
Životopis 

Petra Kopečného 
 

Petr Kopečný se narodil 25. ledna 1946 v Londýně. Jeho otec, Václav Kopečný, 

byl vojákem za 2. světové války, kde bojoval proti Němcům.  Jeho biologickou 

maminkou byla Angličanka, se kterou se tatínek seznámil během 2. světové války 

v Británii. Pan Kopečný byl však vychováván svým tatínkem a nevlastní maminkou, 

Češkou. 

          Brzy po narození byl převezen do Československa, do Brna. Dětství prožil 

v brněnské městské části Černovice. Celkem navštěvoval 3 základní školy: Kneslova, 

Štolcova a Vojenská škola ve Starých Černovicích, která již nestojí. 

 Po základní škole začal studovat na gymnáziu na Táborské ulici. Po 

dostudování šel pracovat do Zetoru v Brně. Práce ale byla pro něho velmi namáhavá, 

a tak se rozhodl dodělat si vysokoškolské vzdělání. Šel tedy studovat ekonomii na 

Vysoké škole zemědělské v Brně, kterou v roce 1970 dokončil. Během studia na vysoké 

škole vydával státem zakázaný studentský časopis jménem Éčko. Časopis obsahoval 

mimo jiné kresby a články zaměřené proti Sovětskému Svazu.  

Dne 21. srpna 1969, kdy v Brně probíhaly demonstrace u příležitosti 1. výročí 

obsazení ČSSR, se Petr Kopečný s dalšími demonstranty střetli s policisty a milicionáři. 

Demonstranti po nich házeli kostky a policisté na ně stříleli. Toho dne byl na ulici Orlí 

během protestů zastřelen Stanislav Valehrach, který má dodnes na místě, kde byl 

zavražděn, pamětní desku. 

Během pobytu na vojně poznal svojí manželku, se kterou má jednu dceru. Také má 

malou vnučku. 

Zájem o historii se u něj objevil už v dětství, kdy ho začal zajímat život jeho otce 

za války. Ten mu ale moc informací nepředal. Rozhodl se tedy získat informace četbou 

a studiem historických knih a ty postupem času začal i sám psát, např. tituly Legenda 

bez legend či Deprese a naděje. 

Díky svému zájmu o historii, spolupracuje s černovickou pobočkou knihovny 

Jiřího Mahena a radnicí městské části. Je již více než 20 let černovickým kronikářem. 

Jeho „střípky“ můžeme najít i v černovických novinách. Životním krédem pana Petra 

Kopečného je: „Žijte, jak umíte“.   


