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K sedmdesátinám RNDr. Ivana Löbla

Ivan Löbl 70 years old

Ivan Löbl se narodil 20. května 1937 v Bra-
tislavě. Obecnou a povinnou střední školu absol-
voval v Praze a ve Dvoře Králové nad Labem, kam 
byl přestěhovaný s matkou rozhodnutím policie. 
Po skončení povinné školní docházky pracoval 
od roku 1952 do roku 1955 jako dělník v textil-
ních a v chemických továrnách (Juta 03 a Tiba-
Vorlech ve Dvoře Králové nad Labem), od léta 
1954 do léta 1955 žil v Hradci Kralové a pracoval 
ve Fotochemě. V létě roku 1955 se přestěhoval 
do Bratislavy, kde v roce 1957 odmaturoval 
na Jedenáctileté střední škole v Krasnanech. 
Po maturitě zůstal téměř dva roky bez zaměstnání, 
protože si ho nikde netroufali zaměstnat z politic-
kých důvodů kvůli odsouzenému otci.

Od roku 1959 do roku 1962 pracoval jako 
preparátor v Okresním muzeu v Trnavě. Měl 
štěstí na svého vedoucího. Byl jím znamý ichtyo-
log Juraj Holčík, žák Oty Olivy. V této době si 
odsloužil i základní vojenskou prezenční službu. 
Další jeho kroky směřovaly na Přírodovědeckou 

fakultu Komenského univerzity v Bratislavě, kde také krátce po dokončení dálkového studia 
v letech 1962 až 1968 obhájil doktorát. V době vysokoškolských studií pracoval jako asistent 
v Entomologickem oddělení Slovenského narodního muzea v Bratislavě. Emigrace na podzim 
roku 1968 rozhodla o jeho dalším pracovním působišti. Na více než třicet let se jím stalo Mu-
séum d’histoire naturelle v Ženevě, kde působil v letech 1968 až 1992 jako vědecký pracovník 
a od roku 1992 jako vedoucí entomologického oddělení. Spolupracoval také s Ženevskou 
univerzitou. Vedl zde i jednu doktorskou práci. Od června roku 1999 je v penzi.

O hmyz se začal zajímat již jako dítě a ve dvanácti letech začal se sběrem brouků a motýlů. 
Velký vliv na něj mělo seznámení v Hradci Kralové s Alešem Smetanou, od něhož získal 
první odborné podněty a se kterým absolvoval četné exkurze po Čechách a na Slovensku. 
V 50. letech se jeho dalšími učiteli stali Jan Roubal, Jan Obenberger, Vladimír Balthasar 
a další významní entomologové. V roce 1955 se stal členem Československé společnosti 
entomologické, přičemž původní členský průkaz číslo 388 stále ještě vlastní. 

A jeho odborný zájem? Nejdříve to byl všeobecný zájem o brouky České republiky 
a o faunistiku, od roku 1959 převládl speciální zájem o čeleď Pselaphidae a poněkud poz-
ději o čeleď Scaphidiidae (dnes jsou obě tyto skupiny řazeny jako podčeledi drabčíkovitých 
(Staphylinidae)). Za brouky a poznáním přírody procestoval téměř všechny země střední 

Doma v Ženevě (2002). (Foto Daniel Löbl)
At home in Geneva (2002). (Photo Daniel Löbl)


