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Přílohy 

Příloha č. 1: Píkův dopis na rozloučenou 

Milovaní, nejdražší,  

Před strašně a hrůzně tragickými okamžiky stojím klidný, vyrovnán s čistým svědomím 

a vědomím, že – přes mnohé chyby – jsem své povinnosti plnil co nejsvědomitěji a co 

nejpoctivěji. Jsem přesvědčen, že nejde o justiční omyl, vždyť vše je tak průhledné – že 

jde však o politickou vraždu, přece však rád přinesu tuto násilnou oběť, bude – li sloužit 

k uklidnění v národě, k jeho sjednocení. Není ve mně zloby, nenávisti ani 

pomstychtivosti, snad toho moji protivníci chtějí využít k dosažení jednoty, - studí mne 

však hořká lítost nad tím, že zmizela spravedlnost, pravda, - snad jen dočasně – a šíří se 

nenávist, mstivost, zmizel smysl pro snášenlivost, pro svobodu myšlení a projevu. Jen 

lehce se pravda úplně překroutila v pravý opak a není dovoleno dáti jediného svědectví 

a důkazu k obohacení pravdy. Je mi líto, že strach ovládl většinu lidí a že se neodvažují 

říci pravdu neb alespoň neříci vyloženou lež buď z donucení nebo z konjunkturismu. 

Kam že zmizela poctivost a odvaha? Kam zmizela naše „credo“ – zděděné od M. J. 

Husa a T. G. Masaryka – které jsme tak hrdě sobě i světu připomínali? – pravdu! Je to 

soumrak národního svědomí nebo už temno svobody a lidských práv? Ne, nemohu 

uvěřit, neboť génius národa je věčný, přetrvá i bouři a nedá zahynouti!  

Netruchlete pro mne, svědomí mne nehryže, netrpím příliš pod krutou ranou osudu. 

Myslím na Vás, moji nejdražší, myslím i na dobré a věrné přátele, myslím na celý 

národ, který již tolik vytrpěl, jemu třeba klidu k posílení, neboť bude stále vysazen 

nebezpečí. Náš malý národ bude věčně sousedit s nebezpečím 80 milionům Němců, 

proto si nesmíme dovolit vnitřní rozkol, rozbroje, nesnášenlivost a nové Lipany.  

Jen úcta k mínění druhého, vzájemné pochopení, svoboda přesvědčení jak 

náboženského, tak politického může udržeti jednotu a svornost národa a tím jeho sílu. 

Toto musí býti cílem všeho vašeho snažení, přesvědčujte k dobré vůli, sjednocujte. Věci 

národa, jeho blahobytu a bezpečnosti jsou společné všem, v tom se vždy shodnete. 

Může to být i formou politickou, v plné rovnosti všech zajistit štěstí a blahobyt národa. 

Může to být i formou a cestou komunismu, který je ideově nejvýše, je však podmíněn 

vysokou morálkou, uvědoměním každého jednotlivce, že je jeho přirozenou a nejvyšší 

povinností nezištně pracovat pro celek, dát všechny síly i duševní schopnosti a mravní 
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hodnoty do práce pro všechny. K tomu je však lidi ještě hodně a hodně vychovávat, než 

dojdeme k uskutečnění největšího pokroku. Zdaří se to, věřím, ale jen výchovou, nikoliv 

násilím. Pokrok je nezadržitelný, je to zákon přírody, zdokonalování, věřím v úspěch 

evoluční, výchovou. Ostatně forma politická není nezaměnitelná, režimy žijí a mizí, jen 

národ je věčný.  

Pokud jde o můj „zločin“, který mám smýt krví, věřte, že v těchto tragických dnech 

nezatěžuji svědomí hříchem a lží, když Vám pravím, že jsem zcela nevinen a že se za 

mne nemusíte stydět. Vězte, že jsem obhajoval ze všech sil, všemi použitelnými 

prostředky a schůdnými cestami svůj národ, náš stát a jeho nezávislost, a že jsem se 

vystříhal všeho, co by mohlo národu a státu uškodit. Ve válce jsem se snažil sjednotit 

veškeré úsilí všech proti hitlerismu, aby národ byl co nejrychleji osvobozen. Spojil jsem 

se se všemi, kteří nám v tomto úkolu pomáhali. Řešit věci vnitřní a stranické politiky 

jednak nepříslušelo vojákům, nýbrž národu doma, jednak nesměli jsme se tím oslabovat 

a rozpolcovat. Věřil jsem prezidentu republiky, plnil jsem rozkazy vlády a nadřízených 

– jako poctivý voják, jenž měl to štěstí svobodně bojovat za ujařmený národ. 

Dokumenty, svědkové a historici později jasně dokáží, že jsem pro urychlení 

spojeneckého vítězství přispěl měrou nemalou, že jsem udržoval víru v Sov. svaz a jeho 

vítězství po celou válku a první dvě léta jediný snad vůbec, v době, kdy celý svět nevěřil 

a očekával zhroucení SSSR. Když moje předvídání se vždy vkritických dobách splnila, 

nabývali ve spojeneckém světě taktéž důvěry a účinně Sov. svazu pomáhali. Historie se 

nedá lehce zfalšovat.  

Dále mně věřte svatě, že to, co mi vytýkají za velezradu, bylo moje úsilí rozbít pomluvy 

a válečnou psychózu, hájil jsem sov.svaz i ČSR, jejich mírumilovnou politiku, že jsem 

šířil důvěru k nám i k našemu socializačnímu programu, že jsem šířil ovzduší důvěry 

nutné pro mezinárodní porozumění, pro vzájemnou úctu mezi národy a pro zachování 

míru, a vystříhal jsem se všemu, co by mohlo poškodit zájmy státu. Nedorozumění mezi 

národy a válka – toť největší zlo, které přináší nenahraditelné ztráty, často zkázu i vítězi. 

Válka je odůvodněna jen pro záchranu národní svobody, pro obranu nezávislosti, k 

obraně existence národa.  

O procesu vám jednou poví obhájcové, nechci se zde zabývat tendenčností, snad mstou, 

buďte přesvědčeni, že jsem jen pro národ, pro celek žil, věřte, že i v přesvědčení – že 

přináším oběť svému národu – že klidně budu umírat.  
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Nejdražší moji, ženo Milko, dceruško Táničko a synu můj Milane, odpusťte mi, že jsem 

se málo staral o vás, když jsem se domníval býti ve službách celku. Osud vám to 

vynahradí, nezoufejte a neplačte, - věřte. Rozsévejte snášenlivost a lásku mezi lidem. 

Jedině proti vám jsem se prohřešoval, když jsem vás zanedbával.  

Drahý můj synu, služ věrně našemu národu, buď člověkem, to je, buď dobrým k lidem, 

buď pojítkem v nedorozuměních, snaž se odvrátit rozkol. Buď laskavý a pomáhej lidem, 

ale věnuj se více rodině, než jsem to dělal já, neboť dnes všichni za mne nevinně trpíte. 

Prosím, prosím, odpusťte mi. Líbám vás všechny vroucně a horoucně, jen se pro mne 

netrapte.  

Váš Hela, otec.  
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Příloha č. 2: osobní přání Milana Píky do nového roku datované k lednu 2006 

(obrázek) 

 

 

 

 


