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_HELIODOR
PÍKA

JANA HORÁKOVÁ

* 3. lipiec 1897 Štítina koło Opawy
+ 21.czerwiec 1949 Pilzno-Bory
Heliodor Píka urodził się w rodzinie wiejskiego kołodzieja Ignácego. Rodzina była bardzo duża, miał ośmioro
rodzeństwa, ale troje zmarło wkrótce po urodzeniu.
W miejscowości Štítina Heliodor uczęszczał do szkoły podstawowej, a ponieważ miał bardzo dobre wyniki,
nauczyciel namówił rodziców, by pozwolili mu kontynuować naukę w gimnazjum w Opawie. W wyniku pogorszenia się warunków ekonomicznych ojciec w 1910 roku stracił pracę, przeżył załamanie psychicznie i musiał
poddać się długotrwałemu leczeniu. Mimo wielu wysiłków zmarł 6 grudnia 1914 roku, w czasie, kiedy miały
już miejsce pierwsze walki wojny światowej. Czeskie szkoły zamykano. Heliodor udał się do krewnych d
miejscowości Nový Bydžov, by pracować jako stażysta w aptece. W dniu 19 lipca 1915 roku zdał w tajemnicy
egzamin maturalny. W październiku został wcielony do mobilizacji jako tzw. jednoroczny ochotnik. Wstąpił
do służby w 15 pułku obrony lądowej w Opawie, gdzie przeszedł trzymiesięczne szkolenie na kadeta i otrzymał stopień podporucznika, a następnie pracował jako instruktor.
W czerwcu 1916 roku został wysłany na rosyjski front. Ale czescy żołnierze nie chcieli na froncie walczyć
przeciw Rosjanom i masowo uciekali. H. Píka dostał się nawet do rosyjskiej niewoli. Został wysłany do obozu dla więźniów Paratský závod, gdzie wstąpił do czechosłowackiej armii na obczyźnie. Następnie wysłany
do Žitomiru, skąd zgłosił się do Francji, gdzie następnie w Cognac stworzył 21 czechosłowacki Pułk Strzelców. H. Píka został oddelegowany do służby zdrowotnej. Z pułkiem przeszedł ciężkie walki w alzackich
pierwszych szeregach, w Szampanii, w obszarze Aisne oraz Terron, we wszystkich walkach wykazując się
wielką odwagą, męstwem i poświęceniem, ryzykował swoje życie i ratował rannych towarzyszy pierwszej
linii. Za swoją odwagę otrzymał wiele wyróżnień. 9 stycznia 1919 roku wrócił do ojczyzny.
W październiku 1919 roku został wybrany na skrócone studia w École spéciale militaire w Saint-Cyr. Podczas
studiów, z rozkazu ministra obrony (1 stycznia 1920), mianowany zawodowym oficerem. W sierpniu tego
samego roku ukończył studia i wrócił do 21. Pułku w Čáslavi. Na podstawie decyzji generalnego inspektora
armii czechosłowackiej przydzielony od października 1920 do powstającej Akademii wojskowej w miejscowości Hranice, gdzie pełnił funkcję instruktora przyszłych oficerów, a następnie wykładał o gazach. W 1922
roku został adiutantem dowódcy akademii w randze kapitana. W Hranicach poślubił Marię Sehnalovą, 28 lipca 1922 małżeństwu Píka urodził się syn Milan.
Ten materiał powstał w ramach projektu Historie inspirujących bohaterów naszych sąsiadów, wspieranego
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej w ramach projektu Forum Polsko-Czeskiego.

1

HISTORIA-WSPOLCZESNA.PL
Od sierpnia 1923 roku pracował w głównej siedzibie czechosłowackich sił zbrojnych. W 1926 roku został
wysłany na dwuletnie studia na Wyższej Szkole Wojennej (École supérieure de Guerre) w Paryżu. Po powrocie do Pragi, wstąpił do Lądowego dowództwa wojskowego, a w 1929 roku został ponownie przydzielony
do I działu organizacyjnego w sztabie głównym.
Dekretem ministra obrony od 1 września 1932 mianowany wojskowym attaché w Rumunii, z kompetencjami
również na obszarze Turcji. W czasie napiętej sytuacji gospodarczej i politycznej w latach 30. XX wieku w
Europie, funkcja ta była bardzo ważna, zwłaszcza ze względu na rosnącą liczbę państw sympatyzujących
z nazistowskimi Niemcami.
W 1937 roku H. Píka powrócił do sztabu głównego w Pradze, a jego zadaniem było rozwiązanie problemów
przemysłu wojennego w krajach Małej Ententy (Czechosłowacja, Rumunia i Jugosławia).
H. Píka nie pogodził się z Układem Monachijskim (30 września 1938), ani z ogłoszeniem Protektoratu Czech
i Moraw (16 marca 1939). 29 marca 1939 roku udał się do Rumunii. W Bukareszcie formalnie został dyrektorem administracyjnym fabryki broni Brno, aby uzyskać krycie dla swojej działalności w ruchu oporu.
Na początku kwietnia udał się do Francji i Wielkiej Brytanii. W Paryżu i Londynie omówił organizację czechosłowackiego ruchu oporu. E. Beneš za pośrednictwem Jana Masaryka wyznaczył go dowódcą ruchu oporu
na Bałkanach. H. Píka powrócił do Bukaresztu, podczas gdy w domu był już poszukiwany przez gestapo.
W Bukareszcie H. Píka zajmował się głównie wsparciem dla czechosłowackich uchodźców, na własny koszt
organizował ubrania, żywność, dokumenty i przy pomocy francuskich ambasad zapewniał im deportacje
do Francji i na Środkowy Wschód. Sam szukał odpowiednich przejść na granicy węgiersko-rumuńskiej. Z rumuńskich zakładów przeprowadził do krajów sojuszniczych ponad stu czechosłowackich techników zbrojnych. Wszystko to udało mu się dzięki kontaktom i znajomościom.
H. Píka stworzył na Bałkanach wojskowy oddział czechosłowackiego ruchu oporu o kryptonimie „Dora“, który
organizacyjnie należał do struktury czechosłowackiego wywiadu z centrum w Londynie. H. Píka w tym czasie
współpracował już z wywiadem radzieckim, a Dora była cennym źródłem informacji.
Ale sytuacja w Rumunii w 1940 roku pogorszyła się. H. Píka był śledzony przez niemieckich agentów, a władze niemieckie wielokrotnie żądały od Rumunii jego ekstradycji. We wrześniu 1940 roku doszło w Rumunii do faszystowskiego przewrotu, a do władzy doszła Żelazna Gwardia kierowana przez gen. Antonescu.
H. Píka znał go osobiście i mimo, że Antonescu pozwolił mu i jego grupie na dalszy pobyt w Rumunii, warunki
jego pracy wyraźnie się pogorszyły i Píka zdecydował, że cała grupa opuści Rumunię.
12 października 1940, w trakcie przygotowań do wyjazdu, płk. Píka i jego współpracownicy zostali aresztowani przez członków Żelaznej Gwardii. Po trzech godzinach na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych, byli
zwolnieni, a dwa dni później, dzięki znajomościom Píki, pozwolono im potajemnie opuścić port w Konstancy
i udać się do Istambułu. Tam Píka, jako szef wywiadu, miał kontynuować swoją działalność informacyjną,
zgodnie z zaleceniami ministra obrony narodowej Sergeja Ingra. W Stambule nawiązał kontakt z dowódcami wojskowymi ZSRR. Po wyjaśnieniu stanowisk i umowie z czechosłowackim rządem na uchodźstwie, 22
kwietnia 1941 roku udał się do Moskwy jako polityczny i wojskowy pełnomocnik czechosłowackiego rządu.
Zadaniem jego grupy było zebranie informacji na temat działalności Niemiec, wspieranie sabotaży w Protektoracie, wybór odpowiednich miejsc do lądowania paralotni. W tym czasie płk. Píka był jedynym przedstawicielem Czechosłowacji w ZSRR. Po ataku Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 oficjalnie ustanowiono w
ZSRR czechosłowacką misję wojskową z pułkownikiem Píką na czele, z kompetencjami obejmującymi także
obszar Turcji.
W dniu 18 lipca 1941 roku została podpisana czechosłowacko-sowiecka konwencja, a 27 września 1941 płk.
H. Píka i gen. Vasilevskij podpisali Wojskową umowę między naczelnym dowództwem ZSRR, a naczelnym
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dowództwem Czechosłowacji, co pozwoliło na budowę i organizację czechosłowackich oddziałów wojskowych w ZSRR. W związku z organizacją oddziałów wojskowych H. Píka możliwie dokładnie przeanalizował
sytuację czechosłowackich obywateli w sowieckich obozach pracy, a także sytuację Podkarpackich Rusinów
w sowieckich łagrach. Uratował od śmierci tysiące ludzi dzięki niestającej interwencji u władz sowieckich
i egzekwowanie ich zwolnienia z obozów pracy oraz umożliwienie przystąpienia do czechosłowackich oddziałów wojskowych.
Do wyzwolonej ojczyzny gen. Píka powrócił w czerwcu 1945 roku, pierwszy rząd Frontu Narodowego powierzył mu funkcję podnaczelnika sztabu generalnego i został awansowany do stopnia generała dywizji. Jego
zadaniem były przede wszystkim stosunki z przywódcami wojskowymi obcych państw. W związku z tym
w 1946 roku wziął udział w konferencji pokojowej w Paryżu. Potem został zastępcą naczelnika sztabu armii
i członkiem Wojskowej rady doradczej. Już w tym czasie był śledzony na rozkaz naczelnika sztabu 5. Oddziału B. Reicina.
Po komunistycznym zamachu stanu w lutym 1948 H. Píka, jako jeden z pierwszych, stał się ofiarą wojskowych czystek, jego i 26 innych generałów, 370 oficerów i żołnierzy usunięto z urzędu, wysłano na urlop, a następnie na emeryturę. W tym czasie był już chory, 9 marca hospitalizowany w szpitalu wojskowym, oczekiwał
na operację pęcherzyka żółciowego. Pracownicy 5. Oddziału zakwaterowali się w pokoju obok i nieustannie
pilnowali H. Píki.
5 maja 1948 Heliodor Píka został wywieziony ze szpitala przez pracowników wywiadu obrony do konspiracyjnej willi przy ul. Dělostřeleckiej. Już następnego dnia rozpoczęto przesłuchania, które miały zmusić
H. Píkę, by przyznał się do długotrwałej współpracy z brytyjskim wywiadem Intelligence Service. H. Píka, który konsekwentnie postępował w zgodzie z instrukcjami oraz rozporządzeniami ministra obrony narodowej,
gen. Sergeja Ingra oraz prezydenta Edvarda Beneša, stanowczo odmówił przyznania się do winy.
Mimo to, 12 maja 1948, szef sztabu generalnego ministerstwa obrony narodowej, gen. Bohumil Boček, przekazał do prokuratora wojskowego płk. J. Vaňka, oskarżenie spisane na podstawie zmyślonego podejrzenia,
że H. Píka już od 1940, kiedy przebywał w Stambule, następnie przez cały okres jego pobytu w Związku
Radzieckim, a także po zakończeniu II wojny światowej, systematycznie działał na niekorzyść interesów
Czechosłowacji. Następnego dnia prokurator wojskowy nałożył na H. Píkę areszt. Jego obrońca Václav Kaiser złożył w lipcu wniosek na abolicję – wstrzymanie postępowania karnego na mocy amnestii deklarowanej
po wyborze na prezydenta Klementa Gottwalda. Miesiąc później wniosek został odrzucony, ponieważ minister obrony narodowej nie znalazł żadnego powodu, by więźnia ułaskawić.
Przesłuchania zakończono 17 listopada 1948. Wtedy H. Píka był więziony w więzieniu Sądu Krajowego
na Pradze-Pankrac. Nadal przesłuchiwano świadków, którzy zostali zmuszeni do świadczenia pod przymusem i groźbą prześladowań.
27 grudnia 1948 roku prokurator gen. Jan Vaněk wysłał do Trybunału Stanu oskarżenie Prokuratury w Pradze, która oskarżyła gen. H. Píkę o zdradę wojskową, przestępstwo nadużycia władzy urzędniczej i przestępstwo niezgłoszenia karnych instytucji. Generał Píka był przekonany o swojej niewinności i o tym, że będzie
mógł bronić się w sądzie, gdzie udowodni swoją niewinność. Rozprawę w Sądzie Apelacyjnym ustalono na 26
stycznia 1949.
W tajnym procesie, bez przesłuchania ani jednego świadka, Sąd Apelacyjny skazał 28 stycznia 1949 roku generała Heliodora Píkę na wykluczenie z armii, utratę medali i karę śmierci przez powieszenie. Sąd również nie
dopuścił do ułaskawienia przez prezydenta. Zażalenie jego zwolenników odrzucono i nie przedstawiono prezydentowi Klementowi Gottwaldowi błagalnej prośby o ułaskawienie od syna Milana, z kwietnia 1949 roku.
Odrzucono kolejną prośbę adwokata Váhaly. 7 marca przeniesiono gen. H. Píkę do więzienia w Pliźnie-Bory.
R. Váhala wysłał telegramem prośbę o ułaskawienie w dniu 20 czerwca, ale bez efektów. W tym dniu przybył
do Pilzna do Heliodora Píky płk. O. Matoušek i ogłosił, że egzekucja będzie przeprowadzona następnego
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dnia o 6:00 rano na dziedzińcu więzienia. Ostatnią noc Heliodor Píka spędził z synem Milanem, jego żoną
i prawnikiem Váhalem, napisał dwa listy pożegnalne, ponownie ogłosił, że jest niewinny i otrzymał ostatnie
namaszczenie od księdza Antonína Doležala. Obrońca Váhal po wykonaniu egzekucji prosił w imieniu rodziny
o wydanie zwłok do pochówku, ale wniosek ten został odrzucony.
Dopiero 10 września 1966 żona i syn mogli złożyć wniosek o rehabilitację na podstawie zarzutów o naruszenia prawa. 13 maja Wyższy Sąd Wojskowy w Příbrami dopuścił do odnowienia procesu. To otworzyło drogę
do pełnej rehabilitacji Heliodora Píky. W dniu 13 grudnia 1968 roku przewodniczący Wyższego Sądu Wojskowego, płk. František Helešic wydał wyrok, który całkowicie uniewinnił Heliodor Píkę.
Imiona Heliodor Píki mają ulice w Pradze, Brnie, Ołomuńcu i Ostrawie oraz park w miejscowości Česká Lípa.
Jego imię w swojej nazwie przypomina również 53. Pułk badań i elektronicznej walki w Opawie.
8 stycznia 1992 prezydent republiki nadał Heliodorowi Píce odznaczenie rangi generała armii in memoriam.
Historia życia Heliodora Píky to opowieść o dzielnym człowieku, którzy nigdy nie zdradził swoich ideałów,
nigdy nie stał przeciw swoim zasadom. Jest to opowieść o dumnym i odważnym mężczyźnie, który do ostatnich sekund przedkładał interesy narodu nad życie osobiste, a swą wiarę w sprawiedliwość i dobroć przeciwstawił komunistycznej maszynerii, oddając za nie nawet swoje życie.
Jest to również opowieść o nienaruszalnych więzach rodzinnych, o niezmierzonej miłości żony Marii i syna
Milana, którzy przez całe życie walczyli o oczyszczenie nazwiska męża i ojca.
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