V Senátu probíhala reflexe k 30. výročí odchodu okupačních vojsk z Československa (16.09.2021)
16. září 2021, Praha. Ve Valdštejnském paláci dnes proběhla pod záštitou místopředsedkyně
Senátu Jitky Seitlové a senátora Lumíra Kantora odborná konference u příležitosti letošního 30.
výročí odchodu okupačních vojsk zemí Varšavské smlouvy z Československa. Akce navázala na
legislativní iniciativu Lumíra Kantora, který s podporou dalších 45 senátorek a senátorů navrhuje
26. červen zařadit jako Den odchodu okupačních vojsk k významným dnům.

„Miliony psychických traumat a ztrát nadějí pro generaci mých rodičů, a nejen pro ni, přinesl 21. srpen
1968 s invazí vojsk Varšavské smlouvy. I s takovým odstupem musíme tuto tragédii připomínat a
nezapomínat. Stopy po okupaci jsou viditelné dodnes. A to nejen na krajině, ale i lidech,“ říká senátor
Lumír Kantor. „Zařazením významného dne do českého kalendáře myslíme na i na všechny ty, kteří
v souvislosti s okupací emigrovali. To je možná jedna z největších škod. V podstatě se emigrace týkala
skoro každé rodiny. Tyto škody nelze vyčíslit. Jsou to hluboké jizvy na duši českého národa,“ vysvětluje.
Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová upozorňuje také na přesah československé historické
zkušenosti do dnešní doby: „Odchody okupačních vojsk v naší historii si vyžádaly ztráty a oběti. Cenu
svobody je důležité si připomínat nejen pro budoucnost. Z našich zkušeností plynoucí hluboké
pochopení pro dnes okupovanou část Ukrajiny nás nesmí nechat lhostejnými – s vědomím, jak cenné
pro nás bylo každé slovo a čin podpory.“
Dle Smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR a protokolu z října 1968 se na území
Československa mohlo nacházet až 75 tisíc sovětských vojáků. Ti v zemi nakonec zůstali téměř 23 let.
Na konferenci v Senátu k tématu vystoupili přední odborníci a aktéři doby: předseda parlamentní
komise pro dohled na odsun vojsk z Československa Michael Kocáb, ředitel památníku Lidice Eduard
Stehlík, Matěj Bílý z Ústavu pro studium totalitních režimů či Prokop Tomek z Vojenského historického
ústavu.
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