Za naším Petrom.
S hlbokým zármutkom oznamujeme geologickej spoločnosti, že nás opustil dňa 24.5.
2020 náš Peter Reichwalder, emeritný predseda Slovenskej geologickej spoločnosti.
Doc. RNDr. Peter Reichwalder, CSc. patril medzi najvýznamnejších popularizátorov
geológie na Slovensku. Za všetky popularizačné geologické práce stačí uviesť jeho autorstvo
úspešného prírodovedeckého filmového seriálu Geológia Západných Karpát, ktorú režíroval
v spolupráci so Slovenskou televíziou a s Poľskou televíziou. Peter bol prirodzenou autoritou
v slovenskej geologickej komunite a za jeho prácu v prospech geológie a rozvoj vedy na
Slovensku bol ocenený Slávikovou medailou, Kettnerovou medailou, medailou Univerzity
Komenského, Andrusovou medialou Prírodovedeckej fakulty UK a Zlatou medailou Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra. Peter sa narodil v roku 1941 v Krompachoch.
Priemyselnú geologickú školu v Spišskej Novej Vsi úspešne ukončil v roku 1959. Vysokú
školu ukončil na Prírodovedeckej fakulte UK, odbor základná geológia v roku 1964. Po
skončení vysokoškolského štúdia nastúpil v roku 1964 do zamestnania na Uránový prieskum,
závod Spišská Nová Ves, v tom istom roku prešiel na pracovisko Geologický ústav Dionýza
Štúra v Bratislave. Kandidátsku dizertačnú prácu "Geologická stavba juhovýchodnej časti
paleozoika Spišsko-gemerského Rudohoria obhájil v roku 1970. V rokoch 1970 až 1971 bol
vedúcim oddelenia paleozoika GÚDŠ. V rokoch 1971-1975 bol na zahraničnej expertíze v
Zambii (Geological Survey of Zambia, Lusaka). V rokoch 1977-1986 zastával funkciu
námestníka riaditeľa pre výskum GÚDŠ. V roku 1986 bol menovaný za docenta a odišiel
pracovať na Katedru geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK, kde sa stal
vedúcim katedry až do roku 1990. V rokoch 1988-1989 bol vyslaný ako expert OSN na
projekte UNDP v Etiópii. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa venoval predovšetkým
komplexnému geologickému výskumu a geologickému mapovaniu paleozoika a mezozoika v
oblasti Spišsko-gemerského Rudohoria a Slovenského krasu, štruktúrne-geologickým a
tektonickým analýzam a syntézam v oblasti vnútorných Západných Karpát. Medzi prvými
aplikoval poznatky tektoniky litosférických dosiek pri rekonštrukcii geologického vývoja a
paleotektoniky v oblasti gemerika a meliatika. Detailne rozpracoval najmä problematiku
juhogemeridného mladšieho paleozoika a vysokotlakové horninové asociácie spájané so
subdukčno-akréčnymi procesmi uzatvárania sedimentačného priestoru meliatika. Venoval sa
aplikáciám metód diaľkového prieskumu Zeme pri regionálne-geologickom a tektonickom
výskume a zostavovaní geologických máp z územia Slovenska i počas expertíznych prác v
zahraničí. Je spoluautorom prvej kozmotektonickej mapy strednej a východnej Európy. Jeho
vedecké práce sú sumarizované v 65 vedeckých článkoch, v 8 vedeckých geologických
monografiách, 6 geologických mapách a v 3 vysvetlivkách ku geologickým mapám v mierke
1: 50 000.
Peter Reichwalder bol aktívnym členom výboru Slovenskej geologickej spoločnosti
v rokoch 1981 až 2005. V rokoch 1994 až 2001 zastával funkciu predsedu Slovenskej
geologickej spoločnosti.
Česť jeho pamiatke!
Slovenská geologická spoločnosť

