
Životopis 

Ing. Dr. Jaroslav Pospíšil (Ph. D.) Eq.M

- soudní znalec pro obor ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací na lesní 
pozemky a lesní porosty, škody na lesních porostech, škody na zvěři a lovecké 
trofeje, 

- soudní znalec pro obor lesní hospodářství v odvětvích myslivosti a dříví - těžba, 
- poradce ředitele Národního zemědělského muzea Praha pro otázky historických 

lesnických a mysliveckých expozic. 

Narozen. 27. června 1953 V Rajhradě u Brna, okres Brno-venkov 

Původ: pochází ze starobylého moravského rodu vladyků Pospíšilů Postřelmovských, 
od r. 1650 rytířů z Heydeldorfu (a na Heydelbergu) 

Vzdělání:     Lesnické odborné učiliště Lesonice - učební obor lesař   1968-1969 
Střední lesnická technická Škola Hranice na Moravě   1969-1973 
VŠZ v Brně-lesnická fakulta-lesní inženýr   1977-1983 
(dálkové studium) 

Postgraduální studia: 
1. Univerzita Karlova, pedagogická fakulta, jazyková a společensko-vědní příprava čs. 

expertů do zahraničí - šesti semestrové studium ukončeno 1988. (JASPEX) 
2. Vysoká skok zemědělská Brno,  lesnická fakulta, ústav myslivosti - čtyř 

semestrální studium „Myslivost v ČSFR a v zahraničí" 1990 - 1992. 
3. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, lesnická fakulta, ústav 

myslivosti - doktorandské studium. 

Obhájení práce:     

Vnější a vnitřní projevy podmínky lesnické a myslivecké činnosti na historickém území 
Čech, Moravy a Slezska. 

Zaměstnaní: 

od r. 1973 různé funkce technicko-hospodářské u podniku Jihomoravské státní lesy 
Brno 

1973 výpomocný lesník - Lesní závod Lomnice u Tišnova - polesí Lysice 
1975-1978 Lesní závod Kuřím, manipulační mistr DMS Tišnov 
1971-1981 Lesní závod Kuřím, samostatný technik výroby, TDS Tišnov 
1981 – 1989  samostatný, později vedoucí odborný referent podnikové ředitelství JmSL 

Brno 
1989-1994 VŠZ v Brně, lesnická fakulta, nejdříve odborný asistent, později 

pracovník pro vědu a výzkum (katedra světového a obecného lesnictví a 
myslivosti, později ústav myslivosti) 

od 1.4.1994 podnikatel, majitel rodinné firmy registrované ochranou známkou 
„SILVAJAGD" - spolu s rodinnými příslušníky, manželkou a dvěma syny 
- vývoj, výroba a velkoobchod lesnických a mysliveckých oděvů, obuvi, 

doplňků a potřeb (druhá ochranná známka „ z Heydeldorfu") 



Záliby:   

historie lesnictví a myslivosti, genealogie, heraldika 

27. 6. 1999 - Čestný člen Společenství Moravských rytířů Sv. Rostislava 

15.4. 2000 - Řádný Člen Společenství Moravských rytířů Sv. Rostislava 

15.4. 2000 - Zvolen Mistrem Kapituly Společenství Moravských rytířů Sv. Rostislava 
Equitum Moraviae - Moravský rytíř 

4.7.2002 – pasován  a následně zvolen zastupujícím Velmistrem  a Moravským zemským 
mistrem Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana 
s právem užívat titul Jeho Excelence. 
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