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Odišiel RNDr. Ivo RYCHLÍK
(*1952 – †2011)
Koncom roka 2011 (26. novembra) nás opustil
kolega, priateľ, entomológ Ivo Rychlík.
Narodil 30. júla 1952 v Bardejove. Vo Vysokých
Tatrách chodil do základnej školy, neskôr po 12
rokoch sa rodina odsťahovala do Bardejovských
kúpeľov. Strednú všeobecnú školu navštevoval
v Bardejove, kde v roku 1970 zmaturoval. Už ako
študent gymnázia sa venoval poznávaniu prírody
a najmä chrobákov. Zbiera, určuje a svoj profil si
zdokonaľuje na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Diplomovú prácu
spracoval na tému „Chrobáky v NP Slovenský raj“.
Po absolutóriu zostal na fakulte ako odborný asistent
(1977-1983). Zapojil sa do riešenia plánov
základného výskumu: Malé Karpaty, Rozsutec,
vodné dielo Sereď, niva rieky Moravy, monitoring hmyzu na Dunaji, Malá Fatra.
Jeho prvé práce boli venované faune chrobákov okolia Dunaja pri Bratislave.

Stretnutie pri príležitosti 92. narodenín Prof. Korbela – Devínska Kobyla, 8.VI.2004
(zľava: I. Rychlík, L. Korbel, O. Majzlan, J. Čarnogurský)
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Ivo pracoval v rôznych inštitúciách: Unigal (1983-1988), Katedra psychológie
Filozofickej fakulty UK (1991-2001), Hydinársky kombinát Ivanka pri Dunaji (20012002), Omega plus s.r.o. (2002-2005). V roku 2008 nastúpil ako kurátor
entomologických zbierok do zoologického oddelenia Slovenského národného múzea
v Bratislave.
Ivo Rychlík bol od roku 1974 členom Slovenskej entomologickej spoločnosti
pri SAV. Aktívne pôsobil aj ako člen výboru, zúčastňoval sa mnohých vedeckých
stretnutí a terénnych exkurzií. Výsledkami svojej výskumnej práce významne
obohatil poznanie fauny Slovenska. Priniesol množstvo cenných údajov z mnohých
území Slovenska.

Účastníci Koleopterologického kolokvia 2002 (Ivanka pri Dunaji)
(zľava: O. Šauša, I. Rychlík, P. Šomody, M. Holecová, R. Štefanovič, L. Korbel,
D. Čatloš, J. Cunev, I. Okáli, S. Kalúz, M. Štrba)

Strávili sme spolu veľa času pri spracovávaní chrobákov a písaní článkov.
Spolu sme budovali zbierku, ktorá môže byť základom porovnávacej zbierky
chrobákov Slovenska. Vždy som u neho obdivoval obrovský cit pre detaily,
mikroskopické znaky, zmysel pre presnosť. Tieto vlastnosti ho stavali do pozície
uznávaného determinátora slovenskej fauny chrobákov, ale aj európskej fauny najmä
čeľade Scarabaeidae. Pravidelne sa s ním stretávali kamaráti na mesačných
stretávkach, vždy v posledný štvrtok mesiaca. Tu bol diskutérom na rôzne témy
a nekompromisný kritik pomerov v druhovej ochrane hmyzu a ochrane biotopov.
Slovenská komunita entomológov stráca v osobe Iva Rychlíka osobnosť, odborníka,
špecialistu na viaceré skupiny chrobákov.
Oto MAJZLAN
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