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Bioklimatolog Vladimír Krečmer vzpomíná na pestrý život spojený s vědou
Bioklimatolog a jeho životní pouť lesnickým výzkumem. To je název knihy Ing. Vladimíra Krečmera, CSc.,
dlouholetého vědeckého pracovníka Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., jenž ve
svých 90 letech sepsal své vzpomínky nejen na svoji bohatou profesní dráhu, ale i na pestrý a velice
zajímavý soukromý život. Tyto dvě strany jedné mince se velice úzce prolínají celým jeho životem. V téměř
třísetstránkové publikaci autor vzpomíná na bezstarostné dětství v mladé Československé republice,
nelehké dorůstání za časů protektorátu, kdy gestapo zatklo jeho otce – legionáře z 1. světové války a
důstojníka Československé armády, studia na gymnáziu a na vysoké škole, vědeckou profesi a rodinné
zázemí. Rodina pro něj byla nesmírně důležitá a v manželce Máše našel velkou oporu. Přírodní vědy,
zejména meteorologie a také astronomie, kterými se začal zabývat již jako školák, se staly jeho celoživotní
zálibou a určily jeho dráhu vědce, uznávaného bioklimatologa a hydrologa. Barvitě popisuje svoji nelehkou
pouť, protkanou střety s komunistickou ideologií, která pronikla ve velkém i na pole vědy a výzkumu. Po
ukončení studií Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství při ČVUT v roce 1951 nastoupil do
tehdejšího VÚLH. Ve své knize popisuje, jak zde budoval Laboratoř lesnické klimatologie a pokusné plochy
Bědovice, Šerlich a Želivka. První dvě ve spolupráci s doc. Ing. Vladimírem Peřinou, CSc., vedoucím
Výzkumné stanice Opočno, s kterým ho pojila jak
práce, tak dlouholeté přátelství. Prací na
společném velkém vědeckém projektu se
připojili k evropské, mezinárodně podporované
snaze o přeměnu lesních monokultur. Vladimír
Krečmer ve výzkumném ústavu pracoval téměř
40 let. Zabýval se zde užitou mikroklimatologií,
environmentálními funkcemi lesa v krajině a
usiloval o ustavení lesnické bioklimatologie jako
vědního oboru. Ve své biografii vzpomíná na
setkávání a spolupráci s významnými světovými
vědci a na cesty za nimi. Po odchodu z VÚLHM
se věnoval problematice lesní a environmentální
politiky. Předsedal České bioklimatologické
společnosti a Národnímu lesnickému komitétu.
Je to čestný člen České akademie zemědělských
věd a odborných společností. Bohatá je i jeho
publikační činnost, jak v podobě článků do
vědeckých periodik, tak významných monografií.
K nim v roce 2018 přibyla výše zmíněná
biografie, vydaná VÚLHM, v. v. i.
Knihu lze
centru.
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