
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v r. 1968:

• Ministra  zahraničních  věcí  České  republiky  Jana  Lipavského  (a  nejen  jeho)  by  bylo  dobré
informovat, že při invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v r. 1968 byl v politbyru
Sovětského svazu pouze jeden čistokrevný Rus, a ten hlasoval proti invazi. Brežněv byl z Ukrajiny.
Většina invazních armád byla ukrajinská. 

• https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/vojtech-filip-leonid-breznev-ukrajinec-okupace-srpen-1968-  
ukrajina-kscm.A180814_104946_zahranicni_aha 

• Mnou uvedený text je chybný, byl jsem uveden v omyl a argumentovat je potřeba neosobně. Až teď
si uvědomuji, jak je to obtížné.

• Situace u nás byla jiná. V r.1968 jsme nestříleli do spoluobčanů. Řešme "přítomnost" a tím je: "Kde
jsme všichni byli celých 8 let a jak se podobné situaci, jaká je na Ukrajině, vyhnout". Protože je
téma r.1968 již nastoleno, doplním pár informací.  

• Podle historických dokumentů  bylo  v roce  1968 v sovětském politbyru,  jmenovaném dva roky
předtím, jedenáct osob. Kromě Brežněva to bylo pět Rusů, jeden Bělorus, jeden Lotyš a Ukrajinci
Nikolaj  Podgornyj,  Dmitrij  Poljanskij  a  Pjotr  Šelest.  Národnost  Brežněva,  který  se  narodil  na
východě  Ukrajiny  nedaleko  tehdejšího  Dněpropetrovska  (dnes  Dnipro),  se  v  oficiálních
dokumentech neuvádí jednotně. V některých je uveden jako Rus, v jiných jako Ukrajinec. 

• https://domaci.hn.cz/c1-66216390-invazi-v-roce-1968-organizovali-ukrajinci-ne-rusove-rekl-filip-  
pro-the-guardian-ukrajinska-media-vyjadruji-udiv

• Jak hlasovali, se mi nepovedlo zatím dohledat. 
• Armády byly logicky ukrajinské, protože byly nejblíže. 
• Je podivné, že článek není ohledně politbyra, a jak hlasovalo, podrobnější. 

• Československo  bylo  jedinou  spojeneckou  zemí  bez  přítomnosti  sovětských  vojsk.  Pro  ruské
generály znamenala eventualita  ztráty spojence s tak strategickým územím sousedícím přímo se
západním Německem přímé ohrožení bezpečnosti Sovětského svazu. 

• Skutečnost,  že  politbyro  na  rozhodování  potřebovalo  tři  dny,  naznačuje,  že  zde  existovaly
i protikladné názory. 

• Československo představovalo v sovětských bezpečnostních  plánech prioritní  strategické území.
Nicméně tento fakt nebyl jedinou příčinou invaze, ale spíše jen jednou složkou celého komplexu
problémů. I v sovětské armádě a generálním štábu existovaly protichůdné názory a rozpory. 

• Informátoři  Kremlu  líčili  situaci  v  Československu  záměrně  drastičtěji  a  vždy  potvrzovali
přítomnost "kontrarevoluce". 

• https://www.novinky.cz/domaci/clanek/jak-kreml-rozhodoval-o-vpadu-vojsk-do-ceskoslovenska-  
40205515 

• Také je potřeba si uvědomit, že v r.1968 to bylo teprve 20 let po II. světové válce, což je období
jedné generace, která si její hrůzy ještě velmi dobře pamatovala.
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• Dnes již dovedu pochopit, že SSSR měl obavy z vývoje u nás, s ohledem na probíhající válku ve
Vietnamu, umístění amerických raket v Turecku a následnou Karibskou krizí v r.1962. 
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