
OD INŽINIERSKEJ GEOLÓGIE K DIPLOMACII 
 
Vysoké peruánské štátne vyznamenanie pre Ottu Horského  
 
Medzi našich mnohoročných kolegov a priateľov z Českej republiky nepochybne patrí 

inžiniersky geológ  Ing. Otto Horský, CSc. Podeľme sa s ním s radosťou z udelenia 

vysokého štátneho vyznamenania, ktoré obdržal koncom minulého roka z krajiny, kde 

strávil mnoho rokov svojej aktívnej služby v oblasti nášho odboru.  

 

 Za zásluhy v diplomatickej službe Peru, v hodnosti Comendador (Komtur) bol dňa 19. 

septembra 2019 Ing. Otto Horský, CSc, ocenený za veľký prínos pre kultúrnu, vedeckú a 

ekonomickú propagáciu peruánskym štátnym vyznamenaním rad „José Gregorio Paz 

Soldán“. Toto vysoké štátne vyznamenanie udeľuje peruánsky štát občanom Peru alebo 

iných štátov, ktorí sa významne svojimi zásluhami podieľali v oblasti diplomatickej služby 

alebo prispeli k rozvoju zahraničnej politiky Peru. Vysoké štátne vyznamenanie mu 

odovzdala veľvyslankyňa Peru J. E. Liliana de Olarte de Torres Muga počas recepcie, 

ktorá sa uskutočnila na jeho počesť v rezidencii peruánskeho veľvyslanectva. Akcie sa 

zúčastnili veľvyslanci a priatelia niektorých latinsko-amerických krajín, významní 

latinsko-amerikanisti a peruanisti, priatelia a príbuzní. Veľvyslankyňa Peru v Českej 

republike vo svojom prejave mimo iného uviedla: 

„Dnes je slávnostný deň, výnimočný tým, že mám tú česť odovzdať rad za zásluhy v 

diplomatickej službe „Peru José Gregorio Paz Soldán“, v hodnosti komtur, pánovi Ottovi 

Horskému. Doktor Horský za uplynulých päťdesiat rokov kontaktov a spolupráce často 

navštívil moju zem, realizoval mnoho študií a terénných geotechnických prieskumných prác 

ako inžiniersky geológ a zanechal za sebou niekoľko veľmi užitočných kníh o jazere 

Titicaca a o celom regióne Puno a o Peru všeobecne. Nepochybne prispel k úspešnej 

zahraničnej politike a k prehĺbeniu dvojstranných vzťahov mezi Peru a Českou republikou. 

Prispel k zvýšeniu znalostí o Peru v oblasti kultúrnej, vedeckej a ekonomickej.“ Ďalej 

zdôraznila, že Otto Horský v Peru nielen študoval otázky týkajúce sa životného prostredia, 

vodohospodárskych a energetických projektov, ale sa podieľal na významných stavbách, 

ktoré sú dnes v Peru realitou. Otto Horský mimo iného vo svojom prejave uviedol:  



„Je to pre mňa veľká česť získať toto vysoké peruánske štátne vyznamenanie. Vyjadrujem 

svoju vďačnosť vláde Peru za toto uznanie, ktoré som získal. Je to pre mňa isté morálne 

povzbudenie a uspokojenie, že moje úsilie nebolo márne.“  

 
       Listina peruánskeho štátneho vyznamenania rad „José Gregorio Paz Soldán“ 

 

   
Peruánske štátne vyznamenanie „AL MÉRITO DEL 

SERVICIO DIPLOMÁTICO DEL PERU PAZ SOLDÁN“. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
Veľvyslankyňa Peru J. E. Liliana de Olarte        Spolu s veľvyslancami Argentíny, Peru,  
de Torres Muga a Otto Horský.                           Brazilie a Kuby. 

 
Zľava: veľvyslankyňa Peru J. E. Liliana de Olarte de Torres Muga, Ing. Otto Horský s 
manželkou  
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