
Tzv. zvací dopis členů stranického aparátu do Moskvy. 
 
 Vážený Leonide Iljiči, 
 S vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s tímto naším 
prohlášením. 
 Náš polednový demokratický proces, ve své podstatě zdravý, náprava chyb a 
nedostatků minulosti a celkové polické vedení společnosti je postupně odnímáno z rukou 
ústředního výboru strany. Tisk, rozhlas a televize, které se prakticky nacházejí v rukou 
pravicových sil, natolik ovlivnily veřejné mínění, že polického života země se dnes bez 
odporu společnosti začínají zúčastňovat elementy straně nepřátelské. Rozvíjejí vlnu 
nacionalismu a šovinismu, vyvolávají antikomunistickou a antisovětskou psychózu... 
Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi v současné době jsou již do značné 
míry paralyzovány. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat. 
 V této těžké situaci se obracíme k Vám, sovětští komunisté, vedoucí představitelé 
KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí opravdové pomoci a podpory všemi prostředky, které 
máte k dispozici. Pouze s Vaší pomocí je možné vyprostit ČSSR z hrozícího nebezpečí 
kontrarevoluce. 
 Jsme si vědomi toho, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok na obranu 
socialismu v ČSSR nebyl lehký. Proto budeme ze všech svých sil bojovat vlastními 
prostředky. Ale v případě, že by naše síly a možnosti byly vyčerpány, anebo kdyby nepřinesly 
kladné výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a požadavek o Vaši akci 
a všestrannou pomoc. 
 S ohledem na složitost a nebezpečí vývoje situace v naší zemi prosíme vás o 
maximální utajení tohoto našeho prohlášení, z tohoto důvodu je píšeme přímo osobně Vám 
v ruském jazyce. 
 
Indra, Kolder Drahomír, Kapek Švestka, V. Bil‘ak 
 
 
 
Indra Alois  – v době Pražského jara byl tajemník ÚV KSČ 
Kolder Drahomír  – tajemník ÚV KSČ pro ekonomické záležitosti 
Kapek Antonín – kandidát předsednictva ÚV KSČ na generálního ředitele ČKD 
Švestka Oldřich – šěfredaktor Rudého Práva 
Bil’ak Vasil  – tajemník ÚV KSS, poslanec Národního shromáždění, aktivně vystupoval proti  

reformnímu procesu, proto mu hrozila ztráta postavení, po srpnu 1968 jeden 
z nejvýznamnějších představitelů strany. 

 
 

Existence tzv. zvacího dopisu, který měl být pro sovětské vedení součástí odůvodnění 
okupace vojsky Varšavské smlouvy před mezinárodní i domácí veřejností (nebyl k tomu 
nakonec použit, naopak byl utajen), potvrzovala rozličná svědectví. Až do roku 1992 však 
neexistoval přímý důkaz a potencionální autoři jeho existenci popírali. V roce 1992 předal 
kopii originálu tohoto dopisu spolu s jinými do té doby tajnými dokumenty z bývalých tajných 
sovětských archivů ruský prezident Boris Jelcin Václavu Havlovi při návštěvě 
Československa. Text i podpisy byl pak uveřejněn v českém i slovenském tisku. 


