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Poznámka o souvislostech a okolnostechl

Nejen pro veřejnost, nýbrž také pro historiky, kteří se zabývají poselstvím i výstrahou
roku 1968, má otázka zvacích dopisů nemalý význam. odpověď na ni je totiŽ dů|ežitá
při vyjasnění scénáře i průběhu intervence; je předpokladem nejenom pro dějepisnou
rekonstrukci událostí samých, ale i pro hodnocení úlohy všech faktorů, které v oné
dějinné chvíli rozhodovaly.

Hned úvodem chceme zaznamenat jedno důležité zjištění: rozhodnutí o intervenci
nebylo za|oženo pouze na hodnocení a závěrech tehdejších pánů Kremlu. Nemalou úlo-
hu v tomto směru sehrál rovněž nát|ak ze strany vedení Německé demokratické republi-
ky, hlavně W. Ulbrichta, Polské lidové republiky, jmenovitě W. Gomu|ky, a rovněž ze
strany T. Živkova, který stál v čele Bulharské komunistické strany' A také nelze podce-
nit úlohu ,,domácích.., českých a slovenských sil, které se na podněcování a organizaci
intervence podílely. Toto východisko nám umožní osvětlit několik závažných aspektů
tehdejších událostí, naděje i zmaru československého reformního pokusu 1'968.

I tehdy se o československé problematice, jako téměř ve všech krizových situacích
tohoto státu ve 20. století, rozhodovalo hlavně za velmocenskými stoly. Aniž bychom
chtěli snižovat úlohu Brežněvova vedení Ksss, nemůžeme ignorovat ani podíl těch do.
mácích činitelů, kteří se rozhodli k ideologicky zdůvodněné součinnosti se zahranič-
ními interventy - byé spojeneckých států - ve prospěch jednoho politického stanoviska
proti druhému, v zájmu potlačení existující politické moci a široké politické vůle ve
vlastní zemi.

Šlo o takzvané zdravé síly. Tento pojem nemá charakter exposteriorní, byl součástí
tehdejší politické terminologie zahraničních a posléze i domácích odpůrců toho směru,
jímž se ubíraly události a snahy Pražského jara. Stal se postupně na straně odpůrců
československého reformního konceptu nedílnou sémantickou součástí jejich projevů
a hodnocení. Dokonce umírněný J. Kádár formuloval například v souvislosti s varšav-
skou poradou pěti zemí 1'4._1'5. července 1968 hlavní úkol asi takto: Když se nepodaří
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československé soudruhy vrátit na správnou cestu, ,,je třeba vyhledat v Československu
zdravé síly, připravené zjednat pořádek, a ty pak musíme podporovat...2

Veřejné mínění v našich zemích se v prvních měsících a letech po listopadu 1989
při přehodnocování tragédie roku ].968 upnulo především k otázce takzvaného zvacího
dopisu. Komise vlády ČSFR pro ana|ýzu událostí |et 1'967_1970 po dlouhou dobu usi.
lovala o získání potřebné dokumentace (nejen zvacího dopisu) pro historiografické
zpracování, Ve spolupráci s různými představiteli státní moci nevyzněla její snaha na-
prázdno. V červenci 1'992 pÍeda|a ruská strana, jmenovitě prezident Boris Jelcin, prezi-
dentu ČSFR Václavu Havlovi svazeček kopií několika písemností, mezi nimi hlavně
jednoho dopisu z kategorie zvacích. Šlo o sedm dokumentů (na čtrnácti l istech), jejichž
pÍavost ověři l 15. července ,,hlavní státní archivář Ruské federace.. prof. R. G. Picho-
ja. Do té doby byly dokumenty uloženy v Archivu politbyra KSSS (v obálce č. z55),
deponovaném nyní mezi takzvanými kremelskými fondy. Na za|epené obálce byla do-
kumentace strojopisně označena ,,dva dopisy z Československa.. a ,,posvěcena.. vyso-
kým stupněm utajení: K. Černěnko zde vlastní rukou napsal ,,Bez dovolení neotvírat...
A ještě jedno označení zde nacházíme:,,obraščenije,,, coŽ |ze přeložit několikerým
způsobem, mj. j istě též jako provolání či výzvu. Prof. Pichoja úředně prohlásil, že oba
dopisy předala ruská strana Československu hned po jejich na|ezení. Byly rovněž po-
drobeny v Československu kriminalistickému rozboru, jehož stručné výs|edky se poku-
síme naznačit.

Zmíněné dva dopisy publ ikujeme spolu s někol ika dalšími dokumenty dopro-
vodného rázu.  Náš stručný komentář  se pokouší určit  je j ich místo v přípravě a prů-
běhu intervence pět i  s tátů prot i  českos lovenskému reformnímu hnutí roku šedesá-
tého osmého.

x * r l .

Myšlenka intervence vznik la bruy po vypuknutí prvních reformních změn v teh-
dejší ČssR, byla s nimi vlastně od počátku souběžná. Mezníky v její intenzitě a frek-
venci se staly z hlediska mezinárodního drážďanská schůzka ,,šesti.. (BLR, Čssn,
MLR, NDR, PLR a sssR) 23.bÍezna a z h|ediska vni t řního př i jetí Akčního progra-
mu KSČ v dubnu 1968. A hlavně se pak idea vměšování, zásah,l zvenčí do českoslo-
venských věcí uja|a od května 1968, od moskevských porad , ,pětky. .  i  po jednání
Úv rsč 29. května až L' června. Plán a riziko intervence byly pak už trvale pří-
tomny v atmosféře všech jednání zahraničních i domácích aktivit. Po varšavské po-
radě pěti komunistických stran, nespokojených s československým vývojem (19. čer-
uence ÚV KSč odmítl ,,varšavský dopis..), se vedení KSSS se svými spojenci zaměři|o
hlavně na , ,zdtavé sí ly. .  v  Českos lovensku. Čierná by la ještě jakýmsi  vynuceným
odbočením, které dočasně odsunulo vojenský zásah (t j .  spuštění vojenské operace
Dunaj) ,  a le nepřeruši lo jeho přípravy.

Kolem setkání v Čierné nad Tisou 29. července aŽ 1. srpna bylo převládající veřej-
nó mínění v našem státě bojovně a jednoznačně naladěno proti všem, kdo by chtě|i re-
formní procesy zmaÍit. Nebylo náhodou' že jak Y. Biťak, tak D. Kolder už v Čierné
mluvil i o tom, že se bojí obvinění ze zrady; jejich prohlášení jsou v uvedeném směru
vskutku symptomatická. Přitom se zdá, že právě tehdy dozrála myšlenka zvacího dopi-
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su' ostatně mezi Ciernou a Bratis|avou (3. srpna) byla velmi krátká doba, než aby mohl
být onen dopis s podpisy A. Indry, D. Ko|dra, o. Švestky, A. Kapka a V. BiÍaka teprve
iniciován a dojednán. Svůj osobní dopis napsaI A. Kapek právě během porad v Čierné
nad Tisou, což se pokoušíme prokázat v poznámkách k textu.

Dopis pět i  an i  Kapkův osobní l i s t  nemohly s ice rozhodujícím způsobem změnit  či
ov l ivn i t  s tanovisko vedení SSSR a KSSs,  avšak měly ve zdůvodnění a přípravách inter-
vence svou pevnou funkci. Brežněv a spol. mluvil i přinejmenším od května otevřeně
o potřebě ,,zadržet kontrarevoluci a ubránit socia|ismus.. v Československu (ak se vy-
jádři l Brežněv ve svém projevu v Čierné). Když se Brežněv s českostovenskou delegací
v Čierné loučil, neopomněl zdůraznit: ,,...věříme, že budete bojovat.. a ,,jsme ochotni
poskytnout vám v tomto případě neomezenou pomoc. . . . .A naopak,  dodal  , , . . .bude- l i  náš
plán zmařen, svolat novou poradu bude těžké... Pak vám přijdeme na pomoc...

Neměli bychom ovšem zvací dopisy vnímat jenom jako věc objednávky. Z Česko-
slovenska tehdy přicházelo do Moskvy mnoho vzrušených informací i výzev o podporu.
Jsou pečlivě uloženy v ruských archivech a jejich studium pomůže ozřejmit i tehdy méně
s|yšitelnou a známou část veřejného mínění v zemi. Statistika těchto dopisů, z nichž mno-
hé j is tě také vola ly o pomoc'  neexistuje a pokus o je j ich rozbor nebyl  dosud podniknut.
Avšak ty dopisy' které jsou dnes předmětem našeho zájmu,by|y zce|a jiného charakteru,
neboé pocházely z rukou skupiny vedoucích funkcionářů komunistické strany a státu.

Dostupné pÍameny potvrzují, že hlavním mužem v závěreěné fázi pÍíprav interven-
ce a je jího pol i t ického scénáře by l  na domácím děj išt i  A|o is  Indra.  Nechceme tím sniŽo-
vat ani ú|ohu Drahomíra Koldra a Vasila Bil 'aka v přípravě intervence. Nicméně není
zřejmě náhodou, že Indrův podpis figuruje na dopisu pěti na prvním místě.

o přípravě scénáře a jeho autorech ostatně mnohé vypovídá BreŽněvovo vystoupení
na poradě intervenčních států 18. srpna 1968 v Moskvě.  Generá|ní tajemník Úv rsss
zde tvrdil, že věc byla předem projednána právě s Aloisem Indrou. (Přitom víme, že
10. srpna byl Brežněv ve styku také s Bilakem - existuje o tom čtyřstránkový doku-
ment, jehož přesný obsah nám však zatím není zná'm. Brežněv se zřejmě s Bi|'akem
seše| za svého pobytu na Krymu.)

Do dokumentu přijatého na bratislavské schůzce ,,šestky.. (na schůzce dohodnuté
v Čierné) by la na sovětský nát|ak vtě|ena i  formu|e o společné odpovědnost i  za obranu
soc ia l ismu v jednot l ivých zemích; by l  to projev i  nové východisko stabi l i zující se BreŽ-
něvovy doktríny. Avšak pro zdůvodnění legitimity zásahu, a to jak z hlediska meziná-
rodního, tak vni t řního, to nemoh|o stačit .  Toto pos lání mě|o př ipadnout of ic iá|ní žádost i
o pomoc z českos lovenské strany.

Východiskem se mě| stát zvací dopis předaný 3. srpna v Bratislavě; promyš|en a při-
praven by| už před touto konferencí. Později se počítalo s akcí rozsáhlejší' popřípadě
s žádostí o sovětský zásah ze strany nových (iiž změněných) sestav stranických a stát-
ních orgánů. V tomto smyslu souvisela příprava takového dokumentu nedílně s hlavní
osou chystaného scénáře'

o předání zvacího listu existují dvě protichůdná Bilakova svědectví. Jedno pochází
z jeho memoárů: ,,Jak jsem již uved|, pro každý pÍípad by|a připravena písemná žádost
o bratrskou pomoc. V průběhu bratislavského setkání byla předána sovětským soudruhům
žádost, dopis, v němž někteří členové předsednictva Úv xsč a vlády požáda|i sovětské
vedení o pomoc. V dopise se uvádělo,  že bude- l i  se s i tuace dá le zhoršovat a nebudou-| i
plněny přijaté závazky, nevidí podepsaní soudruzi j inou možnost než internacionální
pomoc spojenců, protože vlastními silami se z toho marasmu nedostaneme a čas na nové
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jednání již nebude..., Aniž bychom zde prováděli podrobný rozbor, můžeme konstato-
vat, že dopis byl vskutku připraven ,,pro každý případ.., že ani V. Biťak, ani kdo jiný
tehdy ještě nevěděli, zda a jak intervence skutečně proběhne. Politické rozhodnutí do-
sud na sovětské straně nepadlo, o zahájení akce, ba ani o její konkrétní podobě nebylo
tehdy ještě definitivně rozhodnuto.

V pozdějším dokumentu, v úřední svědecké výpovědi V. Bi|'ak uvedl, že ho v Bra-
tislavě poŽáda| o zprostředkování schůzky s Brežněvem Radko Kaska, tehdy pomocník
Drahomíra Koldra v aparátu ústředního výboru' Prý Bilakovi sděli l, že jde ,,předat pros-
bu některých soudruhů, aby spojenci vyvinuli na vedení ČSSR politický a hospodářský
tlak a donutil i je [sic!] tak, aby si plnilo své závazky,.. A Bilak pokračoval: ,,Skutečný
obsah listu jsem nečetl a neznám ani autora. To, co o něm vím, je jen od Kasky... '

Dnes je však znalecky prokázáno, že podpis na dopisu pěti pochází z ruky Bilakovy.
objevují se i j iné veÍze o předání onoho zvacího dopisu, o množství podpisů pod

jeho textem apod' Jedna taková varianta pochází z údajného svědectví P. Šelesta, teh-
dejšího prvního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Ukrajiny a člena po.
lit ického byra ÚV KSSS. Jde ovšem o výroky nepřímé a zprostředkované (prý V. Biťak
předal dopis osobně Šelestovi na pánské toaletě v Bratislavě a Šelest spěchal okamžitě
to sdělit Brežněvovi), a ne|ze je proto považovat za zdroj hodnověrný a prfikazný. Mož-
ná, že P. Šelest zveličuje svou ú|ohu, když redaktoru deníku Izvestija L. Šinkarjovi
íek|, že právě on inicioval vytvoření skupiny V. Bilaka, J. Lenárta a jiných českos|o-
venských představitelů zdravých si|, a že tím byl Brežněvem přímo pověřen. Potvrdil,
že Kapkův dopis byl předán 29. nebo 30. července v Čierné nad Tisou's Některé věci
by se mohly považovat buď za selhání paměti' anebo dokonce za vědomou snahu za-
mlžit skutečný běh událostí a účast jednotlivých aktérů. Jednomu však v údajných vý-
rocích ŠeIestových uvěřit |ze, a to výroku, že generá|ni tajemník Brežněv měl z l istu
velkou radost, neboé tím byl získán chybějící článek do po|itického plánu intervence.

Rozhodnutí o ,,vstupu vojsk..padlo zřejmě 16. srpna 1968 na zasedání politbyra
Úv rsss. Téhož dne bylo totiž schváleno znění telegramu sovětskému velvyslanci Čer-
voněnkovi o situaci v Československu, dále pak známý text Brežněvova dopisu Dubče-
kovi. 16. srpna byl také generál Pavlovskij jmenován vrchním velitelem vojenské akce.
Následujího dne se sovětské politbyro usneslo, že je tÍeba sezvat vedoucí představitele
Bulharska, NDR, Polska a Maďarska na 18' srpen do Moskvy. Stenogram z tohoto zase-
dání ,,pětky.. fie nám k dispozici v sovětské a polské verzi) pak podrobně zaznamenává,
že o intervenci by|o rozhodnuto na schůzi politbyra Ksss, že byl schválen politický
scénář  aroz| ičné j iné plány.  By lo rovněž př ipraveno provolání k sovětskému l idu,  k ob.
čanům ČssR, k vojákům Československé lidové armády aj. Vše už bylo v plném běhu,
vše se odvíjelo právě od 16. srpna jako od k|íčového data. Některé z výše uvedených
dokumentů, určené tehdy širší veřejnosti, v edici též uvádíme.

Zfuoveíl také víme (hlavně ze záznamu rozhovoru s o. Jarošem, uloženého v AK 68),
že se přes víkend, tj. mezi 16. a 18. srpnem 1968, scházeli v rekreačním středisku na
orlíku |idé ze skupiny Kolder - Indra. Zde asi byl dopracován scénář, který potom
Indra oznámil velvyslanci Červoněnkovi a do Moskvy (viz Indrovu pozůstalost v AK 68

3 Vasi l  BII]AK'  Pamět i ,2.  dí l ,  Praha, Cesty 1991, s.  88
4 AK'  protokol  o výs lechu svědka, 17.4.1990'  s .  5,  V l
5 lgor LEY|N, Verborgene kommt ans Tageslicht... osteuÍopa 1993, č- 4 s. A 191.5 (d|e Leonid Šinkarjov,

Kto priglasil v Pragu sovetskije tanki? Izvestija, 17.'1. 1992)



Dokumenty l Příběh zvacího dopisu

a též záznam protokolární výpovědi A. Indry ze I7 . dubna 1990). Informace dostal Brežněv
okamžitě na stůl; mluvil o nich na zmíněné schůzce ,,pětky.. 18. srpna.

Je pravděpodobné, že ve stejné době vznikla druhá verze dopisu' doplněná hlavně
o další podpisy, že tehdy byly podrobně rozpracovány představy o tom, jak ,,zdravé
sí|y.. převezmou moc v KSČ a ve státě. Brežněv totiž na schůzce intervenujících států
hovořil o desítce dalších československých činitelů, kteří podepsali zvací l ist. Mluvil
ještě o dalších, ačkoli je nejmenoval, a zveřejnil též Indrův slib, že pod zvacím doku.
mentem shromáždí do příchodu vojsk ce|kem padesát jmen.

Není vy|oučeno, že vznikla i třetí varianta zvacího dokumentu s podpisy dalších
osobností z řad stranických a státních funkcionářů (mnozí jej možná podepsa|i až po
vypuknutí intervence, tedy v průběhu 20._21. srpna i později).

Je prokazatelné, že také na Slovensku byli kromě Vasila Bil'aka zasvěceni do scénáře
a ,,zvací akce.. někteří další funkcionáři. Například - podle svědectví Antona Ťažkého
- v den intervence svolal Miros|av Hruškovič zasedání předsednictva Úv rss i ,,s|o-
venského.. sekretariátu a v 0.30 hod.21. srpna oznámi|,že ,,izemie ČSSR obsadi|i vojská
Varšavskej zmluvy na pozvanie prezidenta, predsedníctva vlády, predsedníctva Národ-
neho zhromaždenia a prvého tajomníka Úv rsČ." Rozpoutala se ostrá diskuse s názory
proti i pro. Nebyla však dokončena, protože přišel dálnopis se zprávou o výsledku jed-
nání předsednictva ÚV KSČ, které okupaci odmítlo.

Dokonce existují údaje o tom' že M. Hruškovič letěl odpoledne 20. srpna speciál-
ním letadlem do Prahy pro informace k V. Bilakovi. Ten ho instruoval o postupu na
půdě předsednictva ÚV KSS; oba prý byli přesvědčeni, že předsednictvo v Praze okupa-
c i  schvá lí .6

Z Íady svědectví je známo, že se K. Hoffman pokusil v noci z 20. na 21. srpen
odvysí|at zvatelské prohlášení, avšak pokus někteří pracovníci rozhlasu zmařil i. Kon-
krétní podpisy byly pak v několika provoláních nahrazovány anonymními výrazy,,členové
Úv rsČ, Ns, NF, kteíí požádali o pomoc vlády a strany bratrských zemí,,. Účinnost
zvacích dopisů,a podp-isů i celého politického scénáře mařila od počátku rozhodnutí
předsednictva UV KSC' Národního shromáždění, v|ády i prezidenta republiky, zcela
odlišná od těch, která interventi i ,,zdravé jádro.. KSČ očekávali. Nesmírnou úlohu se-
hrálo hnutí občanského, masového odporu. Politická režie intervence selhala a ve své
prvotní podobě by|a znemožněna. Interventi museli pouŽít jiné metody a přistoupit na
jiné plány. To však už je úvaha vybočující za rámec vytčeného tématu.

Ještě se snad zmiňme o tom, že počtu padesáti podpisů se zřejmě nepodařilo nikdy,
ani dodatečně dosáhnout. Zde ovšem historici mohou zatím vyslovovat jen domněnky,
neboé nemají dosud autentické prameny, i když nepochybují o tom, že je časem dosta-
nou. Existují publicistické materiály z prosince 1970 a z |edna 7971,, které zveřejňují
dvace tpě t jmen , , z va te | i , , ,  m luvíočty ř i ce t i podp i sechapod .Ma j ívšechnyz ře jměs te j -
ný pramen. opírají se o údaje zveřejněné prý na zasedáni Úv rsČ v prosinci 1970.
V protokolu tohoto jednání ovšem uváděné pasáŽe zaznamenány nejsou a dosud ani ne-
víme, zda by|y při redakci vypuštěny.

Závěrem poznamenejme snad už jen to, Že jednot|ivci na straně ,,zdravých sil.. exis-
tenci zvacího dopisu jednou pÍiznávají, jindy popírají. Kupříkladu 30. srpna 1968 rozhod-

Rozhovor s A. ŤaŽkým (dokument Pol i to logického ústavu SAV), 12.2.1991. (Dle Stanis lav sIKoRA,
K vývoji KSS od októbrového zasad,ania Úv xsČ v roku t967 do 21. augusta 19ó8, Bratislava 1991' s' 93)
Der Spiegel  19?1 č. |;  L isty 1971 č.1; NIN pros inec 1970
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lo předsednictvo Národního shromáždění požadovat od každého poslance čestné pro-
hlášení, že nepozva| vojska pěti států do Československa. K 3' říjnu téhož roku, kdy
byla akce ukončena, se ke zvatelské úloze nikdo nepřiznal. Přitom později ' například
na stranickém aktivu v Moskvě 14. prosince 19,|0 A. Indra mluvi| o žádosti o ,,bratrskou
pomoc.. vyvolanou prý významnými členy ústředního výboru KSč, parlamentu a vlády.8
V červnu 1'977 odpověděl V. Bil'ak při své první tiskové konferenci naZápadě na otáz-
ku, zda existuje písemné pozvání k internacionální pomoci a zda je pod ním jeho pod-
pis, v tom smyslu, že dokument existuje a bude zveřejněn, až o tom Úv rsČ rozhodne.9

Přetiskujeme zde několik dokumentů, které patří do onoho okruhu zvacích dopisů
anebo jsou vůči nim prameny průvodními. Měly by přispět jak k historiografické re-
konstrukci dějinné křižovatky šedesátého osmého roku v našich zemích, tak k výkladu
toho, o co tehdy šlo a jak dospěl příběh Pražského jara k tragickému zlomu.

l. 1968, [Bratislava]. _ Nedatovanf ,,zvací dopis,, s podpisy v tomto znění: ,,Indra, Kol-
der Drahomír, Kapek, Švestka, V Biťak"' Dopis souvisí s přípravou intervence vojsk
Varšavské smlouvy dne 2]' srpna 1968 na území tehdejší Čssn' ookunent uvddíme v do-
slovném ruském přepisu na straně 94.

Nósledující český překlad je neúřední verze, pořízenó pro potřeby této edice d,okumentů.
Filologickým rozborem a jazykovou kritikou textu se nezabývóme.

IPřeklad:

Yážený Leonide lljičib,

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 ne-
dostatků minu|osti i celkové politické vedení společnosti je postupně odnímáno z rukou
ústředního výboru strany. Tisk, rozhlas a te|evize, které se prakticky nacházejí v rukou
pravicových sil, natolik ovlivnily veřejné mínění, že politického života země se dnes
bez odporu spo|ečnosti začínají zúčastňovat elementy straně nepřátelské. Rozvíjejí vlnu
nacionalismu a šovinismu, vyvolávají antikomunistickou a antisovětskou psychózu.

Náš kolektiv _ vedení strany - se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme dobře za-
bezpečit" a uvést do života marxisticko-leninské normy stranického života, a to přede-
vším principy demokratického centralismu. Vedení strany nadále není schopno bránit
se útokům na socialismus, není schopno organizovat proti pravicovým silám ani ideo-
|ogický' ani po|itický odpor. Sama podstata socialismu v naší zemi je ohrožena.

Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi v současné době jsou již
do značné míry para|yzovány. Pravicové síly vytvořily pÍíznivé podmínky pro kontra-
revoluční převrat.

V této těžké situaci se obracíme k vám, sovětští komunisté, vedoucí představitelé
KSSS a SsSR,.l s prosbou o poskytnutí opravdové pomoci a podpory všemi prostředky,
které máte k dispozici."Ťouze s vaší pomocí je možno vyprostit ČssR z hrozícího ne-
bezpeči kontrarevoluce.,

8 L isty 1971 č,1'  s .  10-12
9 L isty 1977 č,5
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Jsme si vědomi toho, že pro KSSS a SSSRg by tento poslední krok na obranu socia-
lismu v ČsSR nebylh tehký. Proto budeme ze všech svých sil bojovat vlastními pro-
st ředky '  A le v případě,žeby naše sí ly a možnost i  by|y vyčerpány,  anebo.kdyby nepř i .
nesly k|adné výsledky"n' považujte toto naše proh|ášení za naléhavou prosbu' a požadavek
o vaši akci a všestrannou pomoc.

S ohledem na sloŽitost anebezpečí vývoje situace v naší zemi prosíme vás o maxi-
mální utajení tohoto našeho prohlášení, z tohoto důvodu jej píšeme přímo osobně vám
v ruském jazyce.

Indra - Kolder Drahomír - Kapek _ Svestka - V. Bil 'ak ]

Následující poznámky se týkají ruské kopie (s.9a) i českého překladu (pozn. redakce)

f
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Datování uvedeného dokumentu |ze se značnou mírou pravděpodobnost i  stanovit  na počátek srpna 1968.
Srovnej AK/Z/PS, stenografický záznam o schůzce představite|ů komunistických a dělnických stran BLR,
MLR' PLR a SSSR 18. 8. 1968 v Moskvě (sovětský), s. 23-24. Na tomto jednání oznámi| BteŽnév, Že
v Brat is lavě obdržel od československých soudruhů dopis,  a přečet l  je j .  Text,  jak byl  zaznamenán v so-
větském zápisu, je až na některá místa zce|a ident ický s textem dopisu, který je zde publ ikován jako
dokument č. 1.  odl išnost i  jsou vyznačeny v poznámkách d) _ i ) .  Svůj záznam z jednání s i  pořídi la i  po|-
ská strana. I když se text polského zázlamu z jednání 18. srpna v Moskvě od sovětského na něko|ika
místech odlišuje, text dopisu, který citoval Brežněv, je zaznamenán zcela shodně. Srovnej, zápis ze setkání
vedoucích stranických a v ládních představi te lů BLR' NDR' PLR'  MLR a SSSR, které se konalo 18. srpna
1968 v Moskvě (polsky) '  AKlZ lP3.
Na schůzce , ,pětky. .v Moskvě 18. 8.  1968 konstatuje Brežněv, že osobní charakter dopisu je pro daný
účel nevhodný a os lovení ,) , táŽený Leonide l l j iči . . je t řeba nahradit  , ,Stranám a v ládám.. . . . .  Srv.:  AK/Z/PS.
Podle závěru expertizy zvacího dopisu byl v tomto místě papír ze stroje vyjmut a zbývajíci text byl do.
psán teprve po opětovném vložení do stroje. Pisatel vyňa| papír zřejmě proto, aby opraviI chyby v oblasti
s|ov ,,zaščitiť i.. (gumování). Expertiza soudí' že tento nález _ spolu s ručně provedenými opravami (,,protiv,.),
překlepy, nedodržováním základních zásad správné techniky psaní (např. po inteÍpunkční tečce na konci vět
chybí odk|ep) - nasvědčuje nižší písařské úrovni pisatele strojopisu. (Veškeré závěty zexpertizy textu dvou
zde uvedených dopisů jsou čerpány ze znaleckého posudku z oboru krimina|istické techniky, vypracovaného
pracovníky praŽského Kriminalistického ústavu bývalé FKP J. Va|eškou a J. Tichým v roce 1992.)
Y záznamu z jednání ''pětky.. 18. 8. 1968 v Moskvě BreŽněv na tomto místě uvádí: ,'...Vedoucí činitelé
stran a vlád... Srovnej AK/Z/PS.
Ve výše uvedeném záznamu zde následuje: ,yěetně vojenských,., Lze s € domnívat, Že tento upřesňující do.
plněkje dodatkem L. BreŽněva, avšak nelze vy|oučit, Že byl sjednán s původními autory projakousi druhou,
doplněnou verzi dopisu (provázenou da|šími podpisy, jeŽ L' BreŽněv v témž projevu uvádí). Srv. tamtéž.
Ve výše uvedeném záznamu najdeme s|ova: ,,ubránit věc socialismu... srv. tamtéž.
Y záznamu, který četl Brežněv, následují slova: ,,a pro všechny bratrské strany a státy - účastníky bra-
t is lavského setkání.. .  Srv.  tamtéž.
V c i tovaném projevu místo formulace , ,by neby| lehký..Brežněv uvádí: , ,není |ehký.. .  Srv.  tamtéŽ.
Ve výše uvedeném dokumentu Brežněv na tomto místě čte: , ,A le protože naše sí|y a možnost i  by ly vy-
čerpány,.. Srv' tamtéž.
Tamtéž Brežněv konstatuje, Že,Jypouští poslední odstavec, který nemá význam,,, a předčítá bezezměny
další text. Toto Brežněvovo konstatování polský zápis nezaznamenává' Srovnej AK/Z/P3.

Z h|ediska expettizy písma psacích strojů byl dopis shledán zpracovatelným. Podle závěru expertizy od-
povídá řez písma psacímu stroji čs. výroby zn. CONSUL' v úvahu přichází přenosný mode| 22|.|, vyrá.
běný v letech 196s-72.
Předmětem znaleckého posudku z oboru kr imina| ist ické techniky byly obzvláště uvedené podpisy.  Jako
srovnávacího materiá|u bylo pro každý jednotlivý případ použito n-ejméně dvaceti nesporně pravých pod.
pisů A|oise Indry,  Drahomíra Ko|dra, Antonína Kapka, o ldř icha Svestky a Vasi la BiÍaka, pocházejících
většinou z |et 796?_71 (v případě D. Ko|dra ještě podpis z r, |962, u V. Bil'aka z |et 1967-83). Závěr
expert izy konstatuje,  Že podpisy znění, ' lndra, Kapek, Švestka,.V. Bi tak. .na takzvaném zvacím dopise
jsou pravými podpisy Aló isa Indry,  Antonína Kapka, o ldř icha Švestky a Vasi|a Bi taka, bývalých čIenů
UV Ksc. Podpis znění ,,Kolder Drahomír,.je téŽ označen jako s ,,největší pravděpodobností.. pravý pod-
pis D. Koldra.  Určitý problém vyvolávalo psaní písmena K, pro jehož danou podobu nebylo dost srovná-
vacího mater iá|u.

h
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Ysaxaenbrfi JIeoHua HlrnqT

c co3HaHHeM norrHofi oTBeTcŤBeHHocTl.Í 3a Haule peueHue o6paru,aeMcB K Bau co
cÍeÁylol l l l , tM HaIEaM 3aHBJreHI{eM.

Hau no cyI4ecTBy 3zopoBtl i l  nocJlegHBapcrui l  aeuorparaqecrrř npoqecc'
ncnpaBJIeHHe onn6orc !Í HeZocTaŤKoB npou]Ioro, a o6r4ee noJIHTtlqecKoe
pyKoBoZcTBo o6qecrnolt nocTenenno BbIprůBaeTcE I, l3 pyK qeHTpaJIbHoPo KoMHTeTa
napTl, l lí. ITeqatr, paAuo u TeJIeBI,raeHI{e' KoTopile npaKTnqecKx HaxoaETcH B pyKax
npaBNx cHJI, HacŤoÍbKo noB]Il{ffJ lu ua o6qecrneHHoe MHeHue, qTo B no:rutnqecrofi
xI,Í3H},r cTpartu ceřqac 6es conporxBJlexug o6qecrseuHocTn Haq}íHapT np},tHI{MaTb
yqacTHe 3ÍeMeHTbI spaxae6uue napŤuIt. oHn paaeneaDT BonHy HaI{I4oHa]IH3Ma !l
tuoBt, lHH3Ma' Bbt3bIBaroT aHTHKoMMyHHcŤHqecKI,ÍR }t aHTHcoBeTcKnfi ncr,!x03.

Ilau rcol lerTfiB _ pyroBoÁcTBo napŤHll -. coBepuuJl pna ouu6or. Mu tte
cMorJIn  npaBI , r J IbHo 3au lHTHTb H.npoBecTH B xH3Hb MapKcHcTcKo-ÍeHHHcKI , Ie  HopMbI
napTHřHoř xr,!3HI,! '  I{ npexae Bcero npnHqHnhI .aeMoKpaTHqecKoro qeHŤpaJIH3Ma.
Pyxosoacrao napŤHa yxe He cnoco6tto s ,aal lueřueM ycneluHo 3alqnr4aTbcg nepeÁ
aTaKaM}í Ha coql,ÍaJIÝl3M' He cnocoóHo opraHH3oBaTb npoTl, lB npaBbÍx cHJI HtI
f i .aeoJlor}íqecKoro, HH noJIl.í,IurlecKofo oTnopa. Calto cyu1ecr'Bo coq}ían},t3Ma B Hauefi
cTpaHe cToHT noÁ yrpo:loĚ.

I]olnrnqecrue cpeÁcTBa I{ cpeac'rBa rocyaapcraeHuofi Mouln B Haueň
cŤpaHe B HacT'onulee ÉpeMfl yxe B 3HaqHTeJIbuoř cteneHl.t napaJlf i3oBann' I lpaar're
cI,ÍÍbI co3Áalrn 6laronpnRTHEe ycJlosufl, tr, la KoHTpapeBonpqnoHno|o nepeBapoTa.

B 'raxofi rsxerofi oBcranoBKe o6pauqaeucn K BaM,coBercKne KoMMyHHcrbr,
pyKoBoagl4l{e npeÁcTaBurelu KIICC n CCCP| c npoct6ofi oKa3aTb uau Áei lctseHHyIo
iloaÁep>KKY r,! noMot4b BceMa cpeZcTBaMH'KoTopl,re y Bac PÍMepTcgiTo:rsrco c ganefi

noMotqbx3' MoxHo BbIpBaTb LICCP rta rpoanI4eň onacHocTH roHtpapeaolnqrrr,r l
Mu co:Haeu '  qTo ZJIF  KI ]CC n  CCCP! : . ro t  noc leÁunň nar  ZIc  3aquTb l

coI4HaJIH3Ma B 9CCP 6n ue 6uÍn le l ruM'
Iioorovy Mbr 6yaeu r{3o Bcex cBor4x cHJr 6oporrcn co6crBesxu vl.r

cpeÁcTBaMH. Ho n clyuae' ecJr!{ 6w gauu clíJiht H Bo3MoxHocTH 6nln acuepnaHw
}íJIH ec]ÍI. l ón ge ItpHHecÍ}1 nonoxfiTenbHNx pe3ynb.faros| .].o cl. lHTafite 3To Haue
3agBJIeHýíe 3a xacr'ořulayn npocs6y.n rpe6osaHue Baunx trefrcrsni l  I{ Bce.
cTopoHeř noMoI414.

B cgg:i{ co c]IoxHocTbro H onacHocTbIo pa3Bnr'ug o6ctaHoBKt,Í B Haueil
cTpaHe' npocI,ÍM Bac o MaKcnMaJIbHoe 3aceKpeqHBaHI{e 3Toro HaIuero 3agBJIeHI,Í'I '
no 3Ťofi npuq'4He nnueM ero np'IMo JIuqHo ZJI'I Bac rÍa pyccKoM gsblrel

Indra - Kolder Drahomír - Kapek _ Švestka - V. Bifak

Arch|v Kom|se ó8 - or|g|nál stroJoplsu v ruslrém Jazyce (česká verze není k d|spozlci), 2 s. ortgi.
nál dokunentu Je u|oŽen v Arch|w pol|tbyra Ksss' tč. v Krem|u.
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2. 1968' [Čiernó nad Tisou] . _ Dopis* se zóhlavím ,,Vóžený soudruhu,,, s podpisem
,,Kapek,,, v kterém se autor obrací na L. Brežněva s,,prosbou o bratrskou pomoc,,.
Dopis není datovón.o

YáŽený soudruhu,

uvědomuji si, že obracet se na Vás takto přímo dopisem je neobvyklé' Ale i současné
poměry v naší zemi jsou nenormální. To je i duvodem k tomuto mému kroku. Věřím,
že budu pochopen.

Plně souhlasím s tím,jak Úv rsČ v lednu tr. přistoupil k zahájení řešení nápravy
chyb a omylu minulého období.Byl jsem v předlednovém období kandidátem předsed-
nictva ÚV KSč,pracoval jsem tak bezprostředně v ko|ektivujenž vedl s.Novotný. Po-
znal jsem jeho chyby a nedostatky.Kritizoval jsem je často, snažil jsem se o nápravu.Na-
opak jsem se přesvědči|,že jen s odchodem z funkce 1. tajemníka Úv rsČ může být
spojen návrat k leninským normám v životě a práci strany, od vedení počínaje ažk ozdra-
vění poměru v celém našem státě.Proto jsem i svým dí|em přispěl v prosinci a lednu
k odchodu s.Novotného z funkce.

Nemohu však souhlasit s tím,jak se v dalším období situace vyvíjela a dá|e rozvíjí
i nyní. Na místo sjednocujícího úsilí a uplatňování leninských norem v práci strany,
vzdalujeme se od nich čím dál více, Dochází k tříštění si1 a to již od samotného před-
sednictva strany.Podle mého názoru vymkla se z něho skupina soudruhu jako Smrkov-
ský,Kriegel,Špaček,Šimon ve spojení se členy sekretariátu Císařem a Slavíkem, která
podle mnoha signálů pracuje samostatně jako druhé centrum.Tato skupina, a ne před-
sednictvo jako celek, prakticky ovládla veškeré hromadné informační prostředky a po-
mocí nich ovlivňuje ne jen veřejné mínění, ale vytváří neuvěřitelný nátlak na každé.
ho,kdo má odlišný názor.

Tímto dvojvládím se strana oslabila natolik,že pod umě|e a klamně předstíraným
pláštíkem ohromné autority a jednoty,nejsme dnes reálně schopni zabránit vzniku dal-
ších a to i opozičních stran, nejsme s to čelit nárustu antisocialistických a antisovět-
ských tendencí.Vezměme si jen atmosféru hysterie'která byla vyvolána kolem dnešní
naší společné schuzky.Slova s. Smrkovského, několikráte za neděli šířená rozhlasem _
Kdo vybočí z íady je zrádcem národa - jsou pro ni pÍíznačná.

Akceschopnost strany je dnes tak para|yzována,že již nejsme schopni vnitřními sila-
mi zabránit dalšímu prohlubování nepříznivého vývoje. Potvrdilo to poslední jednání
ústředního výboru k dopisu pěti bratrských stran,kdy plénum ústředního výboru bylo
vnějším tlakem prakticky zbaveno ptáva uváž|ivě jednat samostatně.

obracim se proto na Vás, soudruhu Brežněve, s výzvou i prosbou o bratrskou po-
moc naší straně, všemu našemu lidu při odražení sil, které néjen že svádějí průběh de-
mokratického ozdravení života ce|é socilalistické společnosti na scestí, ale ve své pod-
statě vytvářejí vážné nebezpečí pro samotný osud socialis-u 'r, ČssR.o

Antonín Kapek
kandidát předsednictva Úv rsč

* Zveřejňujeme přesný přepis strojopisu včetně ručně dopisovaných diakritických znamének a psacích
chyb (pozn. redakce)
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Archiv Komise 68 - originá| strojopisu v českém jazyce,2 s. je uložen v Archivu politbyra KSSS'
tč. v Kremlu, tamtéž je současně deponován i ruský přek|ad tohoto textu bez vlastního podpisu
Antonína Kapka.

Máme.li vyslovit hypotézu o dataci zde publikovaného d-opisu, pak povaŽujeme za pravděpodobné' Že by|
napsán někdy ve dnech 29. četvence aŽ 1. srpna 1968 v Cierné nad Tisou. Nasvědčují tomu autoÍova slova
o ,,atmosféře hysterie, která byla vyvolána kolem dnešní naší společné schůzky. Slova s. Smrkovského, něko.
|ikráte za neděli šířená rozh|asem - Kdo vybočí z řady je ztádcem národa-_ jsou pro ni příznačná... _ G.-
sovětská jednání v Čiené zača|a v pondělí 29. 7.; v nedě|i 28. 7. vysí|al Čs. rozhlas rozhovor svého zpra-
vodaje s Josefem Smrkovským. Ten vystoupi l  s  improvizovaným projevem ke shromážděným Pražanům
podepisujícím u Dětského domu pose|ství občanů ústřednímu výboru KSČ v sobotu 27. července 1968 ve
večerních hodinách; současně zde poskytl rozhovor zpravodajům rozhlasu a CTK' V improvizovaném proje.
vu mj. řekl: ,,Jsem dojat tím, co se v tom našem národě stalo za těchto pár dní. Taková jednota principiální
za socialismus, za demokratičnost' za humanismus, za spojenectví, za zachovánÍ svazk&| Už dávno náš národ,
jak český, tak slovenský' včetně ostatních národností' neměl příležitost ukázat svoji vysokou politickou, so.
cialistickou a řek| bych státnickou i lidskou důstojnost, vyspě|ost, jako právě v těchto dnech. Byl by to zlo-
ěin, o kterém by se vyprávělo ještě za sta|etí, kdyby se našel v našich řadách někdo, kdo by tuto víru, tyto
ušlechtiIé principy, kdo by to chtěl zradit... (Citováno podle Rudého práva' 28' 7. 1968.)

Expettiza dopisu mj. uvádí,že dopisje napsán nastroji čs. výroby zn. Consu|, vyrobeném v letech 1965_66
ve s|ovenské mutaci; v případě před|ožení srovnávacích materiá|ů lze konkrétní stroj identifikovat. V textu
byly zjištěny četné gramatické chyby' jejichž původ může být různý. Jde např. o problémy s psaním českého
textu na psacím stroji se slovenskou mutací, viz ruční dopisování diakritických znamének; některá slova
zůsta|a neopravena. Písařská úroveň strojopisu _ konstatuje €xpertiza - je nízká (nepravidelné vynechávání
odklepů za interpunkční tečkou nebo čátkou, opravy chybných písmen jednoduchým překlepnutím' neopra.
vená chybná znění s lov).  Některé opravy byly provedeny ručně.

Podle závěru exPertů tyto nálezy spolu s grafickodiagnostickými zjištěními' týkajícími se použití papíru
z bloku' jsou v rozporu s předpokládanou úrovní korespondence s vysokým státním činitelem a svědčí o zcela
neobvyklých podmínkách při psaní dopisu.

3. 1968, 19. srpen - Moskva. _ Sdělení potitbyra Úyrsss stranickému aktivu o usku-
tečnění intervence vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968.

ČI-SNŮI\,Í A KANDIDÁTŮM ÚsTŘEDNÍHo vÝBoRU KSsS, ČLENŮM ÚsrŘBoNí REVIZNÍ KoMISE
KSSS, TAJEMNÍxŮM ÚsrŘeoNÍcH vÝsonŮ KoMUNlSTlcKÝcH srnRN sVAZoVÝcH REPUBLIK,
PRVNÍM TAJEMNÍKŮM KRAJSKÝCH (oBLASTNíCH) vÝBoRŮ STRANY

Politbyro Úv rsss systematicky informovalo stranický aktiv o situaci v Českosloven-
sku, o tom' Že se tam Íozvíjejí kontrarevoluční události, které nastoli ly hrozbu socialis-
tickým výdobytkům českos|ovenských pracujících, osudu ČeskosIovenské socialistické
ÍepubI iky.

Politbyro Úv rsss v souladu se závéÍy dubnového a červencového pléna Úv uy-
užilo všech politických prostředků k ovlivnění vývoje událostí v ČsSR, k poskytnutí
pomoci zdravým sitám Komunistické strany Československa s tím, Že je třeba, aby byl
uhájen socialismus, nepřipuštěn přechod Československa do tábora imperialismu.

V posledních dnech nabyly události obzv|áště nebezpečného chaÍakteru. Země se ocitla
na prahu kontrarevolučního převratu. Pravicové elementy' opíÍajíce se o zjevnou i skrytou
podporu imperialistické reakce, využívajíce ovládnuté nástroje řízení společnosti a pro-
středky informace, rozhodly se vnutit straně a vládě Českos|ovenska prozápadní politiku
a vÍátit Československo na cestu bwžoazní repub|iky' Ale pravičáci se přepočítali. Nezíska-
li podporu většiny v předsednictvu ÚV KSČ, v Národním shromáždění a ve vládě. Tato
většina, bráníc věc socialismu, věc dělnické třídy, rolnictva a pracující inteligence, se obrá-
tila ke Svazu sovětských socialistických republik, k Polské lidové republice, Bulharské li-
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dové republice, Maďarské lidové republice a Německé demokratické republice s pros-
bou o poskytnutí jim vojenské pomoci v boji proti kontrarevoluci."

Politbyro UV Ksss došlo po zvážení této prosby kzávěru, že nastal okamžik, aby
byla uplatněna aktivní opatření k obraně socialismu u ČssR.

Naše hodnocení a závěry jsou jednohlasně sdíleny a podporovány vedením bratr-
ských stran a socialistických zemí - BLR, MLR' NDR' PLR.

Řídíce se citem internacioná|ní povinnosti a bratrské solidarity, vlády pěti zemí vy-
daly pokyn svým vojenským jednotkám, aby 21., srpna t.r. provedly nutná opatření k po-
skytnutí pomoci československým pracujícím v boji proti reakci, za zajištění bezpeč.
nosti Československa před spiknutím imperialismu.

Rozhodli jsme se pro tento závaŽný krok vycházejíce z h|ubokého a nezvratného
přesvědčení o tom, že tento krok vychází vstříc tužbám a zájmům dělníků, rolníků, l i-
dové inteligence - všech našich československých bratrů.

Vojska našich zemí se nebudou vměšovat do vnitřních zá|ežitostí bratrského Česko.
slovenska. Budou stažena z jeho území bezprostředně poté, jakmile bude odstraněno
ohrožení nezávislosti a bezpečnosti Československa, socialistické budoucnosti česko-
slovenského lidu.

Našim nepřátelům musíme dát tvrdě najevo' že nikomu a nikdy nedovolíme narušit
nedotknutelnost hranic spojeneckých socialistických zemí, nikdy a nikomu nedovolíme
vytrhnout ze svazku socialistických států ani jeden článek.

Věnujte důkladnou pozornost rozvíjení vysvětlující masově politické práce mezi
všemi kategoriemi obyvatelstva, přičemž těžištěm této práce je třeba učinit další sepětí
strany a l idu, upevnění morá|ní a politické jednoty sovětské společnosti.

PoLlTBYRo Úv rsss

Archiv Komise 68 - originá| strojopisu je v ruském jazyce' český přtk|ad byl pořízen autory výhradně
pro potřtby této edice, 2 s. originá'| dokumentu je u|ožen v Archivu politbyra Ksss tč. v Krcm|u.o

Formulace textu se jeví jako odraz předpokladu, resp. s l ibu, který t lumoči l  A lo is Indra sovětskému vel-
vyslanci S' V. Červoněnkovi s největší pravděpodobností 17. srpna. Na schůzce pěti 18. 8. 1968 v Moskvě
předčítá L '  t '  BreŽněv z Červoněnkovy depeše násIedující plán akcí, ,zdravých s i| . . :  na zasedání před-
sednictva Úv xsČ 20. srona získaií většinu h|asů.. .  na 2|. .22.8. bude svoláno p|énum ÚV KSČ a zase-
dání Národního shromážiění... vtáda...|i všichni bezpochyby podpoří i prosbu o vojenskou pomoc adre-
sovanou bratrským sÚanám (zvýnzněno autoÍy).
Dokument je jedním z řady materiá|ů, které byly rczesí|ány bezprostředně po jednání ,,pětky..v Moskvě
18. 8.  a jej ichž hlavním posláním bylo zdůvodnit  vstup armád zemí Varšavské smlouvy do Českosloven-
ska pro veřejnost intervenujících zemí' pro obyvatelstvo a armádu tehdejší ČsSR i pro mezinárodní spo.
lečenství.  Do této skupiny mater iá lů se řadí i  ty,  které zde publ ikujeme jako dokumenty č. 4 a 5; datem
vzniku i obsahem sem |ze započíst dva archivní dokumenty, plné znění _ vzhledem k vymezenému rozsa-
hu edice -  zde neuveřejňujeme. Srovnej:  1968'  19. srpen - Moskva (dokument č. 4) -  Depeše A. Gromy-
ka sovětským velvys|ancům v Sof i i ,  Budapešt i ,  Ber líně, Varšavě s příkazem Předat Živkovovi ,  Kádárovi ,
Ulbr ichtovi ,  Gomulkovi  s odvoláním na jednání 18. 8.  v Moskvě text v|ádního prohlášení, které bude
publ ikováno v Pravdě 27.8 '  v o6 hod. a vysí láno moskevským rozhlasem v tutéž hodinu. Srv.  též: 1968,
20. sÍpen - Moskva. - Depeše A. Gromyka sovětským velvyslancům ve Varšavě... se sdělením textu
prohlášení o intervenci  do CSSR.

Soubor těchto dokumentů dotváří celkový obraz politického scénáře intervence; to se týká zejména
použitých termínů oznaěujících onu konkrétní část československé politické ÍepÍezentace, která se obrá.
tila na spojence s prosbou o pomoc; jde o shodu formu|ací' jiŽlze na|ézt srovnáním názorů těchto ,,zvate-
lů.. (ak byly použity v jednotlivých dokumentech tohoto souboru) se sděleními L. I. Brežněva, která
přednes| na schůzce ,,pětky.. 18. 8-. a v nichž citoval informace ,,zdravého jádra.. KSČ, konkrétně A. Indry,
o stavu v předsednictvu Uv KSc. Na formu|ační rozdíly a shody poukazujeme na konkrétních místech
textů jednotlivých dokumentů v příslušných poznámkách. Pozoruhodné je, že v některých dokumentech
se mluví o ,'většině.., v jiných jen o ,,vedoucích funkcionářích... PosIední formulace se týká i ProvolónÍ
k občanům Československé socialistické republiky, které mě|o být čteno 23. srpna v ranních hodinách.
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4. 1968, 19' srPen _ Moskva, _ Depeše A, Gromyka sovětslcým velvyslancům v Sofii,
Budapešti, Berlíně, Varšavě se sdělením určeným Živkovovi, Klídárovi, Ulbrichtovi, Go-
mulkovi s textem Provolání k Československé lidové armódě jménem velení vojsk BLR,
MLR, NDR, PIR, SSSR.

t.. .1:
[ . .  . ] '

[ . .  . ]"

PRovoLANÍ K ČESKosLovENsKÉ LIDovÉ enuÁoĚ

Soudruzi vojáci, důstojníci a generálové Československé |idové armády! Drazí bratři
ve zbrani!

Věrni věci socialismu, životním zájmům svých národů, vedoucí představitelé komu-
nistické stÍany a vlády Československa, tváří v tvář zesilujícím se akcím kontrarevo-
lučních sil, pozvali nás na pomoc'

odpovídajíce na tuto prosbu, jdeme k vám, abychom vám poskytli bratrskou pomoc
a společným úsilím ubránil i věc socialismu v československu.

Naše bratrské zemé plní svůj závazek zaznamenaný v bratislavském prohlášení ko-
munistických a dělnických stran socia|istických zemí. Jak se uvádí v tomto prohlášení,
obrana socialistických vymožeností každého národa je společným internacionálním zá-
vazkem všech socialistických zemí.

Výdobytky socialismu v československu jsou ohroženy. Pod pláštíkem fatešných
frází se nepřátelé socialismu snaží vytrhnout moc z rukou pracujícího lidu, rozdrtit jeho
avantgardu - komunistickou stranu, odtÍhnout československo od socialistického spo-
lečenství a přeměnit je v burŽoazní stát. To vytváří hrozbu i pro ostatní země socialis-
tického společenství, pro mír a bezpečnost v Evropě.

Drazí pÍáte|é! Ani jeden čestný voják nemůže zůstat lhostejným, když se nad socialis-
tickou vlastí vznáší taková hrozba. Nelze již ani minutu váhat s odpoÍem kontrarevoluci.

Nelze připustit, aby vymoženosti Čechů a Slováků, jichž bylo dosaženo za |éta |i-
dové moci, byly rozdupány nepřítelem.

Nelze dopustit, aby byly ohroženy životní zájmy socialistického společenství, mír
a bezpečnost v Evropě.

Drazí soudruzi a bojoví přátelé!
Buďte bdělí! Nepod|éhejte provokatérům, kteří by chtě|i šířit zmatek a různice v řa-

dách obránců socialismu!
Naše vojska v souladu s pokyny vlád budou neprodleně stažena z ČssR, jakmile

jen bude odstraněna vzniklá hrozba vymoženostem socialismu v Československu.
Velení vojsk socialistických zemí vás vyzývá k součinnosti ve věci obrany revolučního

právního řádu a ochrany československých hranic proti jakýmkoliv snahám mezinárodního
imperialismu a jeho agentů ohrozit suverenitu a nezávislost Československa.

Jsme s vámi, bratři. Naše společná věc je neporazitelná.

il1"'TiJ-?."f"""l,'J*š.Ť":'ii?"VÉREPUBLIKY
PoLsKÉ LlDoVÉ REPUBLIKY
SVAZU sovĚTsxÝcH socIALIsTICKÝcH RBpust-tx

[ . .  . ]u



Dokumenty l Příběh zvacího dopisu

Archiv Komise 68 - originál stroJopisu je v ruském Jazyce (český přtk|ad dokumentu byl pořízen
autory výhradně pro potřeby této edice), 3. s. originál dokumentu je uložen v Archivu vněšněj
potitiki Russkoj federacii v Moskvě, f. 059 op. 58, ó, |27, d. 586' l. 33.35.

označení stupně utajení depeše: Přísně tajné - zv|áštní důležitosti' ZákazkopÍtování.

označení pořadí důležitosti: zvláštní, mimo pořadí.

Vyznačení faktu odtajnění depeše s datem 17. 10. 1991'

osobní podpis A. Gromyka.

s, 1968, 19, srpen _ Moskva' - Depeše A. Gromyka sovětskému velvyslanci S. V Červo-
něnkovi do Prahy s pokynern informovat ústně L. Svobodu o ,,Provolání ÚV bratrských
stran a vlád SSSR, Polska, Maďarska, NDR, Bulharska,,.

1. Navštivte prezidenta L. Svobodu a předejte mu ústně toto Provolání ústředních vý-
borů bratrských komunistických stran a vlád Sovětského svazu, Polska, Maďarska,
NDR, Bulharska:

,,Drahý Ludvíku lvanoviči!

Ústřední výbory bratrských stÍan a vlády Sovětského svazu, Polské lidové republiky,
Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky a Bulharské |idové re-
publiky obdržely prosbu většiny členů předsednictva Úv rsČ a mnohých členů vlády
čssRu o poskytnutí pomoci československému Iidu ozbrojenými silami v zájmu odpo-
ru proti kontrarevoluci a záchrany výdobytků socialismu v Československu.

Všechny otázky, které jsme spo|ečně posoudili a rozhodli v Čierné nad Tisou a v Bra-
tislavě, nebyly vyřešeny. Toho využívají kontrarevoluční síly pro posílení svého boje.
Ss' Dubček, Kriegel, Smrkovský, Císař a někteří další se chovají neupřímně a nečestně
a fakticky podporují činnost reakčních si|.

o našich posledních poselstvích k s. Dubčekovi jste informován sovětským vel.
vys lancem.

U vědomí bezprostředního ohrožení existence socialistického zÍizení ve vaší zemi
a absence žádoucího odporu proti narůstající kontrarevoluci, vedeni principy socialis-
tické, bratrské solidarity a závazky, které na sebe naše země vza|y, dali jsme souhlas
k poskytnutí této pomoci. V souladu s tím vstoupí jednotky našich pěti zemí dnes ve
24 hodin na území Československa. Vstoupí do vaší země jako věrní přátelé česko-
slovenského lidu. Nebudou se vměšovat do vnitřních zá|ežitostí země. Vojenské jed-
notky pěti bratrských zemí budou staženy z ízemí Československa, jakmile to bude
uznáno nutným prezidentem a vládou Čssn.

Ústřední výbory našich stran a vlády našich zemí Yás prosí, soudruhu prezidente,
abyste vystoupil s provoláním k armádě a l idu Československa - aby se nestavěli na
odpor vojákům bratrských zemí, ale uvítali je jako přátele' To by poskytlo možnost
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vyhnout se nežádoucím incidentům a obětem a také by to pomoh|o mařit provokace ze
strany nepřátel socialismu.

Jsme hluboce přesvědčeni, že Vy, soudruhu prezidente, s Vaší velkou životní zkuše-
ností vojenského a státního činitele' který se bezprostředně účastnil osvobozování Čes-
koslovenska od německo.fašistického jha a vytváření socialistického státu, pochopíte
opravdové cíle našeho jednání. Diktuje je starost o zájmy československého lidu, o věc
socialismu a naše společná starost - ochránit socialistické státy od zasahování do jejich
práv ze strany imperialismu a západoněmeckého revanšismu.

Jsme přesvědčeni, že Vy jako osvědčený přítel Sovětského svazu a ostatních socia-
listických zemí vyjdete vstříc našim přáním s tím, že je třeba, abychom společně háji l i
svatou věc socialismu, nezávislé suverénní Československo, bezpečnost zemí socialis-
tického společenství...
2. Bude-li prezidentovo stanovisko k prosbě bratrských zemí kladné, pak mu můžete

- při zachování nezbytného taktu _ předat jako návrh při ložený text jeho Provolání
k armádě a l idu.e

Yy íízení telegrafuj te.

[ . .  . ] '

Archiv Komise 68 - originál strojopisu v ruskén jazyce (český překlad dokumentu byl pořízen
autota výhradně pro potřtby této edice), 3 s. Vyhoúoven Jednou pro A. Gromyka a ve dvou kopiích.
Archiv vněšnej politiki Russkoj federacii v Moskvě, f.059' op. 58,č.l27, d.586, |.3ó.38. Vidováno
A. G., v závorce jinou rukou napsáno A. Gromyko.

oznaěení stupně utajení depeše: Přísně tajné - zv|áštní důležitosti. Zákaz kopírování'

označení pořadí důležitosti: zvláštní, mimo pořadí.

Vyznačení faktu odtajnění depeše s datem 17. 10' 1991.

Srovnej poznámku a) k dokumentu č. 3

Zde nás leduje rukou dopsaná značka pro vynechávku textu: [ . . . ]  x) '  Dálejsou rukou dopsána s lova:,ýy-
puštěna informace důvěrného charakteru... - Vynechávka je pravděpodobně dílem skupiny, která 17. 10.
1991 dokument odtajnila.

osobní podpis A. Gromyka.

6. 1968, 21, srpen _ Praha' _ Depeše sovětského velvyslance, issR S. V červoněnka
do Moskvy s informací o jednání s L. Svobodou'

[ . . . ]"
[ . .  . ]"

[ . . . ] "

Svoboda Íek|, že vstup vojsk nevítá, a|e že když už jsme se nevyÍovnali se svými zále-
žitostmi, tak on proti spojeneckým státům nepůjde. Udělá všechno, aby nedošlo k odporu,
krev nepoteče. Kdyžjsem mu řek|, že v Moskvě a v dalších bratrských zemich doufají,
že s. Svoboda zůstane na svém místě a splní ve jménu své vlasti a bratrského přátelství
se SSSR a jinými socialistickými zeměmi svoje poslání, odpověděl , že když bral na
sebe prezidentskou funkci, vědě|, že nikdy neodstoupí od SSSR.

a

b

c
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Když se dozvěděl, že jej volají na předsednictvo, vyjádři l naději v tom smyslu, že
se nedá vyprovokovat a pevně bude trvat na své pozici ' Prezident slíbil ' že od toho, co
prohlásil v tuto odpovědnou chvíli, neustoupí.

Besedě byl přítomen s' Klusák.
21.  VIII .  68

Cervoněnko

Archiv Komise 68 - originál strojopisu je v ruském jazyce (český přek|ad byl pořízen autory vý.
hradně pro potřeby téÍo edice)' 2 s. originál depeše je uložen v Archivu vněšněj politiki Russkoj
federacii v Moskvě, f. 059' op. 58, p. |72, d. s74,|,1'67.168.

a označení stupně utajení depeše: Přísně tajné - zvláštní důležitosti. Zákazkopírování.
b označení pořadí důležitosti: mimo pořadí.

c Vyznačení faktu odtajnění depeše s datem 17. 10' 1991'

* t < x

Zveřejněním tohoto dokumentu nechceme nahradit hodnocení úlohy prezidenta
Svobody. V dané chvíli bylo rozhodující, že ani on nevydal žádné proh|ášení o pozvání
intervenujících vojsk, s čímž se mimo jiné v Moskvě také kalkulovalo, a že později
odmítl pokusy ustavit novou vládu pod záštitou cizích atmád. Současně se tím ovšem
jeho ú|oha nevyčerpává, v tomto smyslu se jeví složitější, než bylo dříve známo, jeho
cesta do Moskvy. To je však problém, který vyboču je za hranice těchto několika doku-
mentů.
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