty pro zabezpečení chaty ČSAD na Oravské přehradě. MS archiv 
Geotest Brno, 1968. 

Horský, O. (1973): Závěrečná zpráva k návrhu sanace sesutého zářezu státní silnice CII/472 v km 0,3-0,6 Karvi-

ná 2 - Doly. GF P023541.  

Horský, O. (1974) : Posouzení stability svážného území na Jičínce a Zrzávce v Novém Jičíně. Arch. Geotestu 
Brno, 1974. GF P010712.  

Horský, O. (1974) : Petřvald – rekonstrukce stoky. Závěrečná zpráva. Arch. Geotestu Brno, 1974. 

Horský, O .- Adámek O. (1982) : Technická pomoc při řešení způsobu opravy opěrných zdí řeky Ostravice. MS 

Geotest Brno, Archiv č.: 04 82 0628/10, 1982. 
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Inženýrsko-geologické   mapování 

 

Zpracoval jsem celou řadů inženýrsko-geolo-

gických map zátopových oblastí přehrad (prak-

ticky pro všechny přehrady uvedené v před-

chozím výčtu). Zúčastnil jsem se jako vedoucí 
pracoviště v Ostravě mapovacích prací na ma-

pových listech Severomoravského kraje. Za 
nejsložitější mapu, kterou jsem jako zodpověd-

ný řešitel zpracoval, považuji inženýrsko-

geologickou mapu pro přečerpávací elektrárnu v 

Escambray na Kubě, která byla kubánskými a sovětskými experty oponována a schválena a 
bude sloužit jako základní podklad pro další práce v uvedeném regionu Kuby. Spolupracoval 

jsem na vypracování směrnice pro inženýrsko-geologické mapování zátopných území přehrad 
pro státy Rady vzájemné pomoci - RVHP. 

Literatura: 

 Bůžková, H.- Horský, O.- Novosad,  S.-Pivovarčiová,  J.,Vašíčková, J.(1964): Směrnice pro 
sestavování podrobné inženýrsko-geologické mapy zátopných území v měřítku 1 : 5 000 10 
000. Zpracováno jako podklad pro směrnice RVHP. Arch.Geotest Ostrava, ČSAV Praha, 
1964  Bůžková, H. - Horský, O. - Novosad, S. - Pivovarčiová, J. - Vašíčková, J. (1964): Me-

todika inženýrsko- geologického mapování zátopných oblastí přehrad v měřítku 1 : 5 000 - 10 

000. Výzkumný úkol. Arch. Geotest Brno, 1964 Bůžková,H.-Horský,O.- Novosad,St.-

Pivovarčiová,J.-Vašíčková.J.(1964): Richtlinien für die Zusammenstellung ausführlicher in-

genieur-geologischer Karten von Staugebieten in Masstab 1:5000-1:10000. Arch.Geotest 

Brno, 1964. Forschungsaufgabe: 39-8/2-88R.  Horský, O. – Morua, O. (1981): Metodología 
del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 
1981., s. 1 – 32.  Horský, O. (1981): Bases del levantamiento para confeccionar un mapa 

Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1- 26.  Horský, O. (1982): Bases 
metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revis-

ta“Voluntad Hidráulica”, Habana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

06 – VYBRANÉ PŘEHRADY A VODNÍ DÍLA V SOUŘADNICÍCH 
        Selected dams and water works in coordinates 
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07 - VYBRANÉ ODBORNÉ AKTIVITY VE ŠPANĚLSKU. 1991-1996 
         Selected professional activities in Spain. 1991-1996 
 
Sondeos para tunel de trasvase Guadiaro-Majaceite. 
Vrtné práce pro derivační tunel Guadiaro-Majaceite. 
Investor: Ministerstvo veřejných prací — Madrid. 
Projektant: EYSER Madrid 
Dodavatel: Vodni Espaňola a konsorcium firem Vodní zdroje a Geoindustria Praha. 
Rozsah: 3.400 m vrtů o hloubce od 50 do 500 m. 
Cena: 64.000.000 Peset, termín realizace: 1991 – 1992 
 
Testificaciones geofísicas de los sondeos para el tunel de trasvase Guadiaro-Majaceite. 
Geofyzikální karotáž vrtů pro derivační tunel Guadiaro-Majaceite. 
Investor: Ministerstvo veřejných prací- Madrid. 
Projektant: EYSER Madrid . 
Dodavatel:  Vodni Espaňola, S. L. a G M S Praha. 
Rozsah: Karotáž  18-ti  vrtů v celkové délce 3.350 m 
Cena: 4.000.000 Pt, Termín realizace: 1991 – 1992 
 
Informe Final de las mediciones geofísicas realizadas para el tunel en Colmenar. 
Závěrečná zpráva o geofyzikálních měřeních pro tunel v Colmenaru - Andalusie. 
Investor : Ministerstvo veřejných prací - Madrid. 
Projektant: EYSER  Madrid . 
Dodavatel: Vodni Espaňola a Geotest Brno, a.s. 
Rozsah: Geofyzikální měření ve vymezených úsecích trasy dlouhé 19,7 km. 
Cena: 2.500.000 Pt Termín: 1991 – 1992 
 
Perforaciones y PPA para 4 ejes de presas en el río Genal.  
Průzkumné vrty a VTZ pro 4 přehradní profily na řece Genal.Investor: Ministerstvo veřejných 
prací, Madrid.  
Projektant: EYSER, Madrid. 
Dodavatel: Vodni Espaňola, S. A. a konsorcium Vodní zdroje-GIP Praha. 
Rozsah: 5 průzkumných vrtů o celkové délce 350m,VTZ . 
Cena: 6.500.000 Pt, Termín: 1992. 
 
Investigación Geofísica para el proyecto Alternativas de regulación de ríos Guadiaro y 
Genal. Geofyzikální průzkum pro alternativy regulace řek  Guadiaro a Genal. 
Investor: Ministerstvo veřejných prací — Madrid 
Projektant: EYSER , Madrid. 
Dodavatel: Vodni Espaňola S. A. a  a Geotest Brno, a.s. 
Cena: 3 800 000 Pt, Termín: 1992. 
 
Informe sobre las mediciones geofísicas para ejes de presas alternativas en el río Genal. 
Závěrečná zpráva o geofyzikálních měřeních pro alternativnípřehradní profily na řece Genal. 
Investor: Ministerstvo veřejných prací - Madrid. 
Projektant: EYSER Madrid. 
Dodavatel: Vodni Espaňola a Geotest Brno, a.s. 
Rozsah: Geofyzikální průzkum 4 přehradních profilů. 
Cena: 5.200.000 Pt, Termín: 1992 
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Valorización de los ejes de presas en el río Genal desde el punto de vista geotécnico. 
Zhodnoceni přehradních profilů na řece Genal z hlediska geotechnického. 
Autoři: Otto Horský a Pavel Bláha. 
Investor:  Ministerstvo veřejných prací - Madrid 
Projektant: EYSER , Madrid. 
Dodavatel: EGT Horsky a Geotest Brno, a.s. 
Rozsah: Geotechnické zhodnocení průzkumu 4 přehradních profilů 
Cena: 500.000 Pt. Termín: 1992 
 
Informe final de las mediciones geofísicas realizadas para la nave de Jimenez Belinchon. 
Závěrečná zpráva z geofyzikálních měření pro halu J.Belinchon. 
Investor: Jimenez Belinchon, S. A. 
Projektant: Jimenez Belinchon, S. A. 
Dodavatel: Vodni Espaňola, S. A. a Geotest Brno, a.s. 
Rozsah: Dinamická penetrace (8 sond) a VES (10 sond) 
Cena: 850.000 Pt, Termín: 1992 
 

Informe final de las mediciones geofísicas en el río Jarama. 
Závěrečná zpráva z geofyzikálních měřeni na řece Jaramá. 
Investor: Ministerstvo veřejných prací - Madrid. 
Projektant: PYCSA, S. A., Madrid 
Dodavatel: Vodni Espaňola , S. A. a Geotest Brno, a.s. 
Rozsah: Studium mocnosti a složení vrstvy štěrků podél toku řeky Jaramá v délce 60 km. 
Cena: 2.000.000 Pt, Termín: 1992. 
 

Testificación geofísica para Metro Moncloya-Príncipe Pío. 
Geofyzikální karotáž pro trasu metra Moncloya-Príncipe Pío. 
Investor: Municipalidad de Madrid. 
Projektant: GEOCONSULT Madrid 
Dodavatel: Vodni Espaňola,S. A. a Geotest Brno,a.s. 
Rozsah: karotáž 7-mi vrtů v trase Metra a geotechnické korelace. 
Cena: 767.883 Pt, Termín: 1992. 
 

Testificación petrográfica y geotécnica de los sondeos en la presa CENAJO. 
Petrografická a geotechnická dokumentace vrtů na přehradě CENAJ0. 
Investor: Geologická služba MOPU, Madrid. 
Projektant: SYNC0NSULT,Madrid. 
Dodavatel:  GEOINZA,S. L., a EGT Horsky. 
Rozsah: Dokumentace 8- mi vrtů z přehradního profilu. 
Cena: 800.000 Pt, Termín: 1992 
 

Testificación de los sondeos en la presa CENAJO.  
Geofyzikální karotáž vrtů pro přehradu CENAJO. Investor: Geologická služba MOPU, Mad-
rid. Projektant: SYNCONSULT, Madrid. Dodavatel : GEOINZA,S.L a GMS Praha. 
Rozsah: Karotáž 5 vrtů v přehradním místě Cenajo. 
Cena: 1.200.000 Pt,  Termín: 1993 
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Acesoramiento geotécnico durante de la construcción de la Presa Val. 
Geotechnické poradenství při výstavbě přehrady Val. 
 Experti: Otto Horský a Angel García Yagüe. 
Investor: Confederación Hidrográfica del río Ebro. 
Dodavatel: GEOINZA,S.L,  Otto Horský 
Cena: 800 000 Pt, termín: 1992 - 1993 
 
GENAL - Investigación Geofísica de yacimientos de grava en el valle del río Genal. Geo-
fyziklní průzkum ložisek štěrku v údolí řeky Genal. 
Investor: Ministerstvo veřejných prací — Madrid 
Projektant: EYSER , Madrid. 
Dodavatel: Vodni Espaňola,a.s. a GEOTEST Brno. 
Cena: 2 600 000 Pt., termín: 1993. 
 

Testificación geofísica de los sondeos Carretera Zafra - Sevilla. 
Geofyzikální karotáž vrtů pro silnici Zafra - Sevilla. 
Investor: Ministerstvo veřejných prací, Madrid. 
Projektant:  GETINSA,S. A , Madrid. 
Dodavatel : GEOINZA,S .L. a GMS Praha. 
Rozsah: karotáž 6-ti vrtů v trase silnice a korelace mezi fyzikálními a geotechnickými para-
metry. 
Cena : 1.500.000 Pt. Termín: 1993 
 

Testificación geofísica en el trazado de túneles de la Cuesta de la Media Fanega. 
Geofyzikální karotáž vrtů v trase tunelu Cuesta de la Media Fanega. 
Investor: Ministerstvo veřejných prací, Madrid. 
Projektant: GETINSA,S. A., Madrid. 
Dodavatel: GEOINZA, S. L a  GMS Praha. 
Rozsah: karotáž 3 vrtů v trase tunelu. Cena: 350.000 Pt Termín : .1993 
 

Estudio geofísico del vertedero Lazareto - Tenerife. 
Geofyzikální studie skládky Lazareto - Tenerife. 
Investor: REPS0L, S. A. 
Projektant: INTEXA,S. A., Madrid. 
Dodavatel: GEOINZA,S. L a GMS Praha. 
Rozsah : Vertikální elektrické sondování, karotáž vrtů,komplexní interpretace rozvrstvení a 
mocnosti skládky, izolinie podloží 
Cena : 1.800.000 Pt Termín : 1993 
 

Mediciones geofísicas para la presa "Presa Pontillon do Castro"en Pontevedra. 
Geofyzikální studie pro přehradu Pontillon do Castro v Pontevedře.  
Investor: Gines y Navarro, S. A. 
Projektant : Dpt.Técnico Gines y Navarro, S. A. 
Dodavatel : GEOINZA,S.L a Geotest Brno, Hornický ústav ČSAV, Ing.Novosad IG/EG  
Rozsah: studium vlivu odstřelu blízkého kamenolomu na přehradní hráz , seizmická tomogra-

fie tělesa hráze.Termín: 1993, Cena: 6.000.000 Pt 
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Estudio de las vibraciones generadas por las voladuras en la cantera cercana a la presa 

de Pontillón do Castro. 
Studium vibrací vyvolaných odstřely v kamenolomu v blízkosti přehrady Pontillón de Castro. 

Investor: Gines y Navarro, S. A. 

Projektant: Dpt.Técnico Gines y Navarro, S. A. 

Dodavatel: GEOINZA,S. L. 

Rozsah: Studie zpracovaná na základě výsledků geofyzikálních měření GEOTESTU Brno. 
Cena: 800.000 Pt Termin: 1993 

 

Testificación geofísica de los sondeos en la presa Romeral-Murcia. 

Geofyzikální karotáž vrtů na přehradě Romeral-Murcie. 

Investor: Ministerstvo veřejných prací, Madrid. 
Projektant: SACYR, S. A. 

Dodavatel: GEOINZA,S. L a GMS Praha. 

Rozsah: Geofyzikální karotáž 6~ti vrtů v přehradním profilu, geotechnická studie. Cena: 
1.2000.000 Pt, Termin : 1993. 

 

Testificación geofísica de los sondeos en la presa VAL. 
Geofyzikální karotáž vrtů na přehradě Val. 
Investor: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Projektant: OBBASCON, S. A. 

Dodavatel: GEOINZA,S. L. a GMS Praha. 

Rozsah: Geofyzikální karotáž 12-ti vrtů z přehradního profilu. 
Cena: 2.500.000 Pt 

Termin : 1993 

 

Estudio ingeniero-geológico de cerrada y vaso del Embalse Arenoso. 
Inženýrsko-geologická studie vodní nádrže Arenoso. 
Investor: Confederación Hidrográfica del Guadalguivir. 
Projektant: SYNCONSULT, Madrid 

Dodavatel: GEOINZA,S. L, Otto Horsky 

Rozsah: povrchová geofyzika (refrakčni seizmika,VES), geologické mapováni a závěrečná 
zpráva. 
Cena: 4.550.000 Pt 

Termín: 1993 
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El estudio de cerradas de los embalses Nacimiento y Canjayar en Provincia Almería. 
Studie přehradních míst Nacimiento a Canjayar v provincii Almerie. 
Investor: EYSER,S. A. 

Projektant: EYSER,S. A. 

Dodavatel: EGT Horsky 

Rozsah: Předběžná studie přehradních míst bez terénních prací. 
Cena: 500.000 Pt, Termín: 1993 

Perforaciones y PPA para la presa Val en Tarrazona. 
Vrtné práce a VTZ v pro přehradu Val u Tarrazony. 
Investor: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Projektant: OBRASCON,S. A. 
Dodavatel: GEOINZA,S. L a GS Ingeniería. 
Rozsah: provedení 12-ti vrtů a VTZ včetně vyhodnocení propustnosti , refrakční seismika. 
Cena: 15.000.000 Pt,  
Termín: 1993-1994 
 
Testificación de los sondeos para el tunel Calatayud - tren de alta velocidad. 
Geofyzikální karotáž vrtů pro tunel Calatayud - vlak vysokých rychlostí. 
Investor: Ministerstvo veřejných prací, Madrid. 
Projektant: GEOCYSA,S. A. 
Dodavatel: GEOINZA,S. L. a GMS Praha. 
Rozsah: Karotáž  5- ti hlubokých vrtů pro trasu tunelu. 
Cena: 1.800,000 Pt,  
Termín: 1993 
 

El estudio del estado actual de los edificios en el casco histórico de Orihuela. 
Studie současného stavu budov v historické části města Orihuely. 
Investor: Ministerstvo veřejných prací, Madrid. 
Projektant: Gines y Navarro, S. A. 
Dodavatel: GEOINZA,S. L  a  Zakládání staveb Praha (Autor: Jašek-Horský ) 
Rozsah: Dokumentace 66 staveb a Episkopálního paláce na obou stranách řeky Orihuely, jako 
podklad před zahájením stavebních prací a trvalý technický dozor chování staveb během pro-
vádění Jet Grouting. 
Cena: 6.000.000 Pt 
Termín: 1993 
 

Entibación del encauzamiento del río Segura con Jet Grouting a su paso por Orihuela. 
Zapažení řečiště řeky Segura technologii Jet Grouting v městě Orihuela. 
Investor: Ministerstvo veřejných prací, Madrid. 
Projektant: Gines y Navarro, S. A. 
Dodavatel : GEOINZA S.L. a Zakládání staveb Praha. 
Rozsah: Zapažení 550 m dlouhého úseku v historické části města Orihuely technologií Jet 
Grouting. 
Cena: 260.000.000 Pt 
Termín: 1993 - 1994 
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Mediciones geofísicas en el río Guadalmez.  
Geofyzikální měření na řece Guadalmez. 
Investor: Confederación  Hidrográfica del río Guadalmez. 
 Projektant: EYSER, Madrid.  
Dodavatel: EGT Horsky a Geotest Brno, a.s. 
Rozsah: Geofyzikální průzkum mocností a složení kvartérních sedimentů v 60 km úseku řeky 
a stanovení hloubky podloží. 
Cena: 4.000.000 Pt 
Termín: 1994 
 
Santa Eufemia - Investigación de la estabilidad del dique de la Presa.  
Sledování vlivu lomové těžby na stabilitu přehradní hráze. 
Investor: Ministerstvo veřejných prací — Madrid 
Projektant: EYSER, Madrid. 
Dodavatel: EGT Horsky 
Cena: 1 200 000 Pt,  
Termín: 1994. 
 

Informe sobre la prospección geofísica previa para la autovía en las provincias de Leon -
Lugo. 
Závěrečná zpráva o předběžném geofyzikálním průzkumu pro dálnici v provinciích León – 
Lugo. Geofyzikální průzkum svahové deformace. 
Investor: Ministerstvo veřejných prací, Madrid. 
Projektant: EUROESTUDIOS, S.A. 
Dodavatel: EGT Horsky a Geotes Brno, a.s.. 
Rozsah: Vertikální elektrické sondování a profilování, vyhodnocení. 
Cena: 500.000 Pt 
Termín: 1994 
 
Estudio de contaminación de los suelos en Santa Cruz de Tenerife. 

Studie kontaminace zemin v Santa Cruz de Tenerife. 
Investor: CEPSA,S. A. 
Projektant: EYSER,S. A. 
Dodavatel: EGT Horsky a Geotest Brno, a.s.. 
Rozsah: Povrchové geofyzikální práce, ECOPROBE, studie rozsahu znečištění. 
Cena: 6.500.000 Pt , 
 Termín: 1995 
 
Estudio de imperneabilización del vaso y cerrada de la presa Guiamets (Tarragona). 
Studie utěsnění vodní nádrže a hráze přehrady Guiamets (Taragona) 
Investor: Confederación hidrográfica del Ebro, Zarragoza. 
Projektant a dodavatel injekčních prací: Gines y Navarro, S. A. 
Dodavatel studie: GEOINZA, S. L a AGUATEST PRAHA, a.s. 
Rozsah: povrchové geofyzikální práce (radar, seizmika), karotážní práce, seizmická tomogra-
fie mezi vrty, geotechnický dozor. 
Cena: 20.000.000 Pt.   
 Termín:1994-1995 
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08 - KNIHY OTTO HORSKÝ  
          Books by Otto Horsky 
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Kde lze knihy nalézt, případně zakoupit: 

http://www.kosmas.cz/autor/31011    http://www.databook.cz/horsky- otto     www.klubhz.cz                      

http://www.kniznieshop.cz     www.ckc.cz     www.klubhz.blogspot.cz  www.horsky.org 

Všechny knihy byly vydány v papírové i v elektronické podobě a jsou označeny ISBN. 
 

Elektronické knihy lze zakoupit prostřednictvím internetu zadáním titulu knihy. 
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ABSTRAKTY KNIŽNÍCH VYDÁNÍ: 

Peruánské postřehy  

   Nejvýraznější cestovatelskou osobností, která poznávala Peru a 
Bolívii ve druhé polovině 20. století byl Václav Šolc (1919 – 

1995), ředitel Náprstkova muzea v Praze. V první polovině 60. let 
pobýval na jezeře Titicaca, v polovině 70. let cestoval jádrem inc-

kého impéria a s autorem Peruánských postřehů se tam setkal. 
Mimo jiné právě osobnosti Václava Šolce a Miloslava Stingla 
(1930) proponují autora a jeho Peruánské postřehy s obecným zá-
jmem české a slovenské společnosti o původní kultury andských 
zemí. Všem učarovala Latinská Amerika. Pokusili se, a to úspěšně, 
uskutečnit své představy: navštívit, poznat a popsat pro Evropana 

vzdálené prostory. V těchto souvislostech přinášejí Otto Horského 
„Peruánské postřehy“ svědectví o kontinuitě českého zájmu o mimoevropský kulturní odkaz 
na příkladu Jižní Ameriky. Pro zájemce o dějiny československé hospodářské politiky vůči 
Latinské Americe jsou na příkladu Peru zajímavé a přínosné autorovy informace týkající se 
československých aktivit v andské oblasti.        

Vydavatel: Repronis Ostrava  
Formát A5, barevný obal, 96 stran textu včetně obrázků.   
První  vydání :  ISBN: 80–7329–050–2   © 2004 
Druhé vydání: ISBN  978-80-7329-184-6  © 2008 
Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz 
www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz 

Osm roků na Kubě 

Kuba,Jamaika,Portoriko… 

Který kluk by nesnil o oslnivě krásných dívkách s čokoládovou 
pletí, o omamné vůni tropického koření a o úžasných barvách již-
ních květů… Jména dalekých ostrovů a vzdálených zemí sladce 
zněla v hodinách zeměpisu i mladému studentovi prostějovské 
střední školy, Ottovi Horskému. Nejvíce ho přitahovala Kuba a 
cílevědomě šel za svým cílem. Poprvé přistál v Havaně v roce 

1978 (to mu bylo 40 let). Působil nejdříve jako hlavní poradce pro 
inženýrskou geologii na Ministerstvu stavebnictví v Havaně (až do 
roku 1982) a potom jako vedoucí československé expedice pro 
průzkumné práce projektu přečerpávací vodní elektrárny v pohoří 
Escambray (1984–1988). O tom vypráví jeho kniha. V jejím úvo-

du nastínil velmi stručnou historii karibského ostrova. Do hodnocení politického vývoje po 
revolučním převratu v roce 1959 se však záměrně nepustil. Vždyť Otto Horský je především 
přírodovědcem, geologem a obdivovatelem přírodních krás a lidí z masa a kostí, bez ohledu 

mailto:horsky@horsky.org
http://www.horsky.org/
http://www.horsky.estranky.cz/
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na jejich politické názory. Jako takový si všímá nejen zajímavostí ze života prostých Kubán-

ců, ale například i Fidela Castra a jeho bratra Ramóna, s nimiž se měl rovněž možnost setkat. 
Na nejvyšší místa žebříčku hodnot každé lidské bytosti staví především charakter, pracovitost 
a cílevědomost vedoucí krok za krokem k vytčenému cíli. Povrchní patina politických souvis-

lostí ho nezajímá.  

Vydavatel: Repronis Ostrava  
Formát A5, barevný obal,  180 stran textu včetně obrázků.   
ISBN: 978–80–7329–166–2  © 2008 
Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz 
www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz 

Bájné jezero Titicaca 

Kniha Bájné jezero Titicaca popisuje historii a prehistorii osídlení 
okolí jezera od roku 1200 př. n. l. až do dnešní doby. Zabývá se 
ale i historií jezera v pleistocénu a holocénu, stavem jezera ke 
konci doby ledové až do dnešní doby, vlivem tajících ledovců na 
jezero Titicaca a náhorní plošinu Altiplano, hodnotí ekologické 
problémy jezera v současnosti. V knize je vyjádřen názor, zda 
hrozí či nehrozí zánik jezera v důsledku globálního oteplování, 
dále se autor zabývá otázkou vlivu slunečních skvrn na výšku 
hladiny v jezeře, hodnotí vliv fenoménu El Niňo na jezerní kotli-
nu. Z hlediska běžného čtenáře jsou zajímavé poznatky 
o možném výskytu dinosaurů v dané oblasti, zda existovala At-

lantida v oblasti Altiplana a jak žijí Urové na plovoucích ostro-

vech na jezeře na pokraji třetího tisíciletí. Kromě přírodovědeckých poznatků kniha podá-
vá populární formou vizuální svědectví o krajině a člověku v oblasti jezera, zejména o formě 
života a zvycích místních indiánských komunit.  

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o. 
Formát A5, barevný obal,  150 stran textu včetně obrázků.   
ISBN: 978-80-87313-50-3  © 2010 
e-mail: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz 
www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz 
Knihu lze zakoupit na: www.kniznieshop.cz 
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Nosičem vody v Egyptě 

Tato kniha je krátkou vzpomínkou na účast autora knihy na bu-

dovatelském táboře v Egyptě v roce 1966. Tato krátká, velmi 
dobrodružná, ale i poučná cesta byla prvním naplněním jeho 
tužeb po cestování a poznávání světa. Otto Horský si od dětství 
kladl otázku, proč je svět tak velký a rozmanitý a sám si na ni 
odpověděl: Svět je proto tak velký, aby byl poznáván. Tato krát-

ká epizoda více než měsíčního pobytu v Egyptě v době pozna-

menané blížícím se válečným konfliktem  na Blízkém východě 
pro něj byla velkým zdrojem poučení na politickém kolbišti mezi 
mládeží ze západních a východních zemí a mezi mládeží ze zemí 
t.zv. třetího světa, kteří střídavě kolísali mezi oběma ideologie-

mi. Autor prožil v Egyptě mnohá někdy i nebezpečná dobrodruž-
ství, získal  odborné  zkušenosti z výstavby Asuánské přehrady, zpíval v rozhlase píseň na 
oslavu egyptského  prezidenta Násira a jeden den byl i nosičem vody pro žíznivé účastníky 
pracovního tábora. Ale získal nejen první cenné zkušenosti. Díky účasti na budovatelském 
táboře navázal pevná přátelství, přesahující hranice času i vzdálenosti. 

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o. 
Formát A5, barevný obal,  104 stran textu včetně obrázků.   
ISBN: 978-80-7453-050-0   © 2010 
e-mail: horsky@horsky.org  nebo: 602791425@seznam.cz 
www.horsky.org     nebo: www.horsky.estranky.cz 
Knihu lze zakoupit na: www.kniznieshop.cz 
 

Záhadné jezero Titicaca a Altiplano  

 Odborný zájem českých zemí o Latinskou Ameriku má svou 
staletou tradici. Na jejím počátku stanuly jezuitské misie 17. a 
18. století, na které navázal cestovatelský zájem a hospodářská a 
kulturní spolupráce devatenáctého a dvacátého století. Realizo-

vaný projekt expedice Titicaca.2004.CZ, garantovaný českými 
odborníky z univerzit a odborných pracovišť, byl přednostně 
směřován k popisu současného stavu jezera Titicaca, a to v jeho 
přírodovědném i společenskovědném rozměru. Studie byly za-

měřeny zejména na historicko-topografický popis jezera a jeho 
pevninského zázemí, včetně obrazové dokumentace, od geogra-

fických a biologických souvislostí po zaznamenání současných 
informací o stavu dědictví hmotné kultury a společností obývají-

cích břehy a ostrovy jezera. To je, dokumentace krajiny a přítomnosti člověka tak, jak byly 
nalezeny v roce 2004. Získané odborné poznatky doplňují tradici české latinoamerikanistiky, 
která na sebe upozornila v posledním desetiletí mimo jiné úspěšnou dokumentací pramenů 
Amazonky (B. Janský, 2000), v poslední době pak objevem záhadných skalních rytin nad 
ruinami Incawasi poblíž města Huayatara (O. Horský, 2004) a zejména pak objevem ruin nej-

mailto:horsky@horsky.org
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výše položeného sídelního komplexu na světě, severovýchodně od jezera Titicaca (Barteček, 
2005). Kniha, kromě přírodovědeckých poznatků, podává populární formou vizuální svědec-

tví o krajině a člověku v oblasti jezera, zejména o formě života a zvycích místních indián-

ských komunit. 

Vydavatel: Repronis Ostrava  
Formát A5, barevný obal,  124 stran textu včetně obrázků.  
ISBN: ISBN: 978–80–7329–246–1    © 2010 
Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz 
www.horsky.org     nebo: www.horsky.estranky.cz 
 

Incawasi – sídlo bohů 

 Velký zájem o Peru, který se u autora knihy projevoval již od 
dětských let, ho přivedl ke spoluorganizaci expedice „Titicaca 
2004, CZ“, která, kromě přírodovědeckých, topografických a 
socioekonomických studií, měla podat vizuální svědectví o kra-

jině a člověku v oblasti jezera Titicaca na prahu třetího tisíciletí, 
zejména o formě života a zvycích místních indiánských komunit. 
Kniha „Incawasi – sídlo bohů“, je rovněž jedním z výsledků 
studií realizovaných během expedice Titicaca. Jejich koncepce 
vycházela ze srovnávacích studií na jiných archeologicky vý-
znamných lokalitách, které předcházely vlastním pracím realizo-

vaným následně na jezeře Titicaca. Mezi tyto patří zejména ob-

last kolem města Cuzca, zejména Sacsayhuaman, Puca Pucara, 
Kenko, Tambo Machay, Ollantaytambo, Pisac, mezi dalšími. 

Hodnota některých pracovních hypotéz je demonstrována studiemi přímo v terénu. 

    Základní kapitoly knihy se věnují věhlasné architektuře Inků a materiálům, které používali 
pro výstavbu svých monumentálních staveb, jako jsou svatyně v Kenku, sklady potravin, ad-

ministrativní a obranné stavby, jako jsou Sacsayhuaman, Incawasi a Tambo Colorado, mezi 

dalšími. Představení některých zajímavých ukázek je dokumentováno nejen  autorem  knihy, 
ale i malbami malíře Karla Janáka. Autor  srovnává archeologické pozůstatky v Incawasi, 

poblíž města Huayatara, s podobnými ruinami v Machu Picchu, protože i zde používali Inko-

vé kameny a bloky perfektně opracované na míru. Na tomto místě, na svahu před vstupem 
k ruinám, autor objevil na stěnách skalních formací skalní rytiny a kresby, pravděpodobně 
náboženského významu. Ačkoliv v Peru, hlavně na Altiplanu v údolích mezi horami, je po-

dobných rytin či skalních kreseb registrováno několik set, každý nový a dobře dokumentova-

ný objev je přínosem k lepšímu poznání předkolumbovských kultur. Skalní formace či bloky 
se skalními rytinami z této doby se většinou vyskytují v otevřené krajině, do níž jsou včleněny 
a jsou přístupné jakémukoliv návštěvníkovi. Proto, s dobrým úmyslem, autor knihy varuje 
před nekontrolovaným turismem a doporučuje přijmout rázná opatření k zabránění dalších 
škod. Kniha rozšiřuje znalosti o stopách člověka a o předchozích kulturách, obývajících dneš-
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ní Peru. Svým obsahem se tak přidává k mnoha dalším písemným svědectvím, realizovaným 
českými výzkumníky a odborníky v minulosti i v současnosti. 

Předmluva: Alberto Salas Barahona, velvyslanec Peru v České republice. 
Rozhovor s Otto Horským: Tomáš Vladislav Novák 
Vydavatel: Repronis Ostrava  
Formát A5, pevný barevný obal, 123 stran textu včetně obrázků, celobarevná příloha.  
ISBN: ISBN: 978–80–7329–238-6     © 2010 
Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz  
www.horsky.org   nebo: www.horsky.estranky.cz 
 

  

Paměti 

Tato kniha je milou vzpomínku na šťastná léta autorova dětství, 
prožitá v kruhu milující a mnohačetné rodiny. Tato rodina není 
ledajaká, vždyť maminka pocházela ze šesti sester a tatínek měl 
tři sestry, takže tetiček a strýčků byl bezpočet. Všichni jsme se 
navzájem častokrát  stýkali, vzájemně se navštěvovali a měli se 
rádi. Tato tradice se zachovala doposud a mnozí je  obdivují, jak 
to asi musí být krásné, když se v rodině nevyskytují žádné pro-

blémy, všichni se navzájem respektují a stýkají. Vždyť při vý-
znamných rodinných oslavách se jich někdy sejde až čtyřicet. 
Autor si nevytkl za cíl sepsat všeobsahující paměti, zachycující 
celý jeho dosavadní život, neboť vystihnout krátce jeho složité 
životní etapy v jedné knize by bylo velmi nesnadné. Proto 
v závěru uvádí anotace dalších knih, které takto lze považovat 

za součást jeho autobiografické literatury. Aby ale  představa o jeho životě byla ucelená, za-

řadil jako první kapitolu svůj stručný životní příběh. To proto, že předkládaná kniha je pouze 
vzpomínkou na jeho dětská a studentská léta a jen na první krůčky do života dospělých. Autor 
si také neodpustil nezařadit do těchto pamětí alespoň některé úvahy a zamyšlení, které po-

stupně vznikaly, nesourodě, tak, jak mu přišly na mysl a cítil potřebu je vyjádřit a zachytit. 

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o. 
Formát A5, barevný obal,  204 stran textu včetně obrázků a s doslovem Milana Zatloukala. 
ISBN: ISBN: 978–80–7453–238–2    © 2012 
e-mail: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz 
www.horsky.org     nebo: www.horsky.estranky.cz 
Knihu lze zakoupit na: www.kniznieshop.cz 
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Křivolaké cesty osudu 

Tuto knihu lze považovat za nedílnou součást autorovy autobio-

grafie. Je vzpomínkou na léta jeho působení v Peru, kdy jako 

obchodní přidělenec a vedoucí technické kanceláře při našem 
velvyslanectví v Limě musel zajišťovat rozvoj vědecko-technické 
spolupráce mezi Peru a Československem a zároveň bojoval za 
záchranu života své ženy Olgy, umírající na rakovinu. Je nejen 
ukázkou dobré úrovně peruánských léčebných postupů v této 
oblasti, ale i ukázkou opravdové snahy celé tehdejší českosloven-

ské kolonie v Limě o vytvoření optimálních podmínek pro její 
léčbu a bezproblematické prostředí, významně posilující její psy-

chiku, tak důležitou právě při tomto onemocnění. Autor knihy se 
připravoval na roli zahraničního experta dlouhých čtrnáct let, než  

se v roce 1974 vydali spolu se svojí ženou Olgou  a dcerou Violou vstříc osudovému naplnění 
jejich tužeb. Technickou kancelář se podařilo úspěšně vybudovat a její činnost přinesla a do-

sud přináší své ovoce. Dá se bezpochyby říci, že její uvedení  v život lze považovat za počá-
tek úspěšného rozvoje vědecko-technické spolupráce, zejména v oblastech inženýrské geolo-

gie a geotechniky a ve vodním stavitelství. Život jeho manželky Olgy se však napříč všemu 
úsilí nepodařilo zachránit. Po předčasném návratu do Československa podlehla této zákeřné 
nemoci. 

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o. 
Formát A5, barevný obal,  155 stran textu včetně obrázků.  
ISBN: 978–80–7453–252–8    © 2012 
e-mail: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz 
www.horsky.org     nebo: www.horsky.estranky.cz 
Knihu lze zakoupit na: www.kniznieshop.cz 
 

Buenos días, Espaňa 

Autor knihy se v roce 1967 na základě pozvání Barcelonské 
univerzity zúčastnil stáže na katedře geologie. Současně na 
univerzitě absolvoval spolu s manželkou Olgou letní kurz špa-

nělštiny, organizovaný pro zájemce z jiných zemí. Během po-

bytu v Barceloně  oba navštívili nejen paměti-hodnosti a zají-
mavosti města, ale autostopem projeli i rozeklané pobřeží, Cos-

tu Bravu a navštívili benediktinský klášter Montserrat. Profesor 
Arribas zorganizoval pro autora několik odborných exkurzí na 
přehrady v Katalánsku a v knize jsou komentovány. Po skon-

čení studijního pobytu v Barceloně se oba vydali autostopem 
za poznáním Španělska.  Za naprosto minimální náklady proje-

li autostopem za 8 dní 2 528 kilometrů, navštívili Valencii, 
Alicante, Almérii, Motril, Granadu, Toledo, Madrid a Zarago-

mailto:horsky@horsky.org
http://www.horsky.org/
http://www.horsky.estranky.cz/
http://www.kniznieshop.cz/


122 

 

zu. Autor popisuje nejen neuvěřitelné zážitky z cesty po Španělsku, ale jeho líčení je i doku-

mentem  neobvyklých poměrů ve Španělsku v období Frankovy diktatury. Součástí knihy je i 
rejstřík navštívených míst a lokalit, fotografická dokumentace, bibliografie autora k danému 
tématu a jeho krátký životopis. 

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.  
Formát A5, barevný obal, 122 stran textu včetně obrázků. Cena  139 Kč bez DPH  
ISBN: 978–80–7453–283–2    © 2012 
e-mail: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz 
www.horsky.org     nebo: www.horsky.estranky.cz 
Knihu lze zakoupit na: www.kniznieshop.cz 

 

Jezero o Titicaca na pokraji třetího tisíciletí 

Kniha Jezero Titicaca na pokraji třetího tisíciletí se zabývá 
historicko-topografickým a socioekonomickým popisem jezera 
a jeho pevninského zázemí. Protože samo jezero jak celým 
svým vývojem, tak současností patří neodmyslitelně k celému 

hydrologickému systému altiplana, v němž vzhledem ke své 
velikosti hraje rozhodující roli, úvodní kapitoly jsou zaměřeny 
na celou hydrologickou soustavu Titicaca, Desaguadero a jeze-

ra Poopó a Salar de Coipasa (TDPS). Kniha nejen popisuje his-

torii a prehistorii osídlení jezera a jeho okolí, ale zabývá se i 
jeho vývojem v pleistocénu a holocénu až do dnešní doby. Sna-

ží se najít odpověď zejména na následující otázky: Hrozí jezeru 
jeho zánik vzhledem ke globálnímu oteplování naší planety 
a v důsledku tání ledovců? Hraje důležitou roli sluneční záření 

působící intenzívně na hladinu jezera? Jaký vliv na jezero a jeho okolí má fenomén „El Ni-

ňo“? Dá se zastavit nebo zabrzdit ekologické katastrofě hrozící jezeru v důsledku kontamina-

ce? Mohlo být bájné Tiwanaku někdy přístavem, do něhož tiwanakové přiváželi po jezeře 
velké kamenné megabloky?  Kniha obsahuje komplexní hodnocení geologie oblasti, neboť 
právě geologická skladba území hraje rozhodující roli při rozvoji následných endogenních 
a exogenních procesů formujících morfologický charakter krajiny. Důležitými kapitolami jsou 
ty, které se věnují environmentálním otázkám Titicaca a Altiplana a ekologickým problémům 
Punské zátoky. Pro zpestření se kniha zabývá podrobně životem Urů na plovoucích ostrovech 
na jezeře Titicaca, folklorem dané oblasti, šamanismem, ale i vzdělaností obyvatel a problé-
mům spojeným s horskou nemocí. Závěr knihy patří zahraničním ohlasům, bibliografii a živo-

topisu autora. 

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.  
Formát A5, barevný obal, 239 stran textu včetně obrázků.  
ISBN: 978–80–7453–384–6    © 2013 
e-mail: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz 
www.horsky.org     nebo: www.horsky.estranky.cz 
Knihu lze zakoupit na: www.kniznieshop.cz 
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Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? 

 

Kniha Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? je výsledným shrnu-

tím poznatků a vlastních prací autora realizovaných jak v terénu 
během expedice Titicaca 2004.CZ, tak po návratu do vlasti. 
K sestavení knihy rovněž využil velmi rozsáhlou literaturu, exis-

tující jednak v knižní podobě, jednak na internetu. Kniha bezpro-

středně navazuje na jeho dosud vydané knihy s touto tematikou, 

ale liší se od nich zejména kvalitou zpracování grafické doku-

mentace a vysokou kvalitou tisku na křídovém papíře, 
v barevném provedení a s pevnou vazbou ve formátu B5, který 
umožňuje čitelnost a využitelnost zejména geologických map a 
obrázků a dokumentů. Kniha má 205 stran. Stejně jako jeho 
předchozí knihy se zabývá i historicko-topografickým a socioe-

konomickým popisem jezera a jeho pevninského zázemí a vzhledem k položené otázce, zabý-
vá se i jeho vývojem v pleistocénu a holocénu až do dnešní doby. Přežije jezero Titicaca třetí 
tisíciletí? Tento název autor zvolil záměrně, neboť zejména v posledním desetiletí se rozvíjejí 
diskuze mezi klimatology, archeology a historiky a mezi odborníky různých profesí, zda pře-

žije jezero probíhající globální klimatické změny. Jak autor uvádí v kapitole o vývoji jezera 
v pleistocénu až holocénu, celá náhorní plošina Altiplano prodělala velmi složitý geologický a 
geomorfologický vývoj, doprovázený různě rozsáhlým zaplavením území, až po dnešní jezero 
Titicaca, jehož stáří se odhaduje asi na 12 000 roků. Klimatické změny v dávné minulosti, 
poznamenané několika dobami ledovými a teplejšími meziledovými  interglaciály, byly pod-

statně větší, než je tomu dnes a nikdy nedošlo k zániku jezera nebo k ohrožení jeho existence. 

Z toho se dá usuzovat, že pokud nedojde k zásadním katastrofickým událostem v důsledku 
kolize jihoamerické litosférické desky s oceánskou deskou pacifickou, těžko lze předpokládat, 
že by jen probíhající klimatické změny měly zásadní vliv na existenci jezera. Závěry autora 
jsou v rozporu s názory některých odborníků, kteří předpokládají, že globální změny klimatu 
způsobované člověkem povedou poměrně rychle k jeho zániku. K tomuto závěru došli zejmé-
na na základě údajů o trvalém poklesu vodní hladiny v letech 2005 až 2011. Jak správně autor 
předpokládal, od roku 2012 dochází opět ke zvyšování hladiny jezera na normální úroveň a 
zejména údaje o její výšce v roce 2013 a začátkem roku 2014 jsou přesvědčivé. 

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.  
Formát B5, pevná vazba, celobarevná na křídovém papíře, 205 stran textu včetně obrázků.  
ISBN: 978–80–7453–455–3    © 2014 
e-mail: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz 
www.horsky.org     nebo: www.horsky.estranky.cz 
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„Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí?“  Druhé rozšířené a doplněné vydání 

První vydání knihy na křídovém papíře, v barevném provedení a 
s pevnou vazbou ve formátu B5 se vzhledem k luxusnímu prove-

dení stalo velmi nákladnou záležitostí. Z uvedených důvodů au-

tor přistoupil k vydání knihy v elektronické podobě na DVD 

v pevném a barevném papírovém obalu, čímž se snížily náklady 

na desetinu ceny. Kniha v elektronické podobě je navíc velmi 
praktickou pomůckou pro uživatele, neboť umožňuje u obrázků, 
zejména geologických map a grafů, jejich zvětšení a využití pro 
praktické účely. Svojí nízkou cenou se stala přístupnou i studen-

tům a všem zájemcům o problematiku jezera Titicaca. Elektro-

nická podoba knihy navíc umožnila její rozšíření o některé nové 
kapitoly a doplnění dalších barevných fotografií. Většina těchto 
autorových fotografií byla i součástí několika výstav v české a 

slovenské republice a byla publikována v knihách či různých časopisech. 

Druhé doplněné a rozšířené vydání  
Vydavatel:  Jan Sojnek, reklamní produkce.  
Stran 226 včetně barevných obrázků, fotografií, grafů a tabulek. CD v pevném barevném papírovém 
obalu A5.  ISBN: 978-80-905336-2-2   © 2014 
Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz  
www.horsky.org   nebo: www.horsky.estranky.cz 

Cestopisné črty z levé a pravé kapsy 

Cestopisné črty z levé a pravé kapsy. Proč asi tento název kni-

hy? Je to jen náhodný výmysl nebo smysluplný záměr? První 
pokusy autora knihy o psaní cestopisných zápisků se datují do 
roku 1961, kdy uveřejnil několik článků v místních novinách 
Rozkvět Novojicka. Byl to popis jeho návštěvy ostrova Západ-

ních Slovanů, Rujany a ostrova Hiddensee v Baltském moři.  
Bylo to svědectví jeho prvního „výletu“ do zahraničí, tehdy ještě 
s partnerkou, později manželkou Olgou. V letech 1961 až 1976, 
až do jejího předčasného skonu, společně absolvovali ještě 
mnoho zahraničních cest, z nichž některé jsou zaznamenány 
v samostatných knihách autora, jiné dosud jen v rukopisných 
poznámkách, některé v této knize. Mezi ně patří črta z návštěvy 
muzea inkvizice v Limě v roce 1975 a neuvěřitelné zážitky geo-

loga, loretánce Manuela Córdovy – Ríose, který byl zajat Indiány v peruánské džungli a po 
více než desetiletém zajetí se mu podařilo uprchnout. To je tedy obsahem první části knihy 
s názvem „Cestopisné črty z levé kapsy“. „Cestopisné črty z pravé kapsy“ jsou již pozdějšího 
data. Protože v posledních dvou desetiletích minulého století autor knihy působil většinou 
v zahraničí a tyto zkušenosti a zážitky již popsal v samostatných knihách, v předkládané knize 
uvedené črty jsou zajímavými zážitky z jeho krátkých služebních cest v novém tisíciletí.  Pro-
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tože je geolog, ale i znalec některých jiných oborů, nejedná se v této knize jen o běžný cesto-

vatelský popis navštívených zemí či lokalit, ale i o osobní postřehy a poznatky z návštěvy 
Velikonočního ostrova, kde se vyjadřuje k záhadě částečně pohřbených a po svazích posou-

vaných soch Moai, z návštěvy leprosária a Hemingwayova muzea na Kubě, z návštěvy Yu-

catanského poloostrova v Mexiku, kde se zabývá i otázkou  zániku mayské kultury a vyjadřu-

je se k otázce konce světa dle mayského kalendáře. Velmi zajímavé jsou jeho postřehy z  od-

borné návštěvy gigantického hydroenergetického díla Itaipú na řece Paraná v Brazílii a 
v Paraguay a z magických vodopádů Iguazú na řece Iguazú v Argentině. Jeho vyprávění o 
zvláštních zážitcích při návštěvě indiánské misie San Ignacio Mini v Argentině či z jeho hu-

manitární mise při cestě do Gomelu v Bělorusku zní pochybovačně, ale jsou pravdivé.  Autor 
zahrnul do této části knihy i osobní vyznání k cestovatelům Hanzelky a Zikmunda a složitou 
cestu vedoucí k udělení státního ocenění cestovatele a mořeplavce Eduarda Ingriše peruán-

skou vládou. 

     Kniha obsahuje u některých kapitol i vybrané pasáže z cestopisných zápisků jeho kolegy, 
geofyzika, docenta RNDr. Pavla Bláhy, DrSc a kapitolu světově uznávané dermatoložky 
MUDr. Hany Zelenkové, CSc, členky prestižního klubu H+Z,  „Rok 2009 na cestách“, s níž 
autor knihy v posledním desetiletí absolvoval mnoho odborných zahraničních cest. Kniha je 
doplněna autorovou bibliografií a anotacemi jeho knih s cestovatelskou tematikou. 

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.  
Formát A5, barevný obal, 224 stran textu včetně obrázků.      
ISBN: 978–80–7453–517–8    © 2014 
e-mail: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz 
www.horsky.org     nebo: www.horsky.estranky.cz 
Knihu lze zakoupit na: www.kniznieshop.cz 
 

 

Curriculum vitae. Monografie  
 

Autor této monografie se v průběhu své celoživotní praxe inže-
nýrského geologa dostal jako zodpovědný řešitel k řadě vý-
znamných projektů a staveb, důležitých nejen z lokálního, ale 
celostátního, někdy i mezinárodního významu. Některá díla zů-
stala jen v dokončených projektových řešeních, řada z nich však 
byla vybudována a jsou vizitkou dobré práce nejen autora této 
knihy, ale i mnoha dalších inženýrských geologů, projektantů a 
stavitelů. Stačí jmenovat naši první dálnici, moravský úsek z 
Prahy do Brna, přečerpávací elektrárnu s přehradami Dalešice a 
Mohelno, přehrady Josefův Důl, Slezská Harta, přečerpávací 
elektrárnu Centro Cuba a tepelnou elektrárnu Santa Cruz del 
Norte na Kubě, projekty v Peru a ve Španělsku. Některé z nich 
jsou v knize komentovány a je uveden jejich popis včetně bohaté 
literatury autora. Z tohoto pohledu lze využít autorovy zkušenos-

ti z odborné praxe a dohledat i publikace jiných autorů týkající se komentovaných staveb. 
Autorova monografie je svědectvím o tom, co se v druhé polovině minulého století a začát-
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kem nového tisíciletí udělalo ve prospěch společnosti a pro representaci našeho státu v zahra-
ničí a může být motivací pro nové generace mladých odborníků.  
Autor knihy měl od nepaměti zásadu, že výsledky odborných prací je třeba popularizovat, aby 

se dostaly do široké veřejnosti, neboť tato má na ně nejen právo, ale může svými kladnými 
postoji k nim ovlivnit jejich realizaci. Proto nejen psal o svých odborných zkušenostech a o 
svých zážitcích z cestování, které je běžnou součástí práce geologa, ale o nich i přednášel, 
vystupoval v rozhlase a televizi, psal scénáře, organizoval výstavy svých fotografií. V jeho 
monografii jsou všechny aktivity přehledně zaznamenány, včetně rekapitulace všech zahra-

ničních cest a pracovních pobytů. Kniha obsahuje kopie zásadních dokumentů, zahraniční 
ohlasy na jeho práce a aktivity a je obohacena rozsáhlou fotografickou přílohou.  
 

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.  
Formát A5, barevný obal, 367 stran textu včetně obrázků.      
ISBN: 978–80–7453–672–4    © 2014 
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Vita est a tortuosis iter 

 
Autorova předchozí kniha Curriculum vitae - monografie 

(©Nová Forma 2016) v papírovém vydání, přehledně komentu-

je nejen dosažené odborné výsledky v profesních aktivitách, ale 
i aktivity vedoucí k popularizaci jeho oboru – inženýrské geo-

logie. Kniha na nosiči DVD Vita est a tortuosis iter - Život je 

klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu, je jejím pod-

statným rozšířením, jednak o další důležité události a pracovní 
výsledky v uplynulém roce 2016, jednak jsou uvedeny 
v přílohách některá zaznamenaná vystoupení v rozhlase a v 

televizi, uvedeny pasáže o jeho činnosti uvedené v knihách ji-
ných autorů, některé jeho úvody a doslovy ke knihám jiných 
autorů, recenze a nekrology významných osobností. Aby před-

stava o jeho životě byla ucelená, zařazuje jako první kapitolu 

svůj stručný životní příběh. Součástí knihy je i bohatá fotografická dokumentace, jednak 
z jeho odborné činnosti, jednak jsou samostatně zdokumentovány jeho některé pracovní či 
cestovatelské expedice. Velmi obsáhlý je soupis odborných publikací vydaných doma a 
v zahraničí, seznam  popularizačních článků a soupis a charakteristika dosud vydaných knih. 
Tabelárně jsou uvedeny všechny jeho cesty do zahraničí, kde celkem strávil zejména při pro-

fesní odborné činnosti 16 roků a nalétal 1 186 200 km, v letadle strávil 1258 hodin, což odpo-

vídá 53 dnů. Součástí knihy jsou i zahraniční ohlasy. Autor touto knihou neuzavírá svůj od-

borný život, cestování a jiné, zejména literární a popularizační  aktivity. Stále v nich pokraču-

je a bude pokračovat, dokud mu to osud a zdraví dovolí. Jeho životní filozofií je, že každý má 
svůj osud, ale je třeba mu k jeho naplnění upravit cestu. Sám za námi nepřijde, je třeba být 
vždy připraven a vycházet mu vstříc. A potom již jen stačí vytrvale a s odvahou jít za svým 
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cílem a nikdy se nevzdávat. Být adaptabilní a hledat cestu, i když se někdy může zdát, že ten-

tokrát je uzavřena. Na své životní dráze se setkával nejen s vítězstvími, ale i s porážkami. 
Vždy se dokázal zvednout a jít dál a tuto svoji celoživotní filosofii zhmotnil v této knize.  

Formát knihy: Nosič DVD v barevném papírovém knižním obalu 
Vydavatel: Jan Sojnek, reklamní produkce, leden 2017 
Počet stran: 413 + přílohy (rozhlasová a televizní vystoupení, vlastní videoprodukce, pasáže z knih 
jiných autorů, úvody a doslovy ke knihám jiných autorů, recenze) 
ISBN: 978-80-906183-8-1 
Cena: 150 Kč včetně podpisu autora na vyžádání 
 
 

Comendador – Cesta k udělení peruánského řádu 

   Knihu COMENDADOR lze ve své podstatě zařadit mezi 
dosud vydané životopisné monografie autora, mezi něž patří 
zejména jeho kniha Živá monografie, která  je ve své podstatě 
shrnutím jeho celoživotních zkušeností a dosažených výsledků 
na předem stanovené cestě (© 2019). V témže roce, těsně po 
vydání uvedené knihy, obdržel Otto Horský nejvyšší peruánské 
státní vyznamenání, Řád „José Gregorio Paz Soldán“, s titulem 

Comendador, kterým  byl oceněn jeho velký přínos pro kultur-

ní, vědeckou a ekonomickou propagaci Peru v České republice. 

Peruánská vláda zároveň tímto ocenila jeho velký přínos pro 
vzájemný rozvoj vědecko-technické spolupráce na základě  
oboustranné mezivládní dohody, uzavřené v roce 1971, na je-

jímž základě byla v Peru realizována celá řada významných, zejména vodohospodářských a 
hydroenergetických staveb, u jejichž zrodu stál nejen jako iniciátor a koordinátor, ale zúčast-

nil se přímo i jejich realizace. Všechny tyto aktivity, mezi něž zejména patří jeho podíl na 
rozšíření energetického potenciálu vodní elektrárny Machu Picchu, geotechnické studie 
umožňující realizaci podzemní vodní elektrárny Mantaro 3 – Restitucion, projekt pro hydro-

centrálu el Sheque a další projekty, jsou, v knize uvedeny. Jak ve svém předávacím projevu 
peruánského řádu uvedla peruánská velvyslankyně J.E. Liliana de Olarte de Torres Muga, tyto 

realizované stavby zanechají nesmazatelné stopy po mnohá desetiletí jako pomníky přátelské-
ho vztahu k lidu této země. Dále zdůraznila, že jeho účast na vědecké expedici Titicaca. 2004 
CZ vyústila v důkladný historicko-geografický popis peruánského altiplana a jeho více než 
desetileté studium jezera Titicaca bylo korunováno obsáhlou a odborně fundovanou knihou 
„Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí?“ (© 2014). 

   Kniha COMENDADOR tedy doplňuje na konkrétním případě jeho dosud vydané životopis-

né knihy. Ukazuje cestu, vedoucí k udělení peruánského státního vyznamenání „Řád za zá-
sluhy v diplomatických službách, Peru,  José Gregorio Paz Soldán.“ COMENDADOR –  

KOMTUR, Velitel. Je to hodnost udělovaná jednotlivci, který obdrží čestné ocenění  vojen-

ského, politického nebo církevního řádu. Dnes je termín Comendador používán jako výrazný 
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titul cti, poskytovaný lidem vysoké autority, kteří vyčnívají v úsilí pro blaho společnosti, ať 
již vlastní prací, nebo společenskými, politickými, nebo ekonomickými vlivy. Dříve byly tyto 
tituly dávány hlavně církevním, vládním nebo vojenským představitelům. Jednalo se o rytíř-
ský titul, jehož součástí mohlo být buď finanční ohodnocení, nebo darování půdy a staveb, 
která byla oficiálně nabídnuta těm, kteří projevili služby zájmům autority, která jí poskyt-

la.Tradice udělování ocenění a předávání těchto titulů začala v Evropě a existovala po mnohá 
staletí jako strategie k zajištění a zachování dobyté půdy a pro podporu územní expanze. Na-

bytý darovaný majetek (encomienda) musel být Comendadorem  povinně obhajován proti  
útokům  útočníků a nepřátel. Udělení této hodnosti bylo pro monarchy a církev důležitým 
nástrojem k získání vazalských služeb obdarovaných. 

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.  
Formát B5, pevná vazba, polobarevná na křídovém papíře,200 tiskových stran včetně obrázků.  
ISBN: 978–80–7612–297–0    © 2021 
E-mail: 602791425@seznam.cz 
www.horsky.estranky.cz 
Knihu lze zakoupit na: www.kniznieshop.cz nebo jako eknihu u prodejců Kosmas, Palmkniha a dal-
ších. 
 
 

09 - KNIHY ODBORNÉ 
           Professional books 

Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“ 

  

   I když  nová kniha Otto Horského, kterou napsal se svým 
dlouholetým spolupracovníkem, geofyzikem Doc. 
RNDr.Pavlem Bláhou, DrSc, vybočuje z rámce aktivit klubů 
cestovatelů, není tomu tak docela. Zatímco každý 
cestovatelský úspěch je v dějinách cestování zapsán zlatým 
písmem a vzpomínán celá desetiletí, ne li více, cestovatelské 
aktivity spjaté s praktickou či odbornou činností, které jsou 

mnohdy  tou nejlepší vizitkou o vyspělosti a kulturnosti našeho 
národa, zůstávají stranou. Při tom právě inženýrští geologové a 
geofyzici se dostávají do míst, kde se normální turista, ba 
dokonce ani cestovatel, dostanou jen málokdy nebo s velkými 
obtížemi. A o to více, pokud se jedná o výstavbu přehrad čí 
přečerpávacích vodních elektráren, jejichž výstavba se 

projektuje a realizuje většinou v místech, kde lišky dávají dobrou noc. Takže, pokud se 
začtete do knihy autorů Otto Horského a Pavla Bláhy, nebude z toho pro vás vyplývat jen 
poučení „O čem je kniha“, ale dozvíte se mnoho zajímavého i o „hodných“ přehradách, které 
sloužily a slouží lidstvu bez problémů a k jejich prospěchu (např. přehrada Angat na  

 

http://www.horsky.estranky.cz/
http://www.kniznieshop.cz/


129 

 

Filipinách zásobuje vodou 15 milionů obyvatel), ale i o „zlých“ přehradách, které, jako třeba 
v případě přehrady Vaiont v Itálii, znamenaly v důsledku katastrofy (1963) nejen velké 
ekonomické škody, ale i obrovské ztráty na lidských životech. V případě Vaiontu zahynulo 
během katastrofy více než 3500 lidí a ze zemského povrchu bylo zcela smeteno městečko 
Longarone.Takže, milí cestovatelé, i když je kniha určena hlavně pro odborníky, geology, 
přehradáře, investory, nechceme vás od ní odradit. Oba autoři navštívili mnoho přehrad 
v mnoha zemích světa a většinou na  nich i pracovali jako hlavní řešitelé, nebo experti. 
Můžeme jmenovat jen některé, jako jsou Španělsko, Peru, Filipíny, Kuba, Egypt, Itálie, 
Francie, Rakousko, bývalá Jugoslávie, Albánie, Uzbekistán, Kirgizstán, Tadžekistán, 

Kurdistán, Bulharsko, Polsko a další země. Jistě vás zaujme velmi bohatá barevná obrazová a 
fotografická dokumentace vodních děl, která je zajímavá i pro ty, kteří se nikdy touto 
problematikou nezabývali. Ostatně, v předchozích knihách, které již byly na stránkách 
informací Českého klubu cestovatelů a na stránkách klubu www.ckc.cz publikovány, šel nato 
Otto Horský obráceně. Napsal cestopisné povídání a do něj zasadil velké vodní stavby, jako 
třeba v knize „Peruánské postřehy“, kde pojednává o rozšíření energetického potenciálu 
hydrocentrály Machu Picchu či o sanaci skalního zřícení na řece Mantaro, nebo v knize „Osm 
roků na Kubě“, v níž pojednává o některých přehradách, kde působil jako expert, či v druhé 
obsáhlé části této knihy o inženýrskogeologickém průzkumu pro největší stavbu na Kubě, 
přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray.A jak vidíte z uvedeného 
názvu knihy, příroda na celém světě je tak složitá, že i my jsme se poučili. 

Vydavatel: Repronis Ostrava  
Formát B, pevná vazba, celobarevná na křídovém papíře, 226 stran textu včetně obrázků, fotografií a 
tabulek, spoluautor doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. 
ISBN: 978–80–7329–207–2  © 2008 
Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz 
www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz 
 

Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“ 
Druhé rozšířené a doplněné vydání knihy na DVD a v elektronické podobě. 
 

Začátkem března roku 2009 vydalo nakladatelství REPRONIS 
v Ostravě odbornou knihu „Inženýrskogeologický průzkum pro 
přehrady, aneb co nás také poučilo“. Kniha pojednává v celé šíři 
problematiky o všech průzkumných metodách, které oba autoři 
při průzkumech pro přehrady aplikovali a uvádí praktické postu-

py a návody. Za velmi cenné a novátorské lze považovat zejmé-
na tu skutečnost, že více než teorii se oba autoři věnují praktic-

kým příkladům, převážně z vodo-hospodářských staveb, kde 
prováděli průzkumné práce, nebo ze staveb, kde pracovali jako 
poradci, či je prostě jen navštívili a dokumentovali. Kniha se 
záhy stala nepostradatelnou pracovní pomůckou při průzkumu 
pro přehrady a osvědčila se i jako vysokoškolská učebnice. 

http://www.ckc.cz/
mailto:horsky@horsky.org
http://www.horsky.org/
http://www.horsky.estranky.cz/
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V roce 2009 byla navržena na  udělení literální ceny nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňka 
Hlávkových“ za nejlepší publikaci v oblasti vědecké literatury. I když kniha v papírové podo-

bě byla vydána v nákladu 1000 výtisků, dnes se dá říci, že je v podstatě až na pár výtisků ro-

zebrána. Proto se oba autoři rozhodli zpracovat druhé, rozšířené a doplněné vydání. Upřed-

nostnili její vydání v elektronické podobě, neboť takto se kniha stane ekonomicky dostupnou i 

studentům vysokých škol, případně i běžnému zájemci o vodní stavby. Toto nové vydání je 
rozšířeno o tři velmi důležité kapitoly, a to: 2.4 Přehrada Itaipu, 9.3 Přehrady speciálního vy-

užití  a 9.4 Zanášení vodních nádrží. 

Vydavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 
Stran 292 včetně barevných obrázků, fotografií , grafů a tabulek. CD v pevném barevném papírovém 
obalu A5. Spoluautor doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. 
ISBN: 978–80–248-3437-5   © 2014 
Knihu lze zakoupit na: 602791425@seznam.cz 
 www.horsky.estranky.cz 
E -knihu u různých vydavatelů, např. Kosmas, Palmknihy atd. 

 

 

The Application of Engineering Geology to Dam Construction or “What Experience Has 
Taught Us” 

            

  Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“ v anglickém jazyce. 

 
The present publication is intended for those interested in the 
procedures used and the problems encountered in carrying out 
engineering-geological surveys for the design and construction 
of dams. The intention is to provide a basis for technical dia-
logue between engineering geologists, geophysicists, hydro-
geologists, geotechnicians and other specialists on one hand, and 
investors, planners and designers on the other. The book should 
also be of use to those involved in the operation and manage-
ment of dams and reservoirs. The book has been designed so 
that it can be used as a text in colleges and universities. It sum-
marizes the results of work carried out by the authors, one an 
engineering geologist and the other a geophysicist, at different 
dam sites in the Czech Republic and abroad. Both authors have 
had a long career serving as experts or consultants in engineer-

ing-geology, and have visited many dam projects in other countries. This book is the outcome 
of their combined theoretical and practical experience.  

The book consists of an introduction, a conclusion, and eight technical chapters. In all of 
them, the authors have placed special emphasis on practical examples, since the scope of the 
tasks involved in carrying out and interpreting the results of engineering-geological surveys 
can best be understood by using case studies to illustrate the techniques used and the problems 
encountered. An effort has been made not to become too deeply involved in the theoretical 
background to the subject. Rather than dictating rigorous rules and standards, an attempt has 
been made to illustrate scenarios that might be encountered within the planning of a project 
and the operation of a dam. The authors have especially drawn attention to circumstances, the 

http://www.horsky.estranky.cz/
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neglect of which can lead to significant increases in the costs of dam construction and that, in 
some cases, may make the operation of a dam impossible.   

In the introductory chapters the basic criteria for the choice of dam design are discussed 
in relationship to the characteristics of the selected site. The roles of geology, geomorphology, 
climate, ecology, and other features that affect the selection of the site for a dam are dis-
cussed. The basic principles and tasks of engineering-geological surveys for dam sites are 
described. Importance is placed on the division of the survey into stages corresponding to the 
design stages, as well as on the requirement that the survey must take account of all factors 
that affect safety during dam construction. Great attention is paid to the strategy of the survey, 
including a detailed list of the separate tasks involved. An important task of the book has been 
to draw systematic attention to the technical specifications and the planning of survey work, 
in which the investor, the designer, or simply the client who contracted the survey formulates 
the basic requirements that the survey should meet. The procedures used for engineering-
geological mapping of the area of a hydro-engineering structure are described in detail paying 
special attention to the dam site itself. The method used to compile special-purpose engineer-
ing-geological maps is also explained. The scope of both preliminary and detailed hydro-
geological surveys is described together with the methods used to check the condition and 
correct function of hydrogeological boreholes using geophysical techniques, TV cameras, etc. 

In the second part of the book, the applications of geophysical measurements at various 
stages of a survey are explained. The use of particular geophysical methods to solve specific 
problems is illustrated by case studies. Emphasis is placed on the importance of collaboration 
between the engineering geologist and the geophysicist in defining the problems to be solved, 
and planning and carrying out the tasks required by the survey. A description of the scope of 
direct survey work follows, paying special attention to the study of the site directly affected 
by the construction of the dam itself and to the delineation of the area to be covered by the 
preliminary and detailed surveys. The methodology used for comprehensive documentation of 
exploratory workings is assessed in great detail. The authors also pay particular attention to 
the general principles governing a geotechnical survey, and the methods used to carry it out. 
The main types of field and laboratory geotechnical tests are described. An important sub-
chapter deals with the systematic correlations and the empirical relationships between the 
mechanical and physical properties of rocks.  

In the last section of the book, the procedures used for engineering-geological surveys of 
the backwater areas of dams are described. Special attention is given to the modification of 
the banks of water reservoirs by processes of abrasion, suffosion and landslides. The methods 
used to map and monitor these effects are described and examples of remedial procedures 
used to counteract these geodynamic processes are given.  

In this book the authors have done their best to describe the procedures used for the engi-
neering-geological and geotechnical surveys of dam sites and backwater areas, drawing atten-
tion to the problems that can be encountered in the design and construction of dams. The rec-
ommended working procedures have been described systematically. All the problems ana-
lysed in this book and the methods used to solve them are illustrated by practical examples. 
The authors trust that their experience of engineering geology and its applications gained over 
many years and described in this book will be of interest not only to experts, but also to stu-
dents and the wider public interested in the global management of water resources. 
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Vydavatel: Repronis Ostrava  
Rozšířené a doplněné vydání knihy „Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také 
poučilo“ 
Formát B5, pevná vazba, celobarevná na křídovém papíře, 296 stran textu v anglickém jazyce, včetně 
obrázků, fotografií a tabulek. Spoluautor doc.  RNDr. Pavel Bláha, DrSc 
ISBN: 978–80–7329–278–2  © 2011 
 
Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz 
www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz, nebo jako knihu elektronickou.po zadání titulu kni-
hy.přes internet. 
 

 

The Application of Engineering Geology to Dam Construction, or “what experience has 
taught us” 

Druhé rozšířené a doplněné vydání knihy v elektronické podobě. 
 

Po úspěšném uvedení knihy v angličtině - dnes je již ve více než 
padesáti zemích světa, vydala v roce 2014 Univerzita 

Komenského v Bratislavě její přepracované a doplněné vydání 
v elektronické podobě. Toto druhé vydání knihy obsahuje 
i poznatky obou autorů z pracovní návštěvy nejvýkonnějšího 
hydroenergetického díla na světě, přehrady Itaipú v Brazilii a 

Paraguayi (2013). Tato kapitola je zde zpracována velmi 
komplexně a může sloužit jako základní informace jak pro 
běžného cestovatele, tak pro odborníky, kteří hodlají toto dílo, 
hodné zařazení mezi technické divy světa, navštívit. Kniha 

obsahuje 321 stran a desítky barevných fotografií, obrázků a 
tabulek. Všechny popisované přehrady jsou v tabulce uvedeny 

včetně souřadnic, takže je snadné je dohledat a navštívit. 
Podrobné informace možno získat od autorů na adrese: horsky@horsky.org 

nebo blaha@geotest.cz 

The English book edition in hardback was published in 2011 in a print run of 1000 copies and 

is already 90 % sold out. This book editionon a CD is supplemented by certain other sub-

chapters and knowledge. 

Vydavatel: Univerzita Komenského v Bratislavě. 
Stran 321 včetně barevných obrázků, fotografií, grafů a tabulek. CD v pevném barevném papírovém 
obalu A5. Spoluautor doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. 
ISBN: 978–80–223-3596-6    © 2014 
Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz 
www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz 
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Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 
Inženýrsko-geologický průzkum pro hydrotechnické stavby 
 

 

El estudio Ingeniero - Geológico y Geotécnico del lugar del 
emplazamiento de una presa y de embalse es una tarea 

progresiva y continua, e sin ninguna duda, muy seria e 

importante. Comienza por el análisis de la documentación y 
termina con la auscultación de la obra en servicio. La progresión 
de tareas comprende etapas bien definidas, correspondientes con 

etapas del proyecto de la obra. Precisamente para las etapas 

iniciales, los que son de mayor importancia para el desarrollo del 

proyecto, se propone por este instructivo una sistemática de 
trabajo, definiendo en general las tareas que forman parte de 

cada etapa, estableciendo las premisas y pormenorizando cada 

investigación en particular. Aunque este instructivo el autor 

terminó escribir en el aňo 1983 y era impreso por primera vez por el Büró Geológico Checo, 
es decir, hay que calcularlo como el trabajo bastante viejo y en muchos sentidos superado, 

presentamos su nueva edición, agregando algunos anexos. Es por la razón siquiente: los 
métodos y sistemática de trabajo de las investigaciones ingeniero geológicas y geotécnicas 
para las presas y embalses presentados en este libro son modernos e innovadores y no se han 

cambiado tanto. Lo que sí, lo que ha logrado mucho desarrollo gracias a la modernización de 
equipos y de técnicas de investigación, es  geofísica aplicada a la construcción. 

Métodos modernos de las investigaciones geofísicas para las obras hidrotécnicas 
presentados  en este libro en el anexo, lograron el desarrollo tan exitoso gracias a la 

colaboración muy estrecha entre geofísico prof. RNDr. Pavel Blaha, DrSc e ingeniero geólogo 
Ing. Otto Horsky, CSc. En el libro presentamos además de muchos ejemplos prácticos de las 
repúblicas Checa y Eslovaca también ejemplos de los trabajos concretos de Peru, Cuba, 

Espaňa y de varios otros países. Es por la razón, que el autor del libro trabajó tres aňos en 
Espaňa y cuatro aňos colaboró con los especialistas cubanos como el Asesor Principal del 
Ministerio de las Construcciones de Cuba y los cuatro aňos más como el jefe de las 
investigaciones para la Hidroacumuladora en el Escambray.  

Vydavatel: Geotest Brno, a.s. 
Formát A4, barevný obal, celobarevná kniha na křídovém papíře, 290 stran textu včetně obrázků, 
fotografií, grafů a tabulek.  
ISBN: 80-239-1679-3   © 2003 
Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz 
www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz 
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Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 
Kniha na nosiči DVD 

 

Vzhledem k vysokým nákladům na tisk 
knihy ve formátu A4 v celobarevné podobě 
a na křídovém papíře a k vysokým 
dopravním nákladům (kniha váží 2 kg), 
bylo přistoupeno i k vydání knihy na nosiči 
CD. To umožnilo její zaslání do mnoha 
zemí světa, v nichž se mluví špa-nělsky. 
Kniha na CD, ale v papírové podobě,  se 
dostala do řady zemí, kde  je pou-žívána 
zejména jako vysokoškolská učebnice na 
některých univerzitách, např. v Peru, v 
Mexiku, ve Španělsku, na Kubě a  v 
Kostarice. Vydavatel: Geotest Brno, a.s 

.Stran 292 včetně barevných obrázků, foto-

grafií, grafů a tabulek. CD v pevném ba-

revném papírovém obalu A5. Autor přílohy „Grupo Geofísico“ prof. RNDr. Pavel Bláha, 
DrSc. 

ISBN: 80-239-1679-3     © 2003 
Informace o knize na: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz 
www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz 
 

Soubor odborných publikací 

Autor  knihy ve svém  Souboru odborných publikací uvádí jen 
ty základní, které charakterizují buď stavební dílo a jeho inže-

nýrsko-geologickou problematiku, nebo jsou to publikace, které 
svým obsahem hodnotí  stav určité inženýrsko-geologické či 
geotechnické problematiky z pohledu doby a nastiňují další 
vývoj oboru v blízké budoucnosti. Dalším kritériem pro zařaze-

ní jeho publikací do souboru bylo hledisko zachování určitého 
odkazu na jím realizované práce a vybudovaná díla u nás a 
v zahraničí v minulých desetiletích. Protože převaha jeho od-

borné činnosti byla směrována hlavně na vodní stavby, většina 
publikací je zaměřena právě na ně a na z toho vyplývající zo-

becňující závěry. Autor dává na vědomí, že v souboru nejsou 

uvedeny všechny publikace, jejichž počet k datu vydání knihy v 
roce 2017 dosáhl 181, z toho 48 v zahraničí, a to ve Španělsku, 

mailto:horsky@horsky.org
mailto:602791425@seznam.cz
http://www.horsky.org/
http://www.horsky.estranky.cz/


135 

 

Brazílii, Peru, na Kubě, v Portugalsku, Holandsku, Řecku, SSSR, Austrálii, Etiopii, Thajsku a 
na Slovensku. Rovněž nejsou uvedeny  skeny zásadních  závěrečných zpráv, studií a výzkum-

ných úkolů, jichž je 182.   

      I když v textové části knihy jsou uvedeny jen vybrané důležité publikace,  vlastní text 
včetně fotografií a obrázků zahrnuje 734 stran. Proto autor musel přistoupit k uvedení obsa-

hem objemnějších publikací či knih v samostatných přílohách. Týká se to zejména vodního 
díla Bawanur v Kurdistánu a několika publikací o peruánských aktivitách, na jejichž realizaci 
se podílel. Do příloh byly rovněž zařazeny power-pointové přednášky, týkající se dané pro-

blematiky a jako bonus jsou uvedeny i tři zásadní knihy, shrnující celoživotní praktické a teo-

retické zkušenosti. Tyto byly vydány jak v češtině, tak ve španělštině a ve spolupráci s doc. 

RNDr Pavlem Bláhou, DrSc v češtině a angličtině. Dvě knihy posledně uvedené, a to Inženýr-

skogeologický průzkum pro přehrady a The Application of Engineering geology to Dam Con-

struction, dosáhly značného mezinárodního uznání a byly nominovány k udělení „Hlávkovy 

ceny“ za nejlepší odbornou knihu roku. Proto v knize autor uvádí jejich druhé doplněné vydá-
ní v jejich úplnosti a v  samostatné příloze  pak recenze a návrhy na udělení ceny Hlávkovy 

nadace.    

       Autor knihy se předem omlouvá čtenářům zato, že některé skeny publikací jsou nekvalit-
ní. Jejich originály, které se zachovaly, byly poškozeny dlouholetým skladováním a jejich 
skenování bylo natolik náročné, že ne vždy se podařilo jednotlivé strany publikací dostat do 
roviny či do perfektně čitelného zobrazení. Za podstatné však považuje, aby byly v knize i 

tyto uvedeny a zachovány tak pro budoucnost, neboť důležitý je jejich obsah, ne grafické či 
formální zpracování. Autor doufá, že tato práce nebyla zbytečná a alepoň někdy v malé míře 
přispěje při hodnocení historie některých našich či zahraničních významných vodních staveb, 
jako jsou bezesporu Dalešice, Slezská Harta, Oravská přehrada, Bawanur v Kurdistanu, 
Corojo, Centro Cuba  a Agabama na Kubě, Orihuela ve Španělsku a jiné. Jak uvádějí některé 
zahraniční recenze, uvedené publikace a zejména kniha “The Application of Engineerig 
Geology to Dam Construction”, jsou  zrcadlem vysoké odborné úrovně inženýrské geologie a 
inženýrské geofyziky u nás v uplynulých desetiletích. Kniha bude jistě přínosem i pro členy 
CKC, neboť v ní nejde pouze o odborný rozměr, ale i pohled na přírodní poměry té které 
studované oblasti u nás a ve světě. 

Formát knihy: Nosič DVD v barevném papírovém knižním obalu 
Vydavatel: Jan Sojnek GALIUM 2017 
Počet stran: 734 + přílohy (Přednášky,Vodní dílo Bawanur, Odborné knihy, Peru, Nekrology, Recen-
ze) 
Informace o knize na: horsky@horsky.org , nebo  602791425@seznam.cz 
 
ISBN: 978–80–906798–0–1 
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Инженерные геологические условия плотины Далешице на реке Йиглава 

вЧешской Республике. 

 

 Tело плотины Далешице является самой высокой плотиной 
в Чешской Республике (100 м) и второй по величине 
подвесной дамбой в Европе (плотина Гура Апелор в 
Румынии достигает высоты 168 м). Свалка резервуара 
упакована с помощью технологии измельченного камня с 
глиняным уплотняющим сердечником. Он достигает 
размеров 384 м, длиной 350 м и шириной 8 м. 

Cтроительство   Далешице началось в 1970 году и 

продолжалось восемь лет. Сначала была построена 
закругленная бетонная база для машинного отделения. 
Форма была выбрана для бетонной плотины. В более 
подробных геологических изысканиях было установлено, 

что окружающая среда не подходит для конкретной плотины, поэтому была выбрана 
насыпная дамба местных материалов. Средняя водонепроницаемая часть выполнена из 
глины. 

Основной целью является источник технологической воды для Дуковanской АЭС, 
которая перекачивается из Мохельнского ВН, кратковременная перегрузка одного 
блока ЦЭДУ, пиковая выработка электроэнергии, долгосрочное выравнивание стока в 
реке, снижение пика наводнения в нижнем потоке, седиментация грязи и рекре-

ационного использования. Совместно с водохранилищем Мохельнo, Далешицкая 
насосная электро-станция мощностью 4 × 120 МВт расположена под плотиной 
Далешице.  

В этом файле я попытался в краткой форме обобщить опыт инженерно-геологических 
изысканий для нашей самой высокой плотиной Далешице, которая является основным 
звеном насосной гидроэлектростанции. Этот материал нельзя рассматривать как 
всеобъемлющую книгу, оценивая все аспекты, связанные с разведкой и проекти-

рованием этого гидротехнического сооружения. 

 Следует помнить, что для выполнения этих чрезвычайно сложных строительных работ 
геологоразведочные и проектные работы проводились в течение десяти лет (с 1961 по 
1970 годa), а само строительство продолжалось восемь лет, до 1978 года. Автор этой 
книги был во главе поисковых и подготовительных работ на решающем уровне в 
течение последних трех лет, с 1968 по 1970 годa. На этом последнем этапе было 
доказано, что строительство легкой бетонной плотины будет представлять собой 
серьезную угрозу безопасности, и поэтому былa построенa каменная плотина с 
глиняным уплотнением. 
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Текст: © Отто Горский.©1972 (отсканированные), ©1974,©2018. 
Cканирование: Отто Горский 
Перевод не сканированных текстов на русский язык: Отто Горский 

Дизайн книги: Отто Горский, Ян Sojnek 

Фото © Отто Горский, www.google.com, архив автора 

Издатель Отто © Горский, 2018 

Отпечатано в Чехии: Ян Sojnek, GALIUM, рекламная продукция, 2018 г. 

ISBN 978-80-906798-9-4. 

Český překlad: 

Inženýrskogeologické podmínky přehrady Dalešice na řece Jihlavě v České republice. 

Tato publikace je shrnutím výsledků inženýrskogeologického průzkumu pro naše největší 
vodní a energetické  dílo, přehradu Dalešice. Její autor stál v čele průzkumných prací 
v posledních třech rozhodujících letech, od roku 1968 do 1970. Podařilo se mu prokázat, že 
výstavba lehké betonové klenbové přehradní hráze by byla při daném projekčním řešení bez-

pečnostním rizikem. Proto poslední dva roky průzkumné práce zaměřil  na výstavbu sypané 
zemní hráze.  

Rozhodnutí opustit ideu výstavby klenbové betonové hráze bylo natolik závažné,  že výsledky 
průzkumu v obou studovaných variantách, to je pro  klenbovou  a sypanou hráz, byly podro-

beny mezinárodní oponentuře v Sovětském svazu. (Hydroprojekt Moskva, 1970). Autor této 
publikace byl do Moskvy vyslán, aby obhajoval toto stanovisko. Celkem 14 významných so-

větských expertů, předních v dílčích oborech přehradního stavitelství, prohlásilo naše rozhod-

nutí opustit výstavbu klenbové hráze a vybudovat hráz sypanou z hlediska budoucí bezpeč-
ností vodního díla za správné rozhodnutí. Předložené výsledky průzkumných a projekčních 
prací byly navíc hodnoceny jako velmi vysoké odborné úrovně. Kladně  bylo hodnoceno pou-

žití novátorských metod průzkumu v aplikaci inženýrské geologie a geofyziky. A právě o tom 
je předkládaná kniha na DVD nosiči, v níž je navíc uvedena v ruském jazyce i celá závěrečná 
zpráva o inženýrsko-geologickém a geotechnickém průzkumu, vodního díla Dalešice, předlo-

žená k obhajobě. Vzhledem k tomu, že v knize jsou obšírně popisovány přírodní podmínky 
geologicky velmi zajímavé oblasti, může být tato kniha velmi zajímavou i pro běžného čtená-
ře. Velkou přírodní zajímavostí je například jedinečná chráněná hadcová step u Mohelna a 
celé bývalé údolí řeky Jihlavy, zajímavé pro turistiku a vodní sporty a známé výskytem sta-

rých historických vodních mlýnů. Po výstavbě přehrady to vše vzalo za své, ale pohled na 
vybudované vodní dílo je přímo úchvatný. 

Autor považoval za vhodné předloženou závěrečnou zprávu naskenovat, doplnit dalšími údaji 
a předložit ji v ruském jazyce na světovém kongresu pro velké přehrady ICOLD,  který se 
konal 1-7 července 2018 ve Vídni. Podrobněji viz kapitola: Sovětská expertíza Dalešické pře-

čerpávací vodní elektrárny - Soviet expertise of pumped storage power plant at Dalešice. 
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Text©  Ing. Otto Horský, CSc 

Překlad neskenovaných textů do ruštiny: Otto Horský 

Grafická úprava a obálka: Otto Horský, Jan Sojnek 

Fotografie © Otto Horský, archiv autora 

Obrázky v textu © Otto Horský  
Vydavatel: Otto  Horský, 2017 

Tisk: Jan Sojnek, GALIUM, reklamní produkce, 2018 

 ISBN 978-80-906798-9-4. 

CUBA CENTRO - Přečerpávací vodní elektrárna na řece Caracusey v centrální části 
Kuby. 

Dnes si již málokdo vzpomene, že Geotest Brno za spoluúčasti  
expertů vybraných i z jiných  podniků, realizoval v dávno minulých 
letech průzkumné geologické práce na Kubě v pohoří Escambray. 
Práce, které svým objemem a rozsahem v celé československé 
historii, alespoň v oboru inženýrské geologie a geotechniky, ne-

mají srovnatelnou obdobu. Tyto práce byly zahájeny již v roce 

1981, kdy odjela na Kubu první expedice Geotestu posoudit čtyři 
různé varianty  umístění přečerpávací elektrárny a jednu z nich 

doporučit pro zpracování prováděcího projektu a pro výstavbu. 
Z jejich názvů Guanayaro,Río Hondo,Hanabanilla a Caracusey, po 
čtyřech měsících geologického průzkumu ve velmi tvrdých terén-

ních podmínkách v málo přístupném horském prostředí, se svahy 

zarostlými místy neprostupnou tropickou vegetací, padla nakonec 
volba na variantu na řece Caracusey.. 

Ale uplynuly ještě další tři roky přípravných prací, než došlo v roce 1984 k zahájení podrobného 
geologického průzkumu na řece Caracusey, kde se postupně vystřídalo více než třicet českosloven-

ských expertů, z nichž převážná většina byla z Geotestu Brno, který tyto práce řídil a koordinoval. 
Tyto práce trvaly celých pět let a po odborné stránce byly bezesporu dobrou vizitkou vysoké odborné 
úrovně našich expertů. Ale nejen to. Řada expertů zde získala mezinárodní zkušenosti a dobré jazy-

kové znalosti, které jsou pro ně dnes významnou devizou. A celá práce, v nevýslovně náročném hor-

ském terénu, s lidmi, dosud málo poznamenanými civilizačními chorobami, prožili i nejedno dobro-

družství.  

Text©  Ing. Otto Horský, CSc 

Překlad neskenovaných textů do čečtiny: Otto Horský 

Grafická úprava a obálka: Otto Horský, Jan Sojnek 

Fotografie © Otto Horský, archiv autora 

Obrázky v textu © Otto Horský  
Digitalizace: Milan Vrchovský, www.digitalizacevhs.com 

Vydavatel: Otto  Horský, 2019 

Tisk: Jan Sojnek, GALIUM, reklamní produkce, 2019 

 ISBN 978-80-88296-07-2. 
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Osobní profil: 

     Ing. Otto Horský, CSc (*1938) – místo působení Brno – český inženýrský geolog, popularizátor 
oboru, cestovatel a spisovatel. Ve svém oboru vykonával poradenskou činnost v Peru (1974–1976), 

současně diplomat a ředitel experimentální technické kanceláře), na Kubě (1974 – 1978), hlavní 
poradce ministerstva stavebnictví), opět na Kubě (1984 – 1988), vedoucí odborné expedice Centro – 

Cuba v Escambray.  V letech 1991 – 1994 pracoval v Madridu  jako generální ředitel česko -španělské 
akciové společnosti působící v geologii. V letech 2010 až 2012 koordinátor projektu přehrady 
Bawanur na řece Sirwan v Kurdistánu. Autor více než 160 odborných publikací doma a v zahraničí 
(Španělsko, Portugalsko, Řecko, Brazílie, Peru, Nizozemsko, Rusko, Řecko, Kuba, Austrálie, Etiopie, 
Thajsko), dále několika televizních scénářů, vystoupení v rozhlase a televizi, autor řady populárně 
vědeckých článků v tisku a časopisech. Převážně pracovně navštívil více než 40 zemí, přednášel na 
Universitách ve Španělsku, Mexiku, na Kubě a v Peru. Účastník vědecké expedice Titicaca 2004. V 

současné době se věnuje kromě poradenské činnosti v oboru doma a vzahraničí hlavně literární práci 
a to jak v oblasti odborné literatury, týkající se vodohospodářských staveb, tak v oblasti popularizace 
vědy a cestování. 

Osobní pofil je uveden u některých vydavatelských domů. 

 

10 – ELEKTRONICKÉ KNIHY 
      Electronic books - Libros electrónicos 
           
První vydání v elektronické podobě. First edition in electronic form  

 

Peruánské postřehy 
Peruvian insights - Recuerdos del Perú 
 

Text © Otto Horský, 2004 
www.horsky.estranky.cz 

Foto © Otto Horský 
© Otto Horský, Martina Nováková, 2004 
© Český cestovatel v Peru, Ivo Barteček, 2004 
1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015 
ISBN PDF formátu: 978-80-87749-39-5 (PDF) 
Konverze do elektronických formátů: 
grafik a webdesignér Lukáš Vik 
www.lukasvik.cz 

Osm roků na Kubě 
Eight years in Cuba - Ocho aňos en Cuba 

 
Text © Otto Horský, 2007 
www.horsky.estranky.cz 
Grafická úprava a obálka © Otto Horský, 2007 
Fotografie © Otto Horský a internet 
1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015 
ISBN PDF formátu: 978-80-87749-45-6 (PDF) 
Konverze do elektronických formátů: 
grafik a webdesignér Lukáš Vik 
www.lukasvik.cz 

 

http://www.lukasvik.cz/
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Nosičem vody v Egyptě 
Water carrier in Egypt - Portador de agua en Egipto 

 
Text © Otto Horský, 2010 
www.horsky.estranky.cz 
Foto © Otto Horský a internet 
Grafická úprava a obálka © Otto Horský 
Kresba © Karel Janák 
1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015 
ISBN PDF formátu: 978-80-87749-44-9 (PDF) 
Konverze do elektronických formátů: 
grafik a webdesignér Lukáš Vik 
www.lukasvik.cz 
 

Bájné jezero Titicaca 

Mythical Lake Titicaca - El Mítico Lago Titicaca 
 
Text © Otto Horský, 2010 
www.horsky.estranky.cz 

Foto © Otto Horský, © Vladimír Šimek, www.google.cz 
Malované obrázky © Quispe S. Gervacio, Karel Janák 
1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015  
Konverze do elektr.formátů: grafik a webdesignér Lukáš Vik 
ISBN PDF formátu: 978-80-87749-49-4 (PDF) 

Incawasi – sídlo bohů 
Incawasi - the seat of the Gods  –  Incawasi -  la sede de los Dioses 
 
Text © Otto Horský, 2010  
www.horsky.estranky.cz 

Foto © Otto Horský, 2010 
Kresby © Karel Janák, 2010 
Předmluva © Alberto Salas Barahona, 2010 
1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015 
lSBN PDF formátu: 978-80-87749-42-5 (PDF) 
Konverze do elektronických formátů: 
grafik a webdesignér Lukáš Vik 
www.lukasvik.cz 

Záhadné jezero Titicaca a Altiplano 
Mysterious Lake Titicaca and the Altiplano - Misterioso Lago Titicaca y el Altiplano 
 

Text © Otto Horský, 2010 
www.horsky.estranky.cz 

Foto © Otto Horský a internet 
Grafická úprava © Otto Horský a Repronis s.r.o. 
Malované obrázky © Karel janák, Quispe S. Gervacio 
1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015 

ISBN PDF formátu: 978-80-87749-47-0 (PDF) 
Konverze do elektronických formátů: 
grafik a webdesignér Lukáš Vik 
www.lukasvik.cz 
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Paměti 
Memoirs  - Memorias 
 
Text © Otto Horský, 2012 
www.horsky.estranky.cz 
Fotografie © Otto Horský, Milan Zatloukal, Ivo Hanák, Vít Chyla 
Obrázky © Otto Horský, Milan Zatloukal 
Grafická úprava a obálka © Otto Horský 
1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015 
ISBN PDF formátu: 978-80-87749-46-3 (PDF) 
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                     Otto (vpravo) v roli Evy ve hře Průmět pravěku do současnosti, 1960 
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           Exhibition of photographs -  Las exposiciones fotográficas 

2005  

Výstava fotografií Expedice Titicaca 2004. CZ – Bratislava 
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va potrvá do 5. 6. 2008. Masarykovo nám. 1. Ostrava 1, 728 41. Otevřeno pondělí - pátek: 
9.00 - 17.00, sobota 9.00 - 13.00 , neděle 13.00 - 17.00. 

2009 

BRNO - Knihy Dobrovský. Výstava fotografií Expedice Titicaca 2004. CZ, organizovaná 
pod záštitou a za přítomnosti velvyslance Peruánské republiky J.E. Dr. Alberta Efraína Salase 
Barahony při příležitosti autogramiády druhého vydání knihy „Peruánské postřehy“. Auto-

gramiáda se konala dne 20 dubna 2009 v knihkupectví DOBROVSKÝ v Brně. 
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2012 

PROSTĚJOV - Výstava fotografií "Peru očima Otto Horského", prostějovského rodáka, geo-

loga a cestovatele a spisovatele, spojená s přednáškou o výzkumných expedicích na Kubě, v 
Peru a ve Španělsku, ale i v dalších zemích. Výstava fotografií byla otevřena od 5.9 do 6. 10. 

2012 v Městské knihovně v Prostějově za finanční podpory Ministerstva kultury. 

2016 

ZÁMEK LETOVICE – trvalá exposice fotografií, vlastní literatury o Peru, informativních 

panelů a artefaktů s názvem: PERU – Padesát let kontaktů a spolupráce. Projekty, expedice a 
objevy: retrospektivní pohled na Peru. Výstava byla otevřena a zpřístupněna veřejnosti dne 1. 
května 2016 pod patronátem Peruánského velvyslanectví v Praze a bude vždy otevřena po 
dobu provozu zámku, to znamená, vždy od 1.května do 31.října. 

 

 

 

      Výstavní sál v obchodním centru Olympia v Brně. Výstava Expedice Titicaca. 2004.CZ - 2006 
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Pozvánky na výstavy 

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY  

pod patronátem města Zlína dovolují si vás pozvat na vernisáž výstavy fotografií spojenou s přednáš-
kou Ing.Otto Horského, CSc, geologa a znalce Peru již od roku 1974 na téma: „PERUÁNSKÉ PO-

STŘEHY“ (Expedice Titicaca 2004) Výstava fotografií bude zahájena vernisáží v pátek dne 19 ledna 

2007, v 15 hodin, ve výstavním sále Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V 16 hodin bude následovat 
přednáška, která vám přiblíží kromě Peru dojmy z náročné expedice na jezero Titicaca v roce 2004. 
Po inaugurační ceremonii bude následovat malé občerstvení. Muzeum jihovýchodní Moravy Hana 
Čubanová Soudní 1, 762 57 Zlín Tel.: 577 004 626 Mobilní: 736 618 618, e-mail:  

h.cubanova@muzeum-zlin.cz . Ing.Otto Horský, CSc Břenkova 28, 613 00 Brno Tel/Fax.: 545 576 460 
Mobilní telefon: 602 791 425 e-mail: horsky@horsky.org www.horsky.org Z webových stránek Muzea 
jihovýchodní Moravy: www.muzeum-zlín.cz/info.htm 

P ř e d n á š k o v ý s á l 19. ledna - 18. března 2007 EXPEDICE TITICACA. CZ 2004 Jedním z účast-

níků expedice byl Ing. Otto Horský, CSc, geolog, cestovatel a spisovatel. A také fotograf, neboť geolo-

gie se bez fotografie neobejde. Vystavený soubor fotografií je jen malou částí pořízené fotodokumen-

tace. Není zaměřen jen na jezero Titicaca, neboť expedice z důvodů srovnávacích studií navštívila 
celou řadu indiánských lokalit pokrývajících větší část Peru. Dá se říci, že tento vystavovaný soubor 
má více charakter dokumentární a teprve potom umělecký. Vernisáž výstavy v pátek dne 19. ledna 
2007 v 15 hodin za účasti autora fotografií v přednáškovém sále. Přednáška k výstavě začíná v 16 
hodin. 

EXPEDÍCIA TITICACA 2004 
Múzeum Andreja Kmeťa v Martine. 
 
Výstava fotografií Ing. Otto Horského, CSc 

Účastnika expedície, geológa, cestovatela, spisovatela a fotografa 

Výstava bude sprístupnená vernisážou za účasti autora. V deň otvorenia výstavy bude prebiehať 
prednáška a premietanie o zážitkoch z expedície, spojená s predstavovaním knihy "Peruánské po-

strehy" (autogramiáda, predaj knihy). 
Kedy: 3.12.2007 o 15 hod. do 10.2.2008 (Prodlouženo do 16.2.2008) 
Kde: priestory Múzea Andreja Kmeťa v Martine. 
 

Cieľom projektu TITICACA 2004 bol historicko-topografický popis jazera. Samotné jazero predstavuje 
jeden z prírodných klenotov amerického kontinentu. Jedným z prvých výsledkov expedície TITICACA 
2004 je objav záhadných skalných obrazcov nad ruinami Incahuasi neďaleko mesta Huaytara a objav 
ruín najvyššie položeného komplexu na svete severovýchodne od jazera TITICACA. 

Výstava je organizovaná pod záštitou Slovenského národného múzea v Martine – Múzea Andreja 
Kmeťa, Spoločnosťou psoriatikov a atopikov SR – Klub Martin, Kanceláriou Zdravé Mesto Martin a 
Merck Serono. Výstava a výťažok z predaja kníh sa uskutočňuje za účelom podpory Denného centra 
pre psoriatikov a atopikov Martin. 

 

www.martin.sk 

www.horsky.org 

http://www.horsky.org/
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OSTRAVSKÉ MUZEUM-POZVÁNKA NA VÝSTAVU 

 

Ostravské muzeum Vás srdečně zve na výstavu fotografií Ing. Otty Horského, CSc, účastníka expedi-
ce, geologa, cestovatele, spisovatele a fotografa "Expedice Titicac 2004". 

Výstava bude slavnostně zahájena v Ostravském muzeu ve středu 23. dubna 2008 v 17.hod. za 
přítomnosti velvyslance Peruánské republiky J.E. pana Alberta Efraína Salase Barahony. Vý-
stava potrvá do 5.6.2008. 

Masarykovo nám. 1. Ostrava 1, 728 41. Otevřeno pondělí-pátek: 9.00 - 17.00, sobota 9.00 - 13.00 , 
neděle 13.00 - 17.00. 

Grantový systém Zdravého města Třebíč       

 

Projekt:  Přichází čas brambor, grantový program "Ekologická - environmentální výchova a 
péče o životní prostředí" 
Akce projektu budou přístupné nejširší veřejnosti, vstup zdarma. Předběžný program: 
Peru, kolébka pěstování brambor včera a dnes – přednáška pro nejširší veřejnost. Přednáše-
jící: Ing. Otto Horský, CSc., pracoval v Peru jako geolog a diplomat a zná i problematiku pe-
ruánského zemědělství. 
Přednáška bude přednesena v Městské knihovně v Třebíči v 17 hodin dne 6 října 2008 
Grantový program Ministerstva kultury ČR 

 
JEZERO TITICACA ZASVĚCENÝM POHLEDEM CESTOVATELE A GEOLOGA 

 
  
Průvodcem touto oblastí nám bude odborník - geolog, působící desetiletí v Jižní Americe a zvlášť 
v Peru, pan Otto HORSKÝ  ( tradičně upouštíme od akademických titulů před i za jménem.) 

 Organizační záležitosti:  

Čas: Středa 3. 6. 2009 v 18 hod  (cca 1,5 hod. přednáška + diskuze) 

Místo: Zasedací místnost  firmy A PLUS BRNO, a.s., Česká 12, Brno 
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EXPEDICIÓN  TITICACA.CZ 2004   

Fotógrafo: Ing.Otto Horský, CSc  

   

   El interés de los países checos por la America Latina tiene una tradición de varios siglos, en 
cuyo principio estuvieron las misiones jesuíticas en los siglos XVII y XVIII a las que siguió un 
interés de los viajeros y exploradores checos y la colaboración económíca y cultural en los 
siglos XIX y XX. 

El proyecto TITICACA.CZ 2004, respaldado por los expertos de las universidades y de los 

centros especiailzados checos, continúa la rica tradición de los estudios iberoamericanos 

checos que, en el último decenio, atrajo la atención sobre sí gracias a la documentación 
exitosa de las fuentes del río Amazonas, entre otras cosas de importancía. 
El proyecto TiTICACA.CZ 2004 se centra, ante todo, en la descrípción del estado actual del 
lago Titícaca en sus aspectos naturales y sociales. El lago de agua dulce mismo es una de las 

joyas del continente americano y la cuna de una de sus civilizaciones más originales e 
importantes - Tiahuanaco, precursor de la civilización incaica. Hasta hoy en día tiene un 
ambiente endémico unido tanto a la herencia del pasado latino-americano como a su presente. 

     El Lago Titicaca es un objetivo tradicional del interes viajero y de investigación. El 
objetivo del proyecto TITICACA.CZ 2004 fue la descripcíón histórico-topográfica del Lago y 
sus alrededores, incluida la documentación visual: desde el contexto geográfico y biológico 
hasta la documentación del estado actual de la herencia de la cultura material y de las 
comunidades que habitan las orillas y las islas del Lago. En breve, su objetivo principal era la 

documentación del paisaje y la presencia del hombre como se encuentran en el aňo 2004. Una 
descripción igualmente compleja, que incluyera las épocas precolombina, espaňola y 
republicana, no se ha realizado en el ámbito checo por los investigadores checos nunca, y tal 
descrípción falta incluso en el ámbito internacional. 

    El otro objetivo del proyecto TITICACA.CZ 2004 es la publicación de la monografía: la 
descripción histórico-topográfica, que será, a la vez, una guía por el espacio del Lago Titicaca 
y por sus alrededores en el aňo 2004. Una parte inseparable será la realización de una série de 
las exposiciones sobre el proyecto, acompaňadas por un catálogo. Aparte de eso, se está 
preparando un libro de viaje en forma popular, destinado al público lector en general. Todas 

las Investigaciones se documentaron, por supuesto, con la fotografia clásica, fotografia digital, 
grabación de video y audio para las necesidades de la presentación enlos medios de 
comunícación, desde los diarios hasta la radio y la televisión. 
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EXPEDITION  TITICACA 2004.CZ 

Photographer: Ing.Otto Horsky, PhD  

     Czech research interest in Latin America has a long tradition beginning with the Jesuits 

missions of the 17th and 18lh centuries. It was developed by further explorations, economic 

and cultural cooperation in the 19th and 20th centuries. 
The Project TITICACA.CZ 2004, guaranteed by the Czech Universities and specialized insti-

tutions authorities, expands the fruitful tradition of Czech research in Latin America which 

was recently proven by successful documentation of the Amazon riverheads. 

 

     The Project TlTICACA.CZ 2004 was in preference oriented to a description of the current 

state of the Titicaca Lake, particularly its natural and social aspects. The Titicaca Lake repre-

sents the jewel of the American continent and the birthplace of one of the most original and 

important domestic cultures, Tiahuanaco. Tiahuanaco, predecessor of Inca Indian civilization, 

is closely tied with the heritage of the South American past and present. Titicaca Lake is a tra-

ditional location for travel and research. Historical and topographic description of the lake 

and its terrestrial hinterland represents the main goal of the TITICACA. CZ 2004 project. The 

research with pictographic supplements will also examine geographical and biological con-

text, contemporary culture and social networks in the area. Similar analysis, which would 

include pre-colonial, Hispanic and republican periods, exists neither in the Czech nor in for-

eign literature. 
 

     The final aim of the TITICACA.CZ 2004 project is monograph, which will provide a his-

torical and topographical description as well as a guidebook of the Titicaca Lake and sur-

rounding area. The project will be followed with exhibitions in the Czech Republic and publi-

cation of a popular travel book orientated to the general public. Obviously, the expedition 

generated classical photograph and digital documentation, video and audio records. All the 

records will be used for presentation in the media. Research outcomes will also be utilized in 

the University lectures and public lessons. 
One of the first results of the Titicaca expedition is discovery of the mysterious figures in 

stones above Incahuasi nearby City Huaytara (O.Horsky, 2004) and discovery of the ruins of 

an Inca City at the highest altitude near Lake Titicaca (I.Bartecek, 2005). 

 Photograph Show of Otto Horsky, participant of expedition Titicaca.CZ 2004 
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                   Prof. Ivo Barteček a Otto Horský, hlavní organizátoři Expedice Titicaca 2004. 
 

Výstavy fotografií Otto Horského ve Zlíně se zúčastnili i cestovatel Miroslav Zikmund,  kulturní atašé  
peruánského velvyslanectví Patrícia Durán a  moje manželka  Marie(v druhé řadě vlevo) . Zlín, 2007. 
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Vernisáž výstavy fotografií Otto Horského ve Zlíně , 2007. Zleva Otto Horský, Miroslav Zikmund, 

manželka  Horského Marie, Patricia Durán. Foto Petr Novotný. 
 

 

                     

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea, Alberto Salas  Barahona, peruánský velvyslanec, 
Otto Horský, Ostrava 2008. 
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Zleva: peruánský velvyslanec Alberto Salas Barahona, Otto Horský, Nina Ingriš (vdova po cestovateli 
EduardoviIngrišovi),legendární cestovatel Miroslav Zikmund, Brno 2009. 

 

 
 

Velvyslankyně Peru Její Excelence paní Marita Susana Landaveri Porturas spolu s legendárním cesto-

vatelem Miroslavem Zikmundem ve Zlíně. Foto Jan Karásek, 2012. 
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Zahájení výstavy „Naši geografové v Peru. Zleva RNDr. Vít Vilímek, peruánská velvyslankyně Marita 
Landaveri Porturas a RNDr. Jan Klimeš.  Zlín, 2012. Foto: OZC, Zlaté jablko. 

 

 

 

S peruánskou velvyslankyní Maritou Landaveri Porturas při přednášce v Institutu Cervantes v Praze, 

12. 5. 2015. 



162 

 

  PERU  
Padesát let kontaktů a spolupráce 

 

POZVÁNÍ na výstavu fotografií Ing. Otto Horského, CSc, inženýrského geologa, spisovatele 
a znalce Peru již od roku 1974, účastníka odborné expedice Titicaca 2004, s názvem: 

 Projekty, expedice a objevy: retrospektivní pohled na 
Peru 

Výstava pod záštitou peruánského velvyslanectví v Praze bude otevřena 
v zámku Letovice od 1. května do konce října 2016. 

         

   Jiří Chromý, kurátor výstavy -  Otto  Horský, autor - Bohumil Vavříček, majitel zámku  
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Trvalá výstava fotografií v zámku Letovice 

 
 
Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií Otto Horského v zámku Letovice, dne 9 září 2016. 
 
. 

 

 

 

 
Vernisáž monitoroval autor výstavy 
Otto Horský. Vedle něj vpravo majtel 
zámku Letovice Bohumil Vavříček, 
J.E. Liliana de Olarte de Torres-
Muga, velvyslankyně Peru, starosta 
města Letovice Vladimír Stejskal, 
kurátor výstavy Jiří Chromý. 
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Trvalá výstava fotografií Otto Horského 
v zámku Letovice. 

 

Název výstavy: Peru -  50 let kontaktů a spolupráce. Retrospektivní pohled na Peru. 

     Výstava Ing. Otto Horského, CSc "Peru - 50 let kontaktů a spolupráce", navazuje fotogra-

fiemi a dokumentací na přednášku autora "Projekty, expedice a objevy - retrospektivní pohled 
na Peru", která byla přednesena pod záštitou bývalé peruánské velvyslankyně J.E. Marity 
Landaveri Porturas a ve spolupráci s "Instituto Cervantes de Praga" v Praze dne12. 5. 2015. 

Výstava zahrnuje jednak fotografie a dokumenty z let 1974 – 1976, kdy jejich autor pracoval 

v Limě jako vedoucí experimentální technické kanceláře a jako obchodní přidělenec, jednak z 

roku 2004, kdy se zúčastnil jako geolog odborné expedice Titicaca. Je doplněna poměrně roz-

sáhlými informacemi o realizovaných projektech, jako byla například realizace rozšíření hyd-

ro-energetického potenciálu vodní elektrárny Machu Picchu, geotechnický průzkum pro pod-

zemní vodní elektrárnu Mantaro Restitucion na řece Mantaro, studie projektu hydroelektrárny 
El Sheque, zajištění stability svahu skalního sesuvu na přehradě Tablachaca a mnoho dalších 

realizovaných projektů.  

     Zkušenosti autora výstavy z padesátiletých kontaktů a spolupráce mezi Peru a Českou re-

publikou mohou být zajímavé nejen pro odborníky, ale i pro současné a budoucí zájemce o 
dějiny hospodářské politiky vůči Latinské Americe na příkladu Peru. Fotografie z expedice 

Titicaca v roce 2004, doplněné o bohatou dokumentaci z následných studií jezera, zachycují 
kromě přírodovědných, topografických a sociologických studií vizuální svědectví o krajině a 
člověku v oblasti jezera a v jeho pevninském zázemí, zejména pak o formě a zvycích místních 
indiánských komunit. Výstava zobrazuje i fotografie z roku 2004 z jiných atraktivních oblastí 
a lokalit Peru, jako jsou Cuzco, Machu Picchu, Ollantaytambo, Pisac, Kenko, Sacsayhuaman 

a další. Autor výstavy objevil na stěnách skalních formací na lokalitě Incawasi poblíž města 
Huayatara skalní rytiny a kresby, pravděpodobně kultovního významu. Jsou dokumentovány 
jak fotograficky, tak kresbami malíře Karla Janáka. Součástí výstavy je i mapa typických 
brouků z oblasti Peru, instalovaná vynikajícím entomologem Ing. Jiřím Chromým. Výstava je 
trvalá a bude postupně doplňovaná o nové výsledky bádání. 
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Výstava fotografií a dokumentů v letovickém zámku. Prvních 5 obrázků t.zv. Peruánská 
chodba, v pozadí se zlatým sluncem (pátý obr.). Níže panoramatický pohled na Letovice. 

 



166 

 

Celý průběh návštěvy paní velvyslankyně Liliany de Olarte de Torres-Muga  v Letovicích a 
vernisáže výstavy, nad níž převzala záštitu, fotograficky zdokumentoval cestovatel Ing. Lumír 
Sochorec a jeho syn Martin.. Před zahájením vernisáže byla přijata společně s ministerským 
radou, Chargé d´Affaires a.i. Oscarem Paredesem a s Otto Horským starostou města panem 
Vladimírem Stejskalem a místostarostou Ing. Jiřím Palbuchtou na Městském úřadě 
v Letovicích. Po asi půlhodinovém přátelském setkání odejeli všichni uvedení na prohlídku 
barokního kláštera Milosrdných bratří spojeného s kostelem sv. Václava a prohlédli si unikát-

ní barokní lékárnu. Slavnostní akt zahájení vernisáže se konal ve velké jízdárně za účasti asi 
120 hostí. Mezi přítomnými rovněž byl druhý tajemník peruánského velvyslanectví, konzul 
Julio Ubillús Ramírez.Kromě paní velvyslankyně a kurátora Jiřího Chromého pozdravili pří-
tomné i starosta města pan Vladimír Stejskal a majitel zámku pan Bohumil Vavříček. Poté 
následovalo promítnutí propagačního filmu o zajímavostech Peru v malém sále zámecké re-

staurace, prohlídka výstavy fotografií Otto Horského a návrat do velkého sálu k peruánskému 
a regionálnímu pohoštění, které bylo zahájeno slavnostním přípitkem piscosaurem za zvuků 
zpěvu „živijó“ slavnou brněnskou mezzosopranistkou paní Táňou Janošovou. O mimořádný 
úspěch celé akce se zasloužili nejen její organizátoři, to jest zejména peruánské velvyslanec-

tví, které zajistilo vlastními pracovníky pozvánky na vernisáž včetně peruánské pohoštění, 
majitel zámku Letovice, kurátor výstavy a zejména paní Olga Miková, která se postarala o 

organizační zajištění akce a o regionální pohoštění. Poděkování patří rovněž sponzorům akce, 
stavební firmě Vymyslický, Geotestu a pivovaru Černá Hora. Za zmínku rovně stojí účast 
velvyslance Ing. Mgr. Jana Žižky s manželkou Evou, člena CKC, prezidenta Money Klubu 

v Praze  a úspěšného spisovatele. Zvláštní poděkování samozřejmě patří Ing. Lumíru Sochor-

covi za pořízenou fotodokumentaci. 

Závěrečná poznámka:  

V důsledku rekonstrukce pravého křídla zámku byla začátkem roku 2019 zrušena t.zv. Peru-

ánská chodba, tedy hlavní část výstavy  Viz. přiložená fotografická dokumentace uvedená 
výše, obrázky č. 1 až 5. Zachována zůstala část výstavy v předsálí entomologického  muzea, 

znázorná částečně na obrázcích č. 6 a 7. Fotografie a obrázky z Peruánské chodby byly po 

dohodě s ředitelem prostějovského státního archívu SOKA, p. Mgr. Oldřichem Václavíkem 
do tohoto archivu předány, včetně popisu všech fotografií česky, anglicky a španělsky (cel-

kem 30 velkoformátových barevných fotografií), takže jsou připraveny k případnému vysta-

vení. Kromě hotových fotografií předáno rovněž DVD, na němž jsou tyto fotografie uvedeny 
ve formátu jpg a je přiložen seznam všech zajímavých fotografií,  jimiž by bylo možno pří-
padnou výstavu doplnit či zkompletovat. 

Také byla SOKA předána kopie mnou pořízeného videofilmu z Expedice Titicaca, celkem 9 

videodisků v celkové době záznamu přesahující několik hodin. Kopii obdrželi rovněž někteří 
účastních expedice, a to: doc. Jaroslav Pavlíček, prof. Ivo Barteček, Ing. Jaroslav Dvořák. 
Mgr. Lenka Zajícová, Mgr. Martina Nováková. SOKA Prostějov byla rovněž předána kniha 
na DVD Expedice Titicaca 2004 z přípravné fáze projektu. 
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13 - POWERPOINTOVÉ PREZENTACE A PŘEDNÁŠKY 
          Powerpoint lectures and presentations 
 
Kromě samostatných  PPT přednášek byla vždy při příležitosti vernisáží výstav fotografií 
přednesena přednáška doprovázená powerpointovou prezentací. V následujícím uvádím pře-

hled některých důležitých prezentací. 

 

1 - Přednáška na univerzitě v Mexico City o inženýrsko-geologických problémech při pro- 

    jekci a výstavbě vodních děl. Mexico, Universidad Autónoma, 05/1982. 
 

2 - Přednášky na Univerzitě v Barceloně na téma: „Jet Grouting“ y su problemática, „Aplica-   

     ción de Técnicas Geofísicas en grandes Obras. Conferencias impartidas en los días de  14 

     y 15   de Diciembre de 1993 

 

3 - Přednáška na Universitě v Barceloně, Španělsko, 16 října 2003 na téma „Próxima expe 
    dición checa Titicaca 2004. CZ“  (Připravovaná česká expedice Titicaca.2004.CZ). 
 
4 - La Paz – Bolívia: El estado de la Geología Aplicada a la Construcción . 
     Stav geologie aplikované na stavebnictví . Presentace současného stavu    inženýrské geologie a 
     geotechniky, aplikované na  stavebnictví, se zvláštním zřetelem na vodní stav by. Příklady pro- 

     blematiky přehrad  z rúzných zemí. Conferencia y presentación del estado actual de la Ingeniería   
     geológica y Geotecnia plicada a la Construcción en la República Checa. Bajo el auspicio de la  
    Academia de Ciencias Boliviana, con la patronación del Académico José Luis Tellería Geiger, 

    presidente de la Academía.  La Paz 2004. PPT - 53 zobrazení ve španělštině. 
 

5  - Přednáška pro ČAIG Brno (Česká asociace inženýrských geologů). Únor 2006. 
     Účast 40 posluchačú. 
 

6 - Přednáška pro Rotary Klub v Brně (6. 2. 2006 – účast 36 posluchačů) 

7 - Přednáška pro Money Club v Praze, 6. 12. 2006 (40 posluchačů) 

8 -  Přednáška v kulturním domě v Holešově, 2006. 

9 - Přednáška pro Svaz psoriatiků a ekzematiků v Porubě (9. 12. 2006), účast 30 posluchačů 

10 - Výroční schůze Svazu psoriatiků v Hradci Králové, 3. 2. 2007, 20 posluchačů 

11 - Přednáška pro Gymnázium JW v Prostějově, květen 2007, účast 220 žáků 

12 - Přednáška „Peruánské postřehy“ v Muzeu jihovýchodní Moravy pod patronací města 
      Zlína, spojená s výstavou fotografií. Zahájení výstavy vernisáží 19. 1. 2007. 
 
13 - Money Club Praha, Cestovatelské aktivity Otto Horského, 8. Března 2007, 
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14 - Přednáška pro Gymnázium JW v Prostějově, květen 2007, účast 220 žáků 

15 - Přednáška pro Rotary Klub v Prostějově (14. 5. 2007, účast 40 posluchačů) 

16 - Přednáška pro Svaz psoriatiků a ekzematiků v Hradci Králové (3. 2. 2007) 

17-  Přednáška pro Money Club při Čs. spořitelně (Praha 18.7.2007) 

18-  Lázně Lipová, přednáška při příležitosti Semináře dermatologů (6. 1. 2007) 

19 - Přednáška v Ostravském muzeu (2 června 2008, účast cca 50 posluchačů) 

20 - Peru, kolébka pěstování brambor včera a dnes. Grantový program Ekologické výchovy 
      při příležitosti roku brambor. Městská knihovna v Třebíči (6. 10. 2008). 
 
21 - Přednáška pro Dobrovolnické centrum ADRA v Prostějově (18. 9. 2008) 
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Barcelona, 2003. 
Pozvánka a podrobnější informace  o přednášce v Barceloně na téma „Tareas básicas de la Expe-

dición Titicaca 2004“ 
 
CONFERENCIA: UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Jueves 16 de octubre, de 2003. Hora: 16 h 30 min. 
Lugar: Sala de Juntas 
“PRÓXIMA EXPEDICIÓN CHECA TITICACA 2004 ”, a cargo del Ing. OTTO HORSKY, 

CSc, (República Checa). Con el motivo de esta conferencia, el Ing. Horsky presentará su libro 
“Investigaciones Ingeniero- geológicas para las Obras Hidráulicas” 

El lago Titicaca, joya del continente americano y cuna de antiguas civilizaciones, muestra un 

ambiente endémico en el que no solamente sobresale la presencia de los aimaras, sino, 
incluso, de otros pueblos más antiguos. Tiahuanaco, ciudad próxima, es uno de los exponentes 
de aquella antigua cultura, precursora de la incaica.  El Ing. Otto Horsky, veterano en el 

campo de  las obras públicas, y de amplia experiencia en el mundo hispanoamericano, 
muestra la realidad actual, empleando fotografías de satélite en CD (power point), y 
presentando las tareas y objetivos que la expedición checa piensa alcanzar.La presentación del 
libro, con un compendio de métodos geofísicos aplicados, prevé la entrega del mismo, a los 
asistentes, en formato CD. 

Albert Casas, Director del Departamento de Geoquímica, Petrología y Prospección Geológica, 
Facultad de Geología - Universidad de Barcelona. 
 

El Proyecto se centra, ante todo, a la: descripción del estado actual del lago en sus aspectos naturales y 

sociales,  descripción histórico – topográfica ,descripción de geología y tectónica del lugar, descripci-

ón hidrogeológica, estudiando aspectos históricos del movimiento del nivel 

ingeniero-geológica, posibles derrumbes, abrasión de las orillas, el estado actual de las comunidades 

que habitan las orillas y los alrededores en breve, la documentación del paisaje y la presencia del 
hombre como se encuentran en el principio del tercer milenio. 

 

Přednáška byla přednesena na Univerzitě v Barceloně v roce 2003 pod patronací  profesorů,  Antonia 

Valenciana a Alberta Casas. Cílem přednášky bylo seznámit odbornou veřejnost ve Španělsku 
s chystanou expedicí. PPT - 44 zobrazení ve španělštině. 

Grantový systém Zdravého města Třebíč  - pozvánka. 

Třebíč, 2008.  

Projekt Přichází čas brambor, grantový program "Ekologická - environmentální výchova a 
péče o životní prostředí" 

Akce projektu budou přístupné nejširší veřejnosti, vstup zdarma. Předběžný program: 
Peru, kolébka pěstování brambor včera a dnes – přednáška pro nejširší veřejnost. Přednášející: 
Ing. Otto Horský, CSc., pracoval v Peru jako geolog a diplomat a zná i problematiku peruán-

ského zemědělství. 
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Přednáška bude přednesena v Městské knihovně v Třebíči v 17 hodin dne 6 října 2008 Gran-

tový program Ministerstva kultury ČR 

Přehled přednášek po roce 2008: 
Jezero Titicaca zasvěceným pohledem cestovatele a geologa. 

Přednášející: Ing. Otto Horský, CSc, geolog, působící desetiletí v Jižní Americe a zvláště 
v Peru. 

Kde: zasedací místnost firmy A PLUS BRNO, Česká 12.  Kdy: 3.6.2009 v 18 hod. 

Zajímavosti o  geotechnických  průzkumech a konstrukční řešení přehrad z celého světa 
získaných na základě celoživotní zkušenosti 

Ing. Otto Horský, CSc, doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc 
Předneeno na výroční členské schůzi ČGts 4. května 2010 
PPT - 88 zobrazení 
 

Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady 
 

Ing. Otto Horský, CSc, doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc 
Přdnáška přednesena 13. 3. 2012 na Univerzitě Komenského v Bratislavě 
Podrobné komentáře ke všem kapitolám knihy obou autorů, 10 kapitol. 
PPT - 130 zobrazení. 
 

Speciální binacionální projekt jezero Titicaca - Puno 

 
Dekontaminace zátoky jezera Titicaca. Návrhy řešení. 
PPT - 0 zobrazení 
 
Expedice Titicaca 2004 

 
Geologická, ekologická a sociální dokumentace jezera na pokraji třetího tisíciletí. 
Průběh expedice, navštívené lokality jako příprava pro srovnávací studie. 
Tajemství kamenných rytin, Lago Paron, Tablachaca, Huaytara, Ancohuma. 
PPT - 111 zobrazení 
 

Zapomenuté expedice na Kubě a v Peru. 

 

Výstava fotografií Peru očima Otto Horského. 
Na přednášce v Prostějově dne 26.9.2012 uvedeny i výpravy do  Španělska (1967), do Egypta (1966),  
expedice na  na Olymp (2003). Vayont v Itálii (1969) 
PPT - 90 zobrazení 
 

Inženýrsko-geologický průzkum při výstavbě vodohospodářských děl 
 
Přednáška přednesena 28. 11. 2009 a opakovaně 29. 4. 2010 na VUT Brno v rámci programu výchovy 
vodohospodřských odborníků. Obecné zásady geotechnického průzkumu pro vodní stavby. Komento-
váno 10 základních kapitol knihy Inženýrsko-geologický průzkum pro přehrady autorů Otto Horský, 
Pavel Bláha. 102 zobrazení. 
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Application of Engineering Geology to Dam Construction 

Přednáška pro Kurdskou delegaci přednesená v Geotestu Brno 10. 6. 2011 
PPT - 81 zobrazení 
 
Dams and Geology. 
Prezentace pro kurdské  odborníky, .29. 10. 2009 
PPT - 53 zobrazení 
 

IG průzkum pro přehrady 
Prezentace pro odborníky Geotestu,  9. 11. 2009 
PPT 54 vyobrazení 
 
Vodní dílo Itaipú 

Přednáška přednesena 3. 3. 2015 
PPT - 46 vyobrazení 
 
Projekty, expedice a objevy: retrospektivní pohled na Peru, Instituto Cervantes, Praha 2015 

Proyectos, expediciones y descubrimientos: una mirada retrospectiva al Perú“ 

 
Inženýr Otto Horský si v roce 1974 splnil svůj sen žít v Peru, kam byl vyslán jako diplomat a ředitel 
tamější technické kanceláře, aby pomohl s rozvojem vzájemné vědecko-technické spolupráce. Jeho 
nadšení pro věc a vzdělání v oboru geotechniky mu dopomohly k uskutečnění   řady projektů. 
PPT - 89 zobrazení 
 

Společnost Catalysis se představuje 

 
Agrovet Catalysis – Veterinární veletrh v Brně, 2015 

Je to španělská laboratoř, soukromá a pracující s vlastními patenty. Její hlavní činností je výzkum a 
vývoj  léků,  léčivé kosmetiky a potravních  doplňků pro lidi, domácí mazlíčky a zemědělská zvířata. 
Jejich patent molekulární aktivace objevený před 40 roky zvyšuje biologickou aktivitu a biochemickou 

reaktivitu molekul, aniž by docházelo ke změně jejich chemické struktury. Účinnost přípravků se takto 
mnohonásobně zvyšuje. Laboratoře Catalysis vyvinuly specifickou řadu produktů s cílem zlepšit kva-

litu života nejen pro lidi, ale i pro naše domácí mazlíčky a hospodářská zvířata. Viusid Agro zvyšuje 
výnos zemědělských plodin. 
PPT - 22 zobrazení 
 

Možnosti využití Viusid Vet v živočišné výrobě 

Agrovet Catalysis – Vetrinární veletrh v Brně, 2015 

Molekulární aktivací Viusid Vet se zvyšuje jeho antioxidační a biologická kapacita a protivirový efekt. 
Dochází k blokaci replikace viru. VIUSID Vet je složen z aminokyselin, vitaminů, stopových prvků a 
z extraktu kořene lékořice (kyseliny glycirrhizové). Je bez jakýchkoliv vedlejších účinků díky svému 
složení na bázi přírodních produktů. 
PPT - 50 zobrazení 
 

Money Club Praha 

6.6.2018 
 
Přednáška v Paláci Rytířská pro členy klubu a pozvané hosty při příležitosti oslavy mých 80-tých na-
rozenin 
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AUTOGRAMIÁDA 

ZA PŘÍTOMNOSTI VELVYSLANCE PERUÁNSKÉ REPUBLIKY Dr. ALBERTA SALASE BARAHONY 

OTTO HORSKÝ 

Autorovi knihy učarovala Latinská Amerika a splnil se 
mu jeho sen navštívit, poznat a popsat pro Evropana 

vzdálené prostory. Peruánské postřehy přinášejí svědec-

tví o kontinuitě českého zájmu o mimoevropský kulturní 
odkaz na příkladu Jižní Ameriky. Pro zájemce o dějiny 
československé hospodářské politiky vůči Latinské Ame-

rice jsou na příkladu Peru zajímavé a přínosné autorovy 

informace týkající se československých aktivit v andské 
oblasti. Ale nejen to. Kniha popisuje život andských 
indiánů v sedmdesátých letech minulého století. 

PONDĚLÍ 20 dubna 2009 v 15 
00 

KNIHY DOBROVSKÝ, Joštova 6, Brno, www.knihydobrovsky.cz 

 
 

Československý velvyslanec Václav Malošík (sedící vlevo) při návštěvě geologické expedice Machu Pichu.  

Foto Otto Horský, 1975. 
 

 

 

http://www.knihydobrovsky.cz/
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KNIHOVNA PROSTĚJOV 

 

 

 
 

 

 

 
Přednáška přednesena 13. 3. 2012 na Univerzitě Komenského v Bratislavě. 

Powerpointová prezentace včetně ukázek videozáznamů. 
 

Přednáška  bude 

přednesena  při 
příležitosti verni-

sáže výstavy foto-

grafií Otto Hor-

ského 
v Prostějově  
v nově otevřené 
knihovně 26. 9. 

2012 
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Vodné dielo Itaipu a vodopády Iguacu 
Pavel Bláha, Otto Horský 

 

Přednáška realizována na Stavební fakultě STU v Bratislavě 19 května 2015 
PPT - 46 zobrazení, včetně ukázek videozáznamu 

 

       
 

INÝ 
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dnášv ICppOLOICKÝŮZKUM PRDYb. 

INSTITUTO  CERVANTES  PRAGA 
Checo  /  Español  

 

 

 

 

12/05/2015 (18:00 h) 

 

Lugar 

Instituto Cervantes 
Na Rybnícku 536/6 

120 00 Praga 2 Praga 
(REPÚBLICA CHECA) 

Projekty, expedice a objevy: retrospektivní pohled na Peru 
Přednáška Ing. Otto Horského, CSc 

Inženýr Otto Horský si v roce 1974 splnil svůj sen žít v Peru, kam byl vyslán jako diplomat a 
ředitel tamější technické kanceláře, aby pomohl s rozvojem vzájemné vědecko-technické spo-

lupráce. Jeho nadšení pro věc a vzdělání v oboru inženýrské geologie a geotechniky mu do-

pomohly k uskutečnění velkých projektů, jako je rozšíření hydrocentrály Machu Picchu, při 
geotechnickém výzkumu pro hydrocentrálu v Mantaro, při projektu sanace sesuvu  Tablacha-

ca, při projektu geotechnického průzkumu pro hydrocentrálu El Sheque, atd. Otto Horský nám 
poví o svých expedicích a objevech, jako například o skalních rytinách u Incawasi Huaytara. 

Participantes:  Otto Horský 

 

 

                                                           

Embajada de Perú (República Checa) 
Instituto Cervantes, Praga 

 
 

http://praga.cervantes.es/FichasCultura/Ficha100681_63_1.htm
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Kolegové, kteří se významným způsobem podepsali v Peru jako odborníci v oblasti inženýrské geologie a geo-

techniky.Zleva: Ing. Richard Barvínek, CSc, Ing. Stan. Novosad, CSc, doc. Ing. Karel Drozd, CSc, Ing. Otto 
Horský, CSc. Vpravo Otto Horský s peruánskou velvyslankyní J.E.Maritou Landaveri Porturas. 2015. 
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S peruánskou velvyslankyní Maritou Landaveri Porturas   S brazilským velvyslancem George Montero Pratem 

 

  
 

Otto s manželkou Marií a s Dr. María Elenou Quispe         Otto s Mgr. Ing. Janem Žižkou a s dcerou Violou 

 

  
 

Při podpisové akci knih Otto  Horského                     S ředitelem Radio Praga Dr. Raulem Sorrozou 
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ZÁMEK LETOVICE 
8. 6. 2016, 17.00, V ZÁMECKÉ KAVÁRNĚ 

P Ř E D N Á Š K A s projekcí PPT 

Ing. OTTO HORSKÉHO, CSc. 

 

INŽENÝRSKÉHO GEOLOGA, ÚČASTNÍKA ODBORNÉ 

EXPEDICE TITICACA 2004 

PŘEŽIJE JEZERO TITICACA TŘETÍ TISÍCILETÍ? 

Inženýrský geolog, expert pro vodní stavby doma a v zahraničí, vysokoškolský pedagog, au-

tor mnoha vědeckých a odborných prací, popularizátor oboru, autor námětů a spoluautor scé-
nářů dokumentárních pořadů v televizi a v rozhlase. Publikuje též ve španělštině a angličtině.  
Autor výstavy fotografií a dokumentů  „Projekty, expedice a objevy: retrospektivní pohled na 
Peru, umístěné od 1. května v zámku Letovice  pod záštitou peruánského velvyslanectví. 
Vernisáž této výstavy, spojená s přednáškou, na níž všechny srdečně zveme, se předpokládá 
v první polovině měsíce září. 

Na přednášku zvou: Bohumil Vavříček, Olga Miková, Jiří Chromý 
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Vernisáž trvalé výstavy fotografií Otto Horského 
 

Dne 9 září 2016 proběhla na zámku v Letovicích u Boskovic vernisáž trvalé vý-
stavy fotografií Otto Horského. Na zahájení výstavy vystoupil Ing. Jiří Chromý, 
kurátor výstavy: 
 

Převzal jsem rád roli kurátora výstavy, i když nejsem odborník na umění, ale zde se jedná o 
fotografie profesionála – geologa, nadšence pro vše, co souvisí s bohatou historií před-
kolumbovských civilizací v Peru. Jedná se tedy o fotografie dokumentární. Jsem entomolog a 
správce entomologického muzea zde v zámku a jeho prohlídka je součástí vernisáže výstavy 
Otto Horského, neboť je zde uvedena i mapa Peru s označením významných lokalit výskytů 
brouků.Vlastní výstava fotografií Otto Horské v podstatě sestává ze dvou základních částí – ta 
první se věnuje jeho diplomatickému působení v Peru v letech 1974 až 1976, kdy v Limě za-
ložil technickou kancelář, která poskytovala zdarma poradenskou činnost a služby na tehdy 
nejvyšší technické úrovni a byla garantem rozvoje vědecko-technické spolupráce mezi našimi 
zeměmi. Zdárné výsledky jeho působení v Peru se projevují dodnes. Ta druhá část se týká 
hlavně jeho účasti na vědecké expedici na jezero Titicaca v roce 2004 a v souvislosti s tím i 
studia významných archeologických míst jako podklad pro srovnávací studie mezi různými 
lokalitami. Ale o tom se přesvědčíte na výstavě. Výstava byla otevřena již 1. května, má trva-
lý charakter, je to výstava živá, která bude postupně rozšiřována a počítá se s tím, že její sou-
částí bude i přednášková a osvětová činnost, směřují k dalšímu prohloubení znalostí o Peru, 
jeho kultuře, historii a společnosti. Děkuji za pozornost a po uvedení krátkého filmu o Peru v 
malém sále vás doprovodím, spolu s autorem výstavy na její prohlídku a na prohlídku zámku. 
Záštitu nad výstavou a vernisáží převzala peruánská velvyslankyně J.E. Liliana de Olarte de 

Torres-Muga. K otevření výstavy vystoupila s krátkým projevem, proneseným v českém 

jazyce: 

 

Vážený pane starosto, Vladimíre Stejskale, Vážený pane majiteli zámku, pane Bohumile 
Vavříčku, vážení a milí hosté, přátelé. 
 
Vítejte všichni na vernisáži výstavy fotografií Otto Horského, nazvané „Projekty, expedice a 
objevy – retrospektivní pohled na Peru“. Děkuji všem, že jste přijali moje pozvání. Jak jistě 
víte, výstava má trvalý charakter a bude vždy otevřena po celou sezónu provozu zámku, tedy 
až do 31 října. Na tomto místě chci poděkovat nejen autorovi výstavy Otto Horskému, ale 
také majiteli zámku panu Bohumilovi Vavříčkovi, který její instalaci umožnil a panu Ing. Ji-
římu Chromému, který se ujal zodpovědnosti jejího kurátora. Pro nás, Peruánce, je velice za-
jímavé a důležité, že se nejedná jen o omezenou aktivitu zaměřenou na současnou výstavu, 
ale že v jejím rámci je programováno organizování přednášek a různých setkání, zaměřených 
na prohlubování vzájemných přátelských vztahů mezi našimi národy. 
Jsem velmi potěšena, že mohu dnes prezentovat tuto výstavu, s plným přesvědčením, že velmi 
výrazně zvýší znalosti o naší zemi, o jezeře Titicaca, znalosti o starověkých ruinách a před-
chozích indiánských kulturách, které obývaly současné Peru. Výstava dokumentuje krásu naší 
země a její životní prostředí, domorodé muže, ženy a děti, ale také chudobu a bohatství, histo-
rické události a kulturní identitu. Dokumentuje také výsledky českými odborníky zrealizova-
ných významných studií a projektů, zejména ve výstavbě přehrad a vodních a energetických 
taveb, což více než jasně prokazuje dlouholetou přátelskou tradici, která existuje mezi lidem  
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České Republiky a Peru a která je zárukou pro další prohloubení vztahů přátelství, porozumě-
ní a spolupráce, které spojují oba naše národy. Po prohlídce výstavy vás všechny srdečně zvu 
na přípitek typickým peruánským alkoholickým nápojem „piscosauerem“ a na malé peruán-
ské pohoštění. 
 

Fotografická příloha: 
 

Celý průběh návštěvy paní velvyslankyně Liliany de Olarte de Torres-Muga v Letovicích a 

vernisáže výstavy, nad níž převzala záštitu, fotograficky zdokumentoval cestovatel Ing. Lumír 
Sochorec. Před zahájením vernisáže byla přijata společně s ministerským radou, Chargé 
d´Affaires a.i. Oscarem Paredesem a s Otto Horským starostou města Letovice panem Vladi-

mírem Stejskalem a místostarostou Ing.Jiřím Palbuchtou na Městském úřadě v Letovicích. Po 
asi půlhodinovém přátelském setkání odejeli všichni uvedení na prohlídku barokního kláštera 
Milosrdných bratří spojeného s kostelem sv. Václava a prohlédli si unikátní barokní lékárnu. 
Slavnostní akt zahájení vernisáže se konal ve velké jízdárně za účasti asi 120 hostí. Mezi pří-
tomnými rovněž byl druhý tajemník peruánského velvyslanectví, konzul Julio Ubillús Ramí-
rez. Kromě paní velvyslankyně a kurátora Jiřího Chromého pozdravili přítomné i starosta 
města pan Vladimír Stejskal a majitel zámku pan Bohumil Vavříček. Poté následovalo pro-

mítnutí propagačního filmu o zajímavostech Peru v malém sále zámecké restaurace, prohlídka 
výstavy fotografií Otto Horského a návrat do velkého sálu k peruánskému a regionálnímu 
pohoštění, které bylo zahájeno slavnostním přípitkem piscosaurem za zvuků zpěvu „živijó“ 
slavnou brněnskou mezzosopranistkou paní Táňou Janošovou. 
O mimořádný úspěch celé akce se zasloužili nejen její organizátoři, to jest zejména peruánské 

velvyslanectví, které zajistilo vlastními pracovníky pozvánky na vernisáž včetně peruánského 

pohoštění, majitel zámku Letovice, kurátor výstavy a zejména paní Olga Miková, která se 
postarala o organizační zajištění akce a o regionální pohoštění. Poděkování patří rovněž spon-

zorům akce, stavební firmě Vymyslický, Geotestu a pivovaru Černá Hora. Za zmínku rovně 
stojí účast velvyslance Ing. Mgr. Jana Žižky s manželkou Evou. Zvláštní poděkování samo-

zřejmě patří Ing. Lumíru Sochorcovi za pořízenou fotodokumentaci celé akce. 

 

  
 

 Peruánská chodba, část výstavy fotografií a dokumentů Otto Horského. Foto Otto Horský. 
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Fotodokemntace průběhu vernisáže pořízená fotografem Ing. Lumírem Sochorcem. 
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 Informace o  peruánském dni Pocta Eduardu Ingrišovi. 
 
 
Dne 24. června 2017 byl na zámku v Letovicích na Moravě vzdán hold Eduardu Ingrišovi, 

archeologovi, hudebníkovi, spisovateli, fotografovi, filmaři a zejména cestovateli (1905 – 

1991). Pan Ingriš se dostal do Peru v roce 1948 a až do roku 1962 vykonal mnoho cest. Ingriš 
výsledky těchto cest zhodnotil v knihách, přednáškách, fotografiích a filmech. Je autorem 
mnoha četných hudebních skladeb věnovaných Peru. Byl dirigentem Peruánského národního 
symfonického orchestru. Na svém balsovém voru „Kantuta I“ vyplul z přístavu v peruánské 
Talaře a dostal se až na Galapágy. Při druhé námořní cestě na voru „ Kantuta II“ vyplul z pří-
stavu Callao u Limy a dostal se až do Polynésie. Touto svou druhou plavbou potvrdil ideu 
norského badatele Thora Heyerdahla, který na voru „Kon-Tiky“ před dávnými léty jako první 
přeplul Pacifik a prokázal, že staří Peruánci udržovali kontakty s Oceánií. Za cenné služby 
které vykonal pro peruánský stát mu bylo uděleno peruánské občanství. 
 
Akce v Letovicích byla organizována vdovou, paní Ninou Ingriš a významným peruanistou 

Ing. Otto Horským, CSc., Oba připomněli významné okamžiky života Eduarda Ingriše za 

přítomnosti peruánské velvyslankyně Liliany de Torres Muga, pana starosty Letovic Vladimí-
ra Stejskala a dalších autorit a bohatě zastoupeného publika. Poté byl promítán dokumentární 
film „Kantuta“. jehož autorem a producentem byli manželé Ingrišovi. 
Na závěr mohli přítomní diváci ochutnat peruánská jídla a pisco sour. 

 
Money Club Praha 
6.6.2018 

 
U příležitosti mých osmdesátých narozenin uspořádal dne 6.června 2018 Money Club v jejich 

kouzelném Paláci Rytířská moji PPT přednášku na téma: „Projekty a objevy: retrospektivní 
pohled na spolupráci s Peru“. Při této příležitosti byli všichni účastníci klubu seznámeni 
s mojí dosavadní vydanou literaturou a některé knihy byly zasloužilým členům i darovány. 
Oslavy mých narozenin se zůčastnili i někteří významní hosté, jako třeba Jaromír Šlápota, 
nositel Státního vyznamenání, předseda Československého ústavu zahraničního  další osob-

nosti. 

Ohlas na přednášku: 

Dovolte mi  vrátit se k setkání s Vámi. Dlouho jsem se nesetkala s člověkem nejen tak vzdělaným, 
úspěšným, atd., ale hlavně s člověkem plným nadšení, optimismu, empatie. Váš životní elán a energie 
mě pořád nabíjí. Šíříte je ve svém okolí. Jsem ráda, že jsem se s Vámi mohla setkat alespoň na chvíli. 
 

Do dalšího života Vám přeji hlavně zdraví. 
 

S pozdravem a úctou, Kašáková Libuše, členka Money Clubu. 
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    14 - OHLASY V TISKU A VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH 

         Reviews in the press and media 

Exposición Fotográfica sobre el Lago Titicaca en la República Checa 

El Lago Titicaca y sus alrededores fueron apreciados durante dos semanas por el público checo de la ciudad de 
Brno, segunda en importancia en la República Checa, en una exposición fotográfica realizada en el Centro 
Comercial “Olympia Brno”. La exhibición, organizada por el peruanista e investigador checo Otto Horsky, 
mostró la flora y fauna del Lago Titicaca, su inmensidad y ecosistema, así como las actividades de los 
pobladores de la etnia Uro en las islas flotantes. 

   La exposición, que ha sido presentada anteriormente en la ciudad de Lazné Lipová, es parte del proyecto de 
investigación “Expedición Titicaca 2004” que tuvo como objetivo la descripción histórico-topográfica del lago y 
sus alrededores, incluida la documentación visual.  

   Cabe señalar que, en el marco del mismo proyecto la Televisión del Estado checo presentó un documental 
sobre el Lago Titicaca, el cual fue producido por la facultad de Filosofía e Historia de la Universidad Palackeho 
de Olomouc. 

Lima, 21 de junio de 2006  -  Nota Informativa 399-06 

Actividades del Sector Relaciones Exteriores(21/06/2006) 

 

Titicaca en la República Checa 

(Peru.com)El Lago Titicaca y sus alrededores fueron 

apreciados durante dos semanas por el público 
europeo de la ciudad de Brno, la segunda más im-

portante de República Checa, en una exposición 
fotográfica realizada en el Centro Comercial Olym-

pia Brno.La exposición, organizada por el "peruanis-

ta" e investigador checo Otto Horsky, mostró la flora 
y fauna del lago más alto del mundo, su inmensidad 

y ecosistema, así como las actividades de los pobla-

dores de la etnia Uro en las islas flotantes. 

   La exhibición, presentada anteriormente en la ciudad de Lazné Lipová, forma parte del proyecto de investi-

gación "Expedición Titicaca 2004", que tuvo como fin la descripción histórico-topográfica del lago y su entor-

no, incluida la documentación visual.  
   Cabe indicar que, en el marco del mismo proyecto, la Televisión del Estado checo mostró un documental 
sobre el Titicaca, el cual fue producido por la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad Palackeho de 
Olomouc. 

Correspondencias, sugerencias e informaciones a:prensa@interlatincorp.com 

Fax: 51-1-446-8318 

 

 

 

 

mailto:prensa@interlatincorp.com
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Exposición del Lago Titicaca (19.1-18. 3. 2007) 

(Peru.com)Una importante muestra fotográfica sobre el Lago Titicaca y sus alrededores, se 
expuso en el Museo de Moravia Sureste, de la ciudad de Zlin, República Checa. La exposición, 
que ya ha presentado anteriormente en otras ciudades de ese país, fue gratamente acogida 
por el público, ya que permite apreciar no sólo la flora y fauna del lugar, sino también la in-

mensidad y el ecosistema del Lago Titicaca. La exhibición fotográfica forma parte de un proyec-

to desarrollado por el renombrado peruanista Dr. Otto Horsky, quien en el año 2004 viajó a 
nuestro país, para efectuar estudios histórico-topográficos del lago y sus alrededores. 

 

 

Exposición fotográfica sobre el Lago Titicaca es presentada en la República Checa 

(Nota Informativa 053-07 

Una importante muestra fotográfica sobre el Lago Titicaca y sus alrededores, se expone en el Museo 
de Moravia Sureste, de la ciudad de Zlin, República Checa, desde el lunes 22 del presente mes, 2007. 

 

La exposición, que ya ha presentado anteriormente en otras ciudades de ese país, ha sido gratamente 
acogida por el público, ya que permite apreciar no sólo la flora y fauna del lugar, sino también la in-

mensidad y el ecosistema del Lago Titicaca. 

 

La exhibición fotográfica forma parte de un proyecto desarrollado por el renombrado peruanista Dr. 

Otto Horsky, quien en el año 2004 viajó a nuestro país, para efectuar estudios histórico-topográficos 
del lago y sus alrededores. 

 

Inauguración Exposición fotográfica “Desiertos Vivos” y “Expedición Titicaca 2004” en el 
Museo de Ostrava de la República Checa 
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Mié, 04/30/2008 - 12:21   Nota Informativa N° 16/2008 

Las exposiciones fotográficas "Desiertos Vivos" de Alejandro Balaguer y "Expedición Titicaca 2004" 
del Ing. Otto Horský, fueron inauguradas por el Embajador del Perú en la República Checa y la Directo-
ra del Museo de Ostrava, señora Jiřina Kabrtová, en el local del Museo de esa ciudad, capital de la Re-
gión de Moravia del Norte.La exhibición de Alejandro Balaguer consta de 35 fotografías, que exhiben 
diversas zonas de la costa del Perú y que son por tercera vez presentadas en la República Checa, 
muestran diferentes aspectos de la interacción del hombre con el medio, la flora y fauna existentes y los 
vestigios de las milenarias civilizaciones que florecieron en la costa del Perú. Asimismo, las fotografías 
ofrecen la oportunidad de apreciar algunas de las ruinas de culturas precolombinas como Caral, recono-
cida como la ciudad más antigua de América; la pirámide de Sipán de la cultura Moche en Lam-
bayeque, cuna del famoso "Señor de Sipán" y sus riquezas; así como las ruinas de "Tambo Colorado", 
antiguo centro administrativo y militar Inca. La muestra igualmente presenta diversas fotografías de las 
Lomas de Lachay, la Reserva Natural de Paracas, con sus abundantes poblaciones de lobos marinos, 
pinguinos y delfines, además de numerosas especies de aves, entre las que destaca el piquero; incluyen-
do también aspectos de la interrelación del poblador de la costa con su medio, como es el caso de los 
pescadores del bello balneario de Huanchaco en Trujillo. 

La exposición "Expedición Titicaca 2004", es el resultado de una larga investigación realizada por el 
destacado peruanista Ing. Otto Horský, quien, contando con el apoyo de expertos de diversas universi-
dades y centros especializados checos, efectuó una expedición al Altiplano peruano que, además de 
realizar estudios topográficos, de ciencias naturales y socio-económicos, tuvo la finalidad de elaborar 
una documentación visual sobre el paisaje, la presencia del hombre alrededor del lago Titicaca, así 
como la forma de vida y costumbres de las comunidades campesinas. El Ing. Horský, como señaló el 
Embajador del Perú en su discurso, se suma así a otros estudiosos e investigadores checos que, desde el 
Siglo XVII realizaron expediciones y viajes a nuestro país. 

La exposición, que cuenta con los auspicios de la Embajada del Perú en la República Checa y el Museo 
de Ostrava, estará abierta al público en la sede del Museo hasta el 5 de junio. 

 

Dos exposiciones fotográficas son presentadas con éxito en la ciudad de Praga 

Nota Informativa 324- 08 
 

La Embajada del Perú en la República Checa ha informado de la inauguración y posterior exhibición de 
las exposiciones fotográficas “Desiertos vivos” de Alejandro Balaguer, y “Expedición Titicaca 2004”,  de 
Otto Horsky, en el local del Museo de Ostrava, capital de la Región de Moravia del Norte. 
La exhibición de Alejandro Balaguer consta de 35 fotografías, que exhiben diversas zonas de la costa 

del Perú, muestran diferentes aspectos de la interacción del hombre con el medio, la flora y fauna 
existentes y los vestigios de las milenarias civilizaciones que florecieron en la costa del Perú.  
La “Expedición Titicaca 2004” es el resultado de una investigación realizada por el destacado peruanista 

Otto Horsky, quien efectuó una expedición al Altiplano peruano, donde elaboró una documentación 
visual sobre el paisaje, la presencia del hombre alrededor del lago Titicaca, así como la forma de vida y 
costumbres de las comunidades campesinas.  

Lima, 06 de mayo de 2008 Actividades del Sector Relaciones Exteriores(07/05/2008) 

 

Conferencia sobre expedición checa al Titicaca dicta peruanista  Otto Horsky en 

Moravia del Sudeste 

Nota Informativa 782 - 08 

A invitación del Rotary Internacional Club de la Región de Moravia del Sudeste, el ilustre peruanista 

checo, ingeniero Otto Horsky, organizador de la “Expedición Titicaca 2004”, brindó una interesante 
conferencia en la ciudad de Postrejov sobre las experiencias y los resultados de la referida expedición 
científico cultural. 
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La “Expedición Titicaca 2004” fue el resultado de una larga investigación realizada por el ingeniero 
Horsky y expertos de diversas universidades y centros especializados checos, principalmente originarios 

de la Región de Moravia del Sudeste. 
 

Dicha expedición efectuó estudios topográficos, de ciencias naturales y socio-económicos, que dieron 
lugar a la elaboración de una valiosa documentación audiovisual sobre el paisaje, la presencia del hom-

bre alrededor del lago Titicaca, así como la forma de vida y costumbres de las comunidades campesi-

nas.  

ima, 19 de septiembre de 2008 

Actividades del Sector Relaciones Exteriores(19/09/2008) 

Conferencía en la región de Moravia del sudeste, República Checa, sobre la 
Expedición Checa al Titicaca 

Lun, 09/22/2008 - 23:52 Nota Informativa N° 41/2008 

El ilustre peruanista checo, Ing. Otto Horský, organizador de la “Expedición Titicaca 2004”, a 
invitación del Rotary Internacional Club de la Región de Moravia del Sudeste, brindó una 
interesante conferencia en la ciudad de Prostějov sobre las experiencias y los resultados de la 
referida expedición científico-cultural, que abarcó toda la región del lago Titicaca.La 
“Expedición Titicaca 2004” fue el resultado de una larga investigación realizada por el Ing. 
Horský y expertos de diversas universidades y centros especializados checos, principalmente 

originarios de la Región de Moravia del Sudeste. Dicha expedición efectuó estudios 
topográficos, de ciencias naturales y socio-económicos que dieron lugar a la elaboración de 
una valiosa documentación audiovisual sobre el paisaje, la presencia del hombre alrededor 
del lago Titicaca, así como la forma de vida y costumbres de las comunidades campesinas. 

Praga, 19 de Setiembre de 2008 
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Boletín de Noticias, 9/12, Praga, setiembre de 2012 

 

El ngeniero Otto Horsky ha inaugurado una exhibición fotográfica 
(abierta hasta el 5 de octubre) sobre el Perú y dará una charla 

titulada “Expediciones olvidadas en el Perú y Cuba”, el próximo 
26 de setiembre, en Prostejov. Cabe recordar que, en el Perú él 

fue Agregado Comercial y jefe de la Oficina Técnica de la Embaja-

da de Checoslovaquia en Lima (1974-1976); y, encargado de la 

colaboración técnica y científica de proyectos hidroeléctricos y 
túneles (Machu Picchu, El Sheque, Mantaro, etc.). Fue miembro 

de la expedición científica Titicaca 2004.CZ. En los últimos aňos 
está dedicado al trabajo literario, tanto científico como popular, 

como "Advertencias peruanas" (2003) y "Advertencias peruanas" segunda edición (2008), "Incawasi - 
la sede de los Dioses" (2010), "Misterioso Lago Titicaca y Altiplano"(2010). Se adjunta copia de las 

invitaciones correspondientes. 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO, n0
 1, mayo de 2015 

Acontecimientos y actividades de la Política Exterior Peruana 
 

Peruanista ofrece conferencia sobre el 
Perú en la República Checa 

 
 

En una actividad organizada por la Embajada del Perú 
en República Checa, con la colaboración del Instituto 

Cervantes de Praga, el destacado peruanista y geólogo 
checo Otto Horsky ofreció la conferencia “Proyectos, ex 
pediciones y descubrimientos: una mirada retrospectiva 

al Perú”. El conocimiento sobre el Perú del expositor, que 
participó en la ampliación de la Central Hidroeléctrica de 

Machu Picchu entre otras obras, data de los años 70, 
cuando fue Agregado Comercial de la entonces Embaja 

da checoslovaca en Lima. 

 
Enlace: http://bit.ly/1M8QFfr 

 
 

 

 

http://bit.ly/1M8QFfr
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Boletín de Ministerio de Relaciones Exteriores, Mayo 2015 
www.rree.gob.pe/noticias/Documents/boletin_misiones_mayo.pdf 

    

 

    Realizan conferencia sobre el Perú en República Checa 

N° 114 - 15/05/2015 

Contenido 

Nota Informativa 114 – 15 
 

Otto Horsky, destacado peruanista y geólogo checo, ofreció la conferencia “Pro-
yectos, expediciones y descubrimientos: una mirada retrospectiva al Perú”, en una 
actividad organizada por la Embajada del Perú en República Checa, con la cola-
boración del Instituto Cervantes de Praga. 
La trayectoria del expositor fue destacada por nuestra Embajadora en dicho país, 
quien recordó que su conocimiento sobre el Perú data de los años 70, cuando fue 
Agregado Comercial de la entonces Embajada checoslovaca en Lima y Jefe de la 
Oficina Técnica de Cooperación, participó en la ampliación de la Central Hidroe-
léctrica de Machu  Picchu, en los estudios geotécnicos para la Central del Mantaro 
y los estudios para la estabilidad del derrumbe en el reservorio de Tablachaca, 
considerado como un ejemplo a nivel mundial para evitar catástrofes. 
Por otro lado, en el año 2004 realizó estudios topográficos, de ciencias naturales y 
socio-económicos en el altiplano peruano en la 'Expedición Titicaca', una impor-
tante misión cuyo objetivo fue llevar a cabo una descripción histórico-geográfica 
de la zona e investigar sobre la sociedad alrededor del lago Titicaca. 
A la conferencia, dictada en checo y simultáneamente traducida al castellano, 
asistieron embajadores latinoamericanos, ex embajadores checos en América 
Latina, estudiantes de español, peruanos residentes en Praga y público en gene-
ral. 

Lima, 15 de mayo de 2015 

Boletín Informativo, Las Misiones  Peruanas en el mundo, Número 1, mayo de 
2015 

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-0114-15.aspx 

 

http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/boletin_misiones_mayo.pdf
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-0114-15.aspx
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Přehrady a indiáni v Peru se pro Otto Horského stali 

celoživotní láskou 

Otto Horský a peruánská velvyslankyně Martia Landaveri. 
Foto: Dominika Bernáthová 

 

Profesí inženýrský geolog, diplomat, mi-

lovník Peru a jeho indiánských kultur. Otto 
Horský vždy toužil žít mezi Indiány a to se 
mu splnilo. Dostal se pracovně do Peru, 
které se stalo jeho celoživotní láskou. 

"Mně se na Peru líbí úplně všechno, protože 
pro geologa je Peru z tohoto pohledu země 
naprosto ojedinělá," uvedl Otto Horský, který 

po cestování a dobrodružství toužil odmala. 

"Už jako dítě jsem snil o tom, že chci žít mezi indiány. Hned po vysoké škole jsem začal studovat 
jazyky, hlavně španělštinu. Jednoznačně jsem směřoval k tomu, že se do Peru chci dostat. Zvolil 
jsem takovou taktiku, že jsem začal psát na všechny univerzity v Latinské Americe už v roce 
1965. Už je to padesát roků." 

Nejdřív se ve své profesi prosadil v Československu. Prováděl například průzkum pro nejvyšší 
přehradu a přečerpávací elektrárnu v Dalešicích, ale také pro dalších dvacet přehrad. Svůj sen 
dostat se do Latinské Ameriky si splnil v roce 1974. 

V Peru je zemětřesení skoro každý den 

 
Odznáček peruánsko-českého přátelství. 

Foto: Kristýna Maková 

V 36 letech byl jmenován obchodním přidě-

lencem na Československém velvyslanectví v 
Limě a zároveň vedoucím první česko-

slovenské technické kanceláře. Do Peru tehdy 
přijel krátce po velkém zemětřesení. A sám 
jich několik zažil. 

"Zemětřesení jsem zažil v Peru mnoho. Tam je 
skoro každý den. Člověk si na to zvykne. Já 

jako geolog to cítím velmi dobře. Někdy jen dostanete ťuknutí do nohy. To poznáte, že se něco 
blíží. Když už se potom hýbají lampy, tak to pozná každý. A takových zemětřesení jsem zažil 
několik. Opravdu silné zemětřesení bylo asi tři měsíce před mým příjezdem v roce 1974. Postihlo 
hlavní město Limu, bylo asi 4000 mrtvých. Já zažil ty následky, jak jsou třeba některé domy roz-

hýbané." 

Když přijel do Peru, byl už Otto Horský ve své profesi známý, pro OSN například zpracovával 
průzkum podzemních vod v Ekvádoru. A zajímavé projekty na něj čekaly i v Peru. 

http://www.radio.cz/es
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"To, co jsme díky technické kanceláři začali, dodnes úspěšně pokračuje. Realizovali jsme tam 
velké projekty. Například rozšíření hydrocentrály na Machu Picchu. Nádherná lokalita, dnes sed-

mý div světa. Dělali jsme tam inženýrský průzkum i projekt na rozšíření hydrocentrály. Díky tomu-

to úspěšnému projektu začala další práce na řece Mantaro, asi 300 kilometrů severovýchodně od 
Limy, kde mají velké vodní dílo a potřebovali jeho rozšíření. Jmenovalo se Mantaro Restitucion. 
Měli tu postavený první stupeň přehrady vysoké 80 metrů. Bohužel byla postavena do obrovské-
ho skalního sesuvu, který tlačil na hráz. Kdyby se svah zřítil, tak hráz zničí. Zahynulo by mnoho 
lidí, to by byla katastrofa. My jsme si toho všimli a na řešení stability tohoto svahu se podíleli čeští 
odborníci. Všichni to považují za jeden z největších zásahů člověka v této oblasti, aby se přede-

šlo katastrofě." 

Indiáni v Peru jsou milí a hodní 

O své práci v Peru napsal knížku Peruánské postřehy. Jsou tu i jeho osobní zážitky, vyprávění o 
historii Peru i setkání s místními lidmi. 

"Indiáni jsou strašně milí a hodní. Někde jsem se nemohl dětí zbavit, ale tady jsou distingované. 
Přijdou a když jim dáte nějaký pamlsek, tak se rozdělí. Já jsem byl obyvatelstvem nadšen, hlavně 
tím indiánským. Vždy jsem se toho chtěl dožít a to se mi splnilo. Jsou tam různé zvyky, třeba 
fiesty. Každé větší město má svého svatého. Dodržují se tam indiánské zvyky. Třeba v králov-

ském městě Cusco jsou tzv. hry Inti Raymi. Lidé, včetně kněží, se vydávají na procesí. Obětují 
Limu, vytáhnout z něj srdce a hodí jej do jezera." 

V Peru vážně onemocněla, a později zemřela Otto Horského žena. Zemi pak na nějakou dobu 
opustil, aby se sem opět vrátil v roce 2004. 

Vzhůru na jezero Titicaca 

Otto Horský spoluorganizoval expedici na jezero Titicaca. 

"Po dvou letech příprav se expedice skutečně realizovala. V blízkosti města Hauyatara jsem ob-

jevil skalní rytiny, které znázorňují různé výjevy. Naznačující, že tady mohli být i mimozemšťané. 
Je tam osoba, která má na těle skafandr, vedle je tělesná stráž se zakleslýma rukama, což bývá 
typické u těchto výjevů. Nejsou ojedinělé, ale každý takový objev, který je zdokumentován a po-

psán, tak má pro ně velkou hodnotu. Napsal jsem o tom knihu, která vyšla, a jmenuje se Incawasi 
- sídlo bohů. Další zajímavá lokalita je Kenko v blízkosti Cusca. Tam je v jednom místě monolit, 
zubem času setřelý, a tam je puma, která byla vždy v historii Inků zvířetem symbolickým a mýtic-

kým." 

Na dalších skalních malbách je například incká princezna v nádherně zbarveném obřím koši, 
anděl s křídly, indián nesoucí dary. Celé okolí je pak plné hvězd. Podle vyprávění indiánů se jed-

ná o bytosti zakleté do kamene. 
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Čeští hydrogeologové dodnes v Peru pracují 

Otto Horský se své profesi a přehradám věnoval i v jiných částech světa. V letech 2010 až 2012 
spolupracoval jako expert koordinátor na projektu přehrady Bawanur v Severním Iráku, v Kurdis-

tánu. Situaci v Peru stále sleduje, a jak říká, dodnes tu jsou čeští odborníci. 

"Jsou tu odborníci, kteří se zabývají stabilitou horských jezer. Tam vznikne přirozená přehrada, 
když třeba spadne část hory nebo nastane sesuv. Hráz je z kamení, z ledu. Může se to zřítit. 
Kdyby se voda přelila přes hráz, která není postavená, ale vznikla tím, že spadla hora, tak se 
může stát velká katastrofa. A právě na tyto problémy tam má Akademie věd a Univerzita Karlova 
experty, kteří se těmi otázkami zabývají. A velice úspěšně. Jsou tam také naši hydrogeologové. 
Spolupráce pokračuje do dnešních dnů." 

Autor:  Zdeňka Kuchyňová 

http://www.rozhlas.cz/krajane/clanky/_zprava/prehrady-a-indiani-v-peru-se-pro-otto-horskeho-stali-

celozivotni-laskou--1498420 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3407644 

Los proyectos y los descubrimientos del geólogo checo Otto 
Horský en Perú – Panorama Checo 

14-05-2015 16:53 | Dominika Bernáthová 

Las importantes investigaciones geotécnicas en Machu Picchu y en el río Mantaro o el 

descubrimiento de unas misteriosas pinturas rupestres en Huayatará son algunas de las ex-

periencias peruanas del geólogo checo Otto Horský. Sobre sus aventuras en este país andi-

no habló este martes en una conferencia en el Instituto Cervantes de Praga. A Radio Praga 

también concedió una interesante entrevista. 

Otto Horsky con sus com-

paňeros. Foto Dominika 

Bernáthová. 

Otto Horský soñaba con 

conocer las culturas 

indígenas en persona 

desde su infancia. De-

trás de la realización de 

este sueño en el otro 

lado del charco hubo un 

inmenso esfuerzo, seg-

http://www.rozhlas.cz/krajane/clanky/_zprava/prehrady-a-indiani-v-peru-se-pro-otto-horskeho-stali-celozivotni-laskou--1498420
http://www.rozhlas.cz/krajane/clanky/_zprava/prehrady-a-indiani-v-peru-se-pro-otto-horskeho-stali-celozivotni-laskou--1498420
http://www.radio.cz/es/quien-es-quien/dominika-bernathova
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ún relató el geólogo para Radio Praga. “Tras graduarme empecé a estudiar idiomas, sob-

re todo el español. Quería ir a Perú y colaborar con ellos, por lo cual me puse desde 1965 

a contactar todas las universidades de América Latina. Ahora se han cumplido 50 años 

desde que entablé mis primeros contactos y empecé a colaborar con Latinoamérica. Lle-

gar allí no fue fácil y me esforcé mucho. Cuando el Gobierno checoslovaco decidió es-

tablecer en Perú una oficina técnica de investigación, yo ya era conocido en este sector. 

Antes por ejemplo ya había elaborado tres proyectos para la ONU, y resultó que en 1974 

me nombraron el director de la oficina”. 

Los checos entre la élite de investigación geotécnica 

La colaboración benefició las relaciones entre ambos países y desde el punto de vista 

profesional representó un gran reto para los especialistas checoslovacos, explica Otto 

Horský. 

“Nos interesaba colaborar con Perú en sus proyectos, ya que el país dispone de muchas 

superficies acuáticas que sirven para producir energía eléctrica. Los checoslovacos siem-

pre hemos sido punteros en este sector a nivel mundial, sobre todo en las investigacio-

nes geotécnicas, que siempre se realizan antes de construir una gran obra”. 

La ampliación de la hidrocentral en Machu Picchu y en Mantaro 

Central Hidroeléctrica Mantaro. 

Foto José Luis. Wikimedia CC 

BY – SA4.0. 

Otro gran desafío laboral para 

los geólogos checoslovacos 

llegó con la invitación de parti-

cipar en la ampliación de la 

central hidroeléctrica situada 

en Machu Picchu. El equipo 

checoslovaco se encargó de la 

investigación geotécnica del 

terreno y sus excelentes resultados les abrieron las puertas para tomar parte en otros 

importantes proyectos, entre ellos por ejemplo la ampliación de la Central en el río Man-

taro. Esta obra situada en la región central de Perú actualmente genera el 20% de toda 

la electricidad del país y para el equipo checoslovaco representó el proyecto más impor-

tante en su misión peruana, y al mismo tiempo el más complicado, apunta Otto Horský. 
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Rio Mantaro. Foto Maurice Ché-

del, Wikimedia. 

“Nos fijamos en que el primer 

grado de la presa, de unos 80 

metros de altura, fue construi-

do encima de un inmenso 

desprendimiento de rocas, que 

estaba empujando el dique. Si 

se hubiera desprendido, habría 

destruido la presa entera, y el 

agua habría inundado los alre-

dedores. Y si tenemos en cuenta toda la energía que dependía de este primer grado, 

habría sido una catástrofe. Nosotros nos fijamos en ello y participamos en la solución de 

este problema. Yo y muchos más lo consideramos la mayor intervención del hombre en 

este sector para evitar una catástrofe”. 

El descubrimiento arqueológico en la 'Expedición Titicaca 2004' 

Lago Titicaca. Foto NASA, Public 

Domain. 

Tras su estancia en el Perú, Otto 

Horský partió en los años ochenta 

a Cuba donde operó como inge-

niero principal del Ministerio de 

Construcción. Su cargo consistió 

en asistir a la edificación de obras 

acuáticas, centrales eléctricas y 

comunicaciones terrestres. La 

complicada investigación geotéc-

nica para la central électrica de bombeo en la cordillera Escambray brindó a los geólogos 

y geotécnicos checoslovacos un gran reconocimiento. 

Otto Horský tuvo por delante otra aventura peruana. En 2004 fue invitado a formar parte 

de la 'Expedición Titicaca', una misión cuyo objetivo fue llevar a cabo una descripción 
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histórico-geográfica del mayor lago de Latinoamérica e investigar sobre la sociedad que 

habitaba sus orillas. 

Durante esta misión Otto Horský realizó un descubri-

miento de gran importancia. 

“Queríamos prepararnos bien para la expedición, por lo cual visi-

tamos también otros lugares. En la ciudad de Hauyatara descubrí 

unas pinturas rupestres grabadas en unos enormes bloques de 

piedra. Se trata de unas escenas que insinúan que alguna vez 

podrían haber aparecido allí unos extraterrestes. Se ve una figura 

con una escafandra en la cabeza, hay también una figura de guar-

dia. Existen cientos de descubrimientos como este, pero que estén descritos y documen-

tados tiene un enorme valor para ellos. Yo lo describí en mi libro 'Incuasi –la Sede de los 

Dioses'”. 

En Perú hay terremotos a diario 

 

Otto Horsky y Marita Landaveri.Foto Do-

minika Bernáthová. 

Como geólogo, Otto Horský se interesa 

también por el fenómeno de los terremo-

tos, que se dan en Perú con abundancia. 

El especialista explicó a Radio Praga la 

causa de los frecuentes temblores de las 

tierras de América del Sur. 

“Es un movimiento de las placa continentales. La placa del Océano Pacífico se desliza por 

debajo de la del continente americano, lo que produce una fricción que causa los temblo-

res. Además hace que las cordilleras se vayan elevando. Hace unos 60 millones de años, 

las cordilleras no existían y, por ejemplo, el lago Titicaca que ahora se sitúa en una gran 

altura, se hallaba antes a nivel del mar. Desde este punto de vista la geología sigue 

estando viva allí, ya que este proceso causa desprendimientos”. 
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Debajo del Huascarán fallecieron también 15 alpinistas checoslovacos 

Huascaran.  

Foto Patricio Mena Vásconez. 

Un terremoto estuvo también detrás 

de la gran tragedia, de la que se 

cumplirán este 31 de mayo 45 años. 

Otto Horský recordó durante la confe-

rencia esta catástrofe, entre cuyas 

aproximadamente 3500 víctimas se 

hallaban también 15 alpinistas checo-

slovacos. “Se produjo un fuerte terremoto que causó el desprendimiento de una inmensa 

parte del Huascarán. Esta masa de hielo y piedras de unos 8 kilómetros de anchura cayó 

al valle y enterró a nuestra expedición alpinista”. 

Cuzco. Foto Wikiperuvian 

El gran sueño de Otto Horský de 

conocer la población indígena se 

hizo realidad durante su estancia y 

el geólogo cobró a los habitantes 

mucho cariño, según recuerda. “Los 

indígenas son muy amables. Los 

niños son educados, si les ofreces 

algo rico de comer lo comparten con 

los demás. Siempre he querido vivir esto y se cumplió mi sueño. Tienen muchas costum-

bres, cada ciudad grande tiene su patrón al que homenajean. En Cuzco, en la ciudad real 

de los Incas, se celebran los juegos intiraimi cuando los sacerdotes sacrifican Lima, sa-

cándole el corazón y echándolo a un lago”.  

Los especialistas checos enviados por la Academia 

de Ciencias de la República Checa y la Universidad 

Carolina desarrollan en Perú diversos proyectos 

geotécnicos e hidrológicos hasta la actualidad y 

Otto Horský está orgulloso de que esta colaboraci-

ón, en cuyos principios tuvo un importante papel, 

se conserve hasta la actualidad. 
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LA EXPERIENCIA DE OTTO HORSKÝ EN EL PERÚ 

Praga – Ayer, en el Salón de Actos realizó una charla el Ing. 
Otto Horský, toda una eminencia checoslovaca y checa en 

la geología quien se ha convertido en un especialista y 
amante del Perú gracias a que como 50 años atrás, 
después de que publicara un artículo en Barcelona, sobre 
la historia de los estudios geológicos checoslovacos son-

deara la posibilidad de visitar el mundo hispanohablante. 

“Escribí a todas partes, tengo todo bien guardado. Pero fue 
con Perú con quien Checoslovaquia decidió iniciar la cooperación científico técnica y abrir, allá, un 
centro de estudios”, comenta Horský quien andaba preocupado por resumir en menos de 50 minutos 
tanta experiencia. 

Autor de muchisimas publicaciones, siendo una de las más llamativas la titulada: “¿Sobrevi-virá el 
Lago Titicaca el Tercer Milenio?”. Obra que acaba de relanzar en versión digital. Hosrký incluso incur-

siona en etnología, por que él no solo revisa y verifica piedras, ríos y formaciones; para él es muy 
importante la gente que habita los territorios, como la etnia Ur. Y tiene un ojo muy atento, al punto 

que descubrió figuras rupestres en piedras que sus otros compañeros de misión pasaron por alto. 
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Para seguir el extenso sendero del trabajo del Ing. Horský, lo mejor es visita una de sus páginas en la 
red:  www.horsky.org,  www.horsky.seznam.cz,  www.ckc.cz. 

Correo Publicitario, miércoles 13 de mayo de 2015. RADIO PRAGA 

http://www.radio.cz/es/rubrica/panorama/los-proyectos-y-los-descubrimientos-del-geologo-checo-

otto-horsky-en-peru 

 
Blahopřání od velvyslance Peru v České  republice Dr. Alberta Salase Barahony k úspěchu výstavy 

fotografií doprovázené přednáškou PPT,  Titicaca 2004,  ve zlínském muzeu. 

http://www.horsky.org/
http://www.horsky.seznam.cz/
http://www.ckc.cz/
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Palabras del Alberto Salas Barahona 
Slova peruánského velvyslance přednesená při příležitosti autogramiády knihy „Peruánské postřehy“. 

 
     El ingeniero Otto Horsky, destacado peruanista checo y geologo de profesion, tuvo desde 

su infancia un marcado espiritu de aventura y de acercamiento a otras latitudes, especialmente 

manifestaba su voluntad de acercamiento a la cultura tradicional peruana. El anhelo de estudi-

ar dicha cultura, asi como el idioma castellano y, paralelamente lograr buen nivel tecnico co-

mo ingeniero geologo, se cumplio en el aňo 1974, a los 36 aňos de edad, cuando fue nombra-

do al cargo de Agregado Comercial de la Embajada checoslovaca en el Peru, asumiendo ade-

mas la funcion de Jefe de la Oficina Tecnica de Cooperacion mutua entre el Peru y Checoslo-

vaquia. Entre los varios proyectos en los que participo muy activamente, cabe destacar su 

labor en la ampliacion del potencial hidroenergetico de la Central Hidroelectrica de Machu 

Picchu, en los estudios geotecnicos para la Central del Mantaro y aquellos relativos 

a la estabilidad del derrumbe en el reservorio de Tablachaca, considerados estos ultimos un 

ejemplo a nivel mundial para evitar catastrofes. 

     Sobre sus actividades en los aňos 70 escribio un libro titulado „Recuerdos del Peru“ (Peru-

anske postřehy), que es un testimonio de los aňos vividos en el Peru, de sus actividades profe-

sionales como diplomatico y geologo, experiencias personales y apreciaciones sobre diversos 

aspectos de la sociedad, historia, civilizacion y geografia peruanas. En mi calidad 

de Embajador del Peru en la Republlica Checa, me fue grato participar en la ceremonia de 

presentacion de una nueva edicion de dicho libro. 

El gran interes por el Peru lo llevo a participar en la organizacion de la “Expedicion Titicaca 
2004”, la cual, ademas de efectuar estudios topograficos, de ciencias naturales y socioecono-

micos del Altiplano peruano, tuvo por finalidad elaborar una documentacion visual sobre el 

paisaje y la presencia del hombre alrededor del lago Titicaca, asi como sobre la forma 

de vida y costumbres de las comunidades campesinas que habitan la region. Como producto 

de dicha expedicion, elaboro una interesante y valiosa exposicion fotografica que, acompana-

da de conferencias, ha sido presentada en diversas ciudades checas y eslovacas. 

     El libro „Incawasi – la sede de los Dioses“ (Incawasi – sidlo bohů) es uno de los resultados 

de los estudios realizados durante la expedicion Titicaca. Su concepcion data de un tiempo 

anterior a la expedicion, por cuanto tuvo la dedicacion de preparar tecnica y cientificamente 

dicho viaje, efectuando previamente los estudios comparativos de distintas ruinas incaicas, 

especialmente en la zona de Cusco, Machu Picchu, Ollantaytambo, Pisac, Sacsayhuaman, 

Puca Pucara, Kenko, Tambo Machay, entre otras. La validez de sus hipotesis de trabajo fue 

demostrada con las comprobaciones hechas en el terreno. Los capitulos basicos del libro estan 

referidos a la notable arquitectura incaica y los materiales utilizados para las construcciones 

monumentales mencionadas, tales como el templo de Kenko, almacenes, recintos administra-

tivos y defensivos, como son por ejemplo Sacsayhuaman, Incawasi y Tambo Colorado, entre 

otras ruinas. La presentacion viene acompanada no solo de fotografias del autor, sino tambien 

de las pinturas del artista checo Karel Janak. El Ing. Horsky pone de relieve que los restos 

arqueologicos en el Incawasi, cerca de la ciudad de Huaytara, son similares a los de Machu 

Picchu, por la utilizacion de piedras perfectamente talladas a medida. En dicho lugar, a la ent-
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rada de las ruinas precisamente, Otto Horsky descubrio grandes piedras de tamano ciclopeo 

con pinturas rupestres probablemente de significado religioso. Aunque en el Peru hay regis-

trados algunos centenares de sitios con pinturas rupestres, especialmente en el Altiplano y en 

los valles interandinos, cada descubrimiento significa un aporte al mejor conocimiento de las 

culturas precolombinas. 

     Las rocas y piedras grabadas que existen de esa epoca tienen como principal caracteristica 

que se encuentran en espacios abiertos, integradas al paisaje accesible a cualquier visitante. 

Por ello, con buen criterio, el autor del libro resalta la necesidad de adoptar medidas adecua-

das para  preservarlas del dano que pudiera causar el turismo no controlado. 

     Me es muy honroso presentar este libro al publico checo, con el pleno convencimiento de 

que incrementara de manera muy significativa el conocimiento sobre los vestigios y las ruinas 

de ancestrales e importantes culturas que poblaron el Peru actual. Por su contenido, el libro de 

Otto Horsky se suma a otros importantes estudios de investigadores, exploradores y cientifi-

cos checos que, desde el Siglo XVII realizaron las expediciones y viajes al Peru, difundiendo 

los resultados de sus viajes a traves de testimonios escritos. Dichos estudios, conjuntamente 

con tan valiosos como el del Ing. Horsky, hacen patente la larga tradicion de amistad que 

existe entre la Republica Checa y el Peru, constituyendo un solido fundamento para desarrol-

lar aun mas los lazos de amistad, entendimiento y cooperacion que unen a ambos pueblos. 

 

Alberto Salas Barahona 

Embajador del Peru en la Republica Checa 

Praga, 25 de Febrero de 2010 

 

Dr. Alberto Salas Barahona, velvyslanec Peru v České republice, 2010. 
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Poděkování velvyslance Peru za moje přátelství a spolupráci během jeho diplomatické mise v letech 

2005 – 2010 a vyjádření nadějí na další spolupráce v budoucnu při jeho dalších diplomatických funk-

cích. 

Poznámka: V současné době je Dr. Alberto Salas Barahona velvyslancem v Polsku a na Ukrajině. 
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Poděkování peruánské velvyslankyně Marity Landaveri Porturas za moji příkladnou spolupráci 
s velvyslanectvím v letech její diplomatické mice v České Republice, 2010 – 2015. 
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Recepce při příležitosti předání pověřovacích listin nové peruánské velvyslankyně J.E.Liliany de Olar-

te de Torres – Muga prezidentovi České Republiky Miloši Zemanovi. Hotel Alchymist, 21.1.2016. 

 

Slavnostní recepce při příležitosti 195 výročí nezávislosti Peru, v hotelu International v Pra-

ze, dne 28 července 2016. 
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Trvala výstava fotografií v zámku Letovice 

 
 
Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií Otto Horského v zámku Letovice, dne 9 září 2016. 
 
. 

 

 

 

 
Vernisáž monitoroval autor výstavy 

Otto Horský. Vedle něj vpravo majtel 
zámku Letovice Bohumil Vavříček, 
J.E. Liliana de Olarte de Torres-

Muga, velvyslankyně Peru, starosta 
města Letovice Vladimír Stejskal, 
kurátor výstavy Jiří Chromý. 
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Paní velvyslankyně Peru byla v Letovicích přijata ne Městském úřadě starostou města Vladimírem 
Stejskalem. Vpravo Otto Horslý. Foto Lumír Sochorec, 9.9.2016. 

 

 
 

Návštěva kláštera v Letovicích, zleva  Minister konzultant Oscar Paredes, Otto Horský, J.E. Liliana de 

Olarte de Torres - Muga, opat kláštera , starosta města Letovice Vladimír Stejskal. 
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Otto Horský s velvyslankyní Peru J.E. Lilianou de Olarte de  Torres-Muga při zahájení vernisáže vý-
stavy fotografií v zámku Letovice. Foto Lumír Sochorec. 

 

 
 

Zleva Olga Miková, organizátorka vernisáže a regionálního pohoštění, Otto Horský, peruánská velvy-

slankyně J.E. Liliana de Olarte de Torres-Muga. 
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Pocta Eduardu Ingrišovi – Homenaje a Eduardo Ingris 
 

Dne 24.6.2017 se uskutečnila v zámku Letovice u Brna v rámci peruánského dne přednáška 
paní Niny Ingriš, manželky Eduarda Ingriše, na téma: Život autora písně Teskně hučí Niagara, 
EduardaIngriše, aneb na balsovém voru Kantuta dvakrát z Peru přes Pacifik. Při té příležitosti 
vydalo peruánské velvyslanectví v Praze na svých oficielních stránkách následující informaci, 
která byla následně odeslána k uveřejnění i do Peru: 
 

Embajada del Perú en la República Checa 

Homenaje a Eduard Ingris 
Junio 26, 2017 
 
El 24 de junio de 2017, en el Castillo de Letovice, región Moravia, sellevó a cabo un homena-

je a Eduard Ingriš, arqueólogo, músico, escritor, fotógrafo, cineasta, explorador checo (1905-

1991). El señor Ingriš llegó al Perú en 1948. Lo recorrió extensamente hasta 1962. 
Ingriš ha transmitido el resultado de esos viajes, en libros, conferencias, fotografías y pelícu-

las. Autor de numerosas composiciones musicales dedicadas al Perú, fue conductor de la 
Orquesta Sinfónica Nacional. En su balsa ”Kantuta I”, desde Talara Ingriš llegó hasta las Ga-

lápagos. En la“Kantuta II”, arribó a islas de la Polinesia, desde el Callao. Confirmó así 
los contactos que los antiguos peruanos habían tenido en Oceanía, como años antes lo eviden-

ciara el noruego Thor Heyerdahl, con su balsa ”KonTiki”. Por sus valiosos servicios, el Go-

bierno concedió a Ingriš la nacionalidad peruana. La actividad en Letovice fue organizada por 
su viuda, señora Nina Ingriš, y por el distinguido peruanista, Ing. Otto Horsky. Ambos hicie-

ron recuerdos del homenajeado, luego de palabras introductorias de la Embajadora Liliana de 

Torres-Muga, en presencia del Alcalde Vladimir Stejskal, de otras autoridades y numeroso 

público. Seguidamente fue proyectado el documental “Kantuta”, realizado por Ingriš y su 
esposa.La concurrencia pudo degustar platillos peruanos y pisco sour. 

Autorka přednášky v Letovicích: Nina Ingriš, manželka Eduarda Ingriše 

Zorganizoval: Ing. Otto Horský, CSc 
 

  
Zleva: Nina Ingriš, J. E. Liliana de Olarte, Otto  Horský.  Vpravo: Otto Horský a Nina Igriš. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TzvFXVDDso8&t=34s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TzvFXVDDso8&t=34s
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Světová premiéra Ingrišovy písně  Perú, mi amor. 
 

Ve víru mnoha důležitých událostí unikla pozornosti, zejména pro nás, cestovatele, spisovate-

le a milovníky jednoho z největších hudebníků, cestovatelů, fotografů,  dobrodruhů, moře-

plavců, světová premiéra písně Eduarda Ingriše, Perú, mi amor. Tedy, nelze vyloučit, že již 
byla v češtině někdy a někde interpretována, ale poprvé byla představena světově uznávanou 
peruánskou mezzosopranistkou  Fatimou Espinosa de Zavala v doprovodu vynikajícího peru-

ánského klavíristy Manuela Sáncheze. Fatima vystoupila v Praze v recitálu na počest 400 - 

letého výročí úmrtí  významného španělského kronikáře Incy Garcillaso de la Vega. Do svého 
světového repertoáru,  recitálu peruánského kulturního hudebního dědictví, zařadila celkem 

17 písní, a jako píseň 16-tou Ingrišovu píseň Perú, mi amor. Tato mimořádná událost se 

uskutečnila dne 30 září 2016 v noblesní koncertní síni Jan Deyla Conservatory, Maltézské 
nám. 14, Malá Strana, Praha 1, pod záštitou peruánské velvyslankyně J.E. Liliany de Olarte 
de Torres-Muga,  za účasti diplomatického sboru a mnoha VIP osobností. 
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Malé ohlédnutí: 

      Je smutnou ironií osudu, že muž tak oslavován v zahraničí a muž, na kterého může být 
naše historie hrdá, byl v tehdejším socialistickém Československu důsledně ignorován, až se 
jej nakonec podařilo vymazat z historie Čechů a Slováků takřka úplně. A přitom jde o jedno-

ho z našich nejvýznačnějších mořeplavců, cestovatelů fotografů a zejména hudebníků. Vždyť 
složil přes 60 operet a muzikálů, symfonii a dokonce i  operu, napsal asi tisíc skladeb a písní a 
složil u nás hudbu k 11 krátkým filmům. Jako autor a dirigent spolupracoval s většinou praž-
ských divadelních scén, včetně Osvobozeného divadla, Varieté, Stavovského divadla, Tylova 
divadla. Jeho opereta „Rozmarné zrcadlo“se hrála 5 let a měla 1600 repríz, což se snad nepo-

dařilo nikomu na světě, ani v USA na Broadwayi. Jeho strastiplná cesta do imigrace v roce 

1948 je všeobecně známá.  V Limě v Peru, kde se nakonec uchýlil, založil České divadlo, kde 
při různých příležitostech uváděl své nové hry; dál nepřetržitě skládal. Po zkušenostech 
z Prahy, dirigoval Peruánský státní symfonický orchestr. Jednu svou píseň „Peru mi amor“ 

věnoval manželce peruánského prezidenta Odríi a vysloužil si za ni peruánské občanství. To-

lik tedy krátké ohlédnutí. Zatímco u nás se jen pozvolna dostává, a to právem, díky jeho obdi-

vovatelům a zejména díky jeho manželce Nině Ingriš, která se do České republiky v roce 

2003 vrátila,  jeho jméno do povědomí naší veřejnosti, peruánská vláda již v roce 2009 jeho 

přínos ocenila pamětní deskou s textem:  
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Uznání a vděčnost za jeho rozsáhlou a důležitou práci jako peruanistovi v oboru hudby, 

antropologie, vědeckého výzkumu, filmu a fotografie, práce, ve které předvedl velkou lásku 
k Peru a ať se stále upevňují přátelská pouta a vzájemná uznání mezi Peru a Českou re-

publikou. 

       Paní Nina Ingriš převzala pamětní desku pro Eduarda Ingriše In memoriam z rukou jeho 

excelence, peruánského velvyslance v České republice pana Alberta Salase Barahony, ve Zlí-
ně dne 12. února 2010. Ocenění Eduardu Ingrišovi právem náleží nejen za jeho rozsáhlou a 
důležitou práci peruanisty, která bezesporu vedla k upevnění přátelských pout mezi našimi 
zeměmi. Eduard Ingriš nikdy nezapomněl, že je Čech, a to ani v dobách nejhlubší totality, kdy 
se jeho jméno nesmělo u nás ani vyslovit. Nebýt úžasného úsilí jeho manželky Niny a dalších 
přátel a obdivovatelů Eduarda Ingriše,  kteří se přičinili o přestěhování jeho archivu dokumen-

tů, fotografií, filmů a hudebních materiálů do České republiky, jen těžko by dnes jméno toho-

to obdivuhodného člověka, cestovatele, hudebníka a dobrodruha, bylo  vyslovováno s tako-

vým obdivem. 

 

 

Společné foto v den předání pamětní desky vlády Peru In Memoriam Eduardu Ingrišovi: Zprava Nina 
Ingriš, Miroslav Zikmund, primátorka Zlína Irena Ondrová, velvyslanec Alberto Salas Barrahona, 
ředitel muzea Ivan Plánka,  Otto Horský, Kateřina Pešatová. Muzeum ve Zlíně, 2010. 
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      Když se nová peruánská velvyslankyně J.E. Liliana de Olarte de Torres-Muga v červnu 
tohoto roku ode mě dozvěděla podrobnosti o nesmrtelném díle Eduarda Ingriše, velice ji zau-

jala zejména jeho hudba, neboť sama má i hudební vzdělání a hraje na kytaru. Informace o 
jeho písni „Perú, mi amor“ ji zaujala natolik, že ihned prohlásila, že ji nechá zhudebnit. Se-

hnat noty však vůbec nebylo jednoduché. Navštívil jsem paní Ninu Ingriš, ta mi však sdělila, 
že tyto noty nemá, ale dobře si na tu píseň vzpomíná, i na český text, v němž zejména druhá 
sloka ji vždy dojímala k slzám. Doslovně pravila: 

 „To jasně dokazuje, že Eduard stále myslel na svůj domov, na svou vlast, jak to v té druhé 
sloce jasně napsal, jaké city Ingris v těchto několika slovech vyjádřil a svůj stesk po domově a 
svou lásku k vlasti“  

     Paní Nina mi nakonec doporučila, abych se obrátil na archív Eduarda Ingriše ve Zlínském 
muzeu, což jsem učinil. Velmi vysoce jsem hodnotil, že ředitelka toho archívu,  PhDr. Mag-

dalena Preiningerová noty dohledala a ihned mi zaslala k disposici. Nutno dodat, že před pře-

dáním písně ke zhudebnění jsem dostal laskavý souhlas paní Niny Ingriš i paní PhDr. Preinin-

gerové ke zhudebnění. A co je nejvíce hodno obdivu, že paní velvyslankyně to myslela 
opravdu vážně a během tak krátké doby se jí podařilo zařadit tuto píseň ve španělském origi-

nále do světového repertoáru mezzosopranistky Fatimy Espinosa de Zavala. Konečně, ona 
sama je hudebnice. Nutno dodat, že mnoho hudebních materiálů Eduarda Ingriše bylo předá-
no již předchozím peruánským velvyslancům, nejdříve Albertu Salas Barahonovi (2007), po 
nástupu velvyslankyně Marity Landaveri Porturas o ně projevil dle jejího sdělení eminentní 
zájem světově proslulý peruánský quenista (hráč na andskou flétnu) Vlado Urlich, žijící od 
roku 2009 v Praze, kde spolupracuje na významných projektech např. s Jaroslavem Svěceným 
a Michalem Dvořákem. Jestli některé písně Eduarda Ingriše převzal do svého repertoáru, mi 
však není známo. 

     Po úspěchu světové premiéry písně Perú, mi amor, se paní velvyslankyně Liliana de Olar-

te de Torres Muga rozhodla, že nechá zhudebnit některá jeho další díla. Za tím účelem spo-

lečně se mnou navštívila archiv Eduarda Ingriše ve Zlínském  muzeu. Vedoucí archivu PhDr. 
Magdalena Preiningerová ji seznámila s pozústalostí Eduarda Ingriše, zejména s notovým 
materiálem a jinými jeho hudebními archiváliemi.  

     Díky velké laskavosti PhDr. Magdaleny Preiningerové  jí byly všechny materiály, které si 
jako vhodné ke zhudebnění vybrala, odeslány na velvyslanectví do Prahy. Má ideu, že  by 
byla v Praze uvedena jejich světová premiéra, potom by představila hudební dílo Eduarda 
Ingriše v Peru v Limě. Můžeme se jen těšit, že tento záměr se jí podaří naplnit. 
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Doplňkové fotografie: 

 

   

Velvyslanec Alberto Salas Barahona a Nina Igriš, 2010   Otto Horský a Nina Ingriš v Brně, 2010..   

   

Peruánská velvyslankyně J.E. Liliana de Olarte de Torres-Muga a Otto Horský ve Zlínském muzeu, 
12.9.2016 
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Výklad k jednotlivým panelům Eduarda Ingriše podali Dr. Magdalena Preiningerová a Otto Horský.  

                                                        Zlínské muzeum, 12.9.2016. 
 

 

Obal písně Perú, mi amor. Hudba a slovo: Eduard Ingriš. Věnováno první dámě Peru, paní Marii 
Doňě de Odría. Obal a foto na obalu: Eduard Ingriš. 
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KROTITELÉ ŘEKY 

 
Řeka Segura protéká přímo historickým centrem města Orihuela v jihovýchodním 

Španělsku. Vhodně upravené koryto řeky spolehlivě chrání okolní domy i episkopální 
palác před vylitím vody z břehů. V minulosti tomu tak nebylo. Do začátku 

devadesátých let minulého století povodně mnohokrát tamní historické stavby 

poškodily. Řeku se podařilo zkrotit až díky práci českých geologů a stavařů, kteří 
v devadesátých letech navrhli zcela novátorský postup. Českou „stopu“ mají obyvatelé 

Orihuely dodnes přímo na očích a svůj potenciál prokázala i česká inženýrská 

geologie. 

„Jedná se o jednu z nejvýznamnějších staveb, realizovaných našimi odborníky 

ve Španělsku,“ zdůraznil inženýrský geolog Otto Horský, který se podílel na řadě 

projektů v různých koutech světa – včetně Latinské Ameriky. Peruánci mu za jeho 

práci udělili šlechtický titul komtur (španělsky comendador), podobně jako objeviteli 
pramenů Amazonky Bohumíru Janskému. V devadesátých letech působil 
Otto Horský právě ve Španělsku. 
 

 
 
           Obyvatelé města Orihuela mají dodnes na očích práci českých inženýrských geologů a stavařů. 
 

Úpravu koryta řeky Segury dostala na starost nejdříve italská firma, po ní španělská. 
Ani jedna z nich během stavebních prací nedokázala zabránit dalšímu 

poškozování okolních budov. V lednu 1993 měl Otto Horský jako přizvaný expert 

posoudit technologie obou firem. Jeho stanovisko bylo negativní. „Podpořil mě 

i známý španělský geotechnik a inženýrský geolog Angel García Yagüe,“ vzpomíná 

Otto Horský. Pro další práce ve městě Orihuela doporučil na tu dobu novátorskou 

technologii tryskové injektáže (jet grouting), kterou se vytvoří nepropustná stěna 
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z navzájem se prolínajících sloupů. Taková stěna paží výkop a zároveň zabezpečuje 

i stabilitu okolních budov. S touto metodou slavil úspěchy ve světě uznávaný 

odborník Jaroslav Verfel ze společnosti Zakládání staveb Praha. Té se také podařilo 

zvítězit v novém mezinárodním výběrovém řízení na úpravu koryta Segury. 
„S ohledem na neustálé nebezpečí možné záplavové vlny v případě náhlé povodně 

se pracovalo ve dne i v noci, šest dní v týdnu,“ popisuje Otto Horský další průběh 

prací v jedné ze svých odborných publikací. Díky tomu dokončila společnost 

Zakládání staveb celý projekt za šest měsíců – a to navzdory tomu, že během 

prací dosahovaly „kruté teploty“ ve stínu až 42°C a na slunci až 54°C. Španělský 

tisk v té době referoval o Jaroslavu Verfelovi jako o největším odborníkovi na tryskovou 

injektáž na světě. 

MED, Moderní ekonomická diplomacie, červen 2021, číslo 21, Jan Žižka jun., editor a au-
tor článku. 
 
Periodikum Ministerstva zahraničních věcí České republiky 

 

Zajištění stability výkopu pro regulaci řeky Segury v Orihuele ve Španělsku 

Abstrakt přednášky a publikace Otto Horského na konferenci SAIG (Slovenská osociace inženýrské 
geologie) ve Vysokých Tatrách v Novom Smokovci,  16-17.6.2016: 

V letech 1993 až 1994 realizovala společnost Zakládání staveb Praha regulaci řeky Segury 
v městě Orihuela v jižním Španělsku. Řeka, protékající historickým jádrem, je v určitých úse-

cích sevřena obytnými budovami a teče v těsné blízkosti významné kulturní památky – 

episkopálního paláce. Při velkých vodách se hladina řeky zvedala až o 5 metrů a zaplavovala 
část města. Při zvažování způsobu zabezpečení výkopu bylo nutno brát v úvahu skutečnost, že 
budovaná pažící stěna byla situována i pod balkony domů a pod mostem, takže výška pracov-

ních úrovní byla místy menší než 3 m. Tento limitující faktor byl také jedním z důvodů, proč 
jsme se rozhodli pro technologii tryskové injektáže – jet grouiting.  V článku jsou popsány 
geologické podmínky, které umožnily použití této technologie, způsob realizace navzájem se 
prolínajících sloupů o průměru 0,55 m, které postupně vytvořily na obou stranách řeky nepro-

pustnou betonovou stěnu délky 650 m, pažící výkop. Celkem bylo realizováno 32 669 m 

sloupů a 10 426 m ocelových mikropilot. Jednou z podmínek vyhlášeného mezinárodního 

konkurzu bylo zajištění pracovního postupu tak, aby nedocházelo k poškozování budov přilé-
hajících k řece. Tato podmínka byla námi splněna.  Další podmínkou bylo, že tuto technologii 
musí aplikovat a řídit mezinárodně uznávaný odborník. 

 

Celý článek včetně barevných fotografií a obrázků viz:  www.horsky.org  Orihuela. 

 

http://www.horsky.org/
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15 - UZNÁNÍ A HODNOCENÍ 
         Recognition and Evaluation 

Mr. Klaus appreciated publication written by 

our colleagues 
President of the Czech Republic, Mr. Vaclav Klaus, expressed his thanks to our colleague, Mr. 

Otto Horsky, for sending a publication about use of engineering geology methods in the design 

and construction of dams and stated that Mr. Horsky, together with Mr. Blaha, managed to 

compose a technical publication of high quality. 
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Kompanija GEOTEST d.o.o. Sarajevo je sastavni dio grupacije GEOtest. Centrala grupacije, 

koja postoji već od 1968. godine, nalazi se u Brnu, Republika Češka. GEOtest, osim sarajevske 
kompanije, čine firme u Češkoj, Holandiji i Slovačkoj. GEOTEST d.o.o. Sarajevo pruža, samo-

stalno i u saradnji s firmama iz grupacije GEOtest, lokalnim i međunarodnim partnerima, 
širok spektar usluga iz oblasti: 

Predsjednik Klaus pohvalio knjigu naših kolega 

Predsjednik Republike Češke, gospodin Václav 
Klaus, zahvalio se našem kolegi, gospodinu Otti 
Horskom, za knjigu o problematici istraživanja to-

kom projektiranja i izgradnje brana i konstatirao da 

je Otta Horský, zajedno s gospodinom Pavelom 
Bláhom, uspio napisati vrlo kvalitetnu stručnu pub-

likaciju. 

 U nastavku slijedi prevod dopisa predsjednika 

Republike Češke (original OVDJE): 

 

Predsjednik 

Republike 

U Pragu, 8. februara 2012. 

Poštovani gospodine inžinjeru,  

htio bih Vam zahvaliti na zanimljivoj knjizi koja se bavi problematikom istraživanja tokom projektova-

nja i izgradnje brana, koju ste mi poslali. Već tokom prvog listanja je vidljivo da ste zajedno s docen-

tom RNDr. Pavelom Bláhom, DrSc. uspjeli da napišete vrlo kvalitetnu stručnu publikaciju.  Današnjim 
– u naučnim strukama modnim – terminima bi se moglo reći da ste uspjeli spojiti osnovno i tzv. aplici-

rano istraživanje, što je već čitav niz godina predmet vladinih strategija, donacija i novo formiranih 
agencija. Uvjeren sam da put do uspjeha ne vodi preko vladinih strategija i novih agencija, već insisti-

ranjem na kvalitetnoj nauci, tradicionalnim i opravdanim smjerovima u koje bez diskusije pripada i taj 

Vaš.  

Poštovani gospodine Horský, želim Vašoj knjizi mnogo pažljivih i zadovoljnih čitalaca a Vama i Vašim 
bližnjim svako dobro.  

Pozdrav  

Václav Klaus  

file:///C:/2017/OTTO%20OSOBNÍ/GEOTEST%20_%20 Predsjednik%20u Klaus%20 pohvalio%20 knji-

gu%20naših%20kolega.htm 

https://www.google.cz/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&q=file:///C:/2017/OTTO%2520OSOBN%C3%8D/GEOTEST%2520_%2520+Predsjednik%2520u+Klaus%2520+pohvalio%2520+knjigu%2520na%C5%A1ih%2520kolega.htm&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_lJuhrsXZAhUJfFAKHTmCDVYQBQgkKAA
https://www.google.cz/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&q=file:///C:/2017/OTTO%2520OSOBN%C3%8D/GEOTEST%2520_%2520+Predsjednik%2520u+Klaus%2520+pohvalio%2520+knjigu%2520na%C5%A1ih%2520kolega.htm&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_lJuhrsXZAhUJfFAKHTmCDVYQBQgkKAA
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Předání ocenění za nejlepší přednášku na odborném kongresu Conimera - v Arequipě v Peru ve dnech 

13 až 17 července 1975. 

 

   

 

Nadstandardní styky s peruánským velvyslanectvím v Praze. Od roku 2002 zván na všechny jejich akti-
vity. Rozsáhlá spolupráce zejména s velvyslancem Albertem Salasem Barahonou a s velvyslankyní 
Maritou Landaveri Porturas, nyní s velvyslankyní, J.E. Lilianou de Olarte de Torres Muga.. 
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Milý pozdrav od peruánské velvyslankyně Marity Landaveri Porturas. 

Condecoración al ingeniero geólogo Otto Horský en Residencia de 
Embajada del Perú 

Fuente: Embajada del Perú en República Checa 

El 19 de setiembre, el ingeniero y geólogo checo Otto Horský recibió la condecoración de la 
Orden «Al mérito del Servicio Diplomático del Perú José Gregorio Paz Soldán», en el Grado 
de «Comendador» en reconocimeinto a su valioso apoyo en la promoción cultural, científica y 
económica del Perú en la República Checa. 

La condecoración fue entregada por la Embajadora Liliana de Olarte de Torres Muga, en ce-
remonia realizada en la Residencia de la Embajada del Perú y tuvo entre los invitados a Jefes 
de Misión de los países latinoamericanos, reconocidos peruanistas y familiares del Ingeniero 
Otto Horský. 

En las palabras ofrecidas por la Embajadora Liliana de Olarte, destacó que los esfuerzos reali-
zados por el señor Horský han contribuido a fortalecer las excelentes relaciones bilaterales 
entre el Perú y la República Checa. Igualmente, que fruto de su amplia vocación el señor Hor-
ský ha publicado diversos libros sobre el Perú, en los cuales evidencia su personal compromi-
so de peruanista. 

 

https://www.facebook.com/embajadaperupraga/photos/pcb.2525191934239315/2525187687573073/?type=3&theater
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Más información en el artículo de Radio Prague International en español. 
Více informací je uvedeno v Radio Prague International en español. 
 
http://cesta.lat/wpcontent/uploads/2019/09/70322508_2525187694239739_3553589965717766144_n-1.jpg 

 

 

Vysoké peruánské státní vyznamenání pro Otto Horského. 

Více v knize Otto Horského, COMENDADOR, © 2021. Kliknout prav.tl.na: zde. 

 

https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-progreso?fbclid=IwAR1cbeevpgsP-TKlBR8E8MN983PhPHKoMnjcrjOvNO_VXx8whAXaQn-AZrU
https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-progreso?fbclid=IwAR1cbeevpgsP-TKlBR8E8MN983PhPHKoMnjcrjOvNO_VXx8whAXaQn-AZrU
http://cesta.lat/wpcontent/uploads/2019/09/70322508_2525187694239739_3553589965717766144_n-1.jpg
http://www.klubhz.cz/wp-content/uploads/2021/01/comendador_otto-horsky.pdf
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Základní informace. 
     Dne 19 září 2019  obdržel  Ing. Otto Horský, CSc peruánské státní vyznamenání, Řád „Jo-

sé Gregorio Paz Soldán, za zásluhy v diplomatické službě Peru“, v hodnosti Comendador 
(Komtur), jímž byl oceněn za velký přínos pro kulturní, vědeckou a ekonomickou propagaci 
Peru v České republice. Toto vysoké státní vyznamenání udílí peruánský stát občanům Peru 
nebo jiných zemí, kteří se vyznamenali svými zásluhami v diplomatické službě nebo přispěli 
k rozvoji zahraniční politiky Peru. Uvedený řád mu předala velvyslankyně Peru J.E. Liliana 

de Olarte de Torres Muga během recepce, pořádané na jeho počest  v rezidenci peruánského 
velvyslanectví. Této akce se zúčastnili velvyslanci a přátelé některých latinsko-amerických 
zemí, významní latino-amerikanisté a peruanisté a přátelé a příbuzní Otto Horského.  

     Toto nejvyšší státní vyznamenání udělené Ministerstvem zahraničních věcí Peru, pojme-

nované po významném peruánském diplomatovi, bylo uděleno renomovanému českému inže-

nýrskému geologovi, který se v Peru podílel  na rozšíření energetického potenciálu vodní 
elektrárny Machu Picchu, podepsal kontrakt a měl na starosti geotechnické studie umožňující 
výstavbu dalšího stupně vodní elektrárny Mantaro, podílel  se na vypra-cování projektu prů-
zkumných geotechnických  prací pro vodní elektrárnu El Sheque  a v roce 2004 se účastnil 
expedice Titicaca, která vyústila v důkladný historicko-geografický a geologický popis peru-

ánského altiplana. Velvyslankyně Peru v České republice ve svém projevu mimo jiné uvedla: 

„Dnes je slavnostní den, výjimečný tím, že mám tu čest předat řád za zásluhy v diplomatické 
službě Peru José Gregorio Paz Soldán, v hodnost komtur, panu doktoru Otto Horskému. Jak 
všichni víme, kromě významné akademické činnosti, stejně jako v jeho činnosti profesní, pan 
doktor Horský vyvíjel rozličné snahy k posílení bilaterálních vztahů mezi Peru a Českou re-

publikou, a to v různých odvětvích. Považuji za správné uznání jeho cílevědomé práce, která 
přispěla a nadále přispívá k šíření kulturních, vědeckých a ekonomických hodnot mezi Peru a 
Českou republikou. I to je důvodem, pro něž jsem hrdá na to, že mohu doktoru Otto Horskému 
předat řád José Gregorio Paz Soldán, který vznikl 31. srpna 2004, jako nejvyšší uznání udě-
lované Ministerstvem zahraničních věcí Peru, a který nese jméno významného peruánského 
diplomata, který založil diplomatickou službu a třikrát po sobě vykonával funkci ministra za-

hraničních věcí. Doktor Horský za uplynulých padesát let kontaktů a spolupráce mnohokrát 
navštívil moji zemi, realizoval mnoho studií a terénních geotechnických  průzkumných prací 
jako inženýrský geolog  a zanechal za sebou několik velmi užitečných knih o jezeře Titicaca a 
o celém regionu Puno a o Peru všeobecně. Nepochybně přispěl k úspěšné zahraniční politice a 
k prohloubení  dvoustranných vztahů mezi Peru a Českou  republikou. Přispěl ke zvýšení zna-

lostí o Peru v oblasti kulturní, vědecké a ekonomické.“ 

     Dále zdůraznila,  že Otto Horský v Peru nejen studoval otázky týkající se životního pro-

středí a vodohospodářských a energetických projektů, ale také se podílel na významných 

stavbách, která jsou dnes v Peru realitou. 

Po předání řádu a doprovodného jmenovacího diplomu a dekretu se ujal slova nositel řádu 
Otto Horský: Mimo jiné ve svém projevu uvedl: 
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„Je pro mě velkou ctí získat toto vysoké peruánské státní vyznamenání, Řád „Za zásluhy 
v diplomatické službě Peru José Gregorio Paz Soldán“. Vyjadřuji vděčnost vládě Peru za toto  
uznání, které jsem dnes získal. Znamená pro mě jisté morální povzbuzení a uspokojení, že 
moje úsilí nebylo marné.Nyní  na mě spočívá hodně zodpovědnosti a jsem si jist, že dostojím 
všemu, co se ode mne očekává. Můžete si být jisti, že vaši důvěru nezklamu.“  
 

 

    

Řád za diplomatické služby Peru.                Slavnostní dort na počest vyznamenaného. 
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Velvyslankyně Peru, J.E. Liliana de Olarte de Torres Muga a Otto Horský po udělení Řádu José Grego-

rio Paz Soldán a jmenovacího diplomu. Peruánská rezidence, 19.9.2019. 
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Větší část účastníků slavnostní recepce, vedle Horského vlevo velvyslanci Brazílie a Argentiny, vpravo 

jeho manželka Marie, vedle ní vpravo velvyslankyně Peru J.E. Liliana de Olarte de Torres Muga, nad 
ní šikmo vpravo dcera Viola a níže vpravo velvyslanec Kuby. Zcela vpravo stojící Ministerský rada 
velvyslanectví Peru Oscar Paredes Loza. 

 

Velvyslankyně Peru J.E. Liliana de Olarte de Torres Muga a Otto Horský s manželkou Marií. 
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S velvyslanci Argentiny, Peru (vlevo od Otto Horského), Brazílie a Kuby před peruánskou rezidencí v 

Praze. 19.9.2019. 
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Při interview pro Radio Praha, zahraniční vysílání. Rozhovor s Otto Horským vedl uznávaný argen-

tinský spisovatel a básník, autor několika bestsellerů, tč. žijící v Praze a spolupracující ze zahraničním 
vysíláním pro latinsko-americké země, Juan Pablo Bertazza, jenž je současně autorem fotografie. 
V ruce drží Otto Horský svoji zatím poslední knihu na DVD „Živá monografie“. Na zahradě peruán-

ské rezidence, 19.9.2019 
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                            S manželkou Marií u slavnostního dortu s blahopřáním  
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Na zdraví pisco sourem. Na stole překvapení, dort s blahopřáním s vlajkami obou zemí. 

https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-

progreso  

https://www.radio.cz/mp3/podcast/es/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-

progreso.mp3 

Reakce člena Klubu H + Z na udělená řádu:  

Vážený pane doktore, blahopřeji a je mi ctí být s Vámi v jednom klubu, v Klub H+Z. 

Kateřina Pešatová 

15.10.2019 

 

 

https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-progreso
https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-progreso
https://www.radio.cz/mp3/podcast/es/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-progreso.mp3
https://www.radio.cz/mp3/podcast/es/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-progreso.mp3
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Reakce spolužáka  ze základní školy v Prostějově: 

Milý Otíku, 

jak to vyjádřit, jak mě potěšil ten Tvůj poslední majl. V tom úvodu knihy jsi to věrohodně popsal, co 
bylo nutno v životě udělat, aby jsi se vlastní píli a vytrvalostí dopracoval k takovým výsledkům, na 
které můžeš být skutečně hrdý. Je nanejvýš spravedlivé, že Tvoje celoživotní píle a cílevědomost Tě 
dovedly k takovým výsledkům a k zaslouženému uznání. A nikdo Ti to nemůže závidět, každý z nás 
měl nějakou možnost, jen mít tu Tvoji vytrvalost pro uskutečnění svých cílů a snů. 

Jsme na Tebe  hrdi a přejeme Ti prožít ty opravdu zasloužené okamžiky uznání a slávy s vědomím, že 
jsi dokázal realizovat svůj dětský sen. 

Knihu si postupně přečtu, je to úžasně napsané. 

jiri.alois.svec [jiri.alois.svec@seznam.cz] 

11.03.2021. 

Otto Horský, život ve službě vědě a pokroku 

Juan Pablo Bertazza  
23-09-2019  

Peruánské velvyslanectví vyznamenalo českého inženýrského geologa  Ottu Horského, který 
kromě podílu na realizaci důležitých vodohospodářských a dálničních staveb obohatil vzá-
jemné přátelské vztahy obou zemí. 

Minulý čtvrtek obdržel český vědec Otto Horský Řád „José Gregorio Paz Soldán“, který oce-
nil jeho velký přínos pro kulturní, vědeckou a ekonomickou propa-gaci Peru v České republi-
ce. Uvedený řád mu předala velvyslankyně Peru Liliana de Olarte de Torres Muga během 
recepce pořádané na jeho počest  v rezi-denci peruánského velvyslanectví. Této akce se zů-
častnili velvyslanci a přátelé některých latinsko-amerických zemí a přátelé a příbuzní Otto 
Horského. 

Toto nejvyšší státní vyznamenání udělené Ministerstvem zahraničních věcí Peru, pojmenova-

né po významném peruánském diplomatovi, bylo uděleno renomovanému českému inženýr-

skému geologovi, který pracoval na vodních stavbách, dálnicích, přehradách a vodních nádr-

žích. . Horský, který žije v Brně, v 81 letech stále pracuje a často podniká pracovní cesty do 
zahraničí. Realizoval inženýrskogeologické práce pro výstavbu první dálnice, která spojuje 
Prahu s Brnem, pracoval jako hlavní inženýr při výstavbě přehrady a přečerpávací vodní elek- 

trárny Dalešice, s nejvyšší přehradní hrází v České republice. Podílel se na rozšíření energe-

tického potenciálu vodní elektrárny Machu Picchu, měl na starosti geotechnické studie umož-
ňující realizaci vodní elektrárny Mantaro a v roce 2004 se zůčastnil expedice Titicaca, která 
vyústila v důkladný historicko-geografický popis peruánského altiplana. Velvyslankyně Peru 
v České republice to shrnuje takto: 

https://www.radio.cz/es/quien-es-quien/juan-pablo-bertazza
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"Za uplynulých padesát let kontaktů a spolupráce mnohokrát navštívil moji zemi, realizovall 
mnoho studií a terénních průzkumných prací jako inženýrský geolog  a zanechal za sebou 
několik velmi užitečných knih o jezeře Titicaca a o celém regionu Puno. Nepochybně přispěl 
k úspěšné zahraniční politice a k prohloubení  dvoustranným vztahů mezi Peru a Českou  re-

publikou. Přispěl ke zvýšení znalostí o Peru v oblasti kulturní, vědecké a ekonomické. “ 

Velvyslankyně Liliana de Olarte de Torres Muga zdůraznila, že v roce 2022 budou vztahy 
mezi těmito dvěma zeměmi slavit sté výročí vzájemných kontaktů a spolupráce, a že je to 
výborný moment k dalšímu prohlobení a růstu v oblasti vzájemných odborných a vědeckých 
styků, k prohloení rozvoje vědecko-technické spolupráce a rozšíření cestovního ruchu mezi 
oběma zeměmi. Zdůraznila, že Otto Horský v Peru nejen studoval otázky týkající se životního 
prostředí a vodohospodřských a energetckých projektů, ale také se podíleli na významných 
dílech, která jsou dnes v Peru realitou.. 

 

Slavnostní předání Řádu velvyslankyní Peru J.E. Lilianou de Olarte de Torres Muga za asistence vedoucího 
peruánského konzulátu  Carlose Enrique Wiegeringa Valcarcela. 

A tento muž narozený ve městě Prostějov, který je již součástí peruánské reality, zdůraznil, 
že již od velmi útlého věku se začal zajímat o Peru. Ve  věku patnácti nebo šestnácti let ho 
začalo zajímat, jak Indiáni dnes v Peru žijí, jak žili Inkové, kteří měli tak bohatou kulturní his-

torii.Jeho zájem o Peru stále více rostl, až do té míry, že na konci vysokoškolského vzdělání 
začal  studovat španělštinu, která mu umožňovala korespondovat si s  peruánskými univerzi-

tami, až mu nakonec v roce 1974 nabídli něco, co vypadalo jako sen: Odjet  pracovat do Peru 

a připojit se ke skupině pěti odborníků, kteří již byli vybráni za účelem vytvoření Technické 
kanceláře v Limě. Ale tato lákavá nabídka, jak nám říká Horský, byla, jak se brzy ukázalo, da-

leko významnější. 
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"Myslel jsem, že tato nabídka je vtip, ale o tři dny později mě zavolali z Prahy, aby mi řekli, že 
nejen že se mohu připojit k této skupině pěti odborníků, ale že budu pověřen jejím vedením 
jako ředitel. Jak pro mě velké překvapení !“ 

 

Pro Horského to znamenalo učinit jedno z nejvěších a zásadních rozhodnutí v životě, změnit 
na čas vlast a povolání. Do té doby řídil jako odborník velká díla v Československu. 
Samozřejmě to nebylo snadné. Půl roku mu trvalo, než si zdokonalli španělský jazyk, složil 
z něj zkoušky a musel získat technické a odborné znalosti  z různých latinskoamerických zemí. 
V přípravě na tuto misi byl natolik ´uspěšný, že kromě  práce vedoucího Techniké kanceláře 
byl záhy pověřen i diplomatickou funkcí v postavení komerčního atašé, což v uvedené době 
bylo něco nevídaného, aby se geolog stal diplomatem. 
 

 

Machu Picchu, foto: public domain GNU free  

Část zkušenosti z této práce v Peru vypráví Horský ve své knize Peruánské postřehy. . A při 
povídání o své práci na  nejdůležitějších vodních dílech té doby na území Peru Horský vysvět-

luje, že v případě Machu Picchu bylo myšlenkou vybudovat další  podzemní kavernu, aby zde 

mohlo být instalováno několik dalších generátorů, s cílem zvýšení  výkonu hydroelektrárny. 
Poté uvedl, že úkolem geotechnické expedice na Machu Picchu, vedené světovým odborní-
kem Ing. Karlem Drozdem, bylo poskytnout  geotechnická data potřebná pro zpracování pro-

https://img.radio.cz/JL5aRln5fwq__83DdsnU-qItbbg=/fit-in/1800x1800/1368800801__pictures/c/zeme/peru_machu_picchu.jpg
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jektu a vybudování bezpečného díla.Kromě ocenení peruánským státním vyznamenáním si 
Horský vysoce váží získaných přezvísek. V předmluvě k jeho knize Incawasi – sídlo bohů  od 
předchzího velvyslance Peru Alberta Salase Barahony je poprvé označen jako Peruanista. Na 
Kubě ho vzhledem k jeho vysokým  geologickým znalostem nazývali Doktor skalního masivu. 

"Jak se doktor orientuje v  lidském těle, tak se ihned orientuji ve skalím masivu a to i 
v případch, kdy území bylo postiženo nějakými katastrofami, jako jsou zemětřesení nebo se-

suvy. Mám zvláštní schopnost proniknout do nitra země a i  bez terenních průzkumných prací 
a kvalifikovaně odhadnout, co se pode mnou nachází a vyvodit z toho odborné závěry.To be-

zesporu svědčí o mém citovém vztahu k zemi, jejíž se cítím součástí, v níž posléze zůstávají na 
věky moje trvalé stopy.“ 

A ačkoliv  provádění takové pečlivé práce vyžaduje hodně kázně a vědecké přesnosti, Horský 
si nacházel čas  k přemýšlení o životě a smrti a o otázkách, které nemají jedinou odpověď. 
Všiml si, že v chování Indiánů bylo něco, co ho motivovalo, aby uvažoval o svém vlastním 
způsobu bytí. 

"Viděl jsem jednou na hřbitově, jak po pohřbu nějakého významného Indiána se sešla kolem 
jeho hrobky celá rodina a mnoho známých. Celý týden seděli kolem hrobky v družné zébavě a 
popíjeli pivo, aby dali najevo, jak dobře je mu již v nebi. Ano, ano, to ve mně vzbudilo hodně 
pozornosti, tak by tomu mělo být.“ 

Co ještě i dnes Horský  zdůrazňuje z té anekdoty, která jím tolik pohnula, je vztah Indiánů ke 
konečností. Protože podle jeho názoru by to, co určuje život, neměla být otázka smrti, ale ta, 
zda plníme úkol, se kterým jsme na tuto zemi přišli. A podle jeho velké trajektorie není po-

chyb o tom, že Horský daleko svůj úkol  překročil. 

 Autor článku: Juan Pablo Bertazza. Překlad do češtiny: Otto Horský 

Zdroj: Radiodifusión Checa 7, Radio Prague International 
URL: https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-
el-progreso  
© Copyright 1996–2019 Radio Prague International 
 

 

Juan Carlos Bertazza, autor tohoto článku, je slavný 
argentinský spisovatel, autor několika bestsellerů. 
Nyní žije v Praze, do které se zamiloval,  redaktor 

zahraničního vysílání Radio Praha. Jeho kniha 
Pražský syndrom byla přeložena do češtiny. 

 

 

https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-progreso
https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-progreso
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Nominace Ing. Otto Horského, CSc na medaili akademika Quida Záruby za 
celoživotní dílo v inženýrské geologii. 

 
 Medaile Quida Záruby vznikla v roce 1999 s cílem připomínat formou ocenění významných 
osobností v oboru inženýrské geologie a geotechniky odkaz zakladatele československé a 
světové inženýrské geologie, akademika Quida Záruby. Akademik Quido Záruba byl jedním z 
otců myšlenky založit mezinárodní organizaci inženýrské geologie – IAEG. V roce 1968 se 

pak stal jejím prvním prezidentem. Vytvořil moderní koncept inženýrské geologie, kterou 
chápal jako úzké sepětí věd technických a přírodních. Stal se zakladatelem tohoto nového 
vědního i aplikovaného oboru na ČVUT v Praze a vychoval celou generaci špičkových, ve 
světě i doma uznávaných osobností. Medaile má tři „mutace“: bronzovou, stříbrnou a zlatou. 

 

     

Cenu uděluji obě české profesni společnosti půso-

bící v oboru inženýrske geologie a geotechniky, 

Česká asociace inženýrskych geologů, Česká a Slo-

venská společnost pro mechaniku zemin a geotech-

nické inženýrstvi a SG Geotechnika a.s., která záro-

veň činnost směřujici k vyhlašeni ceny garantuje, 
koordinuje a cenu i sponzoruje. Smyslem ceny je 

udržovat v povědomi odborné veřejnosti profesni 

odkaz akademika Quido Zaruby, ktery zásadnim 

způsobem ovlivnil vývoj nejen české a slovenské, 

ale i evropské a světové inženýrske geologie. 

 
 

Nominace na udělení tohoto nejvyššího ocenění za celoživotní dílo v inženýrské geologii se 
mi dostalo začátkem června 2021. Celkem bylo navrženo asi 20 kandidátů z Česka a Sloven-

ska, z nichž bude jeden vybrán k udělení buď zlaté nebo sříbrné medaile. Již zařazení mezi 
elitu českých a slovenských inženýrských geologů a geotechniků je pro mě velkou poctou a 
motivací k další aktivní činnosti v oboru doma a v zahraničí.   
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16 – Z Čech do Latinské Ameriky – Interview s časoipsem RADIM 
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Z ČECH    
AŽ DO          
LATINSKÉ             
AMERIKY 

POZORUHODNÝ 

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH  
ČESKÉHO GEOLOGA 

KTERÝ ZÍSKAL 

PERUÁNSKÉ STÁTNÍ 
VYZNAMENÁNÍ 
 

 

S panem inženýrem Ottou Horským jsem se potkala na loňském brněnském Setkání stomi-

ků©, jehož je pravidelným účastníkem.  Celoživotně se věnoval zajímavému oboru – inže-

nýrské geologii. V souvislosti s geologií pracovně navštívil mnohé, i velmi vzdálené země. 
Více se dozvíte v našem rozhovoru. 
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Jak jste se dostal ke geologii? 

 

   Narodil jsem se v roce 1938 v Prostějově jako třetí ze šesti dětí. Po ukončení základní školy 
jsem studoval na gymnáziu. V blízkosti mého rodného města jsou Čelechovice a na jejich 
okraji světově proslulá lokalita čelechovický devon. Několik otevřených kamenolomů se pro 
mě staly opravdovým dětským eldorádem. Kutal jsem ve stěnách a objevil celou řadu nádher-

ných zkamenělých korálů, z nichž některé druhy ani nebyly v té době popsány. To byl v mém 
životě první velký mezník, Touha po dobrodružství, záhadách a objevech a láska k přírodě, 
jejíž nedílnou součástí jsem se tehdy cítil a ji prožíval nejen všude kolem, ale i ve svém nitru, 
vedly již ve dvanácti letech k rozhodnutí stát se geologem. Po maturitě jsem se přihlásil ke 
studiu geologie na Vysoké škole báňské v Ostravě. Postupně jsem se zaměřil na inženýrskou 
geologii. Už tehdy jsem si vytkl jasný cíl – pracovat v uvedením oboru jako odborný expert v 

zemích Latinské Ameriky, ale zejména v Peru a poznat osobně život andských  indiánů.  
 

To byl na tehdejší dobu opravdu ambiciózní cíl. Jak jste se k němu přibližoval? 

 

   Nic v životě není zadarmo nebo náhodou. Jako přírodovědec nevěřím, že osud je každému 
dán a není proto třeba nic dělat. Nevěřím na zázraky, i když jsem se během života setkal s 
mnoha věcmi, pro něž jsem nikdy nenašel vysvětlení. Bylo mi ale naprosto jasné, že nejdříve 
se musím uplatnit doma v oboru, v inženýrské geologii. Měl jsem to nesmírné štěstí, že mě 
obklopovali a první mé odborné kroky vedli nejlepší učitelé a odborníci té doby. Průzkumné 
metody se teprve formovaly, nastupovaly nové netradiční způsoby geologického průzkumu, 
geofyzika, mechanika hornin a zemin, nové výpočetní metody. Starší kolegové nebyli ochotni 
se přizpůsobovat a pouštět se do rizika velké zodpovědnosti a časové náročnosti velkých vo-

dohospodářských a civilních staveb. Proto jsem se dostal ihned po dokončení studií k velkým 
projektům, jako třeba k inženýrsko-geologickému průzkumu pro dálnici Praha-Brno, k řešení 
havarijního stavu Oravské přehrady na Slovensku, k inženýrsko-geologickému průzkumu pro 

přehrady Josefův Důl, Slezská Harta, přečerpávací vodní elektrárna Dalešice a dalších  asi 

dvacet přehrad. Metodika moderně pojatého inženýrsko-geologického průzkumu pro přehrady 
na příkladu naší nejvyšší sypané přehradní hráze v Dalešicích, druhé nejvyšší kamenité hráze 
v Evropě, se stala předmětem mé kandidátské dizertační práce, kterou jsem obhájil v roce 

1978. Této tématice jsem se pak  věnoval po celou dobu své odborné praxe. Doplněny o za-

hraniční zkušenosti byly výsledky mých prací knižně zpracovány a vydány nejen v češtině, 
ale i v anglické a španělské verzi.Také jsem publikoval v renomovaných zahraničních odbor-

ných časopisech v různých zemích světa.Bylo mi ale od počátku jasné, že pokud chci být kva-

litním a žádaným zahraničním expertem, musím být dobře jazykově vybaven. Studium něm-

činy a ruštiny na gymnáziu k tomu samozřejmě nestačily. Ihned jsem začal studovat na jazy-

kové škole španělštinu, z níž mám dvě státní jazykové zkoušky a samozřejmě angličtinu.   
Dá se říci, že jsem dosáhl odbornosti potřebné pro expertní činnost v zahraničí. Ale i potom k 
tomu byla ještě dlouhá cesta. Než se mi to podařilo, uběhlo dalších 14 let. Třikrát jsem měl 
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být vyslán na Kubu jako expert, potom dokonce jako profesor inženýrské geologie do Kosta-

riky, ale nikdy to z pracovních důvodů v Československu nevyšlo. Až přišel rok 1974. 
 

Tehdy se  Vám konečně začal plnit Váš sen o práci v Latinské Americe? 

 

   Začátkem roku 1974 jsem byl vyslán za náš brněnský podnik Geotest do Banské Bystrice na 
odborný aktiv geologů. Prezentoval jsem tam svoje odborné zkušenosti z průzkumů pro pře-

hrady a zejména aplikaci moderních průzkumných metod, téma mé kandidátské disertační 
práce. Ve čtvrtek večer mě pozval na večeři předseda Českého geologického úřadu  JUDr. 

Josef Pravda. Jen tak z legrace jsem nadhodil téma Kuby, kam létal každý rok na kontrolu 
práce vyslaných českých expertů. Dlouze se na mě podíval: „Chceš jet do Peru? Již 4 roky 
připravujeme projekt mezinárodní pomoci Peru a máme připraveno 7 expertů k okamžitému 
výjezdu. Rozhodli jsme se vybudovat v Limě experimentální technickou kancelář, poskytující 
bezplatně poradenskou činnost. V pondělí s tím jdu do vlády.“ V duchu jsem si pomyslel, že 
je to nereálné. Čtyři roky příprav, experti jsou schváleni k výjezdu, v pondělí s tím jde do vlá-
dy. Ale když to řekl předseda, zastupující ve vládě geologii, řekl jsem mu, že pojedu rád.  
V pondělí volali z Prahy, že pojedu do Peru jako první, vybudovat a řídit technickou kancelář.  
 Zní to sice neuvěřitelně , ale opravdu se to tak seběhlo. Za dva týdny nato přišel konkrétní 
požadavek z Kuby, přímo na moji osobu, abych tam odejel jako hlavní poradce na Minister-

stvo stavebnictví. Po čtvrté mi Kuba nevyšla. Tentokrát ovšem z jiných důvodů.  
 
A co jste v Peru vlastně dělal?  
 

   Jak jsem již uvedl,  mým hlavním posláním bylo fyzicky a odborně řídit technickou kance-

lář, vybavenou předními českými experty v různých profesích.V té době tam byl u moci pre-

zident Alvarado Velasco. Jeho šestiletá snaha o zavádění sociálních reforem byla na konci s 
dechem. Provedl rozsáhlé vyvlastnění půdy a dal ji indiánům. Oni si ale mysleli, že všechno 
půjde samo. Začali se chovat jako vlastníci a nic nedělali. Nastaly problémy. Znárodněné 
podniky a doly neměly finance na další rozvoj. Nebylo proto divu, že došlo k  pokusu o pře-

vrat. Ten však nebyl dobře připraven a přerostl ve střílení a drancování obchodů. Ekonomická 
a politická situace nadále nebyla udržitelná. Z popudu několika velitelů vojenských okruhů 
došlo k odvolání prezidenta Alvarada Velasca a k návratu pravicové vlády. Přesto moje dvou-

leté působení v Peru přineslo ovoce – realizovali jsme geotechnický průzkum pro rozšíření 
hydrocentrály Machu Picchu na řece Urubambě, podepsal jsem kontrakt na geologický prů-
zkum pro hydrocentrálu Mantaro, zpracovali jsme projekt pro rozšíření hydrocentrály El 
Sheque a mohl bych jmenovat další.  I když tyto velmi náročné projekty byly řešeny formou 
vysoce odborných a dobře vybavených expedic, sám jsem se jako odborník na jejich řešení 
spolupodílel. Díky tomu se mi splnilo přání být blízko života indiánů, poznávat jejich zvyky a 
mentalitu, a dokonce s nimi i spolupracovat. Ale více o tom je v mé knize „Peruánské postře-

hy“ (© Repronis, 2004 a 2008). 
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Proč jste v Peru zůstal jen dva roky?  
 

   Moje první žena Olga těžce onemocněla. Operovali jí v Peru úspěšně rakovinu děložního 
čípku,  ale po nařízeném návratu do české republiky  k doléčení v Praze brzy zemřela. Ne-

mohl jsem pokračovat sám s jedenáctiletou dcerou v náročné práci v zahraničí. Tyto pro mě 
velmi složité okolnosti, které poznamenaly poslední půlrok mého působení v Peru popisuji 

v knize „ Křivolaké cesty osudu“ (© Nová Forma, 2012). 
 

Nebylo vám líto, že v okamžiku, kdy se naplnily vaše představy o poslání zahraničního ex-

perta, vzalo vše jiný konec?  
 

   Všechno v životě je třeba brát tak, jak to přichází. Výsledky mého  působení v Peru se pro-

jevují pozitivně dodnes, i když mezitím uběhlo více než 40 let. Konečně, udělení vysokého 
státního vyznamenání od peruánské vlády v roce 2019 je toho dokladem. 

 

Ve kterých zemích jste dále působil? 

 

   V letech 1978 až 1982 jsem pracoval na Kubě jako hlavní inženýr Ministerstva stavebnictví 
Kuby. V této funkci jsem poskytoval poradenskou činnost na mnoha významných stavbách, 
ať již to byla vodní díla, tepelné elektrárny, komunikace nebo průmyslové celky. Na Kubu 
jsem se znovu vrátil v roce 1984 jako vedoucí odborné expedice  a koordinátor projektu pro 
výstavbu přečerpávací vodní elektrárny v pohoří Escambray, která měla spolupracovat 
s projektovanou atomovou elektrárnou v Cienfuegos. V roce 1990 byly tyto práce přerušeny. 

V roce 1991 jsem odešel do Španělska, kde jsem byl jmenován generálním ředitelem první 
česko-španělské akciové společnosti pracující v geologii, hydrogeologii a ekologii. Až do 
roku 1994 jsem realizoval ve spolupráci s českými podniky a experty více než třicet studií a 
projektů zejména pro vodní stavby, ale i pro silnice a úsek dálnice, pro linku metra v Madridu, 
pro úsek trasy vlaku vysokých rychlostí, pro průmyslové celky a pro sanaci havarijních stavů 
staveb. V roce 1994 jsem začal samostatně podnikat v oblasti provádění, projektování a vy-

hodnocování geologických prací v inženýrské geologii a v oblasti zprostředkovatelských slu-

žeb. Tyto činnosti se staly mými hlavními pracovními aktivitami, v jejichž rámci jsem navští-
vil opakovaně Mexiko, Chile, Kubu, Brazilii, Argentinu, ve spolupráci s Geotestem Brno, a.s., 
jsem realizoval další práce ve Španělsku a na Kanárských ostrovech. V letech 2010 až 2011 
jsem pracoval jako zodpovědný řešitel inženýrsko-geologického průzkumu pro přehradu Ba-

wanur na řece Sirvan v severním Iráku, v Kurdistanu a jako koordinátor celého projektu. 
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Měl jste možnost předávat svoje bohaté zkušenosti studentům? 

 

   Od roku 1971 jsem pracoval jako externí učitel inženýrské geologie na Vysokém učení 
technickém v Brně, a to až do roku 1974, a poté znovu po svém návratu ze zahraničí. Jeden 
rok jsem také externě přednášel inženýrskou geologii na Vysoké škole báňské v Ostravě 
(1985). Přednáškové činnosti jsem se věnoval i na univerzitách ve Španělsku, v Mexiku a v 

Peru. Také jsem hodně publikoval, uveřejnil jsem více než 160 odborných publikací doma a 
v zahraničí.. 
 

Věnoval jste se i popularizaci geologie? 

 

   Ano. Ale nelze všechno dělat doopravdy, s plným nasazením. Od svých stroze vědeckých 
kolegů jsem sklízel úsměvné poznámky, že tím degraduji svoji odbornou práci. Já si to ovšem 
nemyslím a nikdy nemyslel. Jak jinak by se lidé dozvěděli o této velmi zajímavé, ale náročné 
práci? Jsem autorem námětů a spoluautorem scénářů televizních filmů Peruánské postřehy 
(1976), Geologové z Mantara (1977), Přečerpávací vodní elektrárna Centro Cuba (1988). Dá-
le jsem spolupracoval na scénářích filmů Člověk proti horám (1977) a Lidé v podzemí (1977). 
Spolupracoval jsem i s televizí v Peru a na Kubě, nejen na scénářích, ale i v mnou připrave-

ných  pořadech  jsem osobně vystupoval. 
Publikoval jsem čtyři desítky populárně vědeckých článků. V roce 2004 jsem se zúčastnil 
odborné expedice Titicaca 2004.CZ, jejímž cílem byl historicko-topografický popis jezera a 
jeho pevninského zázemí. Jedním z výsledků expedice je můj objev záhadných skalních ob-

razců nad ruinami Incahuasi poblíž města Huaytara, což popisuji ve své knize „Incawasi sídlo  
bohů“ (© Repronis, 2010). Výsledky mých studií jezera Titicaca popisuji v několika knihách, 
z nichž nejvýznamnější je kniha „Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí ?“ (© Nová Forma, 
2014). 

V roce 2013 jsem navštívil Velikonoční ostrov v Polynésii, Misiones San Ignacio v Argentíně 
a vodopády Iguazú v Brazílii. Spolu s doc. Pavlem Bláhou, DrSc. jsem navštívil v témže roce 
největší hydroenergetické dílo na světě, Itaipu v Brazílii a Paraguayi s cílem zahrnout toto 
úchvatné dílo do dalšího rozšířeného vydání naší knihy "The Application of Engineering Geo-

logy to Dam Construction" (© Repronis, 2011). Tento záměr se podařil a druhé rozšířené vy-

dání knihy  bylo vydáno Komenského Univerzitou v Bratislavě v květnu 2014. 
 

Jak a kdy došlo k tomu, že jste se stal stomikem? 

 

   To je opravdu velmi zajímavá a správně cílená otázka. Vždyť hlavně proto jsme dnes sešli 
k tomuto rozhovoru. Ono to z pohledu dosud uvedeného vypadá, jakoby  moje cesta byla vy-

dlážděná jen prací a dosaženými úspěchy. Ale nebylo a není tomu tak. Vždy jsem se snažil 
nacházel rovnováhu mezi prací a rodinným a společenským životem. Kromě úrazů při práci či 
při sportu jsem netrpěl žádnými závažnými nemocemi. Ostatně, byl jsem jako zahraniční ex-

pert a později diplomat pod každoročním komplexním lékařským dozorem. Smrt mé první  
 



242 

 

 

manželky Olgy při práci v Peru byla první velkou ránou a daní za mé zahraniční aktivity. 
V tehdejší době se propagoval názor, že změna klimatického pásma a životních podmínek 
může vyvolat rakovinu. Ale bylo tomu skutečně tak? Po prvním roce působení v Peru v letech 

1974 až 1975 jsme odletěli do české republiky na prázdniny, což tehdy byla celkem běžná 
praxe, hlavně za účelem kontroly zdravotního stavu. Olga již z Peru odletěla s neurčitými  
zdravotními problémy v pánevní oblasti. Během měsíčního pobytu doma v Ostravě ale lékaři 
nic nezjistili. Rozhodli jsme se, že odletím sám plnit své povinnosti, a manželka s dcerou při-
letí až v říjnu, až bude zdravá. Tak se stalo, ale asi po týdenním návratu do Limy se bolesti 
ještě zhoršily. Vyšetření na přední limské klinice ukázalo, že má velký zhoubný nádor 
v oblasti děložního čípku a že je  jim zcela nepochopitelné, jak ho mohl u nás přehlédnout. 
Musela ihned na náročnou operaci, po níž mě majitel kliniky, můj přítel, zcela otevřeně sdělil 
zdrcující zprávu: „Uděláme, co bude v našich silách, ale nepředpokládá další délku jejího ži-

vota více než 8 měsíců“ . Je ironií osudu, že to tak skutečně dopadlo. Ale to jsem trochu od-

bočil od vaší otázky. Nicméně, jak se někdy tvrdí, vše souvisí se vším. Během mého odborné-
ho pobytu na jezeře Titicaca v Peru v roce 2004 jsem onemocněl horskou nemocí, nemocí 
z vysoké výšky. Byl jsem kvůli tomu na specializované klinice v Punu a díky jejich lékařské 
péči jsem svůj odborný úkol splnil. Je to podrobně popsáno v mých knihách, zejmena v knize 

„Záhadné jezero Titicaca a Altiplano“ (© Repronis 2010). Moje manželka se této odborné 
expedice nezůčastnila a ačkoliv jsem tento můj zdravotní stav před ní tajil, aby se nemusela 
zbytečně obávat, dozvěděla se o tom od pojišťovny. Tím, že zachovala chladnou hlavu, mě 
velice podpořila v mé snaze splnit úkoly, kvůli nimž jsem účast v expedici přijal.  Moje man-

želka Marie však je dodnes přesvědčena, že nebýt mé účasti na vědecké expedici Titicaca 
2004, nebyl bch postižen rakovinou.  
   V říjnu roku 2007 mi urologové zjistili zhoubnou rakovinu v oblasti vstupu do močového 
měchýře, která vyžadovala okamžitou operaci. Musel jsem podepsat souhlas, že pokud se to 
ukáže jako nutné, budu souhlasit i s odebráním močového měchýře.  Naštěstí se to nestalo a 
byť s několika recidivami, podařilo se tento problém řešit laparoskopicky a s překvapivě 
úspěšným nasazením vakcíny BCG  až do roku 2013.  
   Až přišel rok 2013. Stačil jsem ještě v dobré fyzické a psychické kondici, pracovně navštívit 
Chile, Velikonoční ostrov, Brazílii, Argentinu, Paraguay a na dovolené s manželkou Malorku. 

Vše se zdálo v absolutní pohodě, pravidelné kontroly byly vcelku bez zvláštních výkyvů. 
Kontrolní cystoskopie začátkem října však ukázala výrazné zhoršení v divertiklu (výchlipku 
močového měchýře), na jehož stěně se projevovaly známky postupného zarůstání. Odebrané 
vzorky na histologii ze stěny divertiklu potvrdily zdrcující zprávu: jde o rakovinný nádor, 
zcela netypický a vzácný, silně agresivní, který se nedá odstranit laparoskopicky. Jde o spino-

celulární karcinom G 2 a není jiné řešení, než provedení radikální cystektomie, odstranění 
zcela zarostlého divertiklu a do půli již zarostlého močového měchýře. Je nutná operace po-

kud možno ihned, za měsíc může být pozdě. Termíny do konce roku však byly plně obsazeny. 
Prozřetelnost však stála na mé straně. Uvolnil se jeden termín a tak jsem se stal 3 prosince 

2013 stomikem. 
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Z uvedeného vidím že stomikem jste již více něž 6 roků. Jak to ovlinilo a ovlivňuje váš život 
a jak to snáší vaše rodina? 

 

   V nemocnici jsem strávil na ARU 6 dní, potom jsem byl přemístěn na normální pokoj. Ope-

race byla velmi náročná, pooperační stav rovněž, napojen na různé hadičky a přístroje, moje 
mysl bloudila někde v neznámých končinách. V mé mysli probíhaly předchozí události a 
myšlenky na rozpracované a nedokončené aktivity. Moje životní dílo, obsáhlá kniha o jezeru 

Tititicaca, na níž jsem pracoval posledních deset let, stála před dokončením. Již druhý den 
v podivném stavu mysli jsem požádal sestru o papír a pero a zaznamenával jsem si poznámky, 
co chybí k jejímu dokončení. Doktoři byli plni údivu, asi si mysleli, že jsem se zbláznil.  
   Podivný pacient. Z mého pohledu to ale asi bylo rozhodující, proč jsem se brzy zotavil do 
stavu, kdy jsem se mohl samostatně pohybovat, myslet,  sám pečovat o osobní hygienu a ko-

munikovat s některými pacienty. Dá se říci, že urostomie se mnou začala kamarádit. Neměl 
jsem ale čas na ni myslet, mé myšlenky bloudily zcela jinde. Rád a s velkým poděkováním a 
obdivem se musím zmínit, že moje manželka Marie celou tuto kritickou dobu mého pobytu 
v nemocnici využívala každou chvilku, aby mě povzbudila svojí přítomností a svým nakažli-
vým nepředstíraným optimismem. Díky uvedenému mě propustili z nemocnice již 18 prosin-

ce, abych se mohl doma připravit na vánoční svátky. Již v klidu domova  jsem přemýšlel o 
tom, co dokáže dnešní věda a vysoce kvalifikovaní chirurgové a lékaři. Postupně se zcela roz-

plynuly moje pochybnosti o možnosti dále plnohodnotně žít s urostomií. Budu moci dále po-

kračovat ve své práci jako podnikatel, fyzická osoba, spolupracující se zahraničními subjekty? 
Budu moci dokončit a rozpracovat další knihy k vydání? A co cestování, autem, letadlem, co 

přednášková činnost, co moje milované plavání? Ukázalo se postupně, že mohu vše. Ale o 
tom jsem již podrobně informoval čtenáře Radima  v čísle 2/2017 v článku Diskuze na téma 
velké návraty. Od té doby uplynuly další dva roky naplněné plodnou prací a co se týče stomie, 
naprosto bezproblematické. Závěrem snad se musím zmínit, že jako stomik jsem se naučil 
velmi rychle nejen se stomií normálně žít, ale sám se o ni starat a pečovat, takže vše funguje, 
jakoby ani k žádné operace nikdy nedošlo. 
   Na tom ale má velkou zásluhu i Convatec, neboť jeho produkty jsou opravdovým zázrakem, 
který umožńuje plnohodnotný návrat do života. 
 

V loňském roce byla Vaše celoživotní snaha oceněna - obdržel jste vysoké peruánské státní 
vyznamenání. 
 

Ano, jedná se o řád „José Gregorio Paz Soldán, Za zásluhy v diplomatické službě Peru“, 
jímž jsem byl oceněn za velký přínos pro kulturní, vědeckou a ekonomickou propagaci 

Peru v České republice. Vyznamenání jsem převzal od peruánské velvyslankyně v Praze  

dne 19. září 2019. Bylo pro mě velkou ctí získat toto vysoké peruánské státní vyznamenání, 
znamená pro mě jisté morální povzbuzení a uspokojení, že moje úsilí nebylo marné.                                     
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Kde se dozvíme více o výsledcích vaší zejména odborné práce, o vašich aktivitách doma a 
zahraničí a vůbec, prostě o Vás? 

 

   Hodně je uvedeno na mých webových stránkách www.horsky.org, nebo www. hor-

sky.estranky.cz a dále na webových stránkách Klubu Hanzelky a Zikmunda, www.klubhz..cz. 

Skoro vše o mě a mých aktivitách je uvedeno v mé zatím poslední velmi obsáhlé  knize „Živá 
monografie“ (© 2019, Nová Forma). Její druhé doplněné vydání pak vyšlo v nakladatelství 
GALIUM na DVD s papírovým obalem (© Galium 2019). Toto její druhé vydání je rozšířeno 
o mé projevy v rozhlase, má vystoupení v televizi, o powerpointové přednášky. Jsou v ní uve-

deny rovněž  abstrakty všech mých dosud vydaných knih, jejichž počet dosahuje dvacet. Moje 

zatím poslední kniha, která rovněž vyšla v roce 2019 se jmenuje „Cuba  Centro“a je  o mém 
osmiletém působení na Kubě, včetně autentických krátkých filmů a dobové dokumentace (© 
GALIUM 2019). 

 

Vážená paní Křepínská, doufám, že jsem svými snad někdy poněkud obsáhlými odpověďmi 
na vaše otázky čtenáře RADIMA neunavil a že náš rozhovor jim poslouží k inspiraci, že pro 
stomiky normální život nekončí, naopak, muže být novým začátkem vidění světa jiným, ještě 
bohatějším a osvobozujícím pohledem. 
 

 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně energie a životního elánu do dalších let. 
 

Alice Křepínská 

  

Foto: archiv Ing. Horského a Depositphotos. 
designer: Jaroslav Skokan 

 

Zákaznický servis ConvaTec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.horsky.org/
http://www.klubhz..cz/
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17 – POKUSY O UMĚNÍ 

 

Představa mé budoucí ženy se zcela naplnila. Kresba uhlem, 1960. 
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Mé první umělecké dílo, ryba na skle z peněz a drahokamů, zezadu s osvětlením. A také můj první   
obraz v bytě na Žilinské ulici v Ostravě-Porubě, 1964. Na fotografii moje manželka Olga Horská. 

   

Pazourky: Vlevo vyjící pes, vpravo býk s otočenou hlavou. Nález: pískovna v Brumovicích-

Skrochovicích u Opavy, v předpolí ledovce z posledního zalednění. Nález z roku  1960. Písek a štěrky 
měly sloužit jako materál pro výstavbu přehrady. Moje nálezy byly  publikovány v ostravském místním 
časopise jako unikátní přírodní výtvory s názvem „Moderní platiky zadarmo“. 
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 Plány do budoucna v představě Otto Horského z roku 1972. Moře, mrakodrapy, ženy, sluneční bouře 
a podivné záhady. Rok 1972 byl ve znamení malířského období. Celkem jsem namaloval 12 pláten. 

                 

Žena v představě Otto Horského z roku 1972.           Žena v představě neandrtálce, Nález Španělsko.. 
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Moje snění na břehu tehdy černé řeky Ostravice o exotických zemích a vlastní budoucnosti. Fotomon-

táž  z roku 1959. Třetí rok mého studia geologie na Vysoké škole báňské v Ostravě. 
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                     Otto Horský na výstavě před svým obrazem „Plány do budoucna“ 

 

Již od dětských let jsem se chtěl stát geologem a svoji práci jsem si představoval tak, jak jsem to na-

maloval pro třídní časopis na Jedenáctiletce v roce 1954.  
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18 - ZAJÍMAVÉ NÁLEZY – OBJEVY 
        Interesting Findings – Discoveries 

 

Žil člověk již v třetihorách? 
Vivió el hombre en la época terciaria? 
Did man live in terciary period? 

 

Je Andaluzská Venuše dílo přírody nebo dílo člověka? 
Es Venus Andaluza el arte de la naturaleza o del hombre? 
Is Andalusia Venus a nature´s creation or a work of man? 

ANDALUSKÁ VENUŠE MARIE 
VENUS ANDALUZA MARÍA 
MARÍA THE ANDALUSIAN VENUS 

 Andaluská Venuše. Toto torzo ženy 
bylo nalezeno dne 2. 9. 2003 pod 

abrazním srubem ve třetihorních vá-
pencových sedimentech (eocén) poblíž 
pláže Playazo v Nerja v Andalusii ve 
Španělsku. Je to umělecké dílo člověka 
nebo přírody? Jako geolog bych se 
přikláněl k tomu druhému. Ale kdo ví?   

Výška: 6 cm, váha: 126 gr. 

Venus Andaluza. Este torso de la 

mujer era descubierto en el día de 2 
de septiembre 2003 debajo de un cliff 

de abrasión en los sedimentos calcá-
reos terciarios (eóceno) cerca de la 
playa Playazo en Nerja – Andalusía, 
Espaňa. Es una obra artística del 

hombre o de la naturaleza? Como el 

geólogo inclino a lo segundo. Pero 
quién sabe?  

Altura: 6 cm., Peso: 126 gr. 

 

The Andalusian Venus. The torso of a female was found on September 2
nd

, 2003 under a 

shore platform in a Terciary limestone sedimentary rock (Eocene) near the Playazo beach in 

Nerja, Andalusia. Is it a work of art created by man or one of Mother Nature? Being a geolo-

gist, I would rather incline towards the latter. But who knows? Height: 6 cm, Weight: 126 gr. 
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STOPA TŘETIHORNÍHO ČLOVĚKA? 
HUELLA DE UN HOMBRE TERCIARIO? 
A FOOTRPINT OF A TERCIARY MAN? 
 
Je to stopa pravěkého člověka? Nebo jen pouhý výtvor přírody? 

Es una huella del hombre prehistórico? O se refiere de una obra de la naturaleza? 

The oldest fragment of a fotoprint  a terciary man in the world? Or merely a work of nature? 

Na stejném místě, kde byla nalezena v třetihorních vápencových sedimentech Andaluská Ve-

nuše,  byla nalezena i stopa člověka. Je dlouhá 25,2 cm a široká 8,6 cm. 

En el mismo lugar como era el descubrimiento de la Mujer Andalusa  era descubierto un pie 

del hombre. Huella es larga 25,2 cm y ancha 8,6 cm. Sedimentos calcáreos terciários, Playa 
Playazo en Nerja, Espaňa, Andalusia. 

In the same place, in the Terciary sedimentary rock a footrprint of man was found. It is 25.2 

cm long and 8.6 cm wide. Playazo in Nerja, Spain, Andalusia. 
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Situace nálezu, Nerja, Playazo, Andaluzie, Španělsko. La ubicación del hallazgo, Nerja, Playazo, An-

dalusía, Espaňa. The chapem of the finding, Playazo in Nerja, Andalusia, Spain. 

 

   

  Členité pobřeží v oblasti Playa Torrecillas, vpravo Playazo, místo nálezu uvedených artefaktů. 
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Jedná se snad o lebku Homo sapiens, nebo obyčejnou lebeční kost moderního člověka? 

¿Es quizás el cráneo homo sapiens, o un hueso cranal ordinario de un hombre moderno? 

Is it perhaps the Homo Sapiens skull, or an ordinary cranal bone of a modern man? 
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Detajly lebeční kosti dospělého člověka a dítěte. Doprovodné kosti v místě nálezu. 
Detalles de los huesos craneales de un adulto y de un niño. Los huesos  acompaňantes. 
Details of the cranial bones of an adult and a child. The accompanying bones. 
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Objev skalních rytin v Incawasi poblíž města Huaytara, Peru 2004. 
        El descubrimiento de grabados  rupestres en Incawasi cerca de la ciudad Huaytara.   
      The discovery of rock carvings in Incawasi near Huaytara, Peru 2004 

 

 

Během historické fáze Tiawanacu III byl po celé oblasti rozšířen dávný monoteistický kult Boha s žezly 
(postava na levém bloku skalní rytiny v Incawasi). Foto O. Horský, kresba K. Janák. 

Více v knize Otto Hoského: Incawasi sídlo bohů, © Repronis 2010. 
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19 - REFERENCE 

 
 

Rozhovor s Ing. Ottou Horským, CSc 
 

Píšící geolog, či geologický psavec? 

S jeho jménem se nesetkáváme v našem magazínu poprvé. Teď ještě ke všemu využil naše 
stránky k prezentování svého světového objevu. Kdo to ale vlastně doopravdy je? Seděli jsme 
v Malostranské kavárně a čelil jsem vodopádu vzpomínek, nápadů, postřehů… 

Zaznamenal Tomáš Vladislav Novák 

Šéfredaktor časopisu CESTOPISY 

CESTOPISY 1-2/2006 

Co vás přivedlo k cestování? 

O cestování jsem snil od dětských let, nejdříve díky četbě románů od Karla Maye, později z 
obdivu k mému strýčkovi, který odešel v roce 1947 do Maroka a psal dopisy, probouzející 
moji fantazii a ještě více prohlubující můj zájem o cestování. Když jsem si zvolil za celoži-

votní povolání geologii, byl to jeden důvod navíc, protože geologie bez cestování není geolo-

gií v pravém slova smyslu. Později jsem si položil otázku, že svět je asi tak veliký proto, aby 
byl poznáván, a byl na světě další důvod. 

Proč zrovna geologie? 

V blízkosti mého rodného Prostějova jsou Čelechovice a na jejich okraji světově proslulá lo-

kalita čelechovický devon. Několik otevřených kamenolomů se pro mě stalo opravdovým 
dětským eldorádem. Kutal jsem ve stěnách lomu a objevil celou řadu nádherných zkameně-
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lých korálů, z nichž některé druhy ani nebyly v té době popsány. Takže již asi od dvanácti let 
jsem přesně věděl, že chci být geologem. 

Značnou část života jste strávil v zahraničí. Byla to náhoda, nebo jste na tom usilovně pra-

coval? 

Nic v životě není náhodou. Jako přírodovědec nevěřím, že osud je každému dán a není proto 
třeba nic dělat. Nevěřím na zázraky, i když jsem se během života setkal s mnoha věcmi, pro 
které jsem nenašel vysvětlení. Ihned po skončení studia geologie jsem v roce 1961 začal stu-

dovat španělštinu a další jazyky. Bylo mi ale naprosto jasné, že nejdříve se musím uplatnit 
doma v oboru, v inženýrské geologii. Měl jsem to nesmírné štěstí, že mě obklopovali a první 
odborné kroky vedli nejlepší učitelé a odborníci. Průzkumné metody se teprve formovaly, 
nastupovaly nové netradiční způsoby průzkumu, geofyzika, mechanika hornin a zemin, nové 
výpočetní metody. Starší kolegové nebyli ochotni se přizpůsobovat. Proto jsem se dostal 
ihned k velkým stavbám, jako třeba k průzkumu pro dálnici Praha - Brno, řešení havarijního 
stavu Oravské přehrady, přehrady Josefův Důl, Slezská Harta, Dalešice a další. 
Dá se říci, že jsem dosáhl odbornosti potřebné pro expertní činnost v zahraničí. Ale i potom k 
tomu byla ještě dlouhá cesta. Než se mi to podařilo, uběhlo dalších 14 let. Třikrát jsem měl 
být vyslán na Kubu jako expert, ale nikdy to nevyšlo. Až přišel rok 1974. 

To jste konečně odejel? 

 

Byl jsem vyslán za náš brněnský podnik do Banské Bystrice na odborný aktiv geolo-

gů. Prezentoval jsem tam svoje odborné zkušenosti z průzkumů pro přehrady a zejména apli-
kaci moderních průzkumných metod, téma své kandidátské disertační práce. Ve čtvrtek večer 
mě pozval na večeři předseda Českého geologického úřadu. Jen tak z legrace jsem nadhodil 
téma Kuby. Dlouze se na mě podíval: „Chceš jet do Peru? Již 4 roky připravujeme projekt 
mezinárodní pomoci Peru a máme připraveno 7 expertů k okamžitému výjezdu. Rozhodli 
jsme se vybudovat v Limě experimentální technickou kancelář poskytující bezplatně poraden-

skou činnost. V pondělí s tím jdu do vlády.“ V duchu jsem si pomyslel, že je to nereálné. Čty-

ři roky příprav, experti jsou schváleni k výjezdu, v pondělí s tím jde do vlády. Ale když to 
řekl předseda, zastupující ve vládě geologii, řekl jsem mu, že pojedu rád. V pondělí volali z 
Prahy, že pojedu do Peru jako první, vybudovat technickou kancelář a v diplomatické funkci 
obchodního přidělence. Za dva týdny nato přišel konkrétní požadavek z Kuby, přímo na moji 
osobu, abych tam odejel jako hlavní poradce na ministerstvo stavebnictví. Po čtvrté mi Kuba 
nevyšla. Tentokrát ovšem z jiných důvodů. 

 

A co jste v Peru vlastně dělal? 

 

V té době tam byl u moci prezident Alvarado Velasco. Jeho šestiletá snaha o zavádění 
sociálních reforem byla na konci s dechem. Provedl rozsáhlé vyvlastnění půdy a dal ji indiá-
nům. Oni si ale mysleli, že všechno půjde samo. Začali se chovat jako vlastníci a nic nedělali. 
Nastaly problémy. Znárodněné podniky a doly neměly finance na další rozvoj. Nebylo proto 
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divu, že jsem zažil pokus o převrat a návrat k původním pořádkům a nakonec i odvolání Alva-

rada Velasca a návrat pravicové vlády. Přesto moje dvouleté působení v Peru přineslo ovoce – 

realizovali jsme geotechnický průzkum pro rozšíření hydrocentrály Machu Picchu, podepsal 
jsem kontrakt na geologický průzkum pro hydrocentrálu Mantaro a mohl bych jmenovat další. 
Popisuji je ale obsáhle ve své knize Peruánské postřehy. 

 

Proč jste v Peru zůstal jen dva roky? 

 

Moje první žena těžce onemocněla a pak zemřela. Nemohl jsem pokračovat v náročné 
práci. 

Nebylo vám líto, že v okamžiku, kdy se naplnily vaše představy o poslání zahraniční-
ho experta, vzalo vše jiný konec? 

 

Všechno v životě je třeba brát tak, jak to přichází. Výsledky našeho působení v Peru se 
projevují pozitivně dodnes, i když uběhlo 30 let. Vzhledem k obchodnímu zájmu o Latinskou 
Ameriku, jsem po návratu domů připravil cestu po stopách Hanzelky a Zikmunda. Měla mít 
propagační a obchodní význam. Jednalo se o návštěvy konkrétních míst v různých zemích 
Jižní Ameriky. Již samo složení čtyřčlenné expedice naznačuje, že cesta mohla být velmi 
úspěšná. Kameraman Jiří Vrožina, redaktor ostravské televize Milan Švihálek, novinář Jaro-

mír Musial. Když již připravenou a finančně zajištěnou cestu vedení televize zamítlo, kame-

raman Jiří Vrožina utekl do Austrálie a založil tam vlastní velmi úspěšné televizní studio. Tím 
moje snahy o realizaci expedice skončily. Otevřela se však cesta k naplnění mého kubánského 
snu. 

Podařilo se ho realizovat? Zdá se, že vám Kuba asi nebyla souzena. 
 

Prakticky hned po návratu z Peru jsem dostal na řadu měsíců na výchovu několik ku-

bánských odborníků. Stážovali na mém pracovišti a jednalo se převážně o vedoucí pracovníky 
ministerstva stavebnictví. S nimi jsem se dohodl, že připravím kompletní tým odborníků z 
oblasti inženýrské geologie a příbuzných oborů. Přesvědčil jsem je, že vysílání samostatných 
expertů nemůže být efektivní. Je třeba pracovat týmově. Oni na to slyšeli a za dva roky mnou 

doporučení odborníci odjeli a nakonec i já jako hlavní poradce ministerstva stavebnictví. Po-

dařilo se nám potom na Kubě zcela ovládnout tyto obory a záhy jsme dokonce získali i velké 
zakázky realizované již ne formou poradenské činnosti, ale jako konkrétní obchodní případy. 
Z nich nejvýznamnější byl kontrakt na inženýrsko-geologický průzkum pro přečerpávací 
elektrárnu v pohoří Escambray. Tato zakázka byla řešena formou expedice a stál jsem v jejím 
čele 4 další roky. Celkem jsem na Kubě strávil 8 let. 

 

Potom ovšem byly s Kubou přerušeny vztahy a předpokládám, že i další průzkumné 
a projekční práce. Co jste dělal pak? 

 

Práce na Kubě ještě pokračovaly do roku 1990, ale potom byly opravdu přerušeny. 
Záhy nato si mě našli Španělé a působil jsem tři roky v Madridu. Naše inženýrská geologie, 
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geofyzika, geotechnika, hydrogeologie patřily v té době ke světové špičce. Byli jsme velmi 
žádaní a úspěšní. Realizovali jsme i podzemní stěnu pro kanalizaci řeky Segura v Orihuele v 
Andalusii. Tedy stavbu, na níž si vylámala zuby i italská renomovaná firma. 

 

Jako geolog jste tedy působil na Kubě, v Peru a ve Španělsku. A co další země? 

 

Tyto země jsem samozřejmě poznal do všech podrobností. Něco jiného je navštívit 
zemi jako turista, něco jiného v nich pracovat a žít. Ale bez dokonalé znalosti jazyka nelze být 
úspěšný. Nikdo vás mezi sebe nepřijme. Krátkodobě, většinou pracovně, jsem navštívil i další 
latinskoamerické země. Mexiko, Chile, Venezuelu, Dominikánskou republiku, Ekvádor, Aru-

bu. Výčet evropských zemí by byl skoro úplný. 
 

A kde se vám líbilo nejvíce? 

 

Samozřejmě na Kubě. To je nádherná země. I lidé. Oni zato nemohou, v jakém žijí re-

žimu. Ale ve velké většině si nestěžují. Tam jsem se opravdu cítil velmi šťastně. A udělali 
jsme tam tolik užitečné práce. Věřím, že jednou bude využita. Alespoň mě o tom při mé po-

slední návštěvě Kuby odborníci ujišťovali.  
 

Poslední dobou píšete hodně o Peru. Zúčastnil jste se odborné expedice Titicaca 
2004. Jak jste se k tomu vlastně dostal? 

 

Když jsem se v prosinci roku 2003 vrátil z krátké návštěvy Kuby, našel jsem doma 
pozvání k účasti v expedici. Dopis byl od Prof. Ivo Bartečky, historika a latinoamerikanisty z 

University Palackého v Olomouci. Pozvání jsem samozřejmě přijal a po rok a půl trvající od-

borné i fyzické přípravě odejel na dva měsíce do Peru. V expedici jsem měl za úkol studovat 
přírodní podmínky jezera Titicaca. Úkol jsem splnil a navázal odborné styky s univerzitou v 
Punu a s odbornou organizací, zabývající se již dvacet let výzkumem jezera. 

 

Uvažujete o knize o přírodních podmínkách jezera Titicaca? A co Kuba? Nestálo by 
to za to, napsat knihu o účasti našich expertů na velkých projektech v nedávné minulosti?  

 

Obě knihy jsou napsány. Hledám zatím sponzory a vydavatele. 
 

Máte, nebo měl jste, kromě toho vašeho adrenalinu, inženýrsko-geologického vý-
zkumu pro velké stavby, i jiné zájmy? 

 

Samozřejmě. Ale nelze všechno dělat doopravdy, s plným nasazením. Vždy mě zají-
mala popularizace oboru, mé práce. Psal jsem i populárně vědecké články, dokonce scénáře 
pro televizi a pak v pořadech i vystupoval. Ale od svých stroze vědeckých kolegů jsem sklízel 
úsměvné poznámky, že tím degraduji svoji odbornou práci. Já si to ovšem nemyslím a nikdy 
nemyslel. Jak jinak by se lidé dozvěděli o této velmi zajímavé, ale náročné práci? Nešlo mi 
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při tom o popularizaci mé osoby. A nejde ani dnes. Čím více člověk ví, tím je skromnější. 
Mým stálým zájmem je pochopitelně cestování. Proto jsem vděčný magazínu Cestopisy, že 
projevil zájem o moji práci a cestování. Víte, něco jiného je cestovat a psát o tom cestopisné 
knihy, něco jiného je mít zodpovědnost za velké vodní stavby a žít v neustálém napětí. A při 
tom cestovat a popularizovat. Má kniha „Peruánské postřehy“ a i ty další, připravené a dosud 
nevydané, vznikly za pochodu. Jsou pouze vedlejším produktem mých odborných aktivit. Ale 
o tom, že na prvním místě v mém životě je rodina, o tom nemluvím. To je přece samozřejmé. 

 
   

ČESKÝ ALMANACH 2006 

PO: podnikatel, poradce v oblasti geologie a geotechniky; AS: 613 00 Brno, Břenkova 28; SA: 613 00 

Brno, Břenkova 28; horsky@karneval.cz; www.OTTOHORSKY.TK; DN: 13.04.1938, Prostějov; M: 

JUDr. Marie Brunclíková, roz. Chobolová, právnička; D: PhDr. Viola Horská, Mgr. Iveta Pilařová, Mgr. 
Zdeněk Brunclík ; R: Jan, hospodářský pracovník, Marie Zatloukalovi (zemřeli); VP: děd František 
Zatloukal, manipulant firmy Rolný; V: 1953-56 Gymnázium J. Wolkera v Prostějově, 1956-61 Fakulta 

geologická VŠB, Ing. geologie, 1964 Vysoké učení technické v Brně, externí studium mechaniky ze-

min a hornin, 1967-68 Univerzita 17. listopadu, studium španělštiny, 1974 Institut zahraničního obcho-

du, 1978 CSc., kandidát geologických věd; jazykové znalosti: ŠJ, RJ, AJ, NJ; K: 1974-76 Peru - Lima, 

ředitel experimentální technické kanceláře, 1976-78 Geotest Brno, vedoucí geologického odboru, 

1978-82 hlavní poradce Ministerstva stavebnictví Kuby pro ing. geologii a koordinátor českosloven-

ských expertů pracujících ve stavebnictví, 1984-88 vedoucí odborné expedice Centro-Cuba, 1988-91 

Geotest Brno, vedoucí odboru inženýrské geologie, 1991-93 Vodni Espaňola, Madrid, generální ředitel 
česko-španělské akciové společnosti pracující v geologii, 1993 spoluzakladatel firmy Geoinza, S. L. 
Madrid, 1993-94 generální zmocněnec firmy Fralex-Madrid, 2004 účastník expedice Titicaca; souběž-
ně pedagogická činnost:1971-74, 1976-78, 1982-84, 1989-91 externí učitel inženýrské geologie na 
VUT v Brně, přednášky na univerzitách ve Španělsku, Mexiku, na Kubě a v Peru; P: 150 odborných 
publikací doma a v zahraničí: Španělsko, Portugalsko, Brazílie, Peru, Nizozemsko, Rusko, Řecko, 
Kuba, Austrálie, Etiopie, Thajsko aj., autor několika televizních scénářů, vystoupení v rozhlase a tele-

vizi, autor řady populárně vědeckých článků v tisku a časopisech; závěrečné zprávy jako podklad vel-

kých projektů, zejména vodních staveb (Dalešice a Mohelno, Oravská přehrada, Slezská Harta, dálni-

ce Praha-Brno, přečerpávací elektrárna Centro Cuba), zprávy a posudky menšího rozsahu, odborné 
aktivity ve Španělsku v letech 1991-95, knihy Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras 
Hidrotécnicas, 2003, Peruánské postřehy, 2004, Inženýrsko-geologický průzkum pro přehrady, 2004. 
Titicaca, 2004 aj.; C: Nejlepší pracovník geologické služby; Č: Český klub cestovatelů, Latinsko-

americká společnost, Česká asociace inženýrských geologů; Z: cestování, turistika, lyžování, vážná a 
relaxační hudba, psaní knih z cest, popularizace geologie v časopisech a sdělovacích prostředcích 

Vysvětlivky: 

PO-pozice, S-název společnosti, AS-adresa společnosti, SA-soukromá adresa, DN-datum a místo 
narození, M-manžel/ka, D-děti (Jméno+rok nar.), R-rodiče, VP-významní příbuzní, V-vzdělání, K-

kariéra, P-publikace, C-ceny, řády, Č-členství ve spolcích, Z-záliby 
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Ing. Otto HORSKÝ, CSc. - Otto Horský - účastnik 1000 nej... České  
republiky  

  
1000 Leaders of the Czech Republic 2006-2007 (Vydal Comenius 2005) 

 
Ing. Otto HORSKÝ, CSc. 
datum nar: 13. 4. 1938 

místo nar.: Prostějov 

mládí prožil/a: v Prostějově 

podnikatel: zprostředkovatelská a poradenská činnost 
Břenkova 28 

61300 Brno 

tel.: 00 420 545 576 460 

fax: 00 420 545 576 460 

Mobil: 00 420 602 791 425 

hE-mail:  horsky@horsky.org,      602791425@seznam.cz 

www.horsky.org 

Ing. Otto HORSKÝ, CSc. 
Manžel/ka (jméno) 
Marie 

Děti (jména, rok narození) 
Viola , nevlastní  Iveta , Zdeněk  
Vzdělání včetně kurzů: škola, obor, město, rok dokončení studia 

• VŠB Ostrava, geologie, 1961  
• Externí studium VUT Brno, 1963  

• Univerzita 17. listopadu Praha, španělština, 1969  
• Institut zahraničního obchodu Praha, 1974, kandidát věd 1978  
Znalost jazyků („ F ” - plynně, „ C ” -domluvím se) 
ŠJ, RJ - F / AJ, NJ - C 

Dosavadní kariéra 

• 1974-1976, vedoucí technické kanceláře, LIMA-PERU  

• 1976-1978, vedoucí geologického odboru Geotest Brno  
• 1978-1982, hlavní poradce min. stavebnictví Kuby  
• 1984-1988, vedoucí expedice CENTRO-CUBA  

• 1991-1994, generální ředitel Vodní Espaňola, S. A., Madrid, Španělsko 

• 2004 účastník odborné expedice Titicaca 2004. cz 

Jiné významné funkce, pozice, členství, tituly, ceny: 
člen Českého klubu cestovatelů a Latinsko-americké společnosti, člen České asociace inženýrských 
geologů 
Na vývoj ČR v rámci EU hledíte s: O=optimismem, P=pesimismem, N=bez emocí   
 O 
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Sporty: jaký/jaké děláte třeba i jen rekreačně? 

turistika, lyžování 
Jakou hudbu máte rád/a? 

vážnou a relaxační 
Hrajete na nějaký hudební nástroj? Na který? 

ne 

Vaše oblíbené jídlo a nápoj jsou? 

španělské ptáčky, svíčková, pivo, španělské víno 

Čím jste chtěl/a být jako dítě? 

indiánem, později geologem 

Jak jste si vydělal/a svoje první peníze? 

Na brigádě v cihelně, mzda 118,20 Kčs za dva týdny. 
Jaký je Váš oblíbený literární žánr, autor? 

inspirativní literatura a literatura faktu, Mir. Stingl 
Jakou knihu máte nejraději, nebo kterou jste četl/a naposledy? 

Marcus Aurelius - Hovory k sobě 

Jak a kde nejraději trávíte dovolenou? 

ve Španělsku u přátel, hlavně v Andalusii 
Čím si dokážete udělat opravdovou radost? 

Najít si čas na psaní. 
Kde byste chtěl/a žít, kdybyste nežil/a v Čechách? 

mezi peruánskými indiány 

Co bylo Vaše dosavadní nejtěžší rozhodnutí? 

Vždy jsem se rozhodoval lehce a snadno. 
Jakým způsobem relaxujete? 

psaním a studiem, prací na zahradě 

Kdy a kde dostáváte dobré nápady? 

vždy ve spánku či polospánku 

Co byla nejcennější rada, co jste v životě dostal/a? Od koho? 

od Prof. San Miguela Arríbase v roce 1968 

Co považujete za svou silnou stránku? 

cílevědomost, pracovitost, toleranci, odvahu riskovat 
Čeho si nejvíc vážíte u svých spolupracovníků? 

inteligence, pracovitosti a když drží slovo 

Co považujete za nejvýraznější historickou událost během Vašeho života? 

přechod od komunismu ke kapitalismu 

Koho si mimořádně vážíte v „ polistopadové ” historii ČR? 

Prof. Václava Klause 

V kterou dobu (denní či noční) pracujete nejintenzivněji? 

dopoledne a v noci 

Se kterou historickou či současnou osobností byste chtěl/a jít na oběd? 

se španělským králem Juanem Carlosem 

O čem byste si povídali? 

o přechodu od diktatury k demokracii 
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Co považujete za svůj největší profesionální úspěch? 

průzkum pro vodní díla Dalešice a PVE Centro Cuba 

Jaký druh umění máte nejraději? Například které umělecké dílo byste chtěl/a mít doma? 

malířství, Hieronymus Bosch 

Které noviny, časopis Vás nejvíce oslovují? 

Mladá fronta Dnes, EURO, Lidé a země, Cestopisy 

Který film či televizní program Vás v poslední době mimořádně zaujal? 

cestománie, zprávy 

Jaké programy v televizi sledujete nejraději? 

zprávy a filmy podle skutečných událostí 
Máte nějaký oblíbený citát? 

Všechno jde, jen chtít. 
Řídíte se nějakým životním krédem? Pokud ano, jakým? 

"S vytrvalostí se nejdál dojde." 

Věříte na pověry? 

na pověry ne, na paranormální jevy ano 

Máte nějakého zajímavého koníčka? 

psaní knih cílených cestováním 

Vaše oblíbená barva a květina jsou? 

modrá, orchidej 
Za co rád/a utrácíte peníze? 

za papírnické potřeby a za dárky pro jiné 

Jaké je Vaše nejoblíbenější roční období? 

jaro a léto 

Čemu jen těžko odoláte? 

návrhu na účast v odborné expedici mezi indiány 

Co by nemělo chybět ve Vaší ledničce? 

avokádo, pomeranče na šťávu, chléb 

Máte nějakou konkrétní profesionální zásadu? Jakou? 

udržovat kontakt s odborníky a přáteli i v dobách zlých 

Co se Vám líbí či nelíbí na české povaze? 

závistivost, nespolehlivost, malá dávka sebevědomí 
Co považujete za nejvýznamnější vynález dvacátého století? 

computer, internet 

V které době byste chtěl/a žít? 

v současné 

Jaká zvířata máte rád/a? Proč? 

psy - věrnost, lvy-síla 

Máte  nějakou špatnou vlastnost? Pokud ano, jakou? 

Mám rád sladkosti. 
Co Vám dali rodiče do života? 

samostatnost, pracovitost, houževnatost 
Co byste se ještě chtěl/a naučit? 

být dobrým dědečkem 
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Podobají se Vám v něčem Vaše děti? 

v cílevědomosti, pracovitosti, houževnatosti 
Co si umíte opravit? 

hodně věcí v domácnosti kromě elektroniky 

 

www.1000leaders.cz 

WHO IS WHO 2002   Horský Otto Ing.CSc.  

P.: podnikatel; F: Činnost technických poradců v oblasti geologie a 
geotechniky; OA. : Zprostředkovatelská a poradenská činnost, 
reklamní činnost a marketing, vydavatelské a nakladatelské čin-

nosti; SA.: 613 00 Brno, Břenkova 28; N.: Prostějov, 13. 04. 
1938; JM: JUDr. Mane Brunclíková; D.: PhDr. Viola  Horská , 
Mgr. Iveta Pilařova , Mgr. Zdeněk Brunclík ; R.: Jan Zatloukal a 
Marie Zatloukalová; VP.: František Zatlou kal, manipulant 
firmy ROLNY; V.: 1956 gymn. Prostějov, 1961 Vysoká škola 
báňská, ing. geologie, 1964 ext. studium mechaniky zemin a 

hornin, 1967 Univerzita 17. listopadu (španělština), 1974 Institut 
zahraničního obchodu, 1978 Kandidát geologických věd – CSc; 

K.: 1974–76 Peru, vedoucí technické kanceláře město Lima, 
1976–78 Geotest Brno, vedoucí geologického odboru, 1978–82 hlavní poradce Ministerstva 

stavebnictví Kuby pro ing. geologii a koordinátor československých expertů pracujících ve 
stavebnictví, 1984–88 vedoucí československé expedice Centro-Cuba, 1988–91 Geotest Brno, 

vedoucí oblasti ing. geologie, 1991–93 generální ředitel a.s. Vodni Espaňola, S. A. v 
Madridu, 1993 spoluzakladatel firmy Geoinza, S. L. Madrid, 1993–94 generální zmocněnec 
firmy Fralex-Madrid, v letech 1971–74, 1976–78, 1982–84, 1989–91 externí učitel inženýrské 
geologie na VUT v Brně; PC.: 150 odborných publikací v Československu a v zahraničí 
(Španělsko 1967–78-93–94, Brazílie 1974, Peru 1975, Rusko 1984, Holandsko 1990, Kuba 

1979-87, Austrálie 1992, Portugalsko 1994, Řecko 1996), závěrečné zprávy jako podklad 

velkých projektů, zejména vodních staveb (Dalešice a Mohelno, Oravská přehrada, Slezská 
Harta, dálnice Praha-Brno, přečerpávací elektrárna Centro Cuba), zprávy a posudky menšího 
rozsahu, odborné aktivity ve Španělsku v letech 1991-95, knihy Investigaciones Ingeniero-

Geológicas para las Obras Hidrotécnicas (2003), Peruánské postřehy (2004), Inženýrsko-

geologický průzkum pro přehrady (2004); RV.: Nejlepší pracovník geologické služby; S.: 
členství v České asociaci Inženýrských geologů, v Českém klubu cestovatelů, člen vědecké 
expedice Titicaca 2004; H.: psaní knih z cest, popularizace geologie v časopisech a 
sdělovacích prostředcích; JZ.: španělsky, rusky, anglicky, německy. 

www.horsky.org      e-mail: horsky@horsky.org 

WHO IS...? (v České republice) Hlavní dílo, I vydání 2002, str.246, Dodatkové dílo, II vydání 2003, 
str.371, III vydání 2004, IV vydání 2005, V vydání 2006. 

http://www.1000leaders.cz/
http://www.ottohorsky.tk/
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Osobnosti Českého klubu cestovatelů – CKC 

 

Ing. Otto Horský, CSc. (1938, Prostějov) 
 

Narodil se 13. dubna 1938 v Prostějově, ve městě, v němž 
od nepaměti přežíval duch podnikatelských aktivit. Zde 
také absolvoval základní školní vzdělání a gymnázium, po 
jehož dokončení se přihlásil ke studiu přírodních věd, a to 

geologie. Tento cíl sledoval již od svých třinácti let, kdy 
našel první zkameněliny korálů ve světoznámém čelecho-

vickém devonu. Během studií geologie na Vysoké škole 
báňské v Ostravě se postupně zaměřil na inženýrskou geo-

logii. Již tehdy si vytkl jasný cíl – pracovat jako expert 

v zemích Latinské Ameriky a poznat osobně život indiánů. 
Svému cíli se začal přibližovat ihned po dokončení studií. 
Roku 1978 obhájil na Vysoké škole báňské kandidátskou 

práci v oboru inženýrské geologie na téma moderních prů-
zkumných metod pro přehrady. Je členem České asociace 

inženýrských geologů ČAIG, České Iberoamerické společnosti ČIS, Českého klubu cestovate-

lů ČKC, prestižního Klubu H+Z a společnosti National Geographic.  

Geolog, cestovatel a spisovatel. Autor více než 160 odborných publikací doma i v zahraničí, 
několika televizních scénářů a řady populárně vědeckých člán-ků. Vykonával poradenskou 
činnost v Peru a na Kubě. Převážně pracovně navštívil více než 40 zemí, přednášel na Univer-

sitách ve Španělsku, Mexiku, na Kubě a v Peru. Účastník vědecké  expedice Titicaca 2004.  

 

Databáze Národní knihovny ČR 
 

Ident. číslo: mzk2003208186 

Záhlaví: Horský, Otto, 1938 

Odkaz, forma: Horsky, Otto, 1938 

Biograf.údaje: Narozen 13.4.1938 v Prostějově. 
Inženýrský geolog, inženýrsko-geologická a geotechnická poradenská služba pro hydrotech-

nické stavby v ČR a v zahraničí, vysokoškolský pedagog, odborné práce z inženýrské geolo-

gie a geotechniky. Autor námětů a spoluautor scénářů dokumentárních pořadů v televizi i 
rozhlase. Publikuje též ve španělštině, angličtině a ruštině. 
Provenience CZ, Status definitivní 
Zdroj informace: Horský, Otto: Peruánské postřehy - Biografická poznámka. 
Odkaz viz: Horský, Otto: Investigaciones ingeniero geológicas para las obras hidrotécnicas 

Systém. Číslo  000208186 

Reference/referencias: http://www.klubhz.blogspot.com ,www.ckc.cz, Heslo: "Otto Horsky" 

přes: www.google.com,  www.horsky.estranky.cz,  www.horsky.org 

http://www.klubhz.blogspot.com/
http://www.ckc.cz/
http://www.horsky.estranky.cz/
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OXFORDPEDIA  2015 – ŽIVOTOPIS 

První vydání v roce 2015, druhé vydání v roce 2016 

Horský Otto Ing., CSc. 

 O: vědecký pracovník, geolog; B: Prostějov, 13. 04. 1938; MS: JUDr. Marie; Ch: PhDr. Viola; 
E: 1953 - 1956 Gymnázium Prostějov; 1956 - 1961 VŠ Báňská v Ostravě, Geologická fakulta, 
Ing.; 1978 CSc.; studijní pobyty: Rakousko, Egypt, Španělsko, Itálie, SSSR, Rumunsko, Jugoslá-
vie, Německo, Polsko, SSSR, Bulharsko, Řecko, Španělsko; Ca: již během studií geologie si 
vytkl jasný cíl - pracovat jako expert v zemích Latinské Ameriky a poznat osobně život indiá-
nů; 1960 v posledním roce studia nastoupil do Geotestu Brno (až do roku 1968 Geologický 
průzkum Brno), kde prošel řadou odborných a hospodářských funkcí, od oborového geologa 
pro inženýrskou geologii až po vedoucího geologického odboru na podniku v Brně a vedoucí-
ho detašovaného pracoviště v Ostravě; 1971 - 1974,1976 - 1978 a 1989 - 1991 externí učitel 
inženýrské geologie na VUT v Brně; 1974 pověřen Ministerstvem zahraničního obchodu Čes-

koslovenska, aby v Peru v Limě vybudoval první experimentální technickou kancelář; 1974 -
1976 vykonával inženýrsko-geologickou a geotechnickou poradenskou službu pro hydro-

technické stavby v Peru; 1978 - 1982 Kuba, kde působil jako hlavní inženýr ministerstva sta-

vebnictví; navštívil a poskytoval poradenskou činnost na významných stavbách Kuby (vodní 
díla, tepelné elektrárny, komunikace nebo průmyslové celky), některé odborně náročné prá-
ce osobně řídil; součástí byla i výchova kubánských odborníků a kontrola činnosti a řízení 
expertů pracujících v oborech inženýrské geologie a geotechniky; byl pověřen koordinová-
ním činnosti československých poradců pracujících na Kubě ve stavebnictví; 1984 - 1988 vedl 

inženýrsko-geologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu na Kubě v pohoří Escambray a 

současně koordinoval práce další československé expedice v provincii Oriente; 1983 externě 
přednášel inženýrskou geologii na Vysoké škole báňské v Ostravě; 1991 - 1994 Španělsko, 
kde byl jako generální ředitel pověřen vedením první česko-španělské akciové společnosti 
pracující v geologii, hydrogeologii a ekologii, realizoval ve spolupráci s českými podniky a 
experty více než třicet studií a projektů zejména pro vodní stavby, ale i pro silnice a úsek dál-

nice, pro linku metra v Madridu, pro průmyslové celky a pro sanaci havarijních stavů staveb; 
2010 - 2011 pracoval jako koordinátor projektu přehrady Bawanur v Kurdistánu; v posled-

ních letech se věnuje hlavně literární práci a poradenské činnosti v oblasti inženýrskogeolo-

gického průzkumu pro přehrady doma i v zahraničí; WaCW: pracoval na státních normách 
pro inženýrsko-geologický průzkum a pro geotechniku; přednášel na univerzitách ve Španěl-

sku, Mexiku, Peru; uveřejnil více než 150 odborných publikací u nás i v zahraničí; hlavní řeši-

tel na mnoha významných stavbách v Československu a v zahraničí, zpracoval několik desítek 
závěrečných zpráv jako podklady pro projekty vodních staveb a desítky zpráv a posudků pro 
inženýrské stavby různého charakteru; autorem námětů a spoluautorem scénářů televizních 
filmů Peruánské postřehy (1976), Geologové z Mantara (1977), Přečerpávací elektrárna Cen-

tro Cuba (1988); spolupracoval na scénářích filmů Člověk proti horám (1977) a Lidé v podze-

mí (1977); spoluautorem televizního filmu o Československu, který byl uveden v Peru v roce 

1975, televizního filmu s toutéž tematikou na Kubě při příležitosti Dnů Československa 
(1981); vystupoval v československé televizi a rozhlase; publikoval čtyři desítky populárně 
vědeckých článků; 2007 kniha "Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady"; 2004 odborná 
expedice Titicaca 2004.CZ, jejímž cílem byl historicko-topografický popis jezera a jeho pev-
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ninského zázemí, jedním z výsledků expedice je jeho objev záhadných skalních obrazců nad 
ruinami Incahuasi poblíž města Huaytara, publikovaný v knize "Incawasi sídlo Bohů (2010), 
získané poznatky z expedice publikoval, představil na několika výstavách fotografií, přednáší 
o nich a uvedl je i v rozhlase a televizi; hlavním výsledkem je monografie „Přežije jezero Titi-

caca třetí tisíciletí?"; 2013; navštívil Velikonoční ostrov v Polynésii, Misiones San Ignacio v 
Argentíně a vodopády Iguazú v Brazílii; s doc. Pavlem Bláhou, Dr.Sc. navštívili jako technická 
mise největší hydroenergetické dílo na světě, Itaipu v Brazílii a Paraguayi s cílem zahrnout 

toto úchvatné dílo do dalšího rozšířeného vydání knihy "The Application of Engineering Geo-

logy to Dam Construction"; 2015 svoji padesátiletou spolupráci se španělsky mluvícími ze-

měmi, zejména s Peru, zúročil na přednášce v Institutu Cervantes v Praze - téma Projekty, 
expedice a objevy: retrospektivní pohled na Peru; 2016 na stejné téma byla otevřena v zám-

ku Letovice u Brna trvalá expozice jeho fotografií pod záštitou peruánského velvyslanectví v 
Praze, přístupná veřejnosti po všechny sezóny jeho provozu; další knihy: Osm roků na Kubě 
(2008), Bájné jezero Titicaca (2010), Záhadné jezero Titicaca a Altiplano, Paměti (2012), Kři-

volaké cesty osudu (2012), Buenos dias, Espaňa (2012), Jezero Titicaca na pokraji třetího tisí-
ciletí (2013), Cestopisné črty z levé a pravé kapsy (2014), Inženýrskogeologický průzkum pro 
přehrady, aneb "co nás také poučilo" (spoluautor Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc - 2008); Aw: 

Výše uvedená kniha byla přeložena do angličtiny, v upraveném a rozšířeném vydání vyšla v 
roce 2011 pod názvem "The Application of Engineering Geology to Dam Construction", byla 
pokřtěna na mezinárodním kongresu HYDRO 2011 v Praze; v roce 2012 se jí dostalo vysoké-
ho ocenění od prezidenta republiky Václava Klauze za příkladné spojení základního a apliko-

vaného výzkumu;Česko-španělský a Španělsko-český geotechnický slovník (1992); prof. Pavel 
Štěpánek ho ve své publikaci "Čechy a Peru" (2013) zařadil jako jednoho z nejvýznamnějších 
osobností 20. století v rámci vztahů ČSSR a Peru; Me: Česká asociace inženýrských geologů 
ČAIG, Česká Iberoamerická společnost ČIS, Český klub cestovatelů ČKC, prestižní Klub H+Z a 
společnost National Geographic Society; Ach: 1972 Španělsko vedoucí delegace na světový 
kongres o přehradách a 1978 světový kongres inženýrské geologie; inženýrsko-geologický 
průzkum pro moravskou větev dálnice z Prahy do Brna, dále pro československou nejvyšší 
přehradu a přečerpávací elektrárnu v Dalešicích a průzkum pro více než dvacet dalších pře-

hrad (např. přehrada Josefův Důl v Jizerských horách a Slezská Harta v Jeseníkách);1967 -

1972 řešil havarijní situaci Oravské přehrady, kde navrhl způsob sanace břehů; LS: španělsky, 
rusky, anglicky; částečně německy; H: cestování, psaní; PMM: Seznámení s nynější manžel-

kou; 1972 osobní setkání s princem Juanem Carlosem, zahraniční pracovní pobyty; RoS: 
Předvídavost; pracovitost; zdravá ctižádost; schopnost adaptability a aplikace poznatků do 
praxe; "Všechno jde, jen chtít";  

Web: www.horsky.org; www.horsky.seznam.cz; www.ckc.cz; www.klubhz.blogspot.cz; 

www.databook.cz/horsky-otto, www.kosmas.cz/autor/31011 

Vysvětlivky: O – povolání, B   - datum, místo narození, P   - rodiče, MS  - manžel/ka, Ch  - děti, E   - vzdělání, 
Ca  - kariéra, WaCW  - publikač. a kreativní činnost, CaSa  - občanské a společen. Aktivity, Aw   - ocenění, Me  - 

členství, Ach –  úspěchy, LS  - jazykové znalosti, H  - koníčky, OA  - ost. Aktivity, PMM - osobní čarovné momen-

ty, ROS - tajemství úspěchu, Web - webové str. 

 

 

http://www.kosmas.cz/autor/31011
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20 - SPOLUPRÁCE S ROZHLASEM 

          Cooperation with radio 

Setkání s Ramonem Castrem 
 

Vysílání nahráno na Kubě, 1979 

Režie: redaktor Čs. rozhlasu Havránek 

Čs. rozhlas Praha 

 

Vědecko-technická spolupráce s Kubou. 

 
Vysílání nahráno na Kubě, délka 7 minut. 
Režie: redaktor Čs. rozhlasu Havránek 

Čs. rozhlas Praha 

Rok: 1980 

 

Interview o práci našich geologů na Kubě 

 
Redaktor: Jaromír Musial 
Ostravský rozhlas 

Délka interview: 15 minut 
Rok vysílán: 1980 

 

Pořad 5 x 5   

 

Seriál o Kubě, vždy v rozsahu 10 - ti minut 
Rok: 1981 

Režie: Jaromír Musial 

Ostravský rozhlas. 
 

Vodní dílo Slezská Harta. 
 
Vystoupení v délce 5 minut v Ostravském rozhlase. 
Režie: Jaromír Musial 
Rok: 1983 

 

Geotechnický průzkum pro přehradu Slezská Harta. 
 

Vystoupení v délce 12 minut v Ostravském rozhlase. 
Režie: Jaromír Musial 
Rok: 1983. 

 

Dny čs. kultury na Kubě. 

 

Vystoupení v  kubánském rozhlase – v celostátním vysílání o pracích čs. techniků na akci  
Centro-Cuba. 

Rok: květen 1985. 
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Pořad 5 x 5 
 

Třikrát vystoupení v Ostravském rozhlase o akci Centro-Cuba 

Režie: Jaromír Musial 
Rok: 1988. 

 

V červenci 1989. 
 

Vystoupení v Ostravském rozhlase v délce 8-mi minut na různá témata, týkající se poslání expertů 
v rozvojových zemích. 
Délka: 8 minut 
Redaktor: Jaromír Musial 
 

Český rozhlas Ostrava 
APETÝT (o chutích života) 
Redaktorka: Dagmar Mísařová 

 
31. 7. 2007   

Půlhodinový pořad o mých aktivitách v Peru se zaměřením na knihu „Peruánské postřehy“. V  pořadu 
se hovoří o našich pracích při projekci zejména hidroenergetických děl na Machu Picchu, na řece 
Mantaru, ale i o překrásné přírodě, indiánech Kečua a Aymara, o jezeru Titicaca a o aspektech života 
v Peru mezi indiány. Ale nejen to, také o pracích inženýrského geologa na přehradách 
v severomoravském kraji, jako jsou Slezská Harta, Rožnov nad Bečvvou, Dolní lomná, Brumovice- 

Skrochovice  a jiné. 
 

15. 1. 2008 

Půlhodinový pořad o mých aktivitách na Kubě v letech 1978 až 1988 se zaměřením na knihu“ Osm 
roků na Kubě“. Pořad se zabývá nejen odbornou činností O. Horského při projekci a výstavbě přehrad, 

ale i sociálními aspety, překrásným přírodním prostředím a životem na Kubě. 
  

Apetýt: Otto Horský 
Dagmar Misařová,  15.01.2008 15:05 
Apetýt OV 
Autor:  František Tichý 

Geolog, cestovatel a spisovatel Otto Horský pracoval jako náš expert pro Latinskou Ameriku. Mezi 
jeho stěžejní práce patří inženýrsko-geologický průzkum pro československou nejvyšší přehradu a 
přečerpávací elektrárnu v Dalešicích a průzkum pro více než dvacet dalších přehrad. Úterní kubánský 
Apetýt bude plný krásných dívek s čokoládovou pletí, omamné vůně tropického koření a barev jižních 
květin. Jména dalekých ostrovů a vzdálených zemí sladce zněla i bývalému studentovi prostějovského 
gymnázia Ottovi Horskému. Nejvíce ho přitahovala Kuba, a protože šel vytrvale za svým cílem, mohl 
svěřit své radosti i poznatky do knihy "Osm roků na Kubě". K poslechu Apetýtu s geologem a spisova-

telem Otto Horským vás krátce po patnácté hodině zve Dagmar Misařová. 

Apetýt: Otto Horský a Pavel Bláha 

Dagmar Mísařová, 1.6.2009 
Hostem v tomto pořadu Otto Horského o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehrady nejen u 
nás, ale v zahraničí, byl geofyzik doc. RNDR. Pavel Bláha, DrSc 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/934781  Apetit 1. 6. 2009 

mailto:dagmar.misarova@ov.rozhlas.cz
mailto:frantisek.tichy@ov.rozhlas.cz
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/934781
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Apetýt: Otto Horský a Pavel Bláha 

Dagmar Misařová  16.06.2010 15:05 

Repríza pořadu z 1.6.2009 

Pozvání Dagmar Misařové do Apetýtu přijali dva muži, pro které je průzkum přehrady profesí s pří-
chutí detektivního pátrání. Ing. Otto Horský a Doc. Pavel Bláha založili v Ostravě již v šedesátých le-

tech pracoviště inženýrské geologie a geofyziky, v té době první na světě. Mezi jimi zkoumanými pře-

hradami byly Šance, Morávka, Slezská Harta a také mnoho dalších, které nejsou dosud vybudované. 
Díky získaným zkušenostem navštívili a zkoumali mnoho přehradních míst nejen v bývalém Českoslo-

vensku, ale v mnoha zemích světa. Co zažili a také ochutnali ve světě při průzkumu přehrad, to se 

dozvíte v repríze Apetýtu, krátce po patnácté hodině.  

 
22. 8. 2011 

Apetýt Dagmar Mísařové. Hosty v tomto pořadu Otto Horského byli Mgr. Ing. Jan Žižka a jeho man-

želka Eva Žižková. Je to o seznámení Otto Horského a Jana Žižky v Egyptě v roce 1966 a o jejich celo-

životním přátelství a spolupráci , ale také o chutích života a o cestování. V pořadu se hovoří o mnoha 
zemích světa, které tři uvedení navštívili a v nichž pracovali. 
 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2418747  Apetit 22. 8. 2011 

 

 
14. 2. 2012 

Apetýt Dagmar Mísařové. Pořad o inženýrskogeolgickém průzkumu pro přehrady od založení praco-

viště inženýrské geologie a geofyziky v Ostravském Geotestu v šedesátých letech minulého století, 
komentvány přehrady zejména na severní Moravě, ale i Dalešice, Oravská přehrada a vodní díla 
v Peru, Mexiku, ve Španělsku a na Kubě. Je to vlastně vývoj profesionálního růstu O. Horského. 
 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2557457 Apetit 14.2.2012 

 

21. 8. 2013 
Redaktorka:  Dagmar Mísařová 
Hostem v tomto pořadu O. Horského byla MUDr. Hana Zelenková, CSc, prezidentka ESCAD, Evropské 
společnosti kosmetiky a estetické dermatologie. Dr. Zelenková hovoří o svých zahraničních cestách 
do mnoha zemí světa, jako jsou Chile, Kuba, Mexiko, Kazachstan, Čína, Austrálie a další země, v nichž 
přednášela a zůčastnila se mezinárodních kongresů. Také se v pořadu hovoří o přátelství a spolupráci 
O. Horského a Dr. Zelenkové a o společné účasti na některých zahraničních misích. 
 

13.6.2015 
Vystoupení v Českém rozhlase, Praha 
Přehrady a indiáni se pro Otto Horského stali celoživotní láskou. 
 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3407644 

Český rozhlas Ostrava 
30. 6. 2016 (15.20) 
Redaktorka: Dagmar Mísařová 

mailto:dagmar.misarova@ov.rozhlas.cz
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2418747
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2557457 Apetit%2014.2.2012
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3407644
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Vystoupení v pořadu „Hosté rozmanitých profesí“, půlhodinový  pořad o trvalé výstavě fotografií  
Otto Horského v zámku v Letovice, která je zaměřena  na padesátiletou  spoluráci s Peru na téma: 
Projekty, expedice a objevy – retrospektivní pohled na Peru“. 
 

Český rozhlas Ostrava 
25.9.2016 (9.30) 

Redaktorka: Dagmar Mísařová 

Vystoupení v pořadu Čítárna o knize „Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Půlhodinový pořad. 
 

Český rozhlas Brno, zlínské studio 

RENDEZ- VOUS 
Redaktorka: Marcela Antošová 
 
1. 10. 2012 

Vystoupení ve zlínském studiu brněnského rozhlasu v pořadu Rendez-vous při příležitosti výstavy 
Naši geografové v Peru. 

Účastníci pořadu, pod taktovkou redaktorky Marcely Antošové, Nina Ingriš, vdova po slavném čes-

kém cestovateli, fotografovi a hudebním skladateli Eduardu Ingrišovi, Otto Horský, geolog a RNDr. 
Jan Klimeš z České akademie věd. V pořadu zazněl  originál písně Eduarda Ingriše Teskně hučí Niaga-

ra, která se dodnes zpívívá u táborových ohňů. Paní Nina Ingriš obsáhle vypráví o životě svého man-

žela v Peru. Originál písně Eduarda Ingriše Kantuta  (zpívá Nina Ingriš). Když se ztratili mořeplavci 
s prvním balzovým vorem v Pacifiku, tuto píseň si stále na moři přehrávali. Dále zazní další nádherné 
písně Ingriše  a je zmínka i o jeho slavné písni  Peru mi amor. Otto Horský obšírně hovoří o své práci 
v Peru, o peruánských indiánech, o setkání se jménem Eduarda Ingriše v letech 1974 až 1976 v Limě, 
o jeho dopisu peruánskému prezidentovi Alanu García Perézovi s žádostí o udělění státního vyzna-

mení Ingrišovi  In Memorian, jíž bylo vyhověno a bylo předáno jeho manželce Nině v roce 2010 ve 

Zlíně v Klubu H+Z za účasti velvyslance Peru Alberta Salase Barrahony a za účasti jeho přítele, cesto-

vatele a spisovatele  Miroslava Zikmunda.  Na závěr vystoupil RNDr. Jan Klimeš, pracovník Ústavu 
struktury a mechaniky hornin České akademie věd. Pohovořil o pracích tohoto ústavu v Peru a o in-

stalované výstavě Čeští geologové v Peru, na jejíž realizaci se podílel. Otevření výstavy byla přítomna 
peruánská velvyslankyně v České republice, její excelence Marita Landaveri Porturas. 

 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2733136  Rendez-vous 1. 10. 2012 

 

Radio Praha, zahraniční vysílání 
23.9.2019 
Redaktor: Juan Pablo Bertazza 
 
Interview při příležitosti předání peruánského vysokého státního vyznamenání v rezidenci 
peruánského velvyslanectví v Praze, s panem Juanem Pablo Bertazza, argentinským básníkem 
a spisovatelem. 
 
https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-progreso  

https://www.radio.cz/mp3/podcast/es/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-

progreso.mp3 

 

 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2733136
https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-progreso
https://www.radio.cz/mp3/podcast/es/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-progreso.mp3
https://www.radio.cz/mp3/podcast/es/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-progreso.mp3
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Otto Horský, inženýrský geolog 

4. prosinec 2019  
Odpolední interview  
 
S geologem Otto Horským hovořila Dagmar Misařová 

Délka audia 9:06  

Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě, geolog a diplomat, léta pracoval v Peru, kde se 
podílel mj. na rozšíření energetického potenciálu vodní elektrárny Machu Picchu. Napsal taky 
řadu knih o jezeře Titicaca a o celém regionu Puno. 

       
 
Autor: Dagmar Misařová 

 

Audio: 

https://ostrava.rozhlas.cz/otto-horsky-inzenyrsky-geolog-8119592#player=on 
 

 

20 - SPOLUPRÁCE S TELEVIZÍ 
          Cooperation with TV 

Días de Checoslovaquia 

Spoluautor scénáře hodinového filmu o Československu pro peruánskou televizi. 
Opakovaná vystoupení v průběhu filmu. 
Vystupují rovněž Olga Horská a Viola Horská a členové čs. velvyslanectví v Limě. 
Rok: 1975, Lima, Peru 

Horolezecká expedice latinská Amerika 1975 

Při pobytu horolezecké expedice v Peru s cílem výstupu na Huascarán spolupracuji s kameramanem 

Jurajem Weinezielerem. Ve dvou vysílaných dílech v československé televizi krátce vystupuji 
s výkladem o zemětřesení. 
 

Peruánské postřehy 
 

Autor scénáře, spolu s novinářem Jaromírem Musialem a Milanem Švihálkem.. 

Režisér:  Jiří Vrožina 

Opakovaná vystoupení v průběhu filmu. 
Doba: 24, 10 minut 

Rok:  1976 

https://ostrava.rozhlas.cz/odpoledni-interview-6944222
https://ostrava.rozhlas.cz/dagmar-misarova-5003844
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Ve filmu rovněž vystupují: dcera Viola Horská, manželka Olga Horská a Karel Drozd, geotechnik. 
Geologové z Mantara 

 

Autor scénáře spolu s Jaromírem Musialem. 
Režisér: Jiří Vrožina 

Vystoupení v průběhu filmu. 
Doba: 24 minut 

Rok: 1977 

Ve filmu rovněž vystupují: Stanislav Novosad, Jaromír Knejzlík, Jiří Kopic, Milan Švihálek. 

Dobytí kontinentů IX – Člověk proti horám 

Spoluautor části scénáře Milana Švihálka 

Režisér:  Jiří Vrožina 

Vystoupení v délce 5 minut v rámci programu. 
Doba: 30 minut 

Rok: 1977. 

Ve filmu rovněž vystupují: Ivan Dieška, Zdeněk Vlč, komentátor Milan Švihálek. 

Dobytí kontinentů XI – Lidé pod zemí 
Spoluautor scénáře. Autor: Milan Švihálek. 
Režisér: Jiří Vrožina. 
Vystoupení v délce 7 minut v rámci programu. 
Doba: 30 minut 

Rok: 1977. 

Ve filmu rovněž vystupují: Jaroslav Havelka, Jan Daněk. 

Días de Checoslovaquia en Cuba 

Spoluautor scénáře a sedmiminutové vystoupení v televizi 

Délka filmu: 30 minut. 
Realizace: 28. 4. 1981, vysílání: 8. 9. 1981. 

Přečerpávací elektrárna Centro – Cuba. 

Film o účasti Československa při výstavbě přečerpávací vodní  elektrárny v pohoří Escambray. 
Jsem autorem s cénáře , který jsem nabídnul Krátkému filmu Praha. 
Scénář byl přijat a převzala ho i Československá televize Praha. 
Film byl realizován Čs. televizí a Krátkým filmem v roce 1988. 

Režisér Čs. televize: Púchovský, Kamerama: Luděk Jedlička. 

 Krátký film Praha: Linhart 
Při natáčení filmu jsem na všech jeho dílech spolupracoval a v některých i vystupoval. 
Celkový rozsah filmu: 90 minut. 

Videopořad Geotest.   
Spoluautorství na uvedeném díle pro PZO Art Centrum, Československé středisko výtvarných umění, 
podnik zahraničního obchodu. Číslo obchodního případu:  032 931, složka 352/89 

Perpektivy 

Vystoupení v Čs. televizi v délce 6 -ti minut na téma: CENTRO-CUBA. 

Rok: 1989, vysíláno dne 21. 7. 1989 
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OP Prostějov 

Interview pro televizi spolu s Luisem Mercaderem při příležitosti uvedení jeho modelů na módní pře-

hlídce v hotelu HILTON v Praze.  

Natočeno dne 30. 10. 2000 pro televizi PRIMA a Markýza. 
 

Expedice Titicaca. 2004. CZ 
 

Krátká reportáž při příležitosti vernisáže výstavy a přednášky PPT Otto Horského „Expedice Titicaca. 
2004. CZ“. Reportáž byla natočena přímo v  přednáškovém sále zlínského muzea pod patronací Klubu 

H+Z.  29. 1. 2 007  

 

Televize Zlín 

 

Krátký schot s Otto Horským  
12.února 2008. 
 
České stopy na břehu jezera Titicaca 
Vladimír Šimek 

11. 6. 2014 – ČT 2, 20.00 

 
Legendami opředené jihoamerické jezero Titicaca  přitahuje i české cestovatele, vědce a dobrodruhy. 

Jejich objevy a napínavé výpravy ožívají v 52 minutovém dokumentu režiséra V. Šimka „České stopy 
na břehu jezera Titica“. Otto Horský se v dokumentu vyjadřuje ke stáří a možném původu záhadného 
Tiwanacu.  

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10569474288-ceske-stopy-na-brehu-bajneho-jezera-

titicaca/21356226475 

Pocta Eduardu Ingrišovi  
Lumír a Martin Sochorcovi 
Zámek Letovice 24.6.2017 
 
Záznam ze slavnostního odpoledne k připomenutí tohoto vpravdě geniálního a bohužel téměř zapo-

menutého Českého světoběžníka, autora legendární písně Teskně hučí Niagára, který větší část života 
prožil v Peru. Vynikající hudebník, filmař, fotograf, archeolog, spisovatel, cestovatel, dobrodruh. Pod 
záštitou velvyslanectví Peru. Zazpíval sbor Carmina - ZUŠ Letovice. Organizovali: Otto Horský, Nina 
Ingriš, Liliana de Torres Muga, Julio Ramírez, Bohumil Vavříček, Olga Miková, Jiří Chromý, Vladimír 
Stejskal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TzvFXVDDso8&t=34s 

https://www.youtube.com/watch?v=TzvFXVDDso8&feature=youtu.be 
 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10569474288-ceske-stopy-na-brehu-bajneho-jezera-titicaca/21356226475
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10569474288-ceske-stopy-na-brehu-bajneho-jezera-titicaca/21356226475
https://www.youtube.com/watch?v=TzvFXVDDso8&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=TzvFXVDDso8&feature=youtu.be
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Vystoupení v peruánské televizi v pořadu „Días de Checoslovaquia“, 1975. 

 

 

Československý pěvecký sbor v peruánské televizi, uprostřed Olga Horská. 1975. 
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 Natáčení do pořadu kubánské televize „Días de Checoslovaquia en Cuba“ 1981. 
 První zprava  Otto Horský.   
 

  
 
Otto Horský v pořadu Peruánské postřehy, Ostravská televize, 1976. 
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21  -  KLUBOVÁ ČINNOST 
             Club activities 
 
 

Klub H+Z 
 

Klub H+Z působí ve Zlíně od roku 1998 jako občanské sdružení, jehož cílem je využití odkazu dnes 
už legendární cestovatelské dvojice inženýrů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. 
Cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund věnovali v roce 1995 rozsáhlý fond písemností, foto-

grafií, negativů, filmů a suvenýrů ze svých cest Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Správu fondu 
převzal Archiv H+Z. 

 

  

Příspěvky do blogspotu klubu H+Z 
 

Horský, O. (2008): Můj geologický 21. srpen v Praze. 

http://klubhz.blogspot.cz/2008/08/mj-geologick-21-srpen-v-praze.html 

  

Horsky, O. (2009): Historie ohodnotí dílo, které zůstane. 
http://klubhz.blogspot.cz/2009_04_01_archive.html 

 

Horský, O. (2009): Vyznání Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi. 
http://klubhz.blogspot.com/2009_04_01_archive.html  

Horský, O. (2010): Uznání vlády Peru Eduardu Ingrišovi. 

http://klubhz.blogspot.cz/2010_01_01_archive.html 

Horský, O. (2011): Hemingway na Kubě.: http://horsky.blog.ihned.cz/c1-52459600-

hemingway-na-kube   

Horský, O. (2011): Zkušenosti z práce experta v   rozvojových zemích.zemích. 
http://klubhz.blogspot.cz/2011_06_01_archive.html  

Horsky, O. (2012): Je tady ráj, já chci být May. 
http://klubhz.blogspot.cz/2012_02_01_archive.html 

 

Horský, O. (2012): Blíží se konec světa?  

http://klubhz.blogspot.cz/2012_04_01_archive.html  

 

Horský, O. (2014): Ipras a Velikonoční ostrov navštívili Otto Horský a Hana Zelenková . 

http://klubhz.blogspot.cz/2014/01/ipras-velikonocni-ostrov-navstivili.html 

Horský, O. (2017): Slovo ke knize člena Českého Klubu H+Z ve Zlíně  Ing. Mgr. Jana Žižky. 

„Podíl USA na vzniku sovětské supervelmoci“. http://www.klubhz.cz/slovo-o-knize-clena-

klubu-hz-zlin-ing-mgr-jana-zizky-podil-usa-na-vzniku-sovetske-supervelmoci/ 

 Horský, O.(2018): Jeden ze sto divů světa – Havana. http://www.klubhz.cz/jeden-ze-sto-

divu-sveta-havana/ 

http://www.muzeum-zlin.cz/
http://klubhz.blogspot.cz/2008/08/mj-geologick-21-srpen-v-praze.html
http://klubhz.blogspot.cz/2009_04_01_archive.html
http://klubhz.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
http://klubhz.blogspot.cz/2010_01_01_archive.html
http://horsky.blog.ihned.cz/c1-52459600-hemingway-na-kube
http://horsky.blog.ihned.cz/c1-52459600-hemingway-na-kube
http://klubhz.blogspot.cz/2011_06_01_archive.html
http://klubhz.blogspot.cz/2012_02_01_archive.html
http://klubhz.blogspot.cz/2012_04_01_archive.html
http://klubhz.blogspot.cz/2014/01/ipras-velikonocni-ostrov-navstivili.html
http://www.klubhz.cz/jeden-ze-sto-divu-sveta-havana/
http://www.klubhz.cz/jeden-ze-sto-divu-sveta-havana/
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Horský, O. (2018): Světová premiéra Ingrišovy písně Peru mi amor. 
http://www.klubhz.cz/svetova-premiera-ingrisovy-pisne-peru-mi-amor/ 

Horsky, O. (2018): Rozhovor s Janem Žižkou. http://www.klubhz.cz/rozhovor-s-janem-zizkou/ 

Horsky, O. (2019): Návštěva leprosária na Kubě. http://www.klubhz.cz/navsteva-leprosaria-

na-kube/ 

Horský, O. (2019): Slovo ke knize . In: Jan Žižka: Od bipolárního k multipolárnímu světu. 
Barevné vydání.Tisk Akcent Vimperk, ISBN 978-80-270-5677-4. http://www.klubhz.cz/od-

bipolarniho-k-multipolarnimu-svetu/ 

Horský, O. (2019): Udělení řádu Otto Horskému. Vysoké peruánské státní vyznamenání pro Otto 
Horského, člena Klubu H+Z, Blog Klubhz.cz, 1.10.2019, http://www.klubhz.cz/blog/page/2 

Horský, O. (2020): Centro Cuba. Přečerpávací vodní elektrárna na řece Caracusey v centrální části 
Kuby. Blog Klubhz.cz, 3.2.2020. http //www.klubhz.cz/centro-cuba/ 

Horský, O. (2020): Rozhovor p. Křepinské s panem Ing. Otto Horským. Blog Klubz.cz, 

http:www.klubhz.cz/rozhovor-s-panem-inzenyrem-ottou-horskym/ 

Horský,O. (2020): Exkurzní průvodce po lokalitách v Peru. Blog Klubhz.cz, 

http://www.klubhz.cz/exkurzni-pruvodce-po-lokalitach-v-peru/ 

Horský, O. (2021): Kniha Comendador – cesta k udělení peruánského státního řádu. Blog 

Klubhz.cz, 27.1.2021, http://www.klubhz.cz/kniha-comendador-cesta-k-udeleni-peruanskeho-

radu/ 

Horský, O. (2021): Několik slov úvodem ke  knize člena Českého Klubu H+Z ve Zlíně, Ing. 

Mgr. Jana Žižky „Diplomacie veselá, vážná, ale i tragická“. Blog Klubhz.cz, 2021. Kniha je 

v tisku. 

Vyznání Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi 
Otto Horský, 5. dubna 2008, Klub H+Z: 

       Když Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund vyjeli od pražského Autoklubu v roce 1947 na 
cestu kolem světa, bylo mi právě 9 roků a 11 dní. Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem ve svých 
devíti letech byl o tom informován a chápal význam této ojedinělé události. Byl jsem plně 
zaujat čtením románů Karla Maye, Eduarda Štorcha, cestovatelů Enrique Stanko Vráze, Al-

berta Vojtěcha Friče a dalších. Hvězda H + Z teprve vycházela, aby později svou velikostí 
zastínila vše předešlé. Ale netrvalo dlouho, a byl jsem plně zaujat kontinentem Latinské Ame-

riky a touhou přiblížit se životu indiánů. To se již psala padesátá léta a rozhlasové reportáže 
již slavných mladých cestovatelů z jejich cesty po Jižní a Střední Americe jsem poslouchal s 
opravdovým obdivem a zaujetím. Začal  jsem spřádat plány o jejich následování. 

http://www.klubhz.cz/svetova-premiera-ingrisovy-pisne-peru-mi-amor/
http://www.klubhz.cz/rozhovor-s-janem-zizkou/
http://www.klubhz.cz/navsteva-leprosaria-na-kube/
http://www.klubhz.cz/navsteva-leprosaria-na-kube/
http://www.klubhz.cz/od-bipolarniho-k-multipolarnimu-svetu/
http://www.klubhz.cz/od-bipolarniho-k-multipolarnimu-svetu/
http://www.klubhz.cz/blog/page/2
http://www.klubhz.cz/exkurzni-pruvodce-po-lokalitach-v-peru/
http://www.klubhz.cz/kniha-comendador-cesta-k-udeleni-peruanskeho-radu/
http://www.klubhz.cz/kniha-comendador-cesta-k-udeleni-peruanskeho-radu/
http://www.horsky.estranky.cz/
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       Protože jako svoje povolání jsem si zvolil geologii, nebyly moje představy o návštěvách 
dalekých zemí nereálné. To jsem ale ještě zdaleka netušil, že tak snadné to zase nebude. 
Vždyť po dostudování geologie to trvalo ještě celých čtrnáct let odborné a jazykové přípravy, 
než jsem byl vyslán v roce 1974 jako expert a diplomat v jedné osobě řídit nově zřízenou 
technickou kancelář v Limě v Peru. Samozřejmě jsem se před odjezdem seznámil s veškerou 
právě dostupnou literaturou o Peru a o Jižní Americe a cenným zdrojem poznání mi byly prá-
vě knihy a velmi objektivní reportáže inženýrů Hanzelky a Zikmunda. Oba mladí cestovatelé 
mě natolik okouzlili, že po návratu z Peru jsem byl v roce 1976 iniciátorem propagační cesty 
po kontinentu Jižní a Střední Ameriky „po stopách cestovatelů Hanzelky a Zikmunda“. Bohu-

žel, byla doba tvrdé normalizace a museli jsme zvolit jiný krycí název. Jako společníky cesty 
jsem si vybral Milana Švihálka a Jiřího Vrožinu z Ostravské televize (s nimiž jsem v červnu 
téhož roku natočil skoro půlhodinový pořad pro televizi s názvem „Peruánské postřehy“) a 
novináře Jaromíra Musiala. Po asi půlroční přípravě, kdy jsme měli zajištěno od sponzorů 
skoro padesát tisíc dolarů a dvě osobní auta ze Škodovky a byla domluvena natáčení propa-

gačních filmů v několika zemích Jižní Ameriky, ředitelka Československé televize přes moje 
opakované osobní urgence cestu svým dvěma pracovníkům nepovolila. Zatímco v té době by 
byl náš čin ojedinělý, dnes, díky šťastným okolnostem, může kdokoliv kráčet ve stopách naší 
slavné cestovatelské dvojice a již se i našla řada následovatelů. 
       Když jsem se v roce 2004 zúčastnil odborné expedice „Titicaca. 2004. CZ“, vedené histo-

rikem Ivo Bartečkem, byl jsem odkázán skoro dva měsíce na tvrdé terénní podmínky a cestu 
několika tisíc kilometrů automobilem se vším, co s tím souvisí. Pouhé dva měsíce. A opravdu 
jsem se těšil, až naše poslání skončí a vrátíme se do normálního života. Tehdy jsem si uvědo-

mil, že skoro desetileté cestování H + Z automobilem po mnoha kontinentech bylo nejen 
úžasným dobrodružstvím, ale i opravdovým hrdinstvím. Závěrem mého vyznání děkuji Ing. 
Miroslavu Zikmundovi, že se zúčastnil mé přednášky a vernisáže fotografické výstavy „Titi-
caca 2004“ ve Zlínském muzeu. Když jsem ho šel přivítat, prostě mi sdělil: 
„Přišel jsem proto, že jsem vás chtěl poznat.“ 

Ihned jsem měl pocit, že se známe osobně již celá léta. 

Můj geologický 21. srpen v Praze  

19.8.2008 

Malé připomenutí 40 výročí okupace Československa. Klub H+Z 

       Čtyřicáté výročí okupace Československa mě nenechává chladným a vybízí k malému 
zamyšlení. Hlavně proto, že jsem se náhodou stal přímým svědkem těchto událostí v místě 
hlavního děje, tedy v Praze. A také proto, že jsem byl začátkem roku 2008 přijat za člena 
prestižního Klubu H+Z, občanského sdružení pro využití odkazu Jiřího Hanzelky a Miroslava 
Zikmunda, dvou nejvýznamnějších československých cestovatelů minulého století a také 
dvou občanů, kteří se otevřeně postavili za reformní snahy pro vybudování demokraticky a 
ekonomicky fungující společnosti a proti vstupu sovětských vojsk a spřátelených armád Var-

šavské smlouvy do Československa 21. srpna roku 1968. Jako inženýrský geolog jsem se měl 
zúčastnit v roce 1968, v srpnu, 23. Mezinárodního geologického kongresu v Praze. Pro Čes-

http://klubhz.blogspot.cz/2008/08/mj-geologick-21-srpen-v-praze.html
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koslovensko to byla velmi prestižní záležitost a vysoké ocenění úrovně československé geo-

logie jako takové, neboť o pořádání světového kongresu se bojuje stejně jako o účast na 
olympiádě a jako olympiáda se koná jen jednou za čtyři roky. 

       Moje účast na kongresu byla žádoucí i proto, že na něm měla být založena (a také byla) 
Mezinárodní asociace inženýrské geologie, IAEG. Bylo jaksi samozřejmostí, že do jejího čela 
byl postaven zakladatel československé, ale také světové inženýrské geologie jako samostat-

ného oboru, akademik Quido Záruba. 

       Do Prahy jsem se vypravil 20. srpna posledním večerním letadlem z Ostravy. Udělal jsem 
si ještě malou procházku Václavským náměstím a některými ulicemi Prahy. Asi kolem desáté 
večer jsem se dostavil do Střešovic ke svému příteli, u nějž jsem měl být po dobu konání kon-

gresu ubytován. Probudil mě kolem čtvrté hodiny ranní a s vyděšeným výrazem ve tváři mi 
sdělil neuvěřitelnou zprávu: „Vojska pěti stran Varšavské smlouvy překročila hranice naší 
republiky a obsazují nás. Zúčastnit se této akce odmítli pouze Jugoslávci a Rumuni“. 

       Nevěřil jsem, zdálo se mi to nanejvýš absurdní a nepravděpodobné. Byly sice varovné 
signály, týkající se i našeho mezinárodního kongresu, neboť zaznívaly hlasy z různých po-

sledních setkání členů Varšavské smlouvy proti jeho konání. Ale takové porušení mezinárod-

ních práv se mi zdálo naprosto nemožné. Můj přítel mi tedy pustil rádio. Vysílala právě rádio 
stanice Vltava, hlásající sovětskou propagandu a ospravedlnění zásahu proti „kontrarevoluci“. 
Teprve později jsme chytili i vysílání regulérní stanice, sdělující poslední zprávy z vývoje 
událostí.  

       První oficiální sdělení o vstupu vojsk Varšavské smlouvy sdělil ministr národní obrany 
Martin Dzúr předsedovi vlády Oldřichu Černíkovi již ve 23:40. A potom následovala jedna 
zpráva za druhou. Ještě v noci telefonoval Zdeněk Mlynář přímo do rozhlasu Provolání ke 
všemu lidu Československa, jenže záhy jeho hlas umlkl, neboť ředitel Ústřední správy spojů 
Karel Hofmann dal pokyn vypnout rozhlas v obvyklou dobu. Mezitím již přistávala na Ru-

zyňském letišti čtyřmotorová těžká letadla Antonov s vojenskou technikou, a to bez jakéhoko-

liv ohlášení a povolení. Cesta z letiště do Prahy byla zaplněna kolonami sovětských tanků a 
obrněných transportérů. Hluk letadel a těžké techniky otřásal celou Prahou. Teprve v pozděj-

ším vysílání rozhlasu jsme vyslechli výzvu k občanům, aby zachovali klid a nekladli postupu-

jícím vojskům odpor, neboť celá akce je sice popřením všech základních norem mezinárodní-
ho práva, ale odpor by byl záminkou k velkému krveprolití.  

       Kolem sedmé hodiny ranní jsem se ze Střešovic vypravil  pěšky do Dejvic na náměstí 
Velké říjnové revoluce, kde se v budově Českého vysokého učení technického (ČVUT) konal 
Mezinárodní geologický kongres. Na moje pozvání na něj přijel i profesor geologie Barcelon-

ské univerzity Alfredo San Miguel Arribas. V roce 1967 mě pozval do Barcelony na měsíční 
stáž a moje pozvání bylo tedy i poděkováním. Již předem jsme se domluvili, že se sejdeme v 
předsálí budovy při registraci kolem deváté hodiny 21. srpna. Po cestě do Dejvic jsem potkal 
několik jedoucích tanků mířících do středu Prahy. Seděli na nich tupě zírající vojáci fyzio-

gnomie připomínající spíše pastevce z asijských stepí. Když se jeden z tanků na chvíli zasta-
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vil, přistoupil jsem k jednomu z nich a ptal jsem se ho, co dělají v Praze, v Československu, 

ve spřátelené zemi. Na to mi dal velice suverénní odpověď: „Nedávejte mi mylné informace. 
Jsme v Německu. Vypukla třetí světová válka“. A nehodlal se mnou dále o této jeho „pravdě“ 
diskutovat. 

       Profesor San Miguel mě již očekával před budovou. Měl sbalené kufry a byl netrpělivý, 
aby mě nepropásl. Za chvíli odváželi některé účastníky kongresu do Vídně a on byl vybrán 
mezi ty první. Tak jsem se na setkání s ním těšil, tolik jsem mu dlužil za jeho pohostinství ve 
Španělsku a naše „šťastné setkání“ bylo odsouzeno na pouhých 15 vzrušených minut. Během 
nich mi stačil vysvětlit svůj pohled na současný rozdělený svět a dal mi odpověď na moji jas-

ně formulovanou otázku: „Co si pane profesore myslíte, jako cizinec znalý světa, že bychom 
jako národ měli dělat v této pro nás tak těžké a choulostivé situaci?“ 

       Na to mi odpověděl: „Zachovejte klid a rozvahu, vyvarujte se krveprolití. Světové moc-

nosti si rozdělily sféry budoucího vlivu v Jaltě, ještě před skončením druhé světové války, a s 
tím se zatím nic nedá dělat. U nás mají vojenské základny Američané, vy spadáte do oblasti 
sovětské sféry vlivu. Čas všechno srovná. Tato situace rozděleného světa zde nebude navěky. 
Demokracie nakonec zvítězí.“ 

       Poté byl odvezen do Vídně a trvalo několik dalších roků, než jsem jej mohl znovu pozvat 
do Československa. Opakovat všechny již známé skutečnosti by bylo zbytečné. Je faktem, že 
i účastníci geologického kongresu vydali různá prohlášení proti okupaci, všichni se ozdobili 
československými trikolórami a kulatými odznaky kongresu. Polští geologové se velmi stydě-
li, že k okupaci se přidala i polská vojska a zřejmě ani Maďarům to nebylo lhostejné. Dokon-

ce i přítomný kubánský geolog odsoudil okupaci. Tak neblaze skončila „olympiáda“ geologů, 
23. Mezinárodní geologický kongres. 

       Co jsem chtěl říci o mé náhodné účasti na událostech 21. srpna přímo v Praze, jsem vy-

čerpal. Vše ostatní je známo a bylo již tisíckrát řečeno. Na tomto místě bych ale chtěl vyjádřit 
obdiv a uznání inženýrům Hanzelkovi a Zikmundovi za jejich nebojácné postoje v letech re-

volučního kvasu a po okupaci. Až do roku 1971 se oba cestovatelé těšili velké popularitě. Za 
výraznou angažovanost v demokratizačním hnutí v letech 1968 - 1969 však byli oba později 
diskriminováni. Bylo zastaveno vydávání jejich knih, promítání filmů a byli zcela vyřazeni z 
oficiálního kulturního a politického dění. Jiří Hanzelka měl za normalizace potíže sehnat za-

městnání. Později  patřil  k prvním signatářům dokumentu Charta 77. Po podpisu tohoto do-

kumentu pracoval až do roku 1989 jako dělník. Zvláštní zpráva obou cestovatelů o Sovětském 
svazu, a zejména její 4. část určená Leonidovi Iljičovi Brežněvovi, která upozorňovala na 
vady jejich ekonomického a sociálního systému a vyzývala k nápravě, byla prohlášena za 
nejhrubší antisovětský pamflet. A tím byl osud obou neohrožených cestovatelů světového 
jména na dlouhé roky normalizace zpečetěn. 

Na uvedeném obrázku čtou Jiří Hanzelka a Pavel Kohout v televizi Poselství občanů Československa 
předsednictvu ÚV KSČ k zachování pevných a tvrdých postojů při jednáních se sovětským vedením. 
Jejich prohlášení mělo ohlas po celé zemi a údajně ho podepsal téměř milión lidí. 
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Účast na světovém  Geologickém  kongresu v Praze byla pro mě důležitou událostí v mém životě. Od-

letěl jsem z Ostravy 20 srpna 1968 večer do Prahy a již kolem dvaadvacáté hodiny nás přepadla   
okupační  vojska Varšavské smlouvy.  Zahraniční účastníci byli ihned druhý den ráno odvezeni do 
Vídně kvůli jejich bezpečnosti. S mým přítelem, španělským profesorem San Miguelem Arribasem, 

jsem se setkal jen na několik minut. Kongres  se konal  dál  ve velmi stísněných a smutných podmín-

kách. Mnozí delegáti, dokonce i z Kuby, se vyslovili otevřeně proti okupaci. 

Historie ohodnotí dílo, které zůstane  
Vystavil admin Klubu H+Z  
 
Otto Horský, 25. března 2009  

Myslím, že pan Zikmund se vůbec nemusí pomlouvačnou kampaní zabývat. Historie ocení 
jen ty, kteří za sebou zanechali pro budoucí generace opravdové dílo, ne nějaké "hodnotitele" 
minulosti, kteří se cítí ublíženi, protože nic nedokázali a vymlouvají se na to, že jim to režim 
neumožňoval. Kdyby to tak udělal každý, tak bychom neměli Otto Wichterleho, ani Zátopka a 
celou řadu světově významných osobností. Držím panu Zikmundovi palce a doufám, že se k 
tomu postaví velkoryse. Proti lidské malosti, ba možno říci blbosti,  totiž ani jiný postoj mož-
ný není. 

Poznámka: Moje vyjádření k pomlouvačné kampani při příležitosti jeho 90-tých narozenin. 

Uveřejněno v blogspotu H + Z. (www.klubhz.cz) 

http://klubhz.blogspot.cz/2009/04/historie-ohodnoti-dilo-ktere-zustane.html
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Uznání vlády Peru Eduardu Ingrišovi  
Ing. Otto Horský, CSc  

26. 1. 2010  

Vláda Peru panu Eduardu Ingrišovi 
(11. února 1905 – 11. ledna 1991) -  

Uznání a vděčnost za jeho rozsáhlou 
a důležitou práci jako peruanistovi v 
oboru hudby, antropologie, vědecké-
ho výzkumu, filmu a fotografie, prá-
ce, ve které předvedl velkou lásku k 

Peru a ať se stále upevňují přátelská 
pouta a vzájemná uznání mezi Peru a 

Českou republikou. Lima,2009. 

 

   

       Po více než dvouletém úsilí dne 12. února 2010 převezme vdova po Eduardu Ingrišovi, 
paní Nina Ingriš, pamětní desku peruánské vlády panu Eduardu Ingrišovi z rukou Jeho Exce-

lence, peruánského velvyslance v České republice, pana Alberta Salase Barahony. Ocenění 
Eduardu Ingrišovi právem náleží nejen za jeho rozsáhlou a důležitou práci peruanisty, která 
bezesporu vedla k upevnění přátelských pout mezi Peru a bývalým Československem. Eduard 
Ingriš nikdy nezapoměl, že je Čech, a to ani v dobách nejhlubší totality, kdy se jeho jméno 
nesmělo u nás ani vyslovit. Nebýt úžasného úsilí jeho manželky Niny, která se vrátila do Čes-

ké republiky před sedmi lety, a dalších přátel a obdivovatelů Eduarda Ingriše, zejména Miro-

slava Zikmunda, Petra Horkého a Miroslava Náplavy, kteří se přičinili o přestěhování jeho 
archivu dokumentů, fotografií, filmů a hudebních materiálů do České republiky, jen těžko by 
dnes bylo jméno tohoto obdivuhodného člověka, cestovatele, hudebníka a dobrodruha bylo 

tak populární a vyslovováno s takovým obdivem.  

       Malým příspěvkem k tomu, aby jméno Eduarda Ingriše, ale i jeho manželky Niny, nebyly 
nikdy zapomenuty, byla i moje žádost adresovaná prezidentovi Republiky Peru, Jeho Exce-

lenci Dr. Alanu García Pérezovi, k udělení státního vyznemenání za vyjímečné služby pro 
Peru. Ukázalo se však, že zákony Peru neumožňují předání státního vyznemanání tohoto typu 
„In Memoriam“, proto se peruánská vláda rozhodla udělit panu Eduardu Ingrišovi pamětní 

http://klubhz.blogspot.cz/2010/01/vlada-peru-panu-eduardu-ingrisovi-11.html
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desku, která bude předána paní Nině Ingriš jménem peruánské vlády panem Albertem Sala-

sem Barahonou, velvyslancem Peruánské republiky v České republice.  

Návrh na státní vyznamenání Peru pro Eduarda Ingriše, In memoriam  

Autor dopisu: Ing. Otto Horský, CSc 

Jeho Excelenci Dr. Alanu García Pérezovi, prezidentovi Peru, dne 30. října 2007  

 

Návrh na státní vyznamenání “Orden al Mérito por Servicios Distinguidos” pro pana Eduarda 
Ingriše, In memoriam. 
 

Vážený pane prezidente,  

podáváme tímto návrh na státní vyznamenání In memoriam pro hudebního skladatele a cesto-

vatele Eduarda Ingriše, který značnou část svého života strávil v Peru a svou mnohostrannou 
činností úspěšně prezentoval Československo a vaši zemi v zahraničí.  
Pan Eduard Ingriš se narodil 11. února 1905 v Čechách a proslavil se jako český hudební 
skladatel, dirigent, filmový dokumentarista, kameraman, fotograf a cestovatel. V roce 1947 
odjel do Jižní Ameriky a po převzetí moci komunisty v roce 1948 v bývalém Československu 
se rozhodl, že se již nevrátí. Za svoji novou vlast si zvolil Peru, kde žil 14 let a získal i peru-

ánské občanství. V Limě se stal vyhledávaným fotografem. Portrétoval i oficiální fotografie 
peruánského prezidenta Manuela Pradu. Otevřel si vlastní fotoateliér a začal se věnovat tzv. 
sociálnímu dokumentu, reklamní tvorbě, ale i fotografování peruánské krajiny a architektury. 
Jeho fotografie z Peru byly záhy velmi ceněny. Vyhrává mezinárodní fotografické soutěže a 
publikuje i v takových časopisech, jako  jsou Time a Life. V roce 1949 se právě v Peru osob-

ně setkal se slavnou českou cestovatelskou dvojicí Zikmundem a Hanzelkou a ve svém studiu 
zpracovával jejich fotografie a doprovázel je i jako zkušený kameraman.  
V Peru se seznámil s norským etnologem a mořeplavcem Thorem Hayerdahlem, který na bal-

zovém voru Kon-Tiki přeplul Tichý oceán ve snaze prokázat svoji teorii o migraci původních 
obyvatel Peru do Polynésie. Tato myšlenka nadchla Eduarda Ingriše natolik, že se rozhodl 
osobně ji potvrdit plavbou realizovanou za podobných podmínek. Postavil balzový vor Kantu-

ta a v roce 1954 na něm vyplouvá do Polynésie. Členkou posádky tohoto prvního voru byla i 
Peruánka Natálie, představující symbolicky potomka původní incké civilizace. Tato cesta 

skončila nezdarem v obrovském vodním víru. Přesto  přinesla velmi cenné poznatky o moř-
ských proudech v blízkosti kontinentu Jižní Ameriky a Eduardu Ingrišovi získala světovou 

popularitu. Na základě toho se rozhodl tuto expedici zopakovat. 
V roce 1959 se mu skutečně podařilo na balzovém voru Kantuta II přeplout Tichý oceán a 
dostat se až do Polynésie, čímž byla teorie Thora Hayerdahla plně potvrzena. Z této cesty In-

griš natočil barevný film a zachytil ji na mnoha negativech a filmových záznamech. Jeho od-

vaha získala mezinárodní uznání a otevřela mu cestu pořádat v povodí Amazonky průzkumné 
expedice k Indiánům, při nichž natáčel přírodovědecké a cestopisné filmy. Z této doby pochá-
zí například jeho film Nepokořená Amazonka. Podnikl v Peru ale i další výpravy, které foto-

http://klubhz.blogspot.cz/2010/01/navrh-na-statni-vyznamenani-orden-al.html
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graficky zdokumentoval, jako třeba plavbu po řece Huallaga, navštívil Machu Picchu, plavil 
se přes jezero Titicaca do Bolivie.  
V průběhu pobytu v Peru dirigoval Eduard Ingriš symfonický orchestr a skládal symfonie i 
písně, inspirované praobyvateli Peru, Inky. Skomponoval symfonický cyklus Bajo el Cielo 

del Peru a pod jeho taktovkou jej nahrál na gramodesky. Když zahajovala peruánská televize 
své vysílání, sólový part symfonického orchestru zpíval José Mojica a u dirigentského pultu 
stál Eduard Ingriš. V roce 1955 bylo vydáno Ingrišovo Album z Peru, obsahující 12 písní. 
Píseň z tohoto alba, Perú-mi amor, byla věnována manželce prezidenta republiky, paní Doně 
Maríi Delgado de Odría.  
V roce 1962 odjel Eduard Ingriš do USA na Floridu, kde se seznámil s Ninou Karpuškinovou, 
brněnskou rodačkou, s níž se v roce 1965 oženil a natrvalo se usadil v USA. Téhož roku byl 
nominován na Oscara za hudbu k filmovému dramatu The Galant One. Dlouhá léta strávil se 
svojí manželkou na cestách po USA. Oba pořádali promítání Ingrišových filmů a besedy, kte-

ré měly ve více než 600 městech USA mimořádný ohlas. Protože převážná většina těchto fil-
mů se týkala právě Peru, i poslední roky svého života zasvětil prezentaci nejen své úspěšné 
dráhy fotografa, kameramana, autora hudby a krátkometrážních i celovečerních filmů, cesto-

vatele, ale i propagaci Peru ve Spojených státech amerických.  
Eduard Ingriš zemřel ve věku 86 let v Reno ve státě Nevada v roce 1991. Zanechal po sobě 
dobře zorganizovaný archiv, dokumentující fotograficky a na filmovém materiálu zejména 
jeho peruánský pobyt v letech 1948 až 1962. Byla to právě jeho žena Nina Ingriš, která tento 
archiv věnovala po jeho smrti České republice. O převoz celé tuny Ingrišových písemností, 
notových záznamů, fotografií, filmů a zvukových nahrávek, se v roce 2001 zasloužili  cesto-

vatel Miroslav Zikmund a několik dalších nadšenců. Paní Nina Igriš se natrvalo vrátila do 
České republiky a dále prezentuje nesmrtelné dílo svého manžela na přednáškách a výstavách.  
Vážený pane prezidente, pan Eduard Ingriš si plně zaslouží peruánské státní vyznamenání, a 
to nejen za svoje objevitelské cesty, ale zejména proto, že celý svůj život v emigraci zasvětil 
propagaci Peru v dané historické epoše. Jeho pozůstalost dnes přitahuje zájem České republi-
ky a jeho dílo je hodnoceno i jako přínos k úspěšnému rozvoji přátelských, kulturních a vě-
deckých styků mezi našimi zeměmi. 

Ing. Otto Horsky, CSc, peruanista 

Žádost o udělení vyznamenání panu Eduardu Ingrišovi byla ve španělském jazyce zaslána 
panu prezidentovi s laskavou podporou a doporučením pana velvyslance Alberta Salase Bara-

hony. Žádost rovněž podpořily následující významné osobnosti: Roman Onderka, primátor 
statutárního města Brna, Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje, Ing. Miro-

slav Zikmund, spisovatel a cestovatel, doc. PhDr. Ivo Barteček, CSc., děkan Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, PhDr. Ivan Plánka, ředitel Muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně, PhDr. Karel Pavlištík, CSc., předseda Klubu Hanzelky a Zikmunda, Mi-

lan Švihálek, spisovatel a publicista.  
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Peru předalo ocenění in memoriam Eduardu Ingrišovi  
Televizní studio Brno, 12. 2. 2010 

 

Zlín - Symbolické datum 12. února bylo vybráno pro předání pamětní desky peruanistovi 
Eduardu Ingrišovi. Peruánský velvyslanec ji osobně a s poděkováním předal dnes ve Zlíně 
vdově Nině Ingrišové. Proč zrovna uprostřed února? Jedenáctého února se Eduard Ingriš na-

rodil. V únoru slaví narozeniny Ingrišův přítel Miroslav Zikmund, který zpracoval kolekci 
jeho díla. V únoru je také výročí smrti Jiřího Hanzelky a konečně je to únor 1948, po kterém 
se Ingriš rozhodl trvale zůstat v Peru a v USA. Snad právě proto  zůstává v rodné vlasti téměř 
neznámým. 

Fotoreportáž Petra Novotného z předání pamětní desky Eduardu Ingrišovi  

Vystavil admin Klub H+Z  

Eduard Ingriš u klavíru s rozepsanou partiturou. To je obrázek, 
který by si rád naživo prožil každý člen Klubu H+Z. Vzpomínka 
na Eduarda Ingriše dne 12. 2. 2010, jeden den po dni, kdy by 

Eduard Ingriš oslavil 105. narozeniny v Muzeu jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně. 

 

 

 

 

Nina Ingriš poděkovala vládě Peru za ocenění svého manžela, 
Doufá, že se ocenění také dočká od prezidenta České republiky. 

Desku věnovala archivu Hanzelky a Zikmunda , kde je uložena 
cestovatelova pozůstalost. 

http://klubhz.blogspot.cz/2010/02/peru-predalo-oceneni-in-memoriam.html
http://klubhz.blogspot.cz/2010/02/fotoreportaz-petra-novotneho-ze-dne-12.html
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Zleva: Otto Horský, Miroslav Zikmund,Jeho Excelence Dr. Alberto Salas Barahona velvyslanec Peru, 

Nina Ingrišová, primátorka města Zlína Irena Ondrová, podobizna Eduarda Ingriše, ředitel Muzea JV 
Moravy Dr.Ivan Plánka. Slavnostní předání pamětní desky věnované posmrtně Eduardovi Ingrišovi. 

 

Velvyslanec Peru Dr. Alberto Salas Barahona předává paní 
Nině Inglišové, vdově po cestovateli Eduardu Ingrišovi, pa-

mětní desku vlády Peru. Eduard Ingriš našel v Peru druhou 

vlast a podle slov velvyslance byl významným představitelem 
kulturní avantgardy Peru. Čeští krajané v Peru také budovali 
dle jeho slov infrastrukturu. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Velvyslanec Peru Alberto 

Salas Barahona si prohlíží 
expozici „S inženýry Han-

zelkou a Zikmundem pěti 
světadíly“ v Muzeu jihový-
chodní Moravy, v dopro-

vodu Miroslava Zikmunda 

a Otto Horského. 
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Peru ocenilo cestovatele Ingriše  

Vystavil admin Klub H+Z  

Mladá fronta DNES - Regionální mutace Východní Morava, 13.02.2010 - (ČTK), str. 02 

Zlín - Peruánský velvyslanec v Česku Albert Salas Barahona včera posmrtně udělil pamětní 
desku peruánské vlády cestovateli a hudebníkovi Eduardu Ingrišovi, který se do povědomí 
široké veřejnosti zapsal především písní Teskně hučí Niagara. Kromě toho napsal 60 operet a 

hudbu k 11 filmům. Jeho archiv je uložen ve zlínském Muzeu jihovýchodní Moravy. 
Po únoru 1948 se usadil v peruánské Limě a stal se vyhledávanýmfotografem a kamerama-

nem. Pamětní desku dnes v prostorách zlínského muzea převzala vdova po Ingrišovi Nina 

Ingrišová. 
Český hudební skladatel, dirigent, cestovatel, filmový dokumentarista, kameraman a fotograf 
by se 11. února dožil 105 let. 
„Eduard Ingriš je opravdu významnou osobností pro Peru, strávil tam 14 let a byl velkým 
přínosem. Věnoval se hudbě, archeologii a je to osobnost, která se podílela na rozvoji peru-

ánské kultury,“ prohlásil peruánský velvyslanec. 
Nina Ingrišová řekla, že ji velice mrzí, že jejího manžela ocenila peruánská vláda, ale ne Čes-

ká republika. Ingrišův archiv ve zlínském muzeu obsahuje více než tunu materiálů. Z toho je 

asi 40 tisíc negativů, téměř 300 kilogramů filmového materiálu a několik desítek kilogramů 
papíru včetně korespondence a notových záznamů. 

 

S velvyslancem Albertem Salas Barahonou v den předání pamětní desky. 

http://klubhz.blogspot.cz/2010/02/peru-ocenilo-cestovatele-ingrise.html
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POR LOS 400 AÑOS DEL FALLECIMIENTO DEL INCA GARCILASO 

Při příležitosti oslavy 400 let od smrti španělského kronikáře Inky Garcillaso de la Vega byla pod 
záštitou peruánské velvyslankyně J.E. Liliany de Olarte de Torres Muga uvedena světová premiéra 
písně Eduarda Ingriše Peru mi amor.  

En el marco de las actividades proyectadas por la Embajada por el cuarto centenario del falle-
cimiento del Inca Garcilaso de la Vega, considerado el primer más caracterizado mestizo del 
Perú, tuvo lugar en Praga una programación con números musicales de raíces autóctonas, 
hispanas, moras y africanas de nuestro país. Prestó su valioso concurso la entidad local “Am-
bassadors Concert Series”, que dirige la dama checa Romana Kokoska. Desinteresada y patri-
óticamente participó la destacada cantante lírica nacional señora Fátima Espinosa de Zavala, 

quien vino a Praga a tal efecto, acompañada de 
su pianista y arreglista, señor Manuel Sánchez. 
El también peruano señor Carlo Zegarra Aban-
to, residente en Praga, se asoció tocando el 
cajón. Actuó como Maestra de Ceremonias la 
señora Verónica Drozen, prestigiosa folklorista 
peruana, radicada en la República Checa. 
(Campeona de marinera) El grupo se presentó 
el viernes 30 de septiembre y el martes 4 de 
octubre de 2016, en el teatro del Conservatorio 
de Música Jan Deyla, a sala plena en ambas 

ocasiones. La apertura estuvo a cargo del Embajador Hynek Kmonicek, distinguido peruanista 
y Asesor para Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Checa. La concur-
rencia en las dos funciones estuvo compuesta por miembros del cuerpo diplomático y de sec-
tores culturales, gubernamentales, académicos, empresariales, periodísticos, comunidad peru-
ana. El repertorio de la señora Zavala incluyó temas de Rosa Mercedes Ayarza de Morales, 
Jorge Bravo de Rueda, Carlos Valderrama, Miguel Ángel Hurtado, Daniel Alomía Robles, 
Andrés Soto, Chabuca Granda. 

Número especial de la señora Zavala fue la interpretación del vals “Perú mi Amor”, del bril-
lante compositor checo Eduard Ingris (1905-1991), quien en la década de 1950 dirigiera 
nuestra Orquesta Sinfónica y realizara diversos trabajos de investigación musical en todo el 
territorio nacional. La partitura de esa melodía la proporcionó gentilmente el Profesor Otto 

Horsky, peruanista de renombre. 

As it is mentioned in the brochure, let me emphasize that our program  includes the song 

“Perú mi Amor”, or “Peru my Love”, composed in Lima in the mid-1950s by the multi-

talented Czech citizen Mr. Eduard Ingris.  He was a most notable musician, photographer, 

film maker, explorer and much more. The music and lyrics were given to the Embassy by 

Professor Otto Horsky. Thank you very much, Professor Horsky, who has also lived and 

worked in Peru, having written a superb book about his experiences in my country. 

http://peru-embajada.cz/actividades/por-los-400-anos-del-fallecimiento-del-inca-garcilaso/#more-3468 

Poznámka: Ke zhudebnění písně Eduarda Ingriše „Peru mi amor“ dala laskavé svolení manželka Edu-
arda Ingriše, paní Nina Ingriš. Noty a slova ve španělštině a v češtině dohledala v archívu H+Z ve 
Zlíně jeho vedoucí PhDr. Magdalena Preiningerová. 

http://peru-embajada.cz/actividades/por-los-400-anos-del-fallecimiento-del-inca-garcilaso/#more-3468
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ZÁPIS z XVIII. výroční členské schůze KLUBU  H+Z  
ze dne 15. 2. 2008 

 

bod C) Přijetí nových členů Klubu H+Z  
 

Předseda informoval o nových přihláškách za členy klubu H+Z a představil Ing. O. Horského a MUDr. 
H. Zelenkovou a dále manžele A. a J. Štreitovy. Požádal přítomné (omluvena byla paní Zelenková) o 
představení se.  
 

Předseda navrhl k tomuto bodu následující text usnesení:  
 

4/18S/2008    Členská schůze schválila přijetí za členy Klubu H+Z :  
   - MUDr. Hanu Zelenkovou CSc., bytem Hrabová 735/10, Svidník, 
   - Ing. Otto Horského, CSc., bytem Břenkova 28, Brno, 
   - Doc. Mgr. Jindřicha Štreita a Agnes Štreitovou,  
     oba bytem Sovinec.       

Toto usnesení bylo schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy klubu.  
 

Pod čarou: 
 

Korespondence s paní Doktorkou PhDr. Magdalenou Preiningerovou. 
5. 5. 2008 

 

Vážená paní doktorko, 

   Přiloženě Vám zasílám CD s medailonkem Dr. Zelenkové – TV slovenská televize. Velmi pěkně tam 
mluví o Klubu H+Z, což mě velmi potěšilo a potěší jistě i ostatní. Myslím by to potěšilo i pana inženýra 
Zikmunda, kdybyste mu to příležitostně pustili. 

P. S. Před několika dny jsem byl s panem peruánským velvyslancem. Usilovně pracuje na té partituře, 
měl by to nahrát brněnský symfonický orchestr. Velmi by jim prý pomohlo, kdyby se našla kopie filmu 
The Galant One, byť by byla nekvalitní. Neexistuje něco takového v archívu? 

Pěkné pozdravy 

Otto Horský 

Poznámky:  

Z uvedeného dopisu paní doktorce Preiningerové je zřejmé, že o zhudebnění díla Eduarda Ingriše 
usiloval již v roce 2008 velvyslanec J.E. Alberto Salas Barahona. Není mi známo, jestli se z toho něco 
podařilo uskutečnit. Velmi úspěšná je v tomto směru současná velvyslankyně Peru J.E. Liliana de 

Olarte de Torres Muga, která se přičinila o zhudebnění  a světovou premiéru jeho písně “Peru mi 
amor” ve španělském jazyce. 

Otto Horský je také aktivním členem  Money Clubu v Praze, což je klub vyjímečných osobností, 
zaměřený na kultivaci české spolenosti. Zakladatelem a Tajemníkem klubu je velvyslanec Mgr. Ing. 
Jan Žižka. Je také dlouholetým členem klubu  Český klub cestovatelů – CKC. (www.CKC.cz). 
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SLAVNOSTNÍ SCHŮZE 20 LET KLUBU H + Z 

23.11.2018 

Fotografie a video  ze slavnostní schůze: 

https://photos.google.com/photo/AF1QipPpYsxd_drUoar0pwX1gWOFic58-QNZnsp5VkWD  

Já a Klub – Klub a Já. 

Publikováno v knize Dvacet let Klubu H + Z, str. 16 – 18. Vydáno ke 100. výročí narození 
Miroslava Zikmunda. 

Když Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund vyjeli od 
pražského Autoklubu v roce 1947 na cestu kolem 
světa, bylo mi právě 9 roků a 11 dní. Lhal bych, 

kdybych tvrdil, že jsem ve svých devíti letech byl 

o tom informován a chápal význam této ojedinělé 
události. Byl jsem plně zaujat čtením románů 
Karla Maye, Eduarda Štorcha, cestovatelů 
Enrique Stanko Vráze, Alberta Vojtěcha Friče a 
dalších. Hvězda H + Z teprve vycházela, aby 
později svou velikostí zastínila vše předešlé. Ale 
netrvalo dlouho, a byl jsem plně zaujat kontinen-

tem Latinské Ameriky a touhou přiblížit se životu 
indiánů. To se již psala padesátá léta a rozhlasové 
reportáže již slavných mladých cestovatelů z je-

jich cesty po Jižní a Střední Americe jsem po-

slouchal s opravdovým obdivem a zaujetím. Za-

čal jsem spřádat plány o jejich následování. 

Protože jako svoje povolání jsem si vybral geolo-

gii, nebyly moje představy o návštěvách dalekých zemí nereálné. To jsem ale ještě zdaleka 
netušil, že tak snadné to zase nebude. Vždyť po dostudování geologie to trvalo ještě celých 
čtrnáct let odborné a jazykové přípravy, než jsem byl vyslán v roce 1974 jako expert a diplo-

mat v jedné osobě řídit nově zřízenou technickou kancelář v Limě v Peru. Samozřejmě jsem 
se před odjezdem seznámil s veškerou právě dostupnou literaturou o Peru a o Jižní Americe a 
cenným zdrojem poznání mi byly právě knihy a velmi objektivní reportáže inženýrů Hanzelky 
a Zikmunda.  

https://photos.google.com/photo/AF1QipPpYsxd_drUoar0pwX1gWOFic58-QNZnsp5VkWD
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       Uplynulo mnoho roků od mého pokusu cesty po stopách H+Z v roce 1976. 

V následujících letech jsem se věnoval hlavně své odborné činnosti při inženýrsko-

geologickém průzkumu pro přehrady jak doma, tak v zahraničí, zejména na Kubě a ve Špa-

nělsku. Když jsem se v roce 2004 zúčastnil odborné expedice „Titicaca.2004.CZ“, vedené 
historikem Ivo Bartečkem, byl jsem odkázán skoro dva měsíce na tvrdé terénní podmínky a 
cestu několika tisíc kilometrů automobilem se vším, co s tím souvisí. Pouhé dva měsíce. A 
opravdu jsem se těšil, až naše poslání skončí a vrátíme se do normálního života. Tehdy jsem 
si uvědomil, že skoro desetileté cestování H + Z automobilem po mnoha kontinentech bylo 
nejen úžasným dobrodružstvím, ale i opravdovým hrdinstvím. A zde začíná  počátek mé spo-

lupráce s Klubem H+Z. Mé přednášky a vernisáže fotografické výstavy o odborné expedici 
„Titicaca 2004“ ve Zlínském muzeu dne 19. ledna 2007 se zúčastnil i Ing. Miroslav Zikmund. 
Když jsem ho šel přivítat, prostě mi sdělil:„Přišel jsem proto, že jsem vás chtěl poznat.“ Ihned 
jsem měl pocit, že se známe osobně již celá léta.  

       Na tomto místě je třeba se zmínit, že již od začátku roku 2006 jsem začal spolupracovat 
s peruánským velvysla-nectvím v Praze, zejména s velvyslan-cem, J. E. Albertem Salasem 

Baraho-nou. Zaujaly ho moje aktivity směrované již od roku 1974 k prohlou-bení vzájemných 
přátelských vztahů spolupráce mezi našimi zeměmi a zejména moje začínající spolupráce 
s Klubem H+Z. Společně s paní Ninou Ingriš, manželkou Eduarda Ingriše žijící v Brně, s níž 
jsem se v roce 2006 seznámil, jsme se domluvili, že s podporou Klubu H+Z požádáme o udě-
lení státního vyznamenání Peru „Orden al Mérito por Servicios  Distinguidos“ pro Eduarda 

Ingriše, In memoriam. Žádost na prezidenta Peru, J. E. Dr. Alanu Garcíu Pérezovi jsem 30. 
října 2007 ve španělském jazyce připravil a byla včetně přiložené dokumentace a za podpiso-

vé podpory významných českých osobností, mimo jiné Ing. Miroslava Zikmunda a PhDr. 
Ivana Plánky, ředitele Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně,  odeslána prostřednictvím peru-

ánského velvyslanectví do Peru. Protože státní vyznamenání, jak nám bylo následně sděleno, 
se v Peru udělují jen žijícím osobám, v září roku 2009 peruánská vláda schválila posmrtné 
udělení pamětní desky Eduardu Ingrišovi s následujícím textem: „Uznání a vděčnost za jeho 
rozsáhlou a důležitou práci jako peruanistovi v oboru hudby, antropologie, vědeckého vý-
zkumu, filmu a fotografie, práce, ve které předvedl velkou lásku k Peru a ať se stále upevňují 
přátelská pouta a vzájemná uznání mezi Peru a Českou republikou.“.  

       Dne 12. února 2010, jeden den po dni, kdy by se Eduard Ingriš dožil 105 let, převzala 
paní Nina Ingriš z rukou peruánského velvyslance Alberta Salase Barahony ve Zlíně toto vy-

soké ocenění. Jak symbolické. V únoru se narodil Eduardův přítel Miroslav Zikmund, v únoru 
je také výročí smrti Jiřího Hanzelky a po únoru roku 1948 se Ingriš definitivně rozhodl zůstat 
v Peru. Logickým vyústěním této mé spolupráce s Klubem H + Z bylo moje přijetí do Klubu 
za řádného člena, schválené na výroční členské schůzí 15.2.2008 s klubovým číslem 36. 

       Klub H+Z ve Zlíně od svého založení vykonal mnoho práce ve smyslu uvedené základní 
myšlenky, tj. zachování duchovního odkazu obou inženýrů. Je správně uvedeno „inženýrů“ a 
ne cestovatelů, protože jejich velký odkaz zasahuje mnoho oblastí a je těžko postižitelný jed-

ním výrazem. Ovšem Klub H+Z není anonymní pojem, jsou to právě lidé, jeho členové, kteří 
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se nejvíce zasloužili a stále zasluhují o naplňování 
tohoto odkazu. Proto jsem se rozhodl i já přispět 
svým malým dílem a v následujících deseti letech po 
přijetí za členu Klubu jsem nadále prohluboval 

zejména spolupráci mezi peruánským velvyslanec-

tvím a Klubem H+Z. Když se v červnu roku 2016 na 
setkání s novou velvyslankyní  Peru J. E. Lilianou De 

Olarte de Torres Muga v její rezidenci v Praze (viz 

foto) ode mě dozvěděla o této mé spolupráci, zajíma-

la se zejména o osobnosti inženýrů Miroslava Zik-

munda a Jiřího Hanzelky, o aktivity Klubu H + Z  a 
chtěla se více dozvědět  o nesmrtelném díle Eduarda 

Ingriše. Velice ji zaujala zejména jeho hudba, neboť 
sama má i hudební vzdělání a hraje velmi dobře na 
kytaru. Moje informace o jeho písni „Perú, mi 
amor“ , která byla věnována první dámě Peru, man-

želce prezidenta Odríi, ji zaujala natolik, že ihned 
prohlásila, že ji nechá ve španělštině zhudebnit. Sehnat noty a španělský text písně však vůbec 
nebylo jednoduché. Navštívil jsem v Brně paní Ninu Ingriš, ta mi však sdělila, že tyto noty ani 
text nemá, ale dobře si na tu píseň vzpomíná, i na český text, v němž zejména druhá sloka ji 
vždy dojímala k slzám. Doslovně pravila: „To jasně dokazuje, že Eduard stále myslel na svůj 
domov, na svou vlast, jak to v té druhé sloce jasně napsal, jaké city v těchto několika slovech 
vyjádřil a svůj stesk po domově a svou lásku k vlasti.“ Paní Nina mi nakonec doporučila, 
abych se obrátil na Klub H + Z, na archív Eduarda Ingriše ve Zlínském muzeu, což jsem uči-

nil. Velmi vysoce jsem hodnotil, že ředitelka toho archívu,  PhDr. Magdalena Preiningerová 
noty dohledala a ihned zaslala k disposici. A co nejvíce je hodno obdivu, že již 30 září 2016 
v noblesní koncertní síni Jan Deyla Conservatory, Maltézské nám. 14, Malá Strana, Praha 1, 

pod záštitou ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka a pod patronací velvyslankyně Peru I.E. 
paní Liliany DeOlarte de Torres-Muga, za účasti diplomatického sboru a mnoha významných 
hostí, byla  píseň představena  uznávanou peruánskou mezzosopranistkou  Fatimou Espinosa 
de Zavala z Limy, za doprovodu vynikajícího peruánského klavíristy Manuela Sáncheze.  

       Po velkém úspěchu světové premiéry písně Perú mi amor, se paní velvyslankyně  
rozhodla, že nechá zhudebnit některá jeho další díla. Za tím účelem společně se mnou na-

vštívila archiv Eduarda Ingriše ve Zlínském  muzeu a díky velké laskavosti PhDr. Magdaleny 

Preiningerové  jí byly všechny materiály, které si jako vhodné ke zhudebnění vybrala, 
odeslány. Nutno dodat, že mnoho hudebních materiálů Eduarda Ingriše bylo předáno již 
předchozím peruánským velvyslancům, nejdříve Albertu Salasi Barahonovi (2007), po 

nástupu velvyslankyně Marity Landaveri Porturas o ně projevil eminentní zájem, dle jejího 
sdělení,  světově proslulý peruánský quenista (hráč na andskou flétnu) Vlado Urlich, žijící od 
roku 2009 v Praze, kde spolupracuje na významných projektech např. s Jaroslavem Svěceným 
a Michalem Dvořákem. Jestli některé písně Eduarda Ingriše převzal do svého repertoáru, mi 
však není známo. 
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       Pokud se  mám vyjádřit k mým dalším 
aktivitám ve prospěch Klubu H + Z, které snad 
stojí za zmínku, nestačí na to jen několik stran. 

Stačí se podívat na moji poslední knihu vyda-

nou na DVD nosiči Vita est a tortuosis iter – 

Život je klikatá cesta (© 2017), kde jen kapito-

la o mé činnosti v Klubu H + Z zahrnuje 14 

stran, zahraniční ohlasy 16 stran, ohlasy 
v tisku a sdělovacích prostředcích 14 stran. 
Kniha obsahuje i moje televizní a zejména 
rozhlasová vystoupení, k nimž jsem přizval i 
členy klubu, manžele Žižkovi a MUDr. Hanu 
Zelenkovou a rovněž obsahuje moje společné 
vystoupení s paní Ninou Ingriš ve Zlíně. Cel-

kem 12 stran se věnuje mým power-pointovým 
prezentacím a přednáškám, v nichž vždy bylo 
zmiňováno jméno našeho klubu a osobnosti 

Miroslava Zikmunda a Eguarda Ingriše. Určitě ještě stojí za zmínku alespoň tři velmi vý-
znamné akce, jedna v „Instituto Cervantes Praga“ pod záštitou peruánské velvyslankyně J. E. 
Marity Landaveri Porturas dne  12.5.2015 s názvem „Projekty, expedice a objevy: retrospek-

tivní pohled na Peru“ (viz foto Marita Landaveri a Otto Horský), druhá dne 9.září 2016, ver-

nisáž trvalé výstavy fotografií a dokumentů Otto Horského v zámku Letovice s názvem „Pa-

desát let spolupráce s Peru“ pod záštitou peruánské velvyslankyně J. E. Liliany DeOlarte de 
Torres-Muga, třetí dne 24 června 2017 na zámku v Letovicích věnovaná poctě Eduarda Ingri-
še, rovněž pod záštitou peruánského velvyslanectví. Tuto akci považuji za velmi významnou, 
neboť byla věnována i poctě paní Niny Ingriš, která promítla a doprovázela film Eduarda In-

griše Kantuta (viz foto), o čemž je pořízen filmový záznam. Slavnostní zahájení tohoto „Peru-

ánského odpoledne“  je možno shlédnout na filmovém záznamu Lumíra Sochorce na  Youtu-

be: 

 https://www.youtube.com/watch?v=TzvFXVDDso8. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TzvFXVDDso8
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Nina Ingriš a Otto Horský na zámku v Letovicích 24.6.2017, hlavní aktéři slavnostní Pocty Eduardu 
Ingrišovi. 

       Za zmínku snad ještě stojí, že jsem pravidelným přispěvatelem blogspotu – blogspot.hz  a 

webových stránek www.klubhz.cz.  K uvedeným příspěvkům uvádím, že nejen seznamovaly 
a seznamují členy klubu se zajímavostmi a zkušenostmi z mých cest, ale vyjadřovaly se i 
k aktuálním otázkám či problémům. Například v článku ke čtyřicátému výročí událostí roku 
1968 - Můj geologický 21. srpen v Praze nebo v krátkém sdělení na obhajobu Ing. Miroslava 

Zikmunda, když ho někteří pisálkové osočili při jeho devadesátiletém výročí. 

     Pojem H+Z se skutečně stal uznávanou značkou. Aniž bychom vyslovili jména obou inže-

nýrů, většinou každý ví, o kom je řeč. Vždy oba dva  uvádím jako zářivý příklad dvou mla-

dých vzdělaných lidí, kteří i přes všechny překážky v době německé či pozdější sovětské oku-

pace šli cílevědomě za svým cílem a stali se příkladem pro mnoho dalších generací. 

       
Ing.M.Zikmund s  H.Zelenkovou       Otto Horský s M.Zikmundem jun.   Otto Horský s oběma Zikmundy.2019.. 

http://www.klubhz.cz/
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23  -  VÝPRAVY A EXPEDICE 
              Expeditions 
 

 

 

Moje první cesta za poznáním, na jízdním kole kolem Slovenska v roce 1954. Na silnici zanechávám 
vzkaz pro spolucestovatele Juru Kroupu, že jsme již na cestě. 
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24  -  LETY DO ZAHRANIČÍ  

241 - Zaoceánské lety 
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         Celkem nalétáno: 773 800 km*    Počet hodin v letadle: 788 hod* (32, 83 dnů)   * odhad 
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242 - Krátké a lokální lety 
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          Lokální lety celkem:  412 400 km*    Počet hodin v letadle: 470 hod* (19,60 dnů)   * odhad. 

                  Zaoceénské + lokální lety: 773 800 + 412 400 = 1 186 200 km 

                  Součet letových hodin: 788 + 470 = 1258 hod = 52,42 dnů 
          Poznámka: Ve výčtu chybí dosud poslední cesta na Kubu na kongres v roce 2017.(2 – 9.10). 
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25 - POBYTY V ZAHRANIČÍ 
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NACIONAL DE GRANDES PRESAS  
        SOUČET:  13 ROKŮ, 36 MĚSÍCŮ. DOHROMADY PŘIBLIŽNĚ 16 ROKŮ 

 

Poznámka:  Ve výčtu chybí poslední realizovaná cesta na Kubu v roce 2017. 

 

 

NACIONAL DE GRANDES PRESAS  
         

 

 

 

 

 S docentem Pavlem Bláhou u vodopádů Iguazú na stejnojmenné řece, na argentinské straně. 2013. 
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26 - ZKUŠENOSTI Z PRÁCE EXPERTA V ROZVOJOVÝCH  ZEMÍCH. 

 

Zahraniční poradce, expert, sice není doslovně cestovatelem, ale zejména pokud je to geolog, 
může být obojím. Záměrně říkám, že může, protože pokud 
má lásku k přírodě a k lidem a spojí svoji práci s poznáváním 
světa, „narodí“ se nový cestovatel. Ale může tomu tak být  
samozřejmě i  v jiných profesích. 

 

       Vzhledem k tomu, že jsem jako zahraniční expert půso-

bil v rozvojových zemích již od roku 1974 a občas působím 
dodnes, dovoluji si shrnout svoje poznatky z této profese. 
Vycházím z předpokladu, že za uplynulá desetiletí se sice 
v těchto zemích hodně změnilo, některé zásady potřebné 
k dosažení úspěchu při tomto poslání však zůstávají stále 
v platnosti. Jiný pohled na věc mohou mít experti z jiných 

profesí, než je ta moje, což je inženýrská geologie. Inženýrský geolog má velkou výhodu. 
Obvykle působí jako poradce nejen ve městě, ale častokrát vyjíždí do terénu, neboť stavebnic-

tví není záležitostí místní, ale týká se staveb v celé zemi. Moje poradenská činnost byla vždy 
zaměřena především na velké vodní stavby, přehrady, přečerpávací elektrárny, závlahové sys-

témy, ale i přístavy. To s sebou neslo nutnost navštěvovat oblasti, kde doslovně, jak se u nás 
říká, „ lišky dávají dobrou noc“. To zase na straně druhé znamenalo, že jsem mohl poznat 
země v nichž jsem působil, nejen z pohledu přírodního, ale i sociálního a mohl jsem si vytvo-

řit úplný obraz o dané zemi.  

       Od zahraničního experta by se mělo především vyžadovat, aby znal perfektně jazyk ze-

mě, v níž má působit. Nedovedu si představit, že zejména expert řídící kolektiv, nebo odbor-

ník, pracující jako poradce na některém zahraničním ministerstvu, se domlouvá lámavou ang-

ličtinou, nebo třeba i dobrou angličtinou v zemi, kde se mluví španělsky. Když bude jazykově 
dobře připraven, má napůl vyhráno, neboť bude místními lidmi přijat jako jeden z nich. Bo-

hužel, i dnes se stává, že sám budoucí expert své jazykové znalosti přeceňuje a vyjede do za-

hraničí s chabými znalostmi.  

       Od experta se samozřejmě očekává vysoká odbornost ve své profesi. Ale nejen to. Musí 
být všestranný, mít přehled a znalosti o dané zemi a teritoriu, přehled o sportu, neboť tento se 

stává často diskutovanou otázkou. Expert doslovně zazáří, když zná vynikající sportovce dané 
země. Nemyslím osobně, ale zná jejich jména a jejich dosažené úspěchy. Tyto znalosti by měl 
získat již před odletem na svoji misi, ne až postupně za pobytu v zemi. Nechci dávat sebe jako 
příklad, ale než se odletěl v roce 1974 působit dlouhodobě do Peru, prostudoval jsem si veške-

rou dostupnou literaturu o historii země, o přírodních podmínkách, o ekonomice země, ale i 
celého teritoria Latinské Ameriky. Také o  indiánech a o sociálních podmínkách místních 

 

Otto v Sao Paulo, fotomontáž 
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obyvatel. Když jsem se měl zúčastnit v roce 2004 výzkumné expedice na peruánské jezero 
Titicaca, již před odletem jsem napsal knihu o jezeru a jeho přírodních podmínkách. Absolut-

ní znalost španělského jazyka je naprostou  samozřejmostí.  

       Od experta se také očekává  fyzická zdatnost a vysoký stupeň adaptability. Dokonce jsem 
dospěl k poznání, že stupněm adaptability by se měla měřit inteligence člověka. Expert si 
prostě musí umět poradit za každé situace, nejen ve své profesi. Musí zvládat či akceptovat 
všechny způsoby dopravy, nejen v moderních limuzínách, ale i na korbě náklaďáku. Hodí se 
znalost jízdy na koni a v extrémní situaci si musí umět poradit a zvládnout obtíže cesty autos-

topem či pěšky. K tomu je zapotřebí umění navazovat kontakt s místními obyvateli a přizpů-
sobit se jejich zvyklostem. Jinak řečeno, chce li uspět, musí se ve své podstatě cítit „obyvate-

lem“ této země, ne jen hostem poskytujícím služby. Tento „nepatrný“ rozdíl místní obyvatel 
ihned vycítí a všechno jde z jejich strany ihned jinak, jiným tempem, s jinou zodpovědností  a 
spolehlivostí. Expert potom přemýšlí, jak je to možně, že vše funguje, vše jde jako na drát-

kách. Když to včas pochopí, je dobře. Místní  obyvatelé ho prostě akceptovali „za svého“ a 
tak se k němu chovají, důvěřují mu a má plný respekt. Expert ale musí projevit i určitý stupeň 
odvahy, přinejmenším tolik, na kterou jsou místní obyvatelé zvyklí. Asi se nebudou divit, 
když bude mít strach z jedovatých hadů či štírů, ale divili by se, kdyby se bál obyčejných pa-

vouků, žab či brouků. Bohužel se ale i stalo, že naši experti v jisté zemi ani neměli čas pře-

mýšlet o své odvaze. Mapovali v území, které bylo zaminované, což objednatel prací zřejmě 
včas nevěděl a k odminování došlo až po splnění jejich úkolu. Teprve potom dostali kopřivku. 

       Velmi hrubou chybou by byla kritika místních zvyklostí, jejich stravy, způsobu práce a 
využití času. Zde nezbývá nic jiného, než jít příkladem a výsledek se záhy dostaví. Mohu 
uvést příklad z jedné země, ve které jsem působil. Nasadil jsem pracovní tempo pro tým na-

šich poradců takové, že se pracovalo na lokalitě v terénu v horách až do vypnutí elektroagre-

gátu, tedy do 22 hodiny. Místní pracovníci viděli příklad a tomuto tempu se přizpůsobili. Ne-

bylo ani třeba je k tomu vyzývat.  

       Expert by neměl sám vystavovat na odiv svoje znalosti, nebo dokonce to dělat s pocitem 

nadřazenosti. Když to dělají za něj jeho místní zaměstnavatelé, jimž radí, pak nemá smysl se 
tomu bránit. Oni vědí, co se sluší a patří. V jedné zemi o mě nadneseně všude prohlašovali, že 
jsem nejlepší geolog na světě a zabíralo to. Díky tomu se jim podařilo získat několik zajíma-

vých zakázek. Expert si také nesmí myslet, že ve vztahu k dané zemi má „spasitelské“ poslá-
ní. Místní odborníci ho leckdy vyslechnou a stejně si to udělají po svém. Nebo jeho myšlenky 
si přivlastní a budou je vydávat za své. Ale i to je dobrý výsledek. Expert by spíše měl být 
hrdý na  to, že jeho rady našly plodnou půdu a ještě za svého pobytu v dané zemi uvidí vý-
sledky své poradenské činnosti v praxi. 

       Základním rozdílem práce našeho experta v rozvojové zemi ve srovnání s jeho působe-

ním doma jsou jistě jiné klimatické a sociální podmínky. Tam, kde je horko a sucho, sužuje 
člověka neustálý pocit žízně. Kde je vlhko a horko, člověk se cítí jako v prádelně. Ztékající 
pramínky potu v něm vyvolávají pocity méněcennosti. Setkal jsem se i s tím, že takový expert  
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místním „nevoněl“ a vyžadovali, aby používal různé voňavé spreje. Těžko tedy říci, co je hor-

ší nebo lepší, zda suché či vlhké vedro. V každém případě, pokud si nechcete zadělat na ka-

ménky v ledvinách či jinde, je třeba vypít minimálně 2 až 3 litry tekutin denně, i když nemáte 
pocit žízně. 

       Velmi zle působí náhlá změna nadmořské výšky. Naprosto bez zkušeností s tímto pro-

blémem, byl jsem vyslán v roce 1975 do královského města Cuzca v Peru, abych připravil 
oficielní návštěvu našeho velvyslance. Byl jsem přijat starostou města a následně i velitelem 
4. Vojenského okruhu. Pohoštění bylo v obou případech obrovské a neměl jsem důvodů je 
odmítnout. Večer však nadmořská výška města přes 3300 metrů udělala své. Nikdo mě nepo-

učil, že je třeba jíst střídmě, neboť kyslík se spotřebovával na trávení a okysličování krve bylo 
velmi chabé. Cítil jsem se celou noc na pokraji smrti. V roce 2004 u jezera Titicaca ve výšce 
přesahující 3800 metrů mi však nemohla ani střídmá strava. Několikatýdenní  pobyt bez před-

chozí aklimatizace vyvolal u mě horskou nemoc a musel jsem být po celou dobu pracovního 
pobytu pod lékařským dozorem. 

        Strava je v každé zemi odlišná a při dlouhodobém pobytu nezbývá, než si na ni zvyk-

nout. To postupně vede ke změně metabolismu a organismus si přivykne. Některá jídla čí 
pochutiny, na které jsme doma zvyklí, nám však budou chybět. Naši experti jsou proto velmi 

vynalézaví. Z vlastní zkušenosti vím, že jsem si sám pekl chléb, sice z hladké mouky, ale byl 
výborný, vyráběl tlačenku i šunku a „hrníčkové“ české buchty. Také jsme ale snědli čtyři met-

ry dlouhého hroznýška kubánského, škrtiče. O tom, že žaludek člověka je výjimečně přizpů-
sobivý, svědčí zkušenost, že po této pochoutce zvracel pouze pes. 

       Horší je to ovšem s pitnou vodou. Ne vždy se jí dostává hojnosti a i když ano, je jiná, než 
u nás, obsahuje jiné bakterie, na které je třeba si zvyknout. Dnešní rady, tak tedy pijte jen vo-

du kupovanou, jsou v odlehlém terénu těžko použitelné. Také jsem ale zjistil, že jeden velko-

obchod plnil plastové láhve vodou přímo z řeky a i to jsme to přežili. V některých restaura-

cích se tomu stejně nevyhnete, neboť vám donesou k obědu vodu, jejíž původ je neznámý. 
Z toho vyplývá zkušenost, že i přes počáteční problémy je třeba si na místní vodu zvyknout a 
získat tím jistý stupeň odolnosti. Když jsem byl právě dostudovaným geologem a jel jsem 
v Egyptě rychlíkem z Káhiry do Luxoru, měl jsem takovou nepřekonatelnou žízeň, že jsem pil 
vodu z cisterny na střeše vlaku. Je to sice extrémní a nedoporučitelný příklad, ale přežil jsem 
to bez následků.  

       V jiné zemi jsem zase pil vodu ze všech potoků a jeden akademik, sovětský expert, z toho 

měl velkou legraci. Stále opakoval: „Otto beber agua de todos arroyos“ (Otto pít vodu ze 
všech potoků). On se zase podle rady svých lékařů choval jiným extrémním způsobem. Asi 
jako velbloud. Ráno před odjezdem na celodenní túru do terénu vypil maximum vody, co sne-

sl, a potom pil zase až večer. Opravdu nevím, který z obou přístupů byl ten správný a jestli on 

se domů nevrátil s ledvinovými kameny. Před odjezdem na celodenní geologickou mapovací 
túru, dvanáct hodin v sedle na koni, jsme se ale k dennímu pitnému režimu museli oba nějak 
postavit. 
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       Příroda jako taková je pro geologa vždy krásná. Geolog se na ni dívá jinýma očima a kde 
by někdo řekl: „ Takové ošklivé skály a kolem samá poušť“ Tam geolog řekne: „ Jak jsou ty 
skály nádherně zvrstvené, to je přímo učebnicový příklad. A ty vlnky v pouštním písku, krás-

nější než čeřiny na břehu moře.“ Tedy příroda je pro nás odměnou za někdy značné útrapy 
cesty. Horší je to ovšem s pocitem samoty. Ten se projevuje u každého jinak a znovu opakuji, 

i ten je závislý na schopnosti adaptability jedince. V tomto směru snad nejvyšším stupněm 
adaptability vynikali cestovatelé Zikmund a Hanzelka, protože dlouhé roky trávili 
v automobilu, mnohdy ve velmi obtížných, ba riskantních podmínkám, v drsné přírodě a od-

kázáni sami na sebe. H + Z se na první cesty vydali sami dva. Znali se již od studentských let 
a na tyto společné cesty byli po všech stránkách dobře připraveni. Proto ponorkovou nemocí 
nikdy netrpěli. 

       Pokud se týče většího kolektivu, například dlouhodobé expedice, je to ovšem úkol daleko 
náročnější. Při  výběru expertů či pracovníků do expedice je třeba věnovat pozornost nejen 

jejich odbornosti, ale i povahovým vlastnostem, zdravotnímu stavu a schopnosti přizpůsobo-

vat se rozhodnutím, která pro ně nemusí být zrovna populární. Když jsou již karty vrženy a 
expedice plní své úkoly v zahraničí, i potom je třeba ke každému jednotlivci mít individuální 
přístup a snažit se, zejména v krizových situacích, vztahy řešit tak, aby nedošlo k narušení či 
rozpadu kolektivu, neboť každý jednotlivec má v expedici nezastupitelné poslání a mělo by to 
ve svém důsledku nedozírné následky. Opět uvedu příklad z jedné země, kde jsem řídil 
v horách po čtyři roky kolektiv více než dvaceti československých expertů. Žili jsme v táboře 
daleko od civilizace, s vysokým stupněm závislosti jednoho na druhém. Každý expert měl 
svůj těžko zastupitelný úkol a jednotlivé úkoly měly mezi sebou vzájemné vazby. Vypadnutí 
jediného článku  řetězu by vyvolalo problémy, sice řešitelné, ale zbytečně a zdržující. Každý 
expert byl motivován vysokými nároky na rychlost a kvalitu řešení svěřeného úkolu ve vzá-
jemné vazbě na práci a úspěch celého kolektivu. Každý den se pracovalo od rána až do vy-

pnutí elektroagregátu, čili do pozdního večera. Nikdo neměl prostor na nudu, která by se jako 
první stala zdrojem třenic a samoty. Nesetkal jsem se zde nikdy s problémem „ponorkové 
nemoci“. Jinou dobrou zkušenost jsem zase získal později v Peru, kde jsme záměrně uspořá-
dali expedici symetricky. Čtyři muži a čtyři ženy. Nikdy se nemluvilo či nenadávalo sprostě, 
vždy byl ve všem řád (i v jídle a zejména v čistotě), expedice fungovala po celou dobu jako na 

drátkách. 

        Závěrem se chci jen zmínit, že každý expert by měl být napůl diplomat. Měl by si vždy 
uvědomovat, že representuje naši krásnou zemi a podle něj ji budou druzí posuzovat. Znalost 
cizího jazyka před výjezdem ke splnění poslání považuji za samozřejmou. Tedy myslím tím 
samozřejmě jazyky světové. V Latinské Americe vám sice znalost anglického jazyka někdy 
pomůže, ale pro úspěšné splnění úkolu většinou nestačí. Stejně tak, v anglofonních oblastech 
vám asi zase moc nepomůže jen španělština.  
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27 - Rok 2020 

Začátkem roku 2020 jsem obržel email ze sekretariátu Peruánského velvyslanectví v Praze. 

Terezie Šilhavá [secretaria1@peru-embajada.cz] 

08.01.2020 

Vážený pane Horský, 

srdečně Vás zdravím z Peruánské ambasády v novém roce a chtěla bych se zeptat, zda byste 
přijal od paní velvyslankyně pozvání na oběd na rezidenci, který si přeje uspořádat v 
souvislosti s tím, že se na ni obrátil jeden novinář, který žije v Limě, ale nyní přijel do Prahy a 
přál by si setkat se s ní kvůli přípravě článku o Eduardu Ingrišovi. Víme, že je to pro Vás 
trochu dlouhá cesta, ale zároveň byste byl asi nejpovolanějším člověkem k tomuto tématu. 
Pokud byste pozvání přijal, jaká data by pro Vás připadala v úvahu? Pana novináře se ještě 
musím zeptat, kdy přesně odjíždí. Zatím avizoval, že by měl být v Čechách skoro celý leden. 

Se srdečným pozdravem  

Terezie Šilhavá 

Asistentka velvyslankyně Peru 

 

Pozvání na oběd a na setkání s novinářem panem Tomášem Nidrem jsem rád přijal a celá ak-

ce se uskutečnila v pondělí 20 ledna. Kromě pana Nidra se oběda zůčastnil bývalý český vel-

vyslanec v Peru pan Pavel Bechný. Na celou akci jsem připravil ve španělštině kompletní 
informace o Eduardu Ingrišovi, Ingrišův film Kantuta o jeho plavbě na balsovém voru do Po-

lynésie, kopie dostupných not a partitur Ingriše, informaci o světové premiéře Ingrišovy písně 
Peru mi amor v Praze a jiné materiály. Dá se říci, že materiály více než dostačující pro jeho 
připravovaný článek o Eduardu Ingrišovi do Limy. Některé informace v češtině a španělštině 
jsem předal i velvyslanci Pavlu Bechnému.  

Před jednáním jsem si zjistil zásadní informace o aktivitách novináře 
pana Tomáše Nidra. 

Autor je externí spolupracovník Deníku N. Narodil se roku 1981 ve 
Slaném. Vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy. Od roku 2001 pracoval v zahraniční rubrice Mladé fronty 
Dnes jako editor a redaktor. Tři roky byl zástupcem vedoucího oddě-
lení. V září 2009 přešel na volnou nohu a publikuje v řadě českých 
médií analýzy a reportáže ze svých cest především po Latinské Ame-

rice a Africe. Žije v peruánské Limě. 
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Peru. Země, která je na seznamu destinací všech opravdových cestovatelů. Ale jaké to je žít v 
této jihoamerické zemi? Tomáš Nídr je novinář na volné noze a Peru má zmapovanou více 
než kdokoliv jiný. Po úspěšné kariéře v Mladé Frontě Dnes, se usadil s rodinou v Limě, která 
je jeho novým domovem už 10let. 
Tomáš poukazuje na charakterisktické rozdíly mezi Čechy a Peruánci a zvažuje nahlas co se 
můžeme od sebe navzájem naučit.Víte kdo je to Eduard Ingriš, či jezuitský kněz z Trutnova, 
který objevil pramen Amazonky? Už jste slyšeli, že nejznámější peruánská archeoložka, má 

české předky? A chcete vědět, proč jsou Lidice v latinské americe „populární“? Tomáš je vý-
borný vypravěč a svou profesi nezapře. Nezastírá vášen pro vše české a krajanských stop, 
obzvláště v Peru, si nesmírně váží. 

Moje následná korespondence: 

TomasNidr@seznam.cz 

21.01.2020 

Vážený pane Nidr, 

co se týče kontaktu na vysokou školu hudební v Limě, odkazuji Vás na moji korespondenci 
s peruánským velvyslancem ve Varšavě, Dr. Albertem Salas Barahonou. On mě v dubnu mi-

nulého roku prosil o pomoc se zajištěním  materiálů o Eduardu Ingrišovi pro tuto vysokou 
školu. 

Dr. Alberto Salas mě 2.dubna 2019 napsal:   

En Warsovia 02.04.2019  

     La Dirección del Conservatorio de Música de Lima (hoy convertido ya en Universidad de 
Música), me ha solicitado partituras y CD con música de Eduard Ingris. Nina Ingris me entre-
gó copias de las partituras, así como un CD con la música grabada. Toda esta documentación 
la dejé en mi casa en Lima. No la traje a Varsovia. Lamentablemente los empleados en casa 
no están en capacidad de hacer la búsqueda. 

     Mil disculpas por esta gran molestia, pero deseo cumplir con el Conservatorio, que apoyó 
mucho en obtener la distinción para el Sr. Ingris hace algunos años y, por otro lado, lo que me 
es muy importante, promocionar sus composiciones, de manera tal que el Conservatorio en 
Lima pueda rendirle homenaje y difundir esa música. 

Le agradezco anticipadamente toda la ayuda que me pudiese brindar a este respecto.  

Alberto Salas, Ambassador of Peru to Poland. 

Následující den pan Alberto připojil ještě doplěk požadavků ze strany Conservatoria: 

 

mailto:TomasNidr@seznam.cz
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Estimado Ing. Horsky,  

le escribo nuevamente, pues recibí un nuevo correo de la Secretaria General del Conservato-
rio, del cual le transmito la parte pertinente":  

"Aquí no encontramos el disco "Bajo el Cielo del Perú".  Aunque sea quisiéramos fotocopia 
de la carátula y de la parte de atrás. Queremos averiguar si los músicos que lo acompañaron 
fueron  en calidad de Orquesta Sinfónica Nacional o si fueron contratados para la grabación, y 
no  fue algo institucional de la OSN.  Necesitamos dilucidar esto para saber si dirigió a la 
Orquesta Sinfónica Nacional. Hemos trabajado con el archivo de la OSN pero no encuentran 
nada. Aquí tampoco en la Sonoteca. Pensamos que en el museo en la República Checa sobre 
Ingris quizás podría estar este disco y quizás podría -el encargado- sacarle foto a la carátula y  
la contratapa. Esa información es importante".  

Yo recuerdo que cuando se hizo una exhibición sobre Eduardo Ingris en el Museo en Zlin, 
entre tantos objetos, estaba ese disco. Supongo que Nina donó todo al Museo. Tal vez esa 
institución nos pueda ayudar. 

 Mil gracias por su valiosa atención. 

Cordialmente, Alberto Salas 

Tuto korespondenci nepřekládám do češtiny, má spíše význam pro zájemce nebo historiky, 
zajímající se o osobnost Eduarda Ingriše. V podstatě šlo o co nejúplnější doplnění materiálů o 
tomto hudebním geniovi a o doložení některých dokumentů, prokazujících že dirigoval určitý 
čas peruánský Národní symfonický orchester v Limě.Všechny doklady o této skutečnosti byly 
s pomocí Dr. Preiningerové ze Zlínského archívu Ingrišovy pozůstalosti zajištěny a prostřed-
nictvím velvyslance Alberta Salase Barahony konzervatoři předány.  

Pana Nidra jsem o celém tomto řízení informoval: 

 TomasNidr@seznam.cz [mailto: TomasNidr@seznam.cz] 

Vážený pane Nídr: 

Doporučuji tedy,obrátit se pana Salase, poprosit ho o informace v této záležitosti. Pozdravujte 
ho ode mne, můžete mu sdělit, že jsme se včera spolu sešli na residenci a jednali o Ingrišovi, 
on Vám jistě rád vyhoví a kontakt na Conservatorio v Limě Vám sdělí. Také jsem mu předal 
kontakt na Dr.. Preiningerovou, která archiv Eduarda Ingriše spravuje a zřejmě mu poslala 
vše, co potřeboval, za což ji oficielně e-mailem vyjádřil velké poděkování. Neboli – co jsem 
měl k disposici já, Salasovi jsem do Varšavy poslal a další materiály poslala Dr. Preiningero-
vá. Jedině pan Salas  tedy ví, co všechno jim bylo zasláno, ani já, ani Dr. Preinigerová jsme 
neposílali nic samostatně.  

Kontakt na velvyslance Dr. Alberta Salas Barahonu: asalasbarahona@yahoo.com   

Kontakt na Dr. Magdalenu Preiningerovou: magdalena.preiningerova@muzeum-zlin.cz   

mailto:TomasNidr@seznam.cz
mailto:mailto:%20TomasNidr@seznam.cz
mailto:asalasbarahona@yahoo.com
mailto:magdalena.preiningerova@muzeum-zlin.cz
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V následujíchh měsících jsem se již této záležitosti nevěnoval, neboť se objevila pandemie 
viru Covid 19 a ani Velvyslanectví Peru  se nadále v této záležitosti neangažovalo. Proto jsem 
poprosil 11 března 2021 pana Nidra o informaci, jestli využil získané informace v Praze a 
plánovaný článek o Eduardu Ingrišovi v Peru již vyšel. Dostal jsem hned druhý den od pana 
Nídra následující informaci: 

TomasNidr@seznam.cz  pá 12.03.2021 6:07   

Vážený pane Horský, 

na prvním místě blahopřeji k napsání knihy o udělení Peruánského řádu Comendador a dou-

fám, že současné komplikované časy zvládáte ve zdraví. Já se přiznávám, že kolem Ingriše 
jsem nijak nepokročil. Jakmile jsem dojel do Peru, tak se naplno rozjela pandemie, a toto 

téma zůstalo zcela u ledu, protože jsem se věnoval aktuálním  věcem, které se na nás jen 
sypaly a sypou. Vaše materiály mám uložené a určitě na ně dojde. Omlouvám se, že jsem 
zatím Vaši nezištnou snahu nepřeměnil v nějaký hmatatelný výsledek. 

 

Mějte se hezky a na shledanou. 

 

Tomáš Nídr 
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28 - SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍM OKRESNÍM ARCHÍVEM PROSTĚJOV - SOkA 

Dne 7.9.2020 jsem dostal od vedoucího Státního okresního archivu  Prostějov následující e-

mail: 

Vážený pane Horský, 

děkuji Vám za milý dopis a doufám, že opět společně navážeme na pravidelnou konverzaci. 
Snad to bude možné, i když v dnešní „Covidové době“, musím vyplňovat stále více výkazů a 
evidencí než cokoliv jiného. Vaše nabídka na fotografie z výstavy „Peru – 50 let kontaktů a 
spolupráce“ je velmi lákavá. I když na druhou stranu mě trochu mrzí, že tak ztratíte trvalou 
expozici. Vaši nabídku jsem zvažoval, a přiznávám, že bych o tyto fotografie měl zájem. Zce-

la určitě je zařadíme do jedné ze sbírek, které SOkA Prostějov spravuje.  

Nicméně, abych byl zcela upřímný, tak mě napadlo i více variant. Rád bych Vám je sdělil a 
projednal je s Vámi osobně. Myslíte si, že bychom se mohli sejít i v této době. Netrvám na 
tom, ale jistě mi dáte za pravdu, že některé věci se vysvětlují lépe osobně, než písemnou for-

mou. Ale rozhodně Vás nechci do ničeho nutit. Nicméně, abyste měl představu, o co se mi 
jedná. Rád bych s Vámi prodiskutoval nejen předání oněch fotografií, ale také zda by bylo 
možné tyto fotografie vystavit v našem archivu v rámci jednorázové (časově omezené) akce 
v průběhu příštího roku. Zároveň jsem Vás chtěl požádat, zda byste nechtěl v našem archivu 
zrealizovat přednášku pro veřejnost. Témat pro přednášku, která by se dala vybrat z Vašeho 
dosavadního života, by jistě bylo mnoho. Pokud byste souhlasil se schůzkou, navrhněte čas a 
místo. Předpokládám, že bych přijel za Vámi do Brna. Nicméně, pochopím, pokud v současné 
době (zvýšené riziko nákazy respiračních chorob) se nebude chtít setkat a dáte přednost řešení 
jinou formou.  

S pozdravem Mgr. Oldřich Václavík   (o.vaclavik@pv.archives.cz). 

 

Dne 17.9. jsem poděkoval za pracovní návštěvu v Brně, 
jejímž výsledkem bylo stanovení možností spolupráce 
v příštích letech, včetně pár fotografií z tohoto setkání:. 
Jedním ze zajímavých návrhů spolupráce bylo vytvoření 
osobního fondu Otto Horskáho v prostějovském státním 
archivu. V tomto smyslu jsem poslal dne 21.září Mgr. 
Václavíkovi následující email: 

Vážený Oldřichu, 

posílám Vám informaci o mém osobním fondu archivních 
dokumentů na Břenkově ulici, které jsou pro každý případ 

použitelné k záměru vytvoření Osobního fondu v prostě-
jovském státním archivu. To jen tak uvádím, proto- 

mailto:o.vaclavik@pv.archives.cz
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že člověk nikdy neví, co se může přihodit. Ve všech mých dosavadních knihách jsem z tohoto 

archivu čerpal, což mě umožnilo nikdy si nic nevymýšlet či nedomýšlet, všechno jsou oprav-

dová fakta, což zejména potvrzují mé osobní rukou psané každodenní záznamy a různé po-

známky.  

V následující příloze uvádím můj osobní  archiv: 

Archiv 1:  Je umístěn v horní poličce ve skříni na pravé straně v garáži. Jedná se o  složky 
z mého osmiletého působení na Kubě. 

Archiv 2: Stejná skřínka jako označený  archiv 1 (horní polička), spodní polička jsou archivní 
dokumenty týkající se mého působení v Peru (1974-1976) a dokumenty mých rozsáhlých 
kontaktů a údajů, korespondence, odborných a pracovních záznamů, atd týkající se Peru 

Archiv 3: Filmy a diafilmy, kinofilmy, filmy 6x6 barevné a černobílé,  kotouče s vloženými 
barevnými rámečky do promítacího automatu (přednášky, tematické okruhy, jako rodina, pře-

hrady, sesuvy, katastrofy,  atd- , rozsáhlý filmový archiv z mého působení v Peru , na Kubě, 
ve Španělsku a jinde ve světě. 

Archiv 4: Bedna ze začátku minulého století, která patřila rodině BENDŮ, z rodinného klanu 
hudebních skladatetelů  a muzikantů Bendů, žijících a působících  nyní ve Švýcarsku. Matka 
mé manželky Olgy rozená  Bendová   byla Němka, která si vzala Čecha Valentu a nebyla po 
válce vysídlena do Německa. V této bedně jsou umístěny hlavně moje osobní dokumenty od 
dětských let do dnešních dnů. Bedna je umístěna v přístavku domu vpravo. 

Archiv 5: Bedna Windschlag – přístavek vlevo, patřila bratrovi maminky mé manželky Olgy, 
Adolfu Bendovi, který byl po válce vystěhován do Německa. V této bedně jsou umístěny 
hlavně všechny moje rukopisné podklady z pracovních aktivit v zahraničí, ve Španělsku 
(1991 – 1994 –generální ředitel akciové společnosti VESA, S.A.) na Kubě (1978-1982, 1984-

1988), v Peru (1974 – 1976), z odborné a publikační činnosti doma a v zahraničí, rukopisy 
odborných publikací česky, španělsky, anglicky, atd. Na nižších dvou obrázcích je vnitřní 
 pohled do bedny Windschlag. 

Kromě uvedeného mám osobní složky a pořadače, v nichž jsou např. všechna moje vysvědče-

ní, diplomy, rodný list, doklady o sňatku, diplom kandidáta věd, atd, které jsou v čelní skříni 

mé pracovny na Břenkové ulici. I tyto materiály musím nejdříve systematicky utřídit. 

Tímto zároveň dávám souhlas, aby všechny moje mnou poskytnuté materiály byly  v případě 
 zájmu o jejich archivaci v plném rozsahu Státním  okresním  archivem v Prostějově archivo-

vány a poskytnuty k nahlédnutí případným zájemcům. 

Se srdečným pozdravem 

Otto Horský 
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ARCHIV OTTO HORSKÉHO 

 

    

ARCHIV 1 – horní podlaží skříně v garáži             ARCHIV 2 -  spodní podlaží skříně v garáži 

 

     

ARCHIV 3  - složky diapozitivů, negativů            ARCHIV 4 - Bedna Benda, přístavek vpravo  
barevných a černobílých, skříň v garáži 
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ARCHIV 5 – bedna  Windschläg – přístavek vlevo 

 

Přímý pohled do bedny Windschläg.  Soubory v této bedně obsahují převážně zahraniční 
 a podnikatelské aktivity.  
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Podélný pohled do vnitřku bedny Windschläg 

O uložených souborech může podat informaci moje manželka JUDr. Marie Brunclíková: 

Tel.: 607 874047                                                                                                          

Informaci podává: Otto Horský 

Brno, 21.9.2020   
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Múj e-mail ze dne 16.12.2020: 

Vážený pane doktore, 

děkuji za pozdrav a přání do nového roku, které ze srdce opětuji. Doufám, že v příštím roce 
se nám podaří představit v Prostějově tu domluvenou výstavu „Padesát let kontaktů a spo-

lupráce s Peruánskou republikou“. Nebýt současných omezení pohybu a styku mezi osoba-

mi, měl bych již zajištěny i zbývající fotografie, zejména družicové snímky oblasti jezera Titi-

caca , fotografii mého objevu skalních rytin v Huaytara a geologickou mapu širší oblasti jeze-

ra. Ale to nebude problém. Co se týče přednášek, žádný problém, ta první by se měla týkat 
širšího komentáře k tématu výstavy, Ty další podle zájmu prostějovské veřejnosti, zejména 
bych doporučoval téma Kuby, kde jsem 8 roků žil a pracoval,  Takže, budeme dále ve styku, 
jakmile se situace uvolní a dáte pokyn, dáme se do toho.Myslím máme  dost času připravit 
výstavu fotografií a dokumentů, ona ta pandemie zas tak  rychle asi neskončí, Co se týče 
přednášek, mám jich několik připravených. Všechno bude záviset na tom, jak se bude situace 
ve státě zdravotně vyvíjet. Ještě připojuji webovou stránku stahuj knihy, kde je hodnocení 
mé knihy Comendador a krátký popis osobnosti a vybrané literatury. 

https://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/0/5/1527-Horsky-Otto-Comendador 

S pozdravem 

Otto Horský 

 

Podle současného vývoje druhé a třetí vlny koronavirové pandemie je situace zatím taková, 
že může podstatně negativně ovlivnit další vývoj dohodnuté spolupráce. To se týká i možnos-

ti uspořádání mých archivních dokumentů k předání do osobního fondu dokumentů do pros-

tějovského archivu. S tím je spojeno hodně systematické práce, bez které se domnívám by 
předání dokumentů bylo danajským darem, ve kterém by se nikdo nevyznal. Pokud mě virus 
mine nebo neublíží a moje zdraví to dovolí, jsem připraven dohodnutou spolupráci naplnit 
skutky. 

 

 

 

 

 

 

https://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/0/5/1527-Horsky-Otto-Comendador
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ZÁVĚR   

       Curriculum vitae, což je název mojí předchozí knihy, na niž tato moje nová navazuje a 
z níž v podstatě vychází, znamená akademický nebo profesní životopis, který obsahuje hlavní 
životopisná data, průběh vzdělání, zastávaná místa v profesní činnosti, případně i další údaje. 

Jeho součástí bývá i seznam publikací, grantů, přednášek a stáží. Curriculum vitae latinsky 

znamená běh života, tedy o důvod víc, proč jsem při úvahách o názvu této nové knihy postup-

ně došel k závěru, že život je cesta. Někdo po ní kráčí klidně a s rozvahou, bez rizika a vel-

kých výkyvů, někdo po ní běží, buď bezhlavě a bez rozmyslu, nebo s rozvahou a úmyslem 
dosažení vytčených cílů, nebo řekněme, splnění svých snů. V každém případě se však nejedná 
o cestu přímou, rovnou, vždy se na ní vyskytuje celá řada překážek, zákrut, tak to již v životě 
chodí. A dospěli jsme tedy k názvu knihy: „Život je klikatá cesta“. A proč ten dovětek, aneb 

cestováním k naplnění osudu? To se již týká jen mé osoby, protože jsem všechny životní pře-

kážky a výzvy zvládnul a cestování bylo na mé životní cestě její důležitou součástí. Někdy 
s velkými oběťmi, s velkým nebo menším úsilím, s větším či menším úspěchem. Bez ohledů 
nato, jestli ještě něco bude, či nebude, svého kýženého osudu jsem dosáhnul.  

       Během své celoživotní praxe inženýrského geologa jsem se dostal jako zodpovědný řeši-

tel k řadě významných staveb, důležitých nejen z lokálního, ale celostátního, někdy i meziná-
rodního významu. Některá díla zůstala jen v dokončených projektových řešeních, řada z nich 

byla skutečně postavena  a jsou vizitkou dobré práce nejen inženýrských geologů a projektan-

tů, ale i stavitelů. Stačí jmenovat naši první dálnici, úsek z Prahy do Brna, vodní dílo Daleši-

ce, přehrady Josefův Důl, Slezská Harta, projekt pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba, 

tepelnou elektrárnu Santa Cruz del Norte na Kubě a jiné. Stavby realizované jsou živými mo-

numenty všech, kteří se na nich podíleli. Proč by se mělo o nich psát, nebo třeba jen zmiňo-

vat? Jsou přece hotové a funkční. A stavby, které zůstaly jen v projektech a realizovány dosud 
nebyly? Ano, dosud. Tedy proč? I krátká poslední historie ukazuje, že k některým z nich je 

třeba se vrátit, i po mnoha prošlých letech v nich pokračovat. Nejvíce se to týká vodního hos-

podářství. Celosvětový nedostatek vody se již projevuje, a to výrazným způsobem. Kvůli vo-

dě dochází ke stěhování národů tam, kde je vody dost. Zatím. Jenže nejen příliš rychlý a ne-

kontrolovatelný nárůst lidské populace, ale i globální oteplování, k němuž již cyklicky  přiro-

zeným způsobem dochází, zhoršuje tuto situaci i v zemích, jako je naše, kde je zatím vody 
dost. V příštích desetiletích se voda stane stejně vzácnou, ne li vzácnější surovinou než je ro-

pa. Proč tato explikace? No prostě proto, že z mého pohledu je třeba zachovat zprávu a údaje 
o tom, co se ve prospěch příštích generací učinilo, aby se nedostatek vody nestal limitujícím 
faktorem pro život a další rozvoj. Právě proto jsem se pokusil zaznamenat alespoň to málo, 
s čím jsem se během svého odborného života setkal, aby to případně mohlo být využito a aby 
to bylo motivací pro další generace mladých odborníků.  
 

.  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotopis
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DOKUMENTY 
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Šaman sledoval vždy moji životní cestu 

 

Kresba Otto Horského, 1976. 
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Dokumenty obecného charakteru 

 

 

 

Rodný list. Kopie. 
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                            Vysvědčení o závěrečné zkoušce na střední škole v Prostějově, 1953  
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Maturitní zkouška na Jedenáctileté střední škole v Prostějově. 

1956 
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Otto Horský Zatloukal po maturitní zkoušce v roce 1956 
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Ke všeobecnému vzdělání patřily i taneční kurzy.  Otto uprostřed mezi dvěma dívkami. 1955. 

 

Závěrečný Věneček po ukončení tanečního kurzu. Otto zcela vpravo. 1955. 
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                                                               Maturitní tablo naší třídy XI.B.. 1956 

        

Otto při skoku přes kůži, 1959. Skokem přes kůži dokazoval nováček, že je hoden studovat hornictví  
na Vysoké škole báňské. Foto uprostřed: Ottovo snění o dalekých cestách na břehu řeky Ostravice - 
Fotomontáž 1960. Foto vpravo: Moje budoucí manželka Olga na podzim v roce 1959. 
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V roce 1957 jsem byl navržen ke studiu geologie v SSSR, na Urale ve Sverdlovsku. 

 

Výkaz o studiu na Vysoké škole báňské v Ostravě. 

1956-1961 
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Oznámení o promoci na inženýra. 1961. 

 

Vysokoškolský diplom Inženýr – Geolog, 1961.  



329 

 

     1961. 

 

Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. 1961.  
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Ocenění za aktivní pracovní nasazení na pracovním táboře v Egyptě, 1965. 

 

Československá delegace v pracovním táboře v Káhiře. Vlevo Otto Horský, vpravo od něj Jan Žižka. 
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Výkaz o studiu na Universitě 17 listopadu v Praze, 1966 – 1968. 
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Doklad o studiu španělštiny na Universitě v Barceloně, 1967. 
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Vysvědčení o státní jazykové zkoušce ze španělštiny, 1968. 
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Nejlepší pracovník geologické služby, 1970. 

 

                                 Ředitel Geotestu Brno blahopřeje Otto Horkému k udělení čestného odznaku  

                              Nejlepší pracovník geologické služby. 
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             JUDr. Josef Pravda, předseda Českého geologického úřadu, předává Otto Horskému  
             vyznamenání k 25 výročí časopisu Geologický průzkum.  
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Záznam z porady na Federálním ministerstvu zahraničního obchodu konané dne 28. 5. 1974. 
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Schválení do funkce vedoucího technické kanceláře v Peru, 26.7.1974.. 

. 
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Doklad o závěrečné zkoušce z jazyka španělského na Institutu zahraničního obchodu v roce 1974. Dále 
vykonáno 8 zkoušek z dalších v tabulce uvedených předmětů. Vykonání zkoušek bylo součástí přípravy 

na výjezd do zahraničí do diplomatické funkce. 1974. 
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Kandidát geologických věd se zaměřením na ložiskovou geologii a užitou geofyziku. 

1978 
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Diplom Kandidáta věd, 1978. 

 

Doklad o změně příjmení Zatloukal na Horský sňatkem s Olgou Horskou, rozenou Valentovou. 



342 

 

 

Kubánský občanský dokument pro cizince, 1984. 

 

S Georgem Massaadem, magnátem z Dubaje a s jeho chotí na Pražském hradě, 1995. 
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Vybrán jako pedagog inženýrské geologie do Kostariky, 12. 6. 1986. 
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Kádrová rezerva pro práci v OSN. 1989. 
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Diplom ze základních znalostí španělštiny od Ministerstva vědy a školství Království španělského.  

1990. 
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Rozhodnutí o registraci soukromého podnikání. 

28. 01. 1991. 
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Jmenování do funkce Generálního ředitele Vodni Espaňoly, S. A , 1. 5. 1991. 



348 

 

 

Pracovní povolení pro výkon funkce ve Španělsku. 1992. 

 

Nomina Otto Horského, platební výměr Vodni Espaňoly 
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Zakládací listina společnosti GEOINZA,S .L. 

27. 01. 1993 
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Jmenování generálním zmocněncem společnosti FRALEX, S. A. 9. 12. 1993. 



351 

 

 

 

Kontrakt o representaci firmy Jiménez Belinchon v České republice, 30. 09. 1994. 



352 

 

 

 

Jmenování generálním delegátem firmy MINOAGRO LTDA, Chile, 2. 11. 1994. 
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Kontrakt o representaci madridské firmy Disegno Uomo. 

25. 02. 1995. 



354 

 

 

Koncesní listina: Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací v inženýrské geologii. 

26. 10. 1992. 



355 

 

 

Živnostenský list na zprostředkovatelskou činnost. 

26. 10. 1992. 
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Živnostenský list na provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací v inženýrské 

 geologii  08. 08. 1996. 
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Prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti do roku 2000. 
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Potvrzení o odborné způsobilosti k výkonu oboru inženýrská geologie. 

 

 

 



359 

 

 

Poděkování českého obchodního rady v Madridu za aktivní spolupráci ve Španělsku. 

20. 4. 1994 
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Potvrzení o pracovních aktivitách ve Španělsku. 
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Osvědčení o zařazení do personální encyklopedie Who is Who. 

28. 5. 2001. 
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Exlusivní certifikát Oxford Encyklopedie s vytištěným životopisem. 
Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky, 2015. 
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FOTOGRAFICKÁ  

DOKUMENTACE  

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  

Příloha obsahuje jen fotografie z některých významných odborných či pracovních aktivit, nebo expe-

dic. Celkem bylo pořízeno více než 30 000 fotografií, z nichž mnohé jsou uvedeny jednak 
v samostatných knihách, jednak v odborných či populárně vědeckých publikacích, jejichž seznam je 
v knize uveden. Negativy, diapozitivy a fotografie jsou archivovány u autora.  
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Kontrolní den stavby ve Slezské Hartě dne 25. 10. 1983 byl účastníky setkání označen jako den zahá-
jení výstavby přehrady. Zprava hlavní geolog stavby Ing. Otto Horský, hlavní projektant přehrady Ing. 
Zdeněk Hanák, investor stavby Ing. Starová. Zahájení výstavby byli přítomni rovněž členové kubánské 

odborné delegace Ing. Rodríguez, Ing. Lázaro a Ing. Ricardo. 

 

Slavnostní podpisy účastníků při zahájení dne výstavby přehrady Slezská Harta. 
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          Inženýrsko geologický průzkum pro přehradu na potoce Čižina v Brumovicích na Opavsku.     
                                         Pracovníci vrtné soupravy, uprostřed Otto Horský. 1963. 

.  

Přehrada na potoce Čižina  měla být vybudována  jako protipovodňové opatření Zatím postavena 
nebyla, a tak i nadále dochází k devastjícím povodním.Povodeň v roce 1996 zničila koryto řeky. 
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Hráz přehrady Morávka v Beskydách před napuštěním. 1962. 

 

Sesuvná deformace komunikace v Paskově. 1972. 
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Přehrada Šance v Bezkydech po napuštění. 1965. 

 

Přehrada Šance v Bezkydech. Pohled na šachtový přeliv s odběrem  pitné vody, 1965. 
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Egypt – studijní návštěva Asuánské přehrady ve výstavbě v roce 1966. 

 

Asuánská přehrada po uvedení do provozu. 



370 

 

 

Havarijní stav komunikace na Plzeňské ulici v Ostravě. 1967. 

 

Řešení havarijních stavů budov. Chrám zničený zemětřesením v Limě v roce 1974. 
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Sesuv svahu v Budkovicích zcela zničil spodní část vesnice    

 

Na spodním obrázku detail jedné z budov zničených sesuvem. 



372 

 

 

 Dokumentace základových spar přehrady v Lubině u Kopřivnice. 1972.  

 

 Stavební dozor při výstavbě přehrady v Lubině u Kopřivnice. 1972. 
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Sesuv svahu v Harvelce na Slovensku. 

  

 Geotechnický průzkum pro založení mostu 
přes řeku Odru ve Svinově. V tomto úseky 
měly proplouvat lodě, neboť Odra byla nedíl-
nou součástí projektovaného průplavu Odra 
Dunaj Labe. Most musel respektovat výšku 
zaoceánských lodí. 

 

 

 

 

Založení pilířů mostu bylo velmi náročné, byla použita metoda hloubení stěn pod hustým výplachem. 
Založení levého pilíře mostu. 
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Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice 

v Bezkydech pod Lysou horou. Na horním obrázku Otto Horský a hydrolog Václav Richtr. 
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Při Inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu Slezská Harta byly prováděny hluboké kopané 
sondy a strojní jádrové vrty. 
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Pohled do přehradního místa Slezská Harta.  V místě strojní vrtné soupravy procházela předpokláda-

ná osa přehrady.  Stav 1967. 

 

 

Přehrada Slezská Harta dnes.  
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Oravská přehrada. Pohled na hráz, na spodním snímku ostrov na Slanické Osadě. 
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Z prováděného výzkumu břehových deformací nádrže Oravské přehrady, 1967. 
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Úspěšná sanace havarijního stavu hotelu Goral. Stabilizace sesuvu bylo dosaženo odvodněním svahu 
a kamenným záhozem při patě sesutého svahu. 1968 – 1969. 
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 Deformace břehů na lokalitě Polhoranka, 1967. Příčinou  abraze  břehové linie bylo hlavně vlnobití,  
při  snížené hladině vody v nádrži pak i eroze řeky Polhoranky. Stav v roce 1967. 
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Břehová linie na lokalitě Polhoranka při jarním tání sněhů 1967. 

 

Na některých místech došlo i ke stržení břehových srubů a lokálním sesuvům a ke zničení bysázeného 
lesního porostu. Lokalita  Polhoranka, 1967. 
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Rozsáhlé břehové deformace na Oravské přehradě na lokalitě Osada. 1968. 
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Porušené svahy na lokalitě Osada na Oravské přehradě. Na mnoha místech došlo k rozsáhlým se-

suvům podél rotačních smykových ploch. 1968. 



384 

 

 

 

Při výrazně snížené vodní hladině 
v nádrži v důsledku oprav břehů došlo 

k výrazné erozi a sesouvání již sesutých 
materiálů do nádrže. Lokalita Osada, 

1992. 

 

 

 

 

 

Sanace břehů Oravské přehrady v roce 

1992. Lokalita Polhoranka, 1992. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Betonová hráz  Oravské  přehrady  při 
vypuštění nádrže. 1992. 
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Vodní dílo Dalešice při  ig průzkumu a ve výstavbě - 1969 – 1974. 

 

Plexisklový model přehradního místa Dalešické přehrady. Autorem modelu je Otto Horský-1970. 

 

Zahájení výlomových prací v přehradním místě roce 1972. 
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Výlomové práce v levobřežním zavázání hráze – 1972. 

 

Betonový sdružený objekt – stav v roce 1972. 
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Zakládání sdruženého objektu a hydrocentrály – 1972. 

 

Stavební jáma hydrocentrály – 1972. 
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Přehradní hráz koncem roku 1973. 

 

Probíhající stavební práce koncem roku 1973, částečné napouštění nádrže. 
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Napouštění nádrže po částečném dokončení díla – 1974. 

 

Pohled na hydrocentrálu vodního díla Dalešice. 1978. 
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Sesuv kamenolomu v roce 1972. 

 

Sesuv pravého svahu pod hrází, stav v roce 1973. 
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Vtokový objekt pro dočasné převedení vod – 1972. 

 

Vyústění obtokových štol – 1973. 
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Přehrada Mohelno na řece Jihlavě je součástí systému přečerpávací vodní elektrárny, která 
pracuje v tandemu s Dukovanskou atomovou elektrárnou. Byla dokončena v roce 1974. 
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Peru 1974 – 1976 

 

 

Podpis kontraktu pro Mantaro-Restitucion, Lima, Peru 1975. 

 

Přednášková činnost v Peru 1975-1976. Vlevo Ing. K. Drozd, uprostřed Otto Horský. 
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Skalní zřícení na přehradě Tablachaca v Peru. Foto St.Novosad. 
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Cestou na Ticlio, výška 4843 m. Olga, Viola a sekretářka Ljubka. 1975. 

 

S Flavio  Ramosem z INIE cestou na hydrocentrálu Mantaro, 1975. 
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S manželkou Olgou dcera Viola na terase hotelu Crillon v Limě. 1975. 
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S manželkou Olgou Horskou čtyři měsíce po vážné operaci.  Lima, duben, 1976. 
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Mezi Ury na plovoucích Ostrovech jezera Titicaca, 1975. 
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Ze spodního obrázku je patrné, že v roce 1975 ještě nebylo jezero v oblasti přístavu kontaminováno. 

Na snímku dcera Viola Horská. 
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Vztyčování vlajky na dole Laica Cota na EPS Minero Puno. Třeií zprava ministr sektoru společnenského 
vlastnictví „Propiedad Social“ Angel de las Casas, vedle něj vlevo předseda peruánských odborů, druhý 

zleva náměstek ministra a ředitel pro výchovu kádrů.  1976. 

  

Dcera Viola mezi horníky dolu Laica Cota, čtvrtá zprava. Třetí zleva Ing. Zamarský. 1976. 
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Funicular na hydrocentrále Machu Picchu nám nabídl vzácný pohled  shora  na řeku Urubambu. 1975. 

 

Výzkum stability ruin na Machu Picchu. Vlevo Otto Horský, vpravo Ing. Karel Drozd. 1975. 
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NEW YORK 1975 - 1976  

 

Manželka Olga s dcerou Vilou, u sochy svobody, 1975. 
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S dcerou Violou v antropologickém muzeu v New Yorku, 1975 
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Dvě věže světového obchodního centra, 1975. 
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Kuba 1977 – 1982 

 

Návštěva přehradního místa na řece Agabama v pohoř Escambray. 1977. 

 

Oponentura projektu přehrady na řece Agabama na Kubě, levý břeh. 1977. 
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Posouzení sesuvu levého břehu při výstavbě sypané hráze přehrady v Guize, prov. Oriente – 1979. 
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Budování přehrady v Guize na Kubě, sanace sesuvu levého břehu. Budování úpatní zatěžovací  lavice 

k zajištění stability svahu. 1979. 
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Pohled do zátopné oblasti projektované přehrady Corojo – 1979. 

 

Geologické a hydrologické mapování v zátopném území přehrady Corojo. 1980. 
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Sesuv znehodnotil přehradní místo Charco Redondo – 1981. 

 

Inženýrskogeologické mapování v přehradním místě Fortaleza. 1982. 
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Havarijní stav hráze přehrady Amistad Cubano-Búlgara  1982. 

 

Hluboká vodní erozí vyhloubená koryta řek v provincii Oriente. Hydrogeologické mapování, 1982. 
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Poradenská činnost pro Ramona Castra  –  výstavba   malých přehrad (micropresas)  pro závlahové 
hospodářství ve státním statku ve Valle de Picaduras severně od Havany – 1980. Ramon Castro Ruz, 

starší bratr Fidela a Raúla Castrových, zemřel 23 února 2016 ve věku 91 let. 
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 Vlevo jeden z ředitelů zemědělského družstva, starší bratr Fidela Ramon Castro, Otto Horský, 1982 

 

S Dr. Miloslavem Stinglem v pohoří Esacambray, 1981. 
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Geotechnický průzkum pro termoelektrárnu v Santa Cruz del Norte, 1980. 

 

Přednáška o výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu pro termoelektrárnu v Santa Cruz severně 
od Havany. 1980. 
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PVE CENTRO CUBA – 1984 - 1989 

 

Přehradní profil horní hráze a přivaděče přečerpávací vodní elektrárny - PVE Centro Cuba. 

 

Přehradní profil horní nádrže přečerpávací elektrárny PVE Centro Cuba 
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Dva vrcholky nazývané „Tetas“ byly plánovány jako kamenolomy pro výstavbu přehradních hrází. 

 

 

 

 

Přehradní profil dolní nádrže PVE Centro Cuba, 1986. 
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Pohled do údolí řeky Caracusey – oblast dolní nádrže PVE Centro Cuba. 1986 

 

Meteorologická stanice a pohled do údolí řeky Caracusey.1986. 
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Sovětský akademik Sominbyl pověřen ověřením správnosti mé představy o geologii pohoří Escambray. 

  

Při revizi geologie pohoří jsme ten den ujeli na koních 30 km. Ve všech názorech panovala mezi námi 
naprostá shoda. V popředí můj kůň Zuleidi. 1986. 
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Terénní rekognoskace na akci Centro Cuba,1985 
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Vrtání a vodní tlakové zkouky na horní nádrži Centro Cuba,1986 
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Hluboké strojní  jádrové vrty na horní nádrži Centro Cuba, 1986 

 

Základní pracovní tábor v Gavillanes, místo naší expedice Centro Cuba, 1986. 
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Kontrolní den stavby za účasti pracovníků Ministerstva základního průmyslu z Havany. Druhý zprava 
Prof. Ing. Karel Müller, DrSc, čtvrtý zprava delegát Stroexportu Praha Ing. Jiří Špot. 1986. 

 

Krátký odpočinek po ukončení kontrolního dne stavby. Dole vpravo Otto Horský. 1986. 
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Před mojí kanceláří na stavbě v Gavilnes.Otto Horský druhý  zleva.1986. 

 

Rozvodněná řeka Caracusey ztěžovala realizaci průzkumných pracíi.1988. 
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Povodeň v roce 1988 znamenala značné zdržení průzkumných prací. Foto Otto Horský, 1988. 

 

Povodeň ohrozila i náš tábor v Gavillanes. Foto Otto Horský, 1988. 
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Ředitel stavby Ing. Armando Viera a sovětský geolog, akademik Somin. 

 

Akademik Somin oponoval moji geologickou mapu a výsledky si ověřil v terénu. 
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Před vstupním portálem do průzkumné štoly na Caracusey. 1986. 

 

        Dokumentace průzkumné štoly určené k ověření geologickcých podmínek podzemní varianty 
umístění hydrocentrály. 1986. 
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      Pohled na povrchovou variantu PVE. V  údolí vlevo základní tábor expedice a pracovníků stavby.                 

 

Padesátiny jsem oslavil v Gavilanes na Kubě na koni v sedle. 1988. 
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Na „koni“ stále v sedle v zajetí fotoreportérů. V Gavilanes 13. 4. 1988. 

 

Můj čtyřletý dočasný domov v Sancti Spiritus. Náš autobus sloužil k přepravě expertů na stavbu. 
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Ve volném čase studium piktogramů v jeskyních na ostrovech severně od Santa Clary. 

  

Kameraman Luděk Jedlička nás doprovázel při studiu skalních kreseb původních indiánů. 
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                       S předsedou Českého geologického úřadu, JUDr. J. Pravdou. Jeho návštěvě byla věnována 
velká publicita horní obrázek). Naši stavbu navštívil také ministr průmyslu Gerle. 
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Vlevo s Joaquimem Bernalem, krajským tajemníkem provincie, vpravo  ředitel  stavby Armando Viera. 

 

Kubánská vládní delegace na ředitelství stavby ve Fomentu. 1987. 
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      Perspektivní pohled do budoucna. V první řadě vlevo Otto Horský, vedle něj ředitel stavby Ing. 
Armando Viera. 1987. 

 

Závěrečná zpráva Cuba Centro byla svým objemem hodná zápisu do Quinesovy knihy rekordů. 
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Závěrečnou zprávu přiletěli do naší republiky převzít kubánští experti. Uprostře vedoucí jejich tech-

nické mise Ing. Leonel Claro z Ministerstva stavebnictví. Brno, 1988. 

 

Poděkování kubánským spolupracovníkům po dokončení akce Centro Cuba. Geotest Brno, 1988. 
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ŠPANĚLSKO 1972 - DOPOSUD 

 

         S Ing. Dr. Angelem García Yagüem (vlevo) na kongresu v Madridu, vpravo Ing. Mahut. 1972. 

Profesor Yagüe zemřel podlouhé nemoci v roce 2015. 

 

Dr. Rousek, Ing. Palo Mahút, Otto Horský. Světový  kongres  pro velké přehrady ICOLD v Madridu 

1972. 
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  Můj společník v  Geoinze, S. L., prof. Angel García Yagüe, při dokumentaci poruch staveb na akci 
Orihuela v Andalusii, v roce 1993.  

 

 

Můj druhý společník společnosti Geoinza, Prof. José María Herrera, Orihuela, 1993. 
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Převedení řeky Orihuela mimo vlastní koryto za účelem výstavby kanálu, červenec 1992. 

 

Provádění podzemní stěny metodou „Jett  Grouting“ ,  stav  v říjnu 1993. 



436 

 

 

Detail částečně odkryté námi vybudované podzemní stěny. Orihuela 1993. 

 

Na dokončenou podzemní stěnu je napojena povrchová stěna budoucího kanálu. 1993. 
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Střední část dokončené kanalizace řeky Segura, foto roku 1999 

 

Kanalizovaná řeka Segura v oblasti vyústění zpět do původního koryta na konci úpravy. 1999. 
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Provádění  a  sledování  injekčních  prací na  přehradě  Val v Tarrazoně v povodí  řeky  Ebro. 1993. 

 

Přehrada Val na řece Val v Arazónii po dokončení výstavby, 1996. Výška zemní hráze je 96 m. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Fayos 

www.google.cz/search?q=Presa+Val+en+Tarrazona&biw=1231&bih=596&source=lnms&tbm=isch& 

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Fayos


439 

 

 

Dokumentce vrtů na přehradě El Romeral v jižním Španělsku.  Na snímku prof. José María Herrera  

a Ing. Luis Arcos. 1992. 

 

 
 

Přehrada El Romeral na řece Arroyo de Romeral, dokončena v roce 1928. 

www.google.cz/search?q=Presa++Romeral+Espa%C5%88a&biw=1231&bihA 
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Geofyzikální práce na přehradě Guadalmez. Na snímku Otto Horský při aplikaci úderové refrakční 
seismiky. 1994. 

 

S doc. Pavlem Bláhou na přehradě Pontevedra v Asturii, 1994. Foto M. Knejzlík. 
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           Přehrada Pontillón do Castro, Pontevedra, na řece Rons , Galicia, Španělsko                                    

www.google.cz/search?q=Presa+Pontillon+do+Castro+Espa%C5%88a&biw 

 

Přehrada Valmayor na řece Aulencia s asfaltobetonovým těsnícím štítem. 

www.google.cz/search?q=Presa+Valmayor&biw=1231&bih=596&tbm=isch&imgil=JRq80czNdd4h2M 
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Fotografická příloha  

z přípravné fáze expedice Titicaca 
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EXPEDICE ORLICKÉ HORY 

21-23. 3. 2003 

  

První sraz členů expedice spojený s horskou turistikou se konal ve dnech 21 až 23.března 2003 
v Říčkách v Orlických Horách. Ubytovna Karosa.  

 

Vedoucí expedice „Titicaca 2004“, prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. 
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Martina Nováková, absolventka bakalářského studia němčiny na Pedagogické fakultě UP v Olomouci,  

t. č. studující německé a nizozemské filologie na Filosofické fakultě UP v Olomouci. 

 

Hana Nováková, absolventka Vysoké školy pedagogické, obory biologie a tělesná výchova, učitelka na 
Gymnáziu vJevíčku. 
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Ing. Petr Dvořák, absovent matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, systémový inženýr v Oborové 
zdravotní pojišťovně pracovníků bank. 

 

Krátké občerstvení po třicetikilometrovém pochodu přes vrchy Orlických hor. Zleva Hana Nováková, 
Ivo Barteček, Petr Dvořák. 
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Výcvikového a poznávacího pochodu přes vrchy Orlických hor se zůčastnili Otto Horský, Ivo Barteček, 
Petr Dvořák, Martina a Hana Novákovi. 

 

Otto Horský a prof. Ivo Barteček, organizátoři expedice Titicaca 2004. Foto je z pracovny na katedře 
historie Filozofické fakulty UP, 2003 
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EXPEDICE JIZERSKÉ HORY 

16-18. 5. 2003 

 

Chata Nelly Rasmussenové v Jizerkách poskytla útočiště pro soustředění expedice ve dnech  16 až 18 
května 2003.  

 

Porada před zahájením pochodu přes vrchy Jizerských hor. Zleva Martina a Hana Novákovi, Lenka 
Zajícová, Ivo Barteček a Nelly Rasmusenová. 
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Krátké zastavení na vyhlídce po náročném zatím dvacetikilometrovém pochodu.  Martina a Hana 
Novákovi, Nelly Rasmusenová a Ivo Barteček. 

 

Na hrázi přehrady Josefův Důl. Nelly Rasmussenová v družném hovoru s Lenkou Zajícovou a Ivo Bar-

tečkem. 
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 Díky soustředění v Jizerských horách mohl Otto navštívit přehradu Josefův Důl, kde pracoval v  letech  

1972 až 1973 jako koordinátor a hlavní řešitel inženýrsko-geologických podmínek výstavby. Na toto 

nádherné vodní dílo je Otto právem hrdý. 
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Vpravo ve stínu chata Nelly Rasmussenové, vlevo hotel a restaurant v Jizerkách. 

 

Interiér chaty Nelly Rasmusenové. Lenka Zajícová nabízí Nelly čaj ze své výpravy mezi indiány kmene 

Guaraní do  Paraguaye. 
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Členové expedice odpočívají po náročném celodenním pochodu přes Jizerské Hory. Zleva : Ivo, Nelly, 

Otto, Hana, Martina, sedící Lenka Zajícová. 

 

Nelly Rasmussenová ve chvílích odpočinku na své chatě v Jizerskýh horách 
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EXPEDICE OLYMP 

16 – 24.8.2003 

 

 Obal brožury vydané autorem při příležitosti výstupu na Olymp. 
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Členové expedice Olymp – Řecko, 2003 

   

Ivo   Barteček                                  Otto  Horský                                    Jaromír Pavlíček 

 

                                      

Petr  Dvořák                                   Hana a  Martina  Novákovi           Tomáš Onderka 
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   Snídaně před výstupem na Mytikas. Zleva: Pavlíček, Dvořák, Onderka, Hana, Ivo, Martina. 

 

Základní tábor ve výši 2100 m. Na plošině nad zídkou expedice bivakovala. 
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Bivakování ve výšce 2100 metrů. 

 

Příprava k výstupu na Myticas 
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Odpočinek před výstupem na Mytikas. Zleva Ivo, Tomáš, Martina, Hana, Jarda a Petr. 

 

Obtížný sestup do doliny bylo nutno absolvovat před výstupem do stěny Mytikasu. 



457 

 

 

Riskantní pohled do údolí před výstupem na Mytikas. 

 

Pohled do stěny při výstupu na Myticas. 
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Členové expedice po sestupu z Olympu. Zleva Ivo, Jarda, Tomáš, Otto, Hana, Martina. 
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Celá expedice před návratem do České republiky. 

 

Orientační plán výstupu na Olymp. 
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EXPEDICE TITICACA. 2004. CZ 

 

Sám velký Inka mi slíbil před kamenem dvanácti úhlů v Cuzcu ochranu.  

 

Jedno z mých krátkodobých pracovišť během cesty na Titicaca. 



461 

 

 

 

Cestou na jezero Titicaca 

 

Nocování na Parakaské poušti. 
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Kečujka s dcerou a vřeténkování vlny. 

 

Kečujky stále spřádají vlnu  vřeténkováním.Puno u jezera Titicaca. 
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Věžové hroby v Silustani, Titicaca. 

 

Lama u pevnosti Sacsayhuaman 

 



464 

 

 

 

Tradiční pblečení na ostrově Isla Taquile, Titicaca. Bez vřeténkování si nelze život představit 

   

              Typické kečujské či aymarské hospodářské stavení. Zdi dvorku jsou původní, staleté. 
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                                 S pastevcem lam na náhorní planině ve výši 4980 metrů. 

 

                Na pevnosti Saxayhuaman poblž Cuzca. 
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Hlavní plovoucí ostrov Urú na jezeře Titicaca, Totani Pata 

 

Rodina mého urského přítele, lodivoda, bydlí na Torani Pata. Uprostřed se španělskou turistkou. 
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Veškerá doprava mezi ostrovy a mezi pevninou se odehrává na loďkách z raákosu – totory. 

 

Vaření a pečení se odehrává přímo na rákosu a nikdy nedochází k požárům. 
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Urka při přípravě oběda. Torani Pata. 

 

Matka s dcerou. Maminka mi nabídla, že si ji mohu odvézt do Česka, že je svobodná. 
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Typická urská holčička na ostrově Torani Pata. 

 

Děti na plovocím ostrově Torani Pata. 
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Kečujská dívka při přípravě oběda. V pozadí  obecná  škola, postavená regionální vládou. 

 

Pohled na Punskou zátoku z vyhlíky Mirador, která byla otevřena v roce mého pobytu. 2004. 
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           Dr. Arrayrán Carpio z nemocnice Salcedo v Punu mě léčil po celou dobu mé horské nemoci. 

 

Pohled z okna výzkumné a správní organizace PELT v Punu, s níž jsem spolupracoval. 
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Jedním z mých úkolů byl geologický výzkum pobřeží jezera. 

 

Freddy Coila z organizace PELT při společném geologickém mapování v okolí jezera Titicaca. 
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Sám velký Inca mi slíbil u slavného kamene dvanácti úhlů na ulici Hatun Rumiyoc v Cuscu, že 
mě bude na všech cestách životem ochraňovat.Kámen byl vyhlášen kulturní památkou Peru. 
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Šaman z města Puna mě žehná při mém rozloučení s jezerem Titicaca.  
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Blahopřání Doc. RNDr. Pavla Bláhy, DrSc k Ottovým osmdesátým narozeninám. 
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Závěrečná poznámka:  
 
První vydání knihy na DVD s barevným papírovým obalem vyšlo ve vydavatelství Jan Soj-

nek, GALIUM  v březnu roku 2019. Kromě knihy vydané nyní v elektronické podobě, toto 

DVD dále obsahuje četné samostné přílohy, které by bylo velmi obtížné a nákladné konverto-

vat do elektronických formátů. Přílohy v něm jsou následující: Powerpointové přednášky 
přednesené doma a v zahraničí, Autentické rozhovory v rozhlase, Vlastní videoprodukce, Vi-

deo Titicaca, Pasáže z vydaných knih o autorovi od jiných autorů, Úvody a doslovy ke kni-

hám jiných autorů, Recenze, Nekrology. 

 

Druhé doplněné vydání knihy na DVD v plastovém knižním obalu se týká pouze textové části 
knihy. Přílohy zůstávají beze změny, jak jsou uvedeny v prvním vydání. Jde o doplnění texto-

vé části Živé monografie o vše, co následovalo od data  udělení peruánského státníhon řádu 
Comendador, tedy od 19 září 2019, až do konce června 2021.  
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