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K stému výročí narození profesora Jána VolkaStarohorského 

Profesor Ján VolkoStarohorský se naro
dil 31. července 1880 v Liptovskom Mikuláši, 
kde absolvoval i základní školy. Univerzitní 
studia ukončil v roce 1908 v Budapešti. Špe
cializoval se na geológii a jistý čas byl též 
asistentem u profesora Kochá. Po absoluto
r y profesorských zkoušek vyučoval na gym
náziích v bývalém Uherskú v Hybách. v To
poľčanech. v Breznu nad Hronom, v Abrudi, 
v Poľnom Byrinčoku a v Deve v Rumunsku, 
kde ho zastihla první svetová válka. Ke kon
ci války pracoval ve Vojenskom zemépisném 
ústave a po vzniku naši republiky vyučoval 
v letech 1918 až 1938 na gymnáziu v Liptov
ském Mikuláši. Po skončení pedagogické čin
nosti, v dobé výslužby pracoval v rúzných 
oborech. zvlášté v geológii a ve speleologii. 
Jeho činnost byla velmi rozsáhlá. Již od roku 
1918 se zabýval samostatnými geologickými 
vyzkumy. zvlášté v oblasti Liptova, uverej
ňoval odborné práce časopisecké i knižní, 
v našich i zahraničních časopisech. Pracoval 
velmi pilné ve slovenské speleologii (napsal 
první slovenskou Speleologii) i v ochranáŕství 
prírody. 

Profesor VolkoStarohorský ve svých zázna
mech podrobné popisuje geologické výzkumy 
na území Slovenska v prvních letech Česko
slovenské republiky, kdy bylo ješté velmi 
málo odborné vzdelaných geologú sloven
skvch. a proto zde téméŕ vétšinu geologic
kých výzkumu provádéli geologové čestí, nej
častéji členové Karlovy univerzity. 

Potvrzuje. že bez jejich vedecké pomoci 
nemohlo by Slovensko dosáhnout nynéjšího 
stavu geologických výzkumu. a zvlášté oce
ňuje velmi dobrou spolupráci s českými geo
logy, jejich vedeckou zdatnost. všestrannou 
odbornou výši. progresivitu a kvalitní zpra
cování vedeckých úkolu. 

Profesor VolkoStarohorský popisuje velmi 
podrobné geologickou výzkumnou činnost a 
zásluhy českých geologú, pŕedevším akade
mika Radima Kettnera a jeho spolupracov
n íka profesora dr. Františka Vitäska. akade
mika profesora dr. Jaromíra Koutka a pro

fesora dr. Jana Eisnera. Sám byl spolupra
covníkom pracovní skupiny akademika Kett
nera. která objevila na Slovensku tatranské 
pŕíkrovy. hlavné v okolí Veporu. u Zvolena, 
v Liptove, na Orave a v Polsku. a pracovala 
též v okolí Javorové a Demänovské doliny. 
Profesor Kettner púsobil na Slovensku i jako 
vynikajicí praktický geológ, objevoval ne
rostné suroviny, navrhoval nové kameňolomy, 
vrtné práce, pracoval ve speleologických 
výzkumech. zvlášté v oblasti jeskynč Domice. 
Svým velkvm vedeckým rozhledem a nada
ním vytvoril charakteristickou výzkumnou 
geologickou školu. Rovnéž akademik profesor 
Koutek pomáhal svými výzkumy Slovenska 
v rámci Karpatobalkánské geologické aso
ciace i Matice slovenské v Martine. Také pro
fesor dr. František Vitásek se velmi zasloužil 
o speleologický výzkum Slovenska a se svou 
speleologickou skupinou z brnenské univer
zity pracoval zvlášté pri výzkumech jeskyné 
Chrámu slobody v Demänovské doline v ob
lasti Liptova. Profesor dr. Jan Eisner se pro
slavil archeologickým výzkumem Devína 
a jiných zajímavých lokalít Slovenska z pre
histórie této zeme. 

Profesor VolkoStarohorský byl jmenován 
vedeckým pracovnikem v geológii pro celé 
Slovensko, pusobil pri prospekci a výzkumu 
nerestných úžitkových surovín, ložisek uhli. 
nafty, plynú, asfaltu, antimonitu. zlata, že
lezných a medených rud. Záslužná jsou jeho 
díla o objevu jeskyne Okno a jiných speleo
logických lokalít a rovnéž špeciálni práce 
o nerostném bohatství Liptova. 

Již ve svvch studijních letech venoval se 
profesor VolkoStarohorský reambulaci star
ších geologických map. ješté z oblastí býva
lého Uherská, zúčastnil se vrtání artéských 
studní, balneologického výzkumu léčivých vod 
v oblasti Liptova, lázeňských a klimatiekveh 
míst této krajiny a jejich zdravotníckemu 
významu. Rovnéž se venoval problémom 
ochrany prírody, vymeroval oblasti rezervací 
a byl členem Československé skupiny kon
zervátorú krajiny. Ve speleologii Slovenska 
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má profesor Volko-Starohorský značné zá
sluhy: založil v Liptovském Mikuláši Múzeum 
Slovenského krasu a snažil se prosadit svým 
vlivem založení špeciálni vysokoškolské ka
tedry speleologie v Liptovském Mikuláši. kte
rá by obsáhla všechny speleologické výzkumy 
na území Slovenska. 

Profesor VolkoStarohorský byl aktivnim 
členení téméŕ dvaceti vedeckých instituci 

a společnosti. v nichž pracoval a publikoval 
své práce: jich počet dosáhl nékolika set. Za 
své obsáhlé celoživotní vedecké zásluhy ob
držel čtyŕicet pét vyznamenaní a jmenování. 
V pilné a neúnavné práci se dožil 97 let. 
Zemŕel dne 17. prosince 1977 v Bratislave 
a pochován byl ve svém rodišti, v Liptov
ském Mikuláši. 

Bŕetislav Tvrznik 
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