
AUGUST 1968

V roku 2015 tiež vysielala ruská 

štátna televízia film o udalostiach z 

roku 1968, proti ktorému protestovala 

aj slovenská diplomacia.

V súčasnom Rusku sa na situáciu pozerajú odlišne. V roku 2019 schvaľoval ruský 

parlament zákon, ktorý mal priznať vojakom zapojeným do okupácie ČSR status 

veteránov. Takýto predpis je v podstate potvrdeným zákonnosti udalostí z roku 1968. 

Ruský denník Izvestija v roku 2018 uverejnil text politológa Alexandra Vedrussova. Ten 

písal aj nasledovné: 

V médiách si za ostatné roky môžeme prečítať aj nasledovné texty:

„Komu by sa páčilo, že do jeho krajiny vstupujú cudzie tanky. Aj keď ich posádky boli 

ukážkovo mierumilovné (dokonca hlavne boli otočené dozadu na znamenie, že sa 

nechystajú strieľať), je jasné, že samotná prítomnosť cudzích vojsk irituje.”

„Mal Sovietsky zväz inú možnosť? Veď 

rozhodnutie o vstupe vojsk sa prijímalo na pozadí 

masového trestania komunistov v ČSSR: ľudia 

ich proste chytali na ulici a lynčovali. Tieto 

zverstvá dobre zorganizovaného davu bolo 

potrebné zastaviť. A to aj urobili vojská krajín 

Varšavskej zmluvy.“

„Ponechajme bokom skutočnosť, že Pražská jar 

bola podľa všetkého prvým z “farebných 

prevratov” zosnovaných USA, mimoriadne 

úspešným nástrojom americkej „mäkkej sily“, 

ktorý naďalej slúži cieľom USA. Expanzívna 

politika takmer bez problémov.“

O tom, že Československo by malo byť za vpád vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 

vďačné sme sa mohli dočítať aj v roku 2017. Leonid Maslovskij vtedy písal takto:

“Vstup vojsk do Československa (v 

r o k u  1 9 6 8 )  n e d ovo l i l  Z á p a d u 

uskutočniť štátny prevrat podľa 

technológie ´nežných‘ revolúcií a 

zachoval na viac ako 20 rokov život v 

mieri so súhlasom všetkých národov 

Varšavskej zmluvy.”

Alexandr Vedrussov z ruského denníka Izvestija písal 
v auguste 2018 o vpáde vojsk Varšavskej zmluvy ako 
o nevyhnutnom kroku ZSSR.
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Výpis článkov Leonida Maslovského v armádnom časopise Zvezda o okupácii 
ČSSR a Maďarska. Po reakciách Česka a Slovenska boli články zmazané.
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