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Vladimír Tesař 
Narozen 13. 7. 1933 v Němčicích, okr. Blansko.  V roce 1955 

absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. 

Po krátké praxi u Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů nastoupil 

v r. 1957 do Výzkumné stanice v Opočně. Záhy se orientoval na 

výzkum vlivu znečištění ovzduší na les. Na toto téma zpracoval 

také kandidátskou disertační práci Studie o účinku kysličníku 

siřičitého v ovzduší na porosty smrku (1969). Významně přispěl k 

řešení problematiky imisních škod v lesních porostech v 

Jestřebích horách na Trutnovsku a později v Krušných horách. V 

roce 1986 odešel na Lesnickou fakultu do Brna jako pedagogický 

pracovník katedry pěstění lesů. V současnosti, již jako penzista, 

spolupracuje s Odborem ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva 

Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Člen redakční rady 

Lesnické práce. Zakládající člen a a první předseda Pro Silva 

Bohemica (1990 – 2005). 



Jiří Truhlář 
Narozen 2. 9. 1933 v Horních Bojanovicích, po měšťanské škole 

ve Velkých Pavlovicích se stal studentem reálného gymnázia v 

Hustopečích a obchodních akademií v Břeclavi a Zlíně. Tato 

studia ukončil v roce 1951 maturitou v Praze. V roce 1955 

absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. V 

letech 1956-1960 pracoval jako zařizovatel v Ústavu pro 

hospodářskou úpravu lesů ve Žďáru nad Sázavou, následně v 

období 1961-1963 v Brně. Zde se podílel na hospodářské úpravě 

lesů Školního lesního závodu VŠZ v Brně. Počátkem roku 1964 

přichází na dnešní Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 

MZLU v Brně do funkce vedoucího účelového oddělení a později 

zástupce ředitele. V tomto zařazení aktivně pracoval až do konce 

roku 1999, kdy předal štafetu svým nástupcům. Prosazoval 

ekologicky únosné obhospodařování lesních porostů s 

omezením holosečí, s využíváním přirozené obnovy a tvorbou 

smíšených porostů. Proto není náhodou, že se ztotožnil s 

myšlenkami, které prosazuje hnutí Pro Silva Bohemica, na jehož 

činnosti se dosud aktivně podílí. 



Jan Metzl 
Narozen 22. 12. 1938 v Praze. Po maturitě v r. 1958 na Střední 

lesnické škole v Hranicích nastoupil na LZ Trhanov. Po vojně v r. 

1961 přešel do Jeseníků na LZ Krnov jako technik na polesí 

Ježník. Brzy se zde stal polesným a také založil rodinu. Na polesí 

Ježník zavedl podrostní hospodářství a mimo jiné založil mnoho 

jedlových a bukových kotlíků, které přečkaly normalizační dobu a 

jsou dnes začleněny ve výtečně obhospodařovaných lesích 

města Krnova. Po roce 1968 musel z funkce polesného odejít a 

byl přijat jako manipulant na dřevoskladu sousedního LZ Město 

Albrechtice. Zde se opět brzy stal polesným na polesí Holčovice, 

avšak opět zasáhla politika, a tak jeho kariéra polesného 

definitivně skončila a následovaly různé technické funkce na LZ. 

Nové plodné období začalo pro J. Metzla po roce 1990 a 

zejména po založení LČR. Jako jeden z nemnohých absolventů 

zkoušky pro odborné lesní hospodáře z 60. let, kteří ještě po 

revoluci byli v činné službě, se stal lesním správcem na horské 

LS Karlovice ve Slezsku. Zde inicioval výraznou změnu 

hospodaření směrem k přírodě blízkým způsobům a vychoval v 

tomto duchu řadu revírníků. Je dlouholetým členem PSB. 
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