
 
 

Rozloučení s br. Zbyškem 
 

Vážení přítomní, blízcí a přátelé Zbyškovi, milé sestry a bratři! 
Připadl mi nelehký úkol rozloučit se s naším bratrem, který zesnul právě v tom krásném a pro většinu 
lidí jen radostí naplněném vánočním čase. Každé loučení je těžké. Odchod toho, s nímž nás pojilo 
dlouholeté upřímné skautské bratrství, toho, s nímž jsme sedávali pod hvězdnatým nebem u 
planoucího táborového ohníčku, s nímž jsme se snažili společně putovat vstříc vznešeným ideálům 
světového skautského hnutí, je pro nás jeho odchod o to těžší. 
Inženýr Zbyšek Pecha, skautským jménem Sova, se narodil 7. června 1927 v Brně. Od mládí se 
zajímal o přírodu a to bylo beze sporu příčinou toho, že se rozhodl pro studium na Vysoké škole 
zemědělské a lesnické v Brně. To mu jeho milovanou přírodu ještě více přibližovalo. Také skautské 
hnutí, pro něž je příroda přirozeným domovem, mu naplňovalo jeho zájem. 
Jako devítileté vlče se zúčastnil svého prvního skautského tábora u Nového Města na Moravě v roce 
1936. Jeho domovský oddíl byl v  Brně Žabovřeskách, kde byl nakonec zástupcem vedoucího 
brněnského 111. oddílu. Svou lásku k přírodě měl tak možnost přenášet i na jiné, na mladou generaci, 
pro niž často pronášel přednášky a také jim prakticky ukazoval nejrůznější dovednosti, s jeho láskou 
spojené. Sádrové odlitky stop zvěře, jichž měl ve svém bytě úctyhodnou sbírku, se staly jeho hlavní 
doménou. Za tuto činnost a další skautské aktivity se mu v roce 1992 dostalo ocenění členstvím 
v prestižním čestném Svojsíkově oddíle, které je chápáno jako jedno z nejvyšších skautských 
vyznamenání, byl též nositelem Řádu stříbrného vlka.  
Stal se dokonce na dlouhou dobu rádcem, tedy vedoucím činovníkem Jihomoravské družiny 
Svojsíkova oddílu. Pro ni a pro všechny další zájemce psal a vydával vlastním nákladem poštou šířený 
„občasník“ s názvem SKAUTSKÉ LISTY. 
Patřil k významným moravským publicistům, byl členem PEN klubu. Po 90. roce minulého století se 
zasazoval o důstojnější postavení Moravy ve státoprávním uspořádání republiky. Chápal historický 
význam této části českých zemí a těžce nesl, že její přínos našemu národu není mocnými adekvátně 
doceňován. Zbyšek Pecha odešel na věčnost o druhém vánočním svátku, v den památky na svatého 
Štěpána, 26. prosince 2016. Nechť je mu Pán milostivý ve svém Milosrdenství. 
 

Bratře Zbyšku, zanechal jsi hlubokou stopu v našich srdcích. Nejvyšší Pravda a Láska ať tě dál vede 
na věčné skautské stezce. 


