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Úvod 

 Problematika národnostních menšin vždy byla a podnes zůstává ožehavou 

otázkou, jíž musí čelit i ty nejvíce národnostně homogenní státy světa. Pokusy o její 

řešení, její neřešení nebo dokonce konečné řešení hýbaly historií nejen Evropy, ale 

celého světa. Právě v Rusku, zemí se snad největší etnickou diverzitou na světě, je 

možné hledat poučení v dějinných událostech, jež národnostní menšiny pomáhaly 

uvádět do pohybu a není bez zajímavosti sledovat vývoj v Rusku postsovětském, 

hledajícím vlastní cestu k dosažení ochrany menšin, jaká je běžná v jiných členských 

státech Rady Evropy. Tato práce zkoumá prolínání a užívání různých přístupů k 

menšinové otázce v jednotlivých dějinných etapách Ruska a pokouší se zkoumat jejich 

úspěšnost z několika hledisek. Téma vyžaduje nastínění dlouhodobého vývoje, a tak má 

po dohodě s vedoucím práce značný rozsah. 

 Nejprve si autorka klade otázku, jaké jsou vlastně kořeny mnohonárodnostního 

kolosu, kterým Rusko bezpochyby je. Práce je uvedena stručným nástinem skutečností, 

které vedly k utvoření státního celku, jehož součástí se pravděpodobně největší 

množství národů, etnik a domorodých kmenů na světě. V prvé části této práce je 

sledována linie rozšiřování ruského carského impéria a nastiňovány jsou i metody, 

jakými docházelo k začleňování nových oblastí obývaných neruským obyvatelstvem do 

jednotného státního celku. Pozornost je věnována zejména aspektům, které měly vliv na 

právní postavení podrobených menšin, ať už se jedná o aspekty národnostního 

charakteru, jako příbuznost nebo naopak odlišnost daného národa ruské většině, nebo 

náboženského charakteru, kdy pozorujeme střetávání zejména pravoslavné kultury s 

islámem, ale i s křesťanstvím a buddhistickými či šamanistickými společenstvími. Za 

jeden z nejdůležitějších určujících prvků příslušnosti k menšině lze považovat vedle 

teritoriálního rozložení a příbuznosti především jazyk, a právě jazyková práva byla 

nejčastěji řešeným aspektem v legislativě v období carismu.  

 V této úvodní části diplomové práce si autorka klade za cíl vysledovat a 

zhodnotit efektivitu odlišných přístupů dominantního národa a jeho politiky k 

jednotlivým národnostním menšinám, z hlediska jejich úspěšnosti v inkorporaci národa 

do státního celku, míry asimilace nebo naopak dosažené míry pokojného soužití 
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odlišných skupin obyvatelstva, či dokonce následků nevhodně zvolené menšinové 

politiky. 

 V dalším textu autorka sleduje vytváření národnostních hnutí, přičemž v této fázi 

volně navazuje kladením si otázky, jakou roli sehrály národnostní menšiny v pádu 

monarchie, a zda příčiny jejich podílu na něm pramenily z jejich právního postavení v 

jejím rámci. Pozornost bude věnována i tomu, proč některé národy dospěly po občanské 

válce k odtržení od ruského státu a jiné v jeho rámci setrvaly. Proč se většina národů 

klaněla během občanské války na stranu bolševiků, jaká byla jejich očekávání a zda 

byly jejich požadavky v nově zformovaném státním celku uspokojeny. 

 Na tuto  otázku pomůže odpovědět detailní rozbor federalizace Ruska a jeho 

transformace v Ruskou sovětskou federativní socialistickou republiku, resp. Svaz 

sovětských socialistických republik. Mnoho odborníků se zabývá analýzou sovětského 

vzoru při zkoumání možností federativního uspořádání jakožto varianty řešení 

menšinové otázky a polemizují o možnostech aplikace tohoto modelu mimo rámec 

SSSR či moderního Ruska, kde značná část původního uspořádání RSFSR zůstala 

zachována. Jaké byly charakteristiky státoprávního uspořádání, jaká byla jejich skutečná 

povaha, daná podmínkami tuhého komunistického režimu a jak do celého obrazu 

vstupovala politika korenizacie, tomu je věnována další část práce. Autorka se pokusí 

předestřít vlastní názor na použitelnost ruského vzoru v zahraničí. 

 Je nepopiratelné, že v tomto období dochází k nebývalému rozkvětu 

jednotlivých národů, jejich jazyka a kultury, které nový režim umožnil. Ovšem události 

následující napovídají, že tak bylo nejspíše činěno především z důvodů pragmatických, 

neboť ve 30. letech 20. století přichází zlom a odklon od dosavadní politiky komunistů, 

ve velké míře vstřícné vůči národnostním menšinám. Zde si autorka klade za cíl 

zhodnocení dosaženého právního postavení menšin, dále hledání odpovědi na příčinu 

tak zásadního obratu v menšinové politice, jaký nastal, a popis tragických následků, 

které pro život menšin znamenala. 

 V druhé polovině 20. století dochází k určitému zakonzervování režimu, utišení 

etnických rozbrojů a důraz na tvorbu občanské, sovětské společnosti a sovětského 

národa. V této fázi se Sovětský svaz stává dědicem uspořádání, jehož aktivním tvůrcem 

byl především Stalin. Autorka zde bude zkoumat pojmy a výsledky rusifikační politiky, 
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etnických čistek, slovanské kolonizace, ale i dalších faktorů, které hrály úlohu v 

dočasné stabilitě Sovětského svazu, jako byl nedostatek objektivních informací, 

národnostní složení komunistické strany a ekonomická situace. 

 Během pádu Sovětského svazu nebude bez zajímavosti sledovat opětovné 

vyhlášení státní suverenity v západních součástech SSSR, zejména pobaltských 

republikách a obnovení plné státní suverenity satelitních států, především pak Polska, 

kdy Rusko znovu selhalo ve snaze udržet si dominantní vliv na tato území s majoritním 

podílem jiného národa. Budou zkoumány pokusy o nastolení jednotné menšinové 

politiky na poli Sdružení nezávislých států a také následky jejich selhání. Od této chvíle 

Rusko ztrácí kontrolu nad ostatními státy SSSR a namísto RSFSR vzniká Ruská 

federace, země zbavená svého postavení supervelmoci, zasažená ekonomickým 

propadem a postavená před složitou cestu k demokratizaci vlastního právního řádu a 

tedy i cestu k hledání demokratického přístupu k národům ji obývajícím. Musí 

adresovat nové výzvy, ať již nábožensky a separatisticky motivovaný terorismus nebo 

konzervatismus vlastních obyvatel postavených do ostrého protikladu s dosaženou 

úrovní postavení sexuálních menšin v západním světě, jemuž se chce rovnat. Připojením 

se k mezinárodním mechanismům ochrany lidských a tedy i menšinových práv se 

Rusko vydalo na dlouhou cestu hledání souladu s desítky let budovanými standardy v 

západních zemích a jak lze očekávat, takový proces nelze provést skokově.  

 Poslední část této diplomové práce bude tedy věnována procesu liberalizace 

ruského právního prostředí, hledání kompromisů a nových přístupů na jedné straně, a 

trvání na tradičních, bohužel v některých případech na předsudcích založených 

postojích na straně druhé. To je ostatně v ruském prostředí nikdy nekončící konflikt, již 

v hluboko v historii sledujeme rozpory mezi příznivci přejímání všeho západního, mezi 

nimiž vyčnívá Petr I. Veliký, a jeho odpůrci, konzervativním proudem, jež zastává 

názor, že západní kultura je neslučitelná s ruským prostředím, které je svébytné a 

schopné najít si svou vlastní cestu. Dalším hluboce zakořeněným přesvědčením je víra v 

nadřazenost ruského národa, který je předurčen k velikosti. Ztráta velmocenského 

postavení je pro Rusy dodnes bolestivá a na základě dosavadních zkušeností lze 

polemizovat nad potenciálním pohybem ruských hranic do budoucna.  

 Výsledkem této diplomové práce by tak měl být ucelený, ač ne detailní přehled 

adresování menšinové problematiky v průběhu ruské historie až po současnost, na jehož 
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základě bude autorka hledat vlastní odpovědi na výše nastíněné otázky a pokusí se 

učinit vlastní zhodnocení dosažené úrovně právního postavení menšin a identifikovat 

možnosti dalšího rozvoje.  
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1. Metodika diplomové práce 

 Tato diplomová práce ve své první části systematicky sleduje chronologický sled 

ruských dějin, přičemž se snaží prezentovat významné dějinné milníky z pohledu 

národnostních menšin a jejich právního i sociopolitického postavení. Důraz je kladen 

především na právní prameny, které se týkají národnostních menšin, a nejsou-li takové k 

dispozici, pak alespoň na materiální prameny práva. Druhá část práce se poněkud 

odchyluje od systematiky předchozí části diplomové práce, a to s ohledem na 

skutečnost, že autorka považuje za nezbytné postavit do protikladu sovětský právní 

systém s demokratickým zřízením, formujícím se od 90. let 20. století (přičemž proces 

demokratizace probíhá v určitých aspektech, jak bude nastíněno níže, doposud), jelikož 

srovnávat vývoj sovětského a postsovětského právního systému je pro jejich značnou 

odlišnost úkolem obtížným. Proto jsou v této části prezentovány i aspekty ochrany 

lidských práv obecně, nikoli výlučně z pohledu národnostních menšin, a to v případech, 

kdy širší právní úprava, typicky právo mezinárodní, ústavní nebo právo správní, mají 

přímý dopad na širší spektrum adresátů právních norem, příslušníky národnostních 

menšin nevyjímaje. Poslední část tvoří případová studie, kde jsou prezentovány 

exemplární příklady konkrétních národnostních menšin včetně nástinu jejich 

historického vývoje, a to pro názornou ilustraci vývodů činěných v předcházející části 

práce.  

 Autorka v textu pracuje s širokým množstvím právních předpisů, přičemž citace 

v textu uvedené jsou vždy jejími vlastními překlady. Autorka se vypořádává jak s 

literaturou domácích odborníků, tak s literaturou zahraniční, v anglickém jazyce, ale 

především s ruskojazyčnými texty. Ty jsou přirozeně nejlepším zdrojem detailního 

popisu domácí situace, avšak mnohdy nejsou nejvhodnějším zdrojem informací z 

hlediska jejich objektivity, a proto se autorka snaží dosáhnout vhodné syntézy zdrojů 

tak, aby bylo možné předložit politicky nezabarvený popis skutečností majících vliv na 

menšinovou problematiku v Rusku. Tato diplomová práce byla vypracována s pomocí 

literatury dostupné v knihovně Právnické fakulty University ve Strasburgu, v sekci 

„Ostrecht,“ z níž autorka využila jak publikace sovětských právníků, tak i v menší míře 

publikací zabývajících se současným ruským právem. Mezi další literární zdroje patří 

zejména publikace související s činností Rady Evropy a sérií publikací „Contemporary 

Russia and Eastern Europe Series.“ Historický úvod vychází z několikera 
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encyklopedijních a naučných zpracování ruských dějin, přičemž je obohacen o 

detailnější rozbor dobových právních předpisů. Dále autorka pracuje s právními 

předpisy, kdy federální zákony a další právní akty na federální úrovni jsou volně 

dostupné na oficiálních internetových stránkách pro publikaci právních předpisů. 1 

Případně používané právní předpisy jednotlivých federativních republik jsou vždy 

čerpány z oficiálních stránek příslušného územního celku, podobně je tomu i u 

normativních aktů Společenství nezávislých států. Významným zdrojem informací pro 

tuto diplomovou práci je pak také judikatura Ústavního soudu Ruské Federace a 

Evropského soudu pro lidská práva.  

 Autorka dále využívá poznatky získané dlouhodobým zájmem o Rusko, 

sledováním politického vývoje a studentskou vědeckou odbornou práci Vývoj 

ústavněprávní ochrany lidských a občanských práv v Rusku od VŘSR po současnost, 

sepsané s kol. Janem Ullmannem. Součástí práce je rovněž článek autorky Postavení 

sexuálních menšin v Ruské federaci od jejího vzniku do současnosti publikovaný ve 

Sborníku ze IV. česko-slovenského právněhistorického setkání doktorandů a 

postdoktorandů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Kritická analýza pramenů. 

  

1.1. K pojmu „menšina“ 

 Pojem „menšina“ není pojmem snadno definovatelným a obecně uznávaná 

definice stále neexistuje. Tato práce operuje s tímto pojmem zejména ve smyslu 

menšiny jakožto společenství osob, které je charakterizováno příslušností k určité 

národnosti nebo etniku, jazykem, kulturou, zvyky a tradicemi, 2  příp. rovněž 

náboženskou vírou a kterou spojuje solidarita, směřující k uchování právě těch 

charakteristik, jež ji odlišují od ostatních členů společnosti. Souhrn těchto prvků pak 

 
1 Viz Oficiální Internetový portál právních informací. In pravo.gov.ru [online]. [cit. 30. 10. 2018]. 

Dostupné z: www.pravo.gov.ru. Povinnost uveřejňovat na tomto portálu veškeré právní předpisy byla 

stanovena čl. 4 federálního zákona ze dne 21. října 2011 č. 289-F3, o publikaci a účinnosti federálních 

ústavních zákonů, federálních zákonů a aktů Parlamentu RF. 
2 PETRÁŠ, R. Menšiny v komunistickém Československu. 1, vyd. Praha: Eurolex Bohemia, a.s., 2007, 

ISBN: 978-80-7379-011-0, str. 25. 

http://www.pravo.gov.ru/
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skupinu osob, která tvoří menšinu, odlišují od příslušníků většinového obyvatelstva 

daného státu.3  

 Problém definovat pojem menšiny působí potíže při vytváření mezinárodního i 

vnitrostátního práva. U jednotlivých státních celků se pak výsledná podoba chápání 

pojmu menšina liší podle toho, zda státy usilují o co nejširší rozsah menšinových práv, 

pročež upouštějí od příliš ostrého definování pojmu, aby nedošlo k omezení práv 

menšiny, která by nenaplňovala typické, právem předvídané znaky (může se vyskytnout 

např. u sexuálních menšin, či menšin, které se odlišují jen vybranými prvky právní 

definice), nebo uplatňují přístup zcela opačný, tedy zvolení takové právem uznávané 

definice, která vylučuje určitý okruh osob z požívání ochrany, ať již podle 

vnitrostátního nebo mezinárodního práva (dochází-li k implementaci). 

 Výše popsaná polarita přístupů samozřejmě také ovlivňuje podobu práva 

mezinárodního. To nezakotvuje jasnou definici pojmu menšina, což vytváří podmínky 

pro manipulaci s rozsahem ochrany menšinových práv na úrovni jednotlivých států. 

Například Evropská úmluva o ochraně lidských práv tento pojem ani nezmiňuje a 

hovoří pouze o zákazu diskriminace založené na jakémkoli důvodu, mezi nimi z důvodu 

rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství nebo národnostního původu.4  Sama Rámcová 

úmluva o ochraně národnostních menšin (dále jen „Rámcová úmluva“), jeden 

z klíčových dokumentů v této oblasti, pak pojem menšiny nedefinuje vůbec, jen ve své 

preambuli vyzdvihuje klíčové prvky identity příslušníků menšin (viz výše). Přesto lze 

z jejího textu vyčíst mnohé, co je považováno za předmět ochrany menšin a potažmo 

tak konkretizuje obsah pojmu menšina tím, že menšinám v těchto oblastech přiznává 

ochranu – jedná se o rozličná práva a svobody, včetně práva volby být za příslušníka 

menšiny považován,5 zásady rovnosti příslušníků menšin s příslušníky většiny, svobodu 

náboženského vyznání a jeho projevů či právo svobodného projevu ve vlastním jazyce – 

a naproti tomu stojící povinnosti států zajistit vyloučení diskriminace, spoluvytvářet 

podmínky pro zachování identity menšin, zákazu násilné asimilace či podpora užívání 

menšinových jazyků.6 

 
3 Inspirováno definicí viz CAPOTORI, F. Study on the Rights of Persons Belonging to Ethinc, Linguistic 

and Religious Minorities. New York: UN Publications, 1979. Str. 5 a násl. 
4 Čl. 12 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. 11. 1950, ve znění Protokolů 11 a 

14. 
5 Čl. 3 odst. 1 Rámcové úmluvy. 
6 Viz Rámcová úmluva, čl. 1 a násl. 
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 Někteří odborníci určité menšiny neuznávají vůbec, jako na problematické je 

často pohlíženo na menšiny sexuální, kde v zásadě chybí jeden z často skloňovaných 

určujících znaků menšiny, a to předávání vlastní kulturní svébytnosti na potomstvo. 

Přesto tato práce obsahuje kapitolu o sexuálních menšinách, neboť v současném Rusku 

se jedná o často diskutované téma a některé soudní spory mezi příslušníky sexuálních 

menšin a státem vyeskalovaly až k Evropskému soudu pro lidská práva. 

 

1.2. Pojem „nacionalnosť“ 

 V poměrech Ruské Federace není příliš používaným pojmem „menšina“ 

(„menšinstvó“), které v ruské společnosti nabývá až negativní význam, naznačující 

určitou zaostalost či podřadnost, 7  podobně jako v imperiálních dobách pojem 

„jinorodec“ (viz níže). Běžným označením menšiny, jak ji chápe i současné 

mezinárodní právo, je naopak „nacionalnosť“ (volně přeložitelná jako „národ“ či 

„etnikum“). Národ definoval pro sovětskou vědu Stalin jako „historicky vytvořené 

trvalé společenství lidí, vzniklé na základě jednoty jazyka, území, ekonomického života a 

psychického uzpůsobení, projevujícího se v jednotě kultury.“8 V současném Rusku jsou 

rozlišovány národy titulární (daný národ má v rámci Ruské Federace vlastní autonomní 

republiku 9 ), netitulární nebo se může jednat o domorodé obyvatelstvo (původní 

obyvatelé daného území, jež tvoří velice malou menšinu, jejíž počet zpravidla 

nepřesahuje několik tisíc až desítek tisíc osob).10 

  

 
7 Pro srovnání viz PRINA, F. National Minorities in Putin´s Russia. 1.vyd. Velká Británie: Routledge, 
2016. ISBN: 9781138780828, str. 18. 
8 Stalin, J.V. Dziela. Díl 2. Varšava. 1949, str. 303. 
9 V tomto se pojem v prostředí Ruské Federace odlišuje od původního významu definovaného Morisem 

Barrensem na konci 19. století, který titulární národ použil ve vztahu k dominantní etnické skupině ve 

státu, jejíž jazyk určuje systém vzdělávání a jehož kulturní tradice se stávají základem státu. 
10  Problematikou práv domorodého obyvatelstva se však tato práce z důvodu omezeného rozsahu 

nezabývá. 
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2. Formování mnohonárodnostního 

Ruska 

Pro pochopení významu Ruska z hlediska studia menšinové problematiky 

považuje autorka za nezbytné alespoň krátce nahlédnout do pozadí formování 

největšího státu světa. Rozpínání ruského státu vedlo k utvoření mnohonárodnostního 

kolosu, kde menšinová otázka byla vždy aktuální, ať již s ohledem na ochranu 

svébytnosti vytvořeného státu, tj. jakým způsobem si Rusko podmaňovalo nově nabytá 

území, přes problematiku společného soužití různých národů, hovořících rozličnými 

jazyky, vyznávajícími různá náboženství, zvyky a tradice a žijící různým způsobem 

života, často i kočovným. To vše vytvářelo obrovský tlak na státní aparát, aby se s 

těmito vlivy vypořádal a vytvořil co nejlepší podmínky pro správu státu. 

 

2.1. Historický úvod 

Území carského Ruska bylo i hluboko v historii obýváno nespočetnými národy. 

Docházelo v něm k prolínání slovanských, severoevropských, maloasijských i 

východoasijských národů už od samého počátku ruských dějin, které byly lemovány 

krvavými konflikty. Určitá politická linie vzájemné tolerance jednotlivých národů a 

zejména náboženství byla nastolena již v době Zlaté hordy (13 - 15. století), což byla 

politika v té době naprosto nevídaná – v zemi poměrně pokojně vedle sebe žily národy 

vyznávající islám a pravoslaví, ale i buddhismus, či různá šamanistická náboženství. 

Dědictvím knížecího, záhy carského Ruska tak byla v Evropě nebývalá národnostní a 

kulturní rozmanitost, jež byla stále komplikovanější, jak Rusko pohlcovalo další a další 

oblasti.  

 

2.2. Rozpínání Ruské říše 

Jádro ruského státu ze zformovalo v 15.-16. století a stalo se základem Ruského 

státu, jež se postupně rozpínal až v největší zemi světa. Pozorujeme zde přitom tři 

hlavní tendence - poměrně mírumilovnou expanzi na východ, která probíhala 

usazováním na většinou neobsazeném území, vytvářením kupecké sítě a styky s 

tamními početně malými etniky, které probíhaly vesměs poklidně. Územní zisky pak 
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byly stvrzovány mezinárodními smlouvami s Čínou, Japonskem, USA či Anglií.11 V 

protikladu k tomu na západě a jihozápadě říše docházelo k vleklým válkám proti 

Polsku, Švédsku a Turecku, vedeným především kvůli přístupu k moři. Vítězstvím 

v bitvě u Poltavy získal Petr I. Veliký na úkor Švédského království území Livonska, 

Estonska a Ingrie. V roce 1654 se pak k Rusku připojila na základě Perejaslavské 

dohody tzv. Levobřežní Ukrajina, během prvního dělení Polska v letech 1772 – 1795 

Rusko získalo i většinu Ukrajiny Pravobřežní či Bělorusko a část Polska.12 Třetí, velice 

zajímavou a specifickou tendencí bylo rozpínání Ruska do oblasti Kavkazu a Střední 

Asie. Mnohé zdejší národy vstupovaly do ruského státu na dobrovolné bázi, hledaje v 

něm ochranu a spojence ať již proti nepřátelským kočovným kmenům, proti tureckým 

muslimům anebo únik od krvavých feudálních válek. Jiné si však Rusové museli 

podrobit podobně krvavě, jako své západní provincie. 

Už v 16. století tak v Rusku nacházíme národy Karélie, Poduralska či Povolží, 

jeho součástí byly oblasti obývané Tatary, Čuvači, Baškirci, Marijci, Udmurci a 

Mordovany, postupuje expanze na etnicky rozmanitou Sibiř. Z dalších národů, které se 

v průběhu 19. století ocitly v náručí „matičky Rusi“ lze zmínit převážně muslimské 

národy centrální Asie, příp. Kavkazu, kde se ovšem setkáváme i s pravoslavnými 

Gruzínci a Arménci. 

Výše zmíněné národy představují jen některé z nejvýznamnějších – konečný 

výčet všech menšin carského či současného Ruska představuje stovky různých 

národnostních a etnických skupin. V době největšího územního rozmachu carského 

Ruska tvořili příslušníci menšin více než polovinu celkového počtu obyvatel impéria.13 

Pro názornost: zatímco v roce 1719 tvořili Rusové s 70,58 % většinu obyvatel, v roce 

1795, kdy mělo Rusko 40 milionů poddaných, už jen polovina byla ruské národnosti.14 

V roce 1897 už Rusové představovali dokonce pouhých 44,31 % obyvatel.15  

 
11  ДАУДОВ, А. Х. Сущность и особенность национальной политики России: история и 

современность. Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета.2013. roč. 

3. ISSN: 2221-9978. Str. 1-2. 
12  ЦAMEPЯN, И. П. Советское Многонациональное Государство, Его Особенности и Пути 
Розвития. 1.vyd. Moskva: Akademie věd SSSR, 1958, str. 10. 
13  ЦAMEPЯN, И. П. Советское Многонациональное Государство, Его Особенности и Пути 

Розвития. Op. cit., str. 13. 
14 VYDRA, Z. et al. Dějiny Ruska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny. 2017, ISBN 978-80-

7422-324-2, str. 160. 
15 ZAJACZKOWSKI, W. Rusko a národy, 1. vyd. Příbram: Misgurnus a.s. 2011. ISBN: 978-80-904931-

0-0, str. 72. 

https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A6%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%22
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A6%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%22
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A6%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%22
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A6%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%22
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2.3. Odlišné přístupy k menšinovým národům - cukr nebo bič? 

Udržet nově nabytá území nebylo jednoduchým úkolem. V ruské říši tak 

postupně vznikl složitý administrativní systém, který už tehdy vyžadoval specifické 

teritoriální dělení, které se vyznačovalo především nejednotností. Nacházíme zde 

územně-správní jednotky se statusem kolonie, císařské provincie nebo území s prvky 

autonomie.16  Rusko se tehdy vyznačovalo poměrně širokou tolerancí vůči národům, jež 

se stávaly jeho součástí, a právo nezakotvovalo diskriminaci jejich příslušníků, naopak 

všechny národy byly nositeli a tvůrci ruské státnosti. Příslušnost k určité národnosti v 

této době ještě nemusela být nejdůležitějším faktorem pro život konkrétního obyvatele, 

neboť zde hraje klíčovou roli spíše stavovská příslušnost, a tak kariéra ve státní správě 

či kariéra vojenská nebyla příslušníkům menšin zapovězena. Některé šlechtické skupiny 

si například zachovaly své privilegované postavení i po připojení k Rusku, jako 

Švédové ve Finsku nebo Němci v Pobaltí.17 Například ukrajinský národ měl alespoň do 

2. poloviny 19. století zvláštní postavení mezi menšinami žijícími na území Ruska, 

jakožto národ slovanský, jehož jazyk, kultura a zvyky byly většinovému obyvatelstvu 

blízké, přesto ani jemu se později nevyhnuly rusifikační tendence na poli jazykovém. 

Snad právě zdánlivá kulturní i etnická blízkost Velkorusů a Malorusů sváděla k tolik 

intenzivním pokusům o jejich konečné sjednocení v jediný národ. 

Celý model státní správy, ač se snažil brát ohledy na specifika konkrétních 

oblastí a dosažený stupeň socioekonomického rozvoje, samozřejmě nebyl ideální. 

Podobně jako se lišil způsob získávání nových území, lišil se i způsob jejich správy. Na 

jedné straně stojí poměrně široká náboženská tolerance zejména muslimských národů, 

včetně zachování vlastního soudního systému za užívání práva šaría, osvobození od 

nevolnictví sibiřských kmenů nebo vynětí příslušníků jiné než pravoslavné církve z 

povinné vojenské aktivní služby.18 Národy, které byly do ruského státu včleněny po 

delší dobu a neprojevovaly separatistické tendence, mohly mít rovnocenné postavení 

s většinovými Rusy, vlastní školství i církev a užívat národní jazyk jako úřední. Byly 

zakládány neruské univerzity, např. v roce 1804 v Kazani, 1805 v Charkově, 1818 ve 

 
16 КAPHИШИHA, Н. Г. Национальные окраины Российской Империи в середине ХХ - начале ХХ. в. 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2011. roč. 9. č. 2. 

ISSN: 2072-3024. Str. 21. 
17 PETRÁŠ, R. Cizinci ve vlastní zemi. 1. vyd. Praha: Auditorium. 2012. ISBN: 978-80-87284-32-2. Str. 

290. 
18  ДАУДОВ, А. Х. Сущность и особенность национальной политики России: история и 

современность. Op. cit., str. 2. 
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Varšavě a 1834 v Kyjevě. To vedlo k vytvoření nové vrstvy národní inteligence, rozvoji 

národní kultury a literatury a přispělo k vytváření svébytnosti jednotlivých národů. 

Na druhé straně spektra stojí tvrdá opatření, která carský režim přijímal vůči 

národům, které si podrobil vojensky. Mezi ně patřila snaha v zárodcích zadusit jakékoli 

státotvorné tendence, omezování kulturního rozvoje, stavění překážek v užívání 

mateřského jazyka, omezování přístupu ke vzdělání a v mnohých případech i násilná 

rusifikace, tj. snaha o asimilaci prostřednictvím vnucování ruského jazyka, 

pravoslavného náboženství a kulturních zvyků ruského národa. Výsledkem těchto 

praktik byly opakované snahy o osvobození. Typickým případem národa, podrobeného 

tvrdé asimilaci, jsou krymští Tataři, jejichž území bylo dobyto v roce 1783. 19 

Prakticky nikdy nelze pohlížet na takto komplikovanou problematiku černobílou 

optikou. Politika Ruska vůči konkrétnímu národu nikdy nebyla předem nalinkovaná, 

mohla se měnit, někdy i často, a represivní zákony mohly být střídány legislativou 

umožňující svobodný rozvoj národa. V průběhu historie v Rusku převažoval zejména 

utilitaristický přístup, a míra autonomie jednotlivých regionů byla velice nevyvážená. 

Typickým prvkem agresivního přístupu bylo umělé osídlování připojených území 

ruskými osadníky (někdy spojené dokonce s vyháněním původního obyvatelstva), tzv. 

slovanská kolonizace, k čemuž došlo ve větší míře vůči Nerusům20 poprvé po dobytí 

Kazaňského chanátu Ivanem IV. Hrozným v roce 1552 a v různých formách se stala 

běžnou součástí dobyvačné politiky. 21  Ta se v právní sféře projevovala zejména 

diskriminací neruského obyvatelstva v oblasti vlastnických a užívacích práv k půdě. V 

případě kazaňských Tatarů, kteří se pokusili ztrátu samostatnosti zvrátit, došlo ke 

krutému potlačení povstání a kromě již zmíněné slovanské kolonizace došlo i k bourání 

tamních mešit, pokusům o pokřesťanštění či vysídlení tatarského obyvatelstva 

z hlavního města Kazaně i z blízkosti dopravních tepen. 

Na opačné straně pak může stát případ Baškirů, kteří se rozhodli pro dobrovolné 

připojení se k impériu v 16. století, neboť v něm hledali ochranu před jinými kočovnými 

kmeny Sibiře. Ti však museli platit tzv. jasak, zvláštní daň pro nepravoslavné 

 
19 HAYWOOD, John a kol. Encyklopedie Historie světa. Praha: Columbus s.r.o. 1998. ISBN 80-85928-

81-7, str. 4-13 a násl. 
20 Tato politika však v té době již nebyla novinkou, poprvé ji uplatnil Vasilij III. po dobytí Pskova, 

obývaného ruským obyvatelstvem, kdy stávající šlechtu nahradil loajální elitou ze středního Ruska. (viz 

Rusko a národy, op. cit., str. 40). 
21 Tamtéž, str. 75.  
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obyvatelstvo. Podobné to bylo i v případě buddhismus vyznávajících kočovných 

Kalmyků (podnes jediný buddhistický národ Evropy). 22  Ruská kolonizace se pak 

uplatnila také na Sibiři, kde však související pokusy o christianizaci původních obyvatel 

probíhaly spíše nenásilně, misijní činností. I jiné národy vstupovaly do svazku s ruskou 

říší poměrně dobrovolně, neboť Rusko se snažilo vystupovat jako ochránce pravoslaví a 

z tohoto titulu (nebo pod touto záminkou) některé země dobývalo (ochrana křesťanů 

v Zakavkazsku), v jiných do dění alespoň opakovaně zasahovalo (Balkán, zejm. Řecko 

či opakovaně okupované Moldavsko). Zvláštní kapitolu pak představuje Finsko, 

kterému car Alexandr I. po anexi v roce 1809 garantoval autonomii23 (po určitou dobu 

touto výsadou disponovalo Polsko, které mělo od roku 1815 vlastní ústavu, až do 

potlačení polského povstání v letech 1830-31).24  

Výše nastíněná fakta napovídají především jednu věc: nahodilé rozpínání Ruska 

a nejednotnost v přístupu ke správě podrobených národů musela nutně vést k chaosu ve 

státní správě i právní nejistotě. Přesto celá mozaika z pragmatického úhlu pohledu 

dávala svůj logický smysl - věrné národy požívaly výsady volného kulturního a 

náboženského rozvoje, národy, jejichž loajalita vůči říši byla zpochybnitelná, byly 

podrobovány represivním opatřením. Mezi rozhodující aspekty patřilo geografické 

rozložení, početnost národa, dosažený stupeň rozvoje, existence vlastních politických 

elit a náboženství. V polovině 19. století se však roztříštěnost státní správy začala jevit 

neúnosnou. 

Poslední, doposud nezmíněný aspekt, který hrál roli v neutuchajícím rozpínání 

Ruské říše, byla státní ekonomika. Podobně jako v západních koloniálních říších, se i 

Rusko stalo ekonomicky závislým na získávání stále nových území, jejichž obyvatelé 

byli podrobeni značným daním, jak bude nastíněno níže. Takový snadný zdroj příjmu 

měl však za následek ekonomickou stagnaci a nedostatečné využívání výrobních sil a 

v porovnání se Západní Evropou velice pozvolný rozvoj průmyslové výroby. To mělo 

přirozeně i další příčiny, mezi hlavní z nichž patřilo i hluboko v 19. století přetrvávající 

nevolnictví rolnické vrstvy, jehož nahrazení systémem občin za cara Alexandra II. 

nezrušilo vázanost rolníků k půdě a nevedlo ani k zefektivnění zemědělské výroby. K 

tomu přistupoval ruský konzervatismus a s ním spojená nedůvěra v „západní reformy,“ 

 
22 Tamtéž, str. 77 a násl. 
23 Tamtéž, str. 174. 
24 Tamtéž, str. 192. 
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které vedly k pomalému rozvoji podnikání včetně oblasti bankovnictví a průmyslu. 

Ruský stát tak podrobeným národům výměnou za daňovou zátěž mohl nabídnout jen 

velice pomalé zvyšování celkové životní úrovně a menšinové národy se staly 

vykořisťovanými, pročež se nemohly nikdy cítit plnohodnotnou součástí státu a 

v kombinaci se zpřísňující se rusifikační politikou posledních carů Alexandra III. a 

Mikuláše II. a narůstajícím ruským šovinismem se vytvořila půda pro mnohá 

separatistická národní hnutí, jak bude rozvinuto níže.  

 

2.4. Případová studie - malé národy Sibiře 

 Výše nastíněné teze budou čtenáři nejlépe dávat smysl, budou-li uvedeny na 

uceleném, konkrétním příkladu, pro nějž autorka zvolila Sibiř, pomocí níž bude možné 

nastínit i problém prohlubujících se rozdílů mezi dominantním národem a menšinami.  

 Status Sibiře by nejlépe odpovídal statusu kolonie, a to s ohledem na 

geografickou vzdálenost od centra říše a neexistenci vlastní ústřední vlády. Zpočátku 

byla oblast pod správou Kazaňského paláce 25  a i po vytvoření vlastní teritoriální 

jednotky v r. 1637 byla zachována personální jednota správce Kazaňského paláce a 

správce území vší Sibiře. Rusko tuto oblast, právě s ohledem na jeho etnickou 

rozmanitost, malou početnost jednotlivých etnických skupin obyvatel a nízký stupeň 

civilizačního rozvoje, snadno spravovalo z pozice síly. Jak bylo naznačeno, kolonizace 

území Sibiře započala již v 16. století, s ohledem na jeho rozsáhlost není s podivem, že 

trvala celé desítky let. Přímá správa takových území či vnucování ruského právního 

systému se zde nejevilo jako praktické řešení, a proto bylo národům umožněno řídit se 

vlastním obyčejovým právem a zásahy státu do tamního života se až do 19. století 

omezily na uvalování daňových povinností, tzv. jasaku. Ten se platil především v 

kožešinách.26 

 

 
25 Již existující správní orgán Ruského impéria. 
26 АГAЛAPXAHOBA, A. H. Национальная политика Российской Империи и Советской России в 

относении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнево Востока. Гуманитарные 

Исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2013. Roč. 5. Č. 6. ISSN: 2076-8575. Str. 

19. 
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2.5. Rusové a Nerusové 

Teprve v roce 1822 byl vydán první komplexní právní předpis upravující způsob 

správy Sibiře. Zde gubernátor Sibiře Michail Speranskij ve svých Pravidlech správy 

cizinců poprvé použil termín jinorodec, což byla osoba neruského národa.27 Jinorodci se 

na Sibiři dělili do tří kategorií podle stanoveného stupně hospodářského a sociálně-

kulturního rozvoje na „usedlé“, „kočovné“ a „stěhovavé“. Podle těchto stupňů také byla 

nastavena politika ruských úřadů ve vztahu k těmto národům, které měly směřovat 

jejich vývoj k nejvyššímu stupni, tj. usedlému způsobu života a dále rozvíjet jejich 

ekonomický potenciál, což mělo vést k většímu objemu vybraných daní, zejména již 

zmiňovaného jasaku.28  

Později se však termín jinorodec začal používat i v dalších souvislostech a 

fakticky rozdělovat obyvatele Ruska na dvě kategorie – národy asimilované a kulturně 

rozvinuté do takového stupně, že byly považovány za takřka rovnocenné Rusům a 

národy druhé kategorie, které byly z důvodu skutečné či domnělé zaostalosti zařazeny 

mezi jinorodce. To dále polarizovalo společnost a často vedlo k extrému, kdy Rusové 

používali termín jinorodec pro nepříliš lichotivé označení příslušníků všech ostatních 

národů. Mezi jiné projevy nerovnosti patřilo i rozdělování obyvatel na Rusy a Nerusy 

nebo na „pravověrné“ (zejména pravoslavní Slované) a „nepravověrné“ (všichni 

ostatní), 29  přičemž nejlépe lze ilustrovat cítění Rusů výrokem teoretika ruského 

pořádku, Vasilije Katkova: „V zemi vzniklé díky úsilí jednoho původního obyvatelstva 

nabývá moc nezbytně národního odstínu a vládci se neřídí všeobecným názorem 

připojených národů, ale zájmy a míněním hlavní populace.“30 

 

2.6. Diverzita daná nejen národností 

Ruská diverzita je a vždy byla velkou výzvou pro budování a udržení státní moci 

na celém území a hraje klíčovou roli ve společenském životě Ruska. Měla velký vliv na 

mnohé dějinné události a představuje velkou výzvu pro státní aparát i právní předpisy. 

 
27  КOHEB, А.Ю. О первоначальном Проекте Устава Об Управлении Инородцев: История 
Создания И Основные Положения. In Акишин М. О., Ремнев А. В. Власть в Сибири XVI – начало 

XX вв., 1. vyd. Novosibirsk: Сова. 2005. ISBN: 5-87550-230-4, str. 47-52. 
28 СYBOPOBA, Н. Г. Крестьянское самоуправление в государственной деревне Западной Сибири в 

60-е гг. XVIII - первой половине 60-х гг. XIX вв. Dizertační práce. Omská státní universita F. M. 

Dostojevského, 1997. 

29 Viz ZAJACZKOWSKI, W. Rusko a národy. Op.cit., str. 123. 

30 Viz ZAJACZKOWSKI, W. Rusko a národy. Op.cit., str. 124. 

https://vufind.kpfu.ru/Author/Home?author=%D0%90%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D0%9C.+%D0%9E.
https://vufind.kpfu.ru/Author/Home?author=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B2+%D0%90.+%D0%92.
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Národnost není jedinou veličinou, v níž se projevuje rozmanitost ruské populace – je 

úzce propojena s jazykovou svébytností každého národa, případně i jednotlivých kmenů 

uvnitř národa, představovala obrovský problém při uplatňování státní moci – vždyť i jen 

4 základní jazykové skupiny – latinská (např. Polsko, Litva), církevněstaroslověnská 

(Rusko, Bělorusko, Dálný východ), arabská (Krym, Kavkaz či Střední Asie) a čínsko-

tibetská (např. Zabajkalsko),31 jsou natolik odlišné, že alespoň částečná rusifikace byla 

nejspíše jediným způsobem, jak zajistit soudržnost říše, ve které si většina obyvatel 

navzájem nerozuměla; vždyť každá z těchto skupin měla i vlastní abecedu. Při sčítání 

lidu v roce 1897 bylo rozlišeno 130 různých jazykových kategorií.32 Stejně tak bylo 

potřeba se vyrovnávat s náboženskou rozmanitostí obyvatel říše: 

 

Konfesijní složení obyvatelstva Ruského carství v roce 187033 v % 

Vyznání 

V 

celém 

carství 

Evropské 

Rusko 

Polské 

království 

Velkoknížectví 

finské 

Kavkazská 

oblast 
Sibiř 

Střední 

Asie 

Pravoslavní 70,8 83,44 0,5 1,96 43,5 86,4 8,1 

Starověrci 1,4 1,5 0,1 - 1,0 2,3 1,3 

Katolíci 8,9 4,4 76,5 0,04 0,5 0,7 0,4 

Protestanti 5,2 3,6 5,4 98,0 0,2 0,1 - 

Židé 3,2 3,0 13,4 - 0,5 0,3 0,1 

Muslimové 8,7 3,6 - - 41,7 1,5 89,7 

Pohané 0,7 0,4 - - 0,1 8,7 0,4 

Uniati 0,3 - 4,1 - - - - 

Monofyzité - 0,06 - - 12,5 - 0,8 

 
31 Viz ZAJACZKOWSKI, W. Rusko a národy. Op. cit., str. 67. 
32 Viz VYDRA, Z. et al. Dějiny Ruska. Op. cit., str. 250. 
33 Viz ZAJACZKOWSKI, W. Rusko a národy. Op. cit., str. 62. 
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 Kdy lze konstatovat, že většina obyvatel vyznávala pravoslaví, jenže podíváme-

li se na územní rozložení obyvatel jednotlivých vyznání, v různých regionech nemusí 

naopak pravoslaví hrát dominantní úlohu (viz tabulka, tučně). Z takového rozprostření 

pak vyplývají další překážky dané kulturně, jako rozdílný kalendář, svátky a 

v neposlední řadě církevní právo, které musí být překlenuty, aby bylo zajištěno efektivní 

fungování říše.  

 Přibližně od poloviny 19. století je v ruském prostředí možné pozorovat 

intenzifikaci unifikačních procesů, jejichž předním projevem je rusifikace. Následující 

kapitola je od této oddělena nikoli jednorázovým předělem v podobě výrazné dějinné 

události, ale dlouhým procesem transformace státní správy a politiky, který je pro toto 

období specifický. Cílem celého procesu bylo jistě usnadnění státní správy a dosažení 

vyššího stupně vnitřní jednoty státu. To se však v závěru 19. století a začátku 20. století 

příliš nedařilo a i to mělo svůj podíl na pádu carského režimu a vzniku federativního 

státu. Pozorujeme zde tak odklon od menšinové politiky popsatelné jako laizess faire a 

pokusy o významné násilné změny ve společnosti a jejich dopady na integritu říše. 
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3. Ruský nacionalismus na vzestupu - 

období 1850-1900  

 Jelikož bylo Polské povstání do značné míry rozbuškou pro transformaci ruské 

národnostní politiky,34 bude následující kapitola předkládána na základě induktivního 

postupu a obecné závěry budou ponechány na konec. 

 

3.1. Polské povstání a jeho dopady na ostatní národy říše 

Jak již bylo naznačeno výše, v 2. polovině 19. století můžeme pozorovat odklon 

ruské státní politiky od liberálního přístupu k některým národům impéria i od doposud 

v určité míře trvající politiky náboženské tolerance nastolené již Kateřinou II., jež 

v roce 1773 vydala zákon o toleranci všech náboženství. Jedním z hlavních impulzů k 

zpřísnění režimu bylo druhé polské povstání (1863 - 1864), k němuž došlo i přes 

vstřícné kroky cara Alexandra II., který Polsku navrátil autonomii ztracenou po povstání 

v 30. letech a udělil amnestii jeho tvůrcům, internovaných na Sibiři. Toto povstání 

vyvolalo v ruské společnosti nenávistné protipolské nálady. Režim poprvé přistoupil 

k rusifikačním opatřením v plném měřítku – polská autonomie byla zcela odstraněna a 

země začleněna do Ruska jako Poviselský kraj. Polská šlechta byla odstavena od moci 

novým systémem místní správy pod diktátem ruských úředníků a docházelo ke 

konfiskacím jejího majetku, tajný výnos z r. 1865 zakazoval Polákům nakupovat půdu v 

Západním kraji; úředním jazykem se stala ruština, výuka a užívání polštiny na 

veřejnosti bylo zakázáno. V Polsku nabývaly účinnosti ruské právní předpisy, zejména 

trestní zákoník. Útlak se nevyhnul ani katolické církvi, docházelo k rozsáhlým 

konfiskacím jejího majetku, rušení klášterů, odstraňování vedoucích představitelů a 

slučování s pravoslavnou církví. Katolíci nesměli zastávat veřejné funkce. 35  

Nová jazyková politika se dotkla i dalších národů, které byly původně součástí 

Polska – Ukrajinců, Litevců a Bělorusů, v jejichž jazycích nesměly být na základě 

tajného oběžníku ruského ministra vnitra z roku 1863 vyváženy ukrajinské knihy za 

 
34 КAPHИШИHA, Н. Г. Национальные окраины Российской Империи в середине ХХ - начале ХХ. в. 

Op. cit., str. 23. 
35  ДEHИCOB, Ю. Н. Россия и Польша. История взаимоотношений в XVII—XX веках. 1. vyd. 

Мoskva: Литагент ФЛИНТА. 2012. ISBN: 978-5-9765-1340-2. Str. 453 - 455. 
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hranice36 a následně byla zakázána výuka i tisk v ukrajinštině obecně, a to na základě 

tzv. Emského nařízení cara Alexandra II. ze dne 18. května 1876.37 K tomuto kroku se 

vláda uchýlila kvůli obavám ze sílícího ukrajinského národního hnutí. Zamezení rozvoje 

ukrajinského literárního jazyka mělo dle očekávání vést k jeho úpadku, avšak výsledek 

se dostavil zcela opačný.38  

 

3.2. Nacionalismus na vzestupu 

Sílící ruský nacionalismus se začal obracet i proti dalším národům, včetně těch, 

které byly doposud loajální, jako byla privilegovaná vrstva Němců žijících v Pobaltí. 

Uvolněný politický prostor pak převzala národnostní hnutí Estonců a Lotyšů, což bylo 

nechtěným vedlejším účinkem; celé území však bylo předmětem rozsáhlé rusifikace. 

Podobný přístup byl zvolen i vůči Finům, a to přesto, že tento národ neprojevoval 

sklony k separatismu, a to zejména díky široké autonomii, která jim nyní byla 

omezována přiznáním svrchovanosti ruského zákonodárství nad finským.39 Podstatně 

bezohledněji se nyní Rusové chovali na nově dobytých územích – z oblastí Kavkazu, 

ovládnutého v 60. letech 19. století, muslimské národy (mj. Čerkesové, Abcházové nebo 

Čečenci) raději emigrovaly do Osmanské říše; křesťanské obyvatelstvo, které zůstalo, 

bylo zařazeno mezi jinorodce a v celé oblasti probíhala ruská kolonizace.40 Soustavný 

tlak na gruzínský národ a jazyk vedl k radikalizaci mladé generace, která se začala 

přiklánět k marxismu. Stát se rovněž obrátil proti Židům, které se naráz pokoušel 

asimilovat i vyčleňovat ze společnosti. Fázi asimilace, projevující se uvolnění možností 

stěhování ze západních provincií na východ pro nejvyšší židovské vrstvy, jako byli 

obchodníci a absolventi univerzit, vystřídaly nejprve pogromy na Ukrajině, následně 

byli Židé vyhnáni z Moskvy v roce 1892, bylo jim zakázáno usídlovat se na venkově. 

Omezení teritoriální byla brzy následována administrativními – nesměli působit na 

úřadech, byli vyloučeni z výkonu advokacie, byl zaveden numerus clausus pro židovské 

 
36 Viz Valuevský oběžník ze dne 18. 7. 1863. In 04744.info [online]. [cit. 13. 6. 2018]. Dostupné z: 

https://www.04744.info/kontakti/item/655-valuyevskyj-tsyrkulyar-povnyj-tekst. 
37  Znění Emského nařízení: In Ru.wikisource.org [online]. [cit. 24.6.2018]. Dostupné zde: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Эмский_указ. 
38 АXPEMEHKO, Д. A. Внутренние и внешние причины возникновения украинского национализма в 

России в xix В. Русин. 2015. Roč. 10. Č. 1. ISSN: 2345-1149. Str. 125-127. 
39 КAPHИШИHA, Н. Г. Национальные окраины Российской Империи в середине ХХ - начале ХХ. в. 

Op. cit., str. 24. 
40 VYDRA, Z. et al. Dějiny Ruska. Op. cit., str. 220. 

https://www.04744.info/kontakti/item/655-valuyevskyj-tsyrkulyar-povnyj-tekst
https://ru.wikisource.org/wiki/Эмский_указ
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studenty na univerzitách – to vše vedlo k masové emigraci Židů, 41  nebo k jejich 

politické aktivizaci.  

To jsou pouze příkladem uvedené jednotlivé projevy nové politiky, směřující 

k unifikaci státu, jejímž výsledkem měla být úplná asimilace menšin. Carská byrokracie 

tuto politiku vnímala jako nezbytnou pro usnadnění správy státu, kde jazyková a 

kulturní roztříštěnost představovala jednu z hlavních překážek. Ruština se stává jediným 

oficiálním jazykem říše,42 k jejímu šíření se přistupovalo pomocí sjednocování školství 

s její povinnou výukou. Polské povstání vzbudilo obavy z pokusů o postupné 

oklešťování velikosti impéria, což bylo ruskou veřejností vnímáno jako zrada státu. 

V rámci prevence se pak rusifikace obrátila proti ostatním národům. Násilné vnucování 

ruského jazyka, pravoslaví, nahrazení národního školství a administrativy ruským, 

rušení neruských univerzit, likvidace tisku a knihtisku v národních jazycích, uplatňování 

ruských právních předpisů a v neposlední řadě pokračující ruská kolonizace, to vše 

přirozeně probouzelo odpor všech neruských národů a vyústilo ve vznik národních 

hnutí, jejichž hnací silou byla inteligence, zrozená v průběhu století právě na těch 

školách, které byly nyní na jeho sklonku násilně porušťovány. Obecně lze vysledovat 

velice jasnou spojitost mezi úrovní vzdělanosti národa a jeho národním 

sebeuvědoměním, kdy nejgramotnějšími byly pobaltské protestantské národy, za nimi 

Poláci, Litevci či Židé.43 

 

3.3. Role náboženství při formování nacionálně-separatistických hnutí 

Národní hnutí nejprve stála v rozporu s národními církvemi, které byly proti 

zpochybňování přirozených autorit, včetně té carské. Pravoslavná církev, jedna 

z hlavních opor carského režimu (triáda samoděržaví – pravoslaví – národ byla 

základem pro státní politiku), totiž začala být protěžována na úkor ostatních náboženství 

více než kdy dříve – pravoslavná církev se stala jedinou církví, která směla obracet lidi 

na víru, sloužila tak jako jeden z nástrojů rusifikace; děti ze smíšených manželství byly 

automaticky považovány za její členy, od roku 1898 byly dokonce zákonem zakázány 

sňatky mezi křesťany a nekřesťany. To vedlo k příklonu národních církví k národním 

 
41 VYDRA, Z. et al. Dějiny Ruska. Op. cit., str. 232-233. 
42 BOYD, D. 1000 let ruské rozpínavosti. Frýdek-Místek: Alpress, s.r.o. 2015. ISBN: 978-80-7466-701-5. 

Str.65. 
43 viz ZAJACZKOWSKI, W. Rusko a národy. Op. cit., str. 100. 



 

21 

 

revolučním hnutím. Například v Arménii se tamní monofyzitská církev otevřeně 

postavila na stranu národního hnutí teprve poté, co došlo k rozsáhlé konfiskaci jejího 

majetku, v Bělorusku a Polsku se pronásledování římských a řeckých katolíků vedlo ke 

sblížení cílů církví a národních buditelů, což vedlo k jejich významnému posílení a 

rozšíření.44 

Je zajímavostí, že mnohoženství bylo v případě muslimů legitimizováno 

zákonem.45 V této souvislosti je nutné zmínit, že státní politika vůči muslimům byla 

nejednotná a v případě Tatarů, Baškirů či Ázerbajdžánců se nevyznačovala tak 

násilnými prostředky jako v západních guberniích říše, což umožnilo odlišný rozvoj 

jejich národnostních hnutí. Jazyky muslimských národů dlouho ani neobsahovaly 

termín „národ“ a jejich cítění sounáležitosti bylo založeno hlavně na náboženství. 

Možná i proto nebyly vnímány jako rizikové skupiny, jako tomu bylo v případě národů 

na západě říše.  

V protikladu k tomu stojí přístup ke kočovným Kazachům, kteří byli považováni 

za jinorodce a v linii politiky nastavené již v Pravidlech správy cizinců jim bylo 

nakonec zakázáno kočovat. Nařízení o správě stepních oblastí z roku 1891 pak tento 

národ připravilo o jeho půdu, která byla osídlována přistěhovalci z evropské části 

Ruska. 46  

 

3.4. Slavjanofilové a panslavismus 

Jinou, zvláštní (nikoli však dominantní) tendencí ve společnosti bylo hnutí 

slavjanofilů, jejichž cílem bylo osvobodit příbuzné jihoslovanské národy vyznávající 

pravoslaví zpod nadvlády Osmanské říše. Na tomto základu záhy vznikla idea 

panslavismu, kdy rasové, kulturní a jazykové pouto, spojující všechny Slovany, mělo 

vést k jejich sjednocení pod nadvládou Ruska. Tato myšlenka byla Ruskem mohutně 

podporována, neboť jim mohla pomoci získat podporu na dobývaných územích a 

 
44 viz ZAJACZKOWSKI, W. Rusko a národy. Op. cit., str. 126. 
45 PELIKÁN, D., MALÝ, K.V. Kapitoly z dějin státu a práva Ruska a SSSR. 1. vyd. Praha: Karolinum. 

1992. ISBN: 80-7066-689-7, str. 81. 
46 АXMETЖAHOBA, А.Т. Степное положение 1891 года в Казахстане: исторический аспект. 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби. 2010. In Diss.seluk.ru [online]. [cit. 

18.6.2018]. Dostupné zde:  http://diss.seluk.ru/di-istoriya/1229460-1-stepnoe-polozhenie-1891-goda-

kazahstane-istoricheskiy-aspekt.php. 

http://diss.seluk.ru/di-istoriya/1229460-1-stepnoe-polozhenie-1891-goda-kazahstane-istoricheskiy-aspekt.php
http://diss.seluk.ru/di-istoriya/1229460-1-stepnoe-polozhenie-1891-goda-kazahstane-istoricheskiy-aspekt.php
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zejména v Bulharsku slavila úspěchy.47 Taktéž do určité míry ospravedlňovala politiku 

rusifikace jakožto prostředku k dosažení všeslovanské jednoty. Panslavismus se však 

nikdy nestal většinovým proudem. V protikladu k jeho ideám stojí ukrajinské 

separatistické tendence, zášť Rusů vůči západním Slovanům, kteří vyznávali katolickou 

víru a vystřízlivění západních příznivců hnutí, včetně některých českých obrozenců, po 

seznámení se s poměry v carském Rusku, kdy Josef Václav Frič píše: "Až tedy Rusko 

vykoná úkol svůj, t.j. osvobození a ne snad podmanění tureckých Slovanů, až bude 

spravedlivo Polákům dle lidského a ne čerkaského práva a až tam zvítězí slovanské 

náhledy a zvítězí svobodomyslná, upřímně s ostatními národy smýšlející strana (kteráž 

ale dosavad nevydala ze sebe hlasu) pak teprv, až i Rusové alespoň pochopí, jak strašně 

se prohřešují na solidárnosti slovanských bratří, pak a ne dříve podáme jim my 

Čechové, jak rovni rovným, bratrské své pravice."48 

 

3.5. Rusko a národy na sklonku carského impéria 

Sčítání lidu v roce 1897 odhalilo 18 národnostních skupin s více než 1 milionem 

obyvatel:49 

Národ počet obyvatel % 

celkem 125 640 000 100 

Rusové 55 667 500 44,31 

Ukrajinci 22 380 000 17,81 

Poláci 7 931 300 6,31 

Bělorusové 5 885 600 4,68 

Židé 5 063 200 4,03 

Kazachové 3 881 800 3,09 

Finové 2 343 100 1,83 

Povolžští Tataři 1 834 200 1,46 

Uzbekové 1 800 000 1,43 

Němci 1 790 500 1,43 

Litevci 1 659 100 1,32 

 
47 BOYD, D. 1000 let ruské rozpínavosti, op. cit., str. 64-65. 
48 FRIČ, J.V. Rub a líc té slovanské výpravy na Rus. Praha: nákladem spisovatelovým. 1867. Str. 25 a 

násl. 
49 Viz VYDRA, Z. et al. Dějiny Ruska. Op. cit., str. 250. 
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Ázerbajdžánci 1 440 000 1,15 

Lotyši 1 435 300 1,14 

Baškirové 1 321 400 1,05 

Gruzínci 1 352 500 1,08 

Arméni 1 173 100 0,93 

Mordvinci 1 023 800 0,81 

Estonci 1 002 700 0,80 

 

Tyto národy se sice nacházely na různém stupni civilizačního rozvoje, přesto 

však většina z nich postupně spěla ke snaze o sebeurčení a politickou autonomii, ba 

dokonce vlastní státnost. Na tyto snahy mělo samozřejmě vliv i teritoriální rozložení 

jednotlivých skupin; v oblastech, kde bylo ruské osídlení výrazně minoritní, jako bylo 

Polsko, Pobaltí, Ukrajina, Kavkaz či území střední Asie, tradičně obývané muslimskými 

národy, přirozeně vývoj směřoval k vytvoření vlastního státu, určeném hranicemi 

historickými a národnostními. Naopak v oblastech silně kolonizovaných ruskými 

osadníky, jako byly rozsáhlé roviny mezi Azovským a Kaspickým mořem a oblasti 

Dálného východu a Sibiře, s řídkým osídlením a podnes trvající etnickou rozmanitostí, 

se nikdy žádné větší národnostní hnutí nerozvinulo, naopak, drobné národy byly 

asimilovány a postupně splývaly s ruskou populací, nebo v důsledku hladomorů 

způsobených mj. zákazem kočování vymíraly po statisících.  

 

3.6. Základní tendence staršího vývoje 

 Shrnout vývoj národnostních menšin v Rusku do roku 1917 je velice složitým 

úkolem. Proto si na tomto místě autorka dovolí pouze vyzdvihnout některé dílčí úvahy 

jako podklad pro zachycení dlouhodobého vývoje. Jedná se především o tyto tendence a 

poznatky: 

• jednotlivé národy se vyvíjely rozdílným tempem, na nějž měla vliv zejména historická 

tradice, délka začlenění do ruského impéria, způsob života, počet obyvatel, úroveň 

vzdělání, míra autonomie a státní politika vůči danému národu, 
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• rusifikační politika měla největší úspěch tam, kde byla provázena mohutnou ruskou 

kolonizací - původní národy, které se najednou staly menšinou na vlastním území, snáze 

podléhaly asimilaci, 

• u národů, které na vlastním území představovaly většinu, měly vlastní historickou a 

kulturní tradici a rozvinuté školství, představovala rusifikační opatření rozbušku pro 

vznik silných nacionálních hnutí, snažících se uchovat svoji svébytnost; omezování 

jazyka, náboženství, politické samosprávy, to vše bylo vnímáno jako příkoří, z něhož 

národy neviděly jiného úniku než odtržení od Ruska; další alternativou pak byla silná 

socialistická hnutí, která měla nastolit rovnost, 

• s výše uvedeným úzce souvisí xenofobie Rusů, jež polarizovala společnost a 

rozdělovala ji na „vyvolený ruský národ“ a občany druhé kategorie. Osatní národy 

v takto nastavené společnosti nemohly pociťovat sounáležitost s říší, jíž byly součástí. 
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4. Revoluční začátek 20. století a menšiny 

 První ruská revoluce v letech 1905-1906, která měla příčiny sociální, politické i 

národnostní, přinesla zásadní změny v životě menšin, které se revoluce velice aktivně 

účastnily. V plné míře se projevil neúspěch rusifikační politiky a některá opatření 

musela být zrušena. Po selhání nadějí vkládaných do konstitucionalizace monarchie se 

ukázalo, že působení rozkladných činitelů dosáhlo takové míry, že Ruské císařství v 

dosavadních hranicích je se stávajícím systémem státní správy neudržitelné. 

 

4.1. Nedobrovolné uvolnění poměrů 

 Jako jedna z prvních zásadních změn v ruské společnosti začátku 20. století bylo 

uvolnění v náboženské oblasti. Protěžování pravoslavné církve a diskriminace ostatních 

náboženství se setkávaly s takovým odporem, že se staly neudržitelnými a na carův 

popud vláda vypracovala nařízení o upevnění počátku náboženské tolerance ze dne 17. 

dubna 1905.50 Ten dekriminalizoval herezi od pravoslaví a zároveň vyhlásil svobodu 

přechodu k jiné křesťanské víře, zrušil zákaz smíšených sňatků, zakotvil povinnost 

respektovat nejdůležitější ustanovení práva šaría a stanovil za úkol revidovat právní 

postavení buddhistů, kteří neměli být nadále považováni za pohany.51 

 Mezi dílčí úspěchy revoluce můžeme zařadit faktické (nikoli formální) zrušení 

represivních jazykových právních předpisů včetně výše zmiňovaného Valuevského 

oběžníku a Emského nařízení jakožto jeden z důsledků vydání Manifestu o zlepšení 

státního pořádku ze dne 17. října 1905 carem Mikulášem II. (dále též jen „Manifest“), 

resp. na základě čl. 1: „Udělit obyvatelům trvalé základy občanských svobod, a to 

osobní nedotknutelnost, svobody svědomí, řeči, slova, shromažďovací a sdružovací.“52, 

což mělo pozitivní dopad zejména na ukrajinštinu, která byla taktéž poprvé uznána za 

samostatný jazyk ruskou Akademií věd.53 

 
50  СAФOHOB, А. А. Государство и конфессии в позднеимперской России: правовые аспекты 
взаимоотношений. 1. vyd. Мoskva : Проспект. 2017. ISBN: 9785392263516. Str. 340. 
51 Viz plné znění nařízení o upevnění počátku náboženské tolerance. In Ru.wikisource.org [online]. [cit. 24. 6. 

2018]. Dostupné zde: https://ru.wikisource.org/wiki/Указ_Об_укреплении_начал_веротерпимости_(1905) . 
52  Vlastní překlad. Text Manifestu In Ru.wikisource.org [online]. [cit. 24. 6. 2018]. Dostupné zde: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Высочайший_манифест_17.10.1905_(Об_усовершенствовании_госуда

рственного_порядка)  
53 viz VYDRA, Z. et al. Dějiny Ruska. Op. cit., str. 261. 

https://publications.hse.ru/view/213587038
https://publications.hse.ru/view/213587038
https://ru.wikisource.org/wiki/Указ_Об_укреплении_начал_веротерпимости_(1905)
https://ru.wikisource.org/wiki/Высочайший_манифест_17.10.1905_(Об_усовершенствовании_государственного_порядка)
https://ru.wikisource.org/wiki/Высочайший_манифест_17.10.1905_(Об_усовершенствовании_государственного_порядка)
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 Manifest o zlepšení státního pořádku, ač z formálního hlediska nebyl ústavním 

dokumentem, přinesl kromě deklarace výše nastíněných občanských svobod také 

konstitucionalizaci monarchie – zřízení Státní dumy, bez jejíhož souhlasu neměl být 

vydán žádný zákon. Volební právo získali i příslušníci menšin. 54  Manifest byl 

následován novelizací Sbírky základních zákonů Ruského impéria, publikovanou 23. 

dubna 1906 (dále jen „Sbírka základních zákonů“).55 Ta reflektovala mj. nařízení o 

upevnění počátku náboženské tolerance v čl. 66, 67 a 81, v nichž zakotvila svobodu 

vyznání. Objevuje se hlava VIII., „O právech a povinnostech ruských poddaných“, jež 

poprvé zajišťuje některá základní práva a svobody občanům. Z hlediska menšin je 

významná zejména svoboda pohybu a pobytu,56 jež Židům umožnila volně se stěhovat i 

do východních gubernií říše; o svobodě slova, přislíbené v Manifestu, v pravém slova 

smyslu však hovořit nelze, neboť fakticky cenzura zrušena nebyla (pouze přejmenována 

na „inspekci tisku“).57 Objevuje se základní právní princip nullum crimen sine lege58 a 

princip poznatelnosti práva i ignorantia legis non excusat.59 Výčet práv poddaných je 

však velice úzký a neobsahuje ani všechna práva přislíbená v Manifestu.  

 

4.2. Státní duma 

Car Mikuláš II. ani nikdy neměl v úmyslu skutečně uvolnit autoritářský režim 

v zemi, což se projevilo i na podobě Státní dumy, nově zřízeného zákonodárného 

orgánu. Nejvíce diskutovaným ustanovením novelizované Sbírky základních zákonů se 

stal čl. 87, který umožňoval vládě v době rozpuštění Státní dumy vydávat nařízení se 

silou zákona, což se také opakovaně dělo, kdykoli se vyskytla obava, že připravovaný 

zákon Dumou neprojde (případ zřízení zemstev v západních guberniích v r. 1910, kdy 

car pozastavil zasedání Dumy na tři dny).60 Problematickými se jeví i jiná ustanovení – 

 
54 Tamtéž, viz čl. 2 a 3 Manifestu o zlepšení státního pořádku. 
55 Plné znění Sbírky základních zákonů Ruského impéria. In Ru.wikisource.org [online]. [cit. 24. 6. 2018].  

Dostupné zde: https://ru.wikisource.org/wiki/Основные_Законы_Российской_Империи. 
56 Viz ust. čl. 76 Sbírky základních ruských zákonů, op. cit. 
57 Viz zákon o dočasných pravidlech pro periodické publikace ze dne 24. listopadu 1905.  Cenzura byla 
formálně zrušena čl. I zákona a Charta cenzury a tisku byla novelizována tak, že nadále se pracuje s 

termínem „должностное лицо по делам печати", tj. "úřední osoba pro záležitosti tisku" (např. např. čl 

VII odst. 9). In Opentextnn.ru [online]. [cit. 25. 6. 2018]. Dostupné zde: 

http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/law/1905/. 
58 Čl. 72-74 Sbírky základních zákonů, op. cit. 
59 Čl. 91 a 95 Sbírky základních zákonů, op. cit. 
60 PIPES, R. Dějiny ruské revoluce. 1. vyd., Praha: Argo. 1999. ISBN: 80-7203-081-7. Str. 63 

https://ru.wikisource.org/wiki/Основные_Законы_Российской_Империи
http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/law/1905/
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a to ta, která ponechávala carovi možnost Státní dumu kdykoli rozpustit či její zasedání 

pozastavit,61 což také činil, aby vzdorovitou Dumu potrestal.62  

Státní Duma byla orgánem voleným na 5 let, a to na základě volebního zákona 

vydaného již 11. prosince 1905.63 Volby sice byly nepřímé, avšak volebním právem 

disponovali téměř všichni muži, kteří dosáhli věku 25 let a nebyli kočovníky, studenty 

nebo vojáky. Voliči byli rozděleni do 4 volebních kurií – na vlastníky půdy, měšťany, 

rolníky a dělníky. První Duma však nebyla dostatečně provládní, národní strany, 

zejména polská, hájily své zájmy a nevzdělané zástupce rolníků nezajímalo nic než 

přerozdělení půdy dle jejich představ. Rozčarován, Mikuláš II. Dumu po 72 dnech 

rozpustil. Podobná situace nastala i v případě druhé Dumy,64 a tak došlo ke změně 

volebního zákona, jež byla publikována 3. června 1907, a která vedla ke zvýhodnění 

ruské pozemkové šlechty na úkor rolníků a gubernií, v nichž většinu tvořili Nerusové. 65 

III. a IV. Duma byla konečně provládní, car byl spokojen, zato menšiny už méně. 

Zatímco v první Dumě bylo 45 % zástupců národnostních menšin, ve IV. to bylo už jen 

14 %. To jen potvrzuje fakt, že i ruský nacionalismus byl na vzestupu a většinově ruská, 

stavovská IV. Duma nadšeně podporovala rusifikaci a omezování už tak okleštěných 

práv menšin – např. v r. 1910 schválila rozšíření působnosti ruského práva na doposud 

autonomní Finsko.66 

 

4.3. Zklamání konstituční monarchie 

Začátek 20. století menšinám nakonec nepřinesl žádné významné změny 

k lepšímu. Sliby cara Mikuláše II. nebyly dodržovány, cenzura národního tisku trvala 

nadále, zakazovány byly zejména knihy podporující národní uvědomění, což fakticky 

omezovalo jazykovou svobodu, ruská kolonizace na východě pokračovala 

nezmenšeným tempem, politická autonomie neexistovala nebo byla oklešťována a 

naděje vkládané do Státní dumy se ukázaly být lichými. Radikální politici nebyli 

spokojeni se stávajícím zřízením, etnické konflikty eskalovaly - Ukrajinci nenáviděli 

 
61 Čl. 99 Sbírky základních zákonů, op. cit. 
62 PIPES, R. Dějiny ruské revoluce. Op. cit., str. 57. 
63 Plné znění In Istmat.info [online]. [cit. 25. 6. 2018]. Dostupné zde: http://istmat.info/node/36349. 
64 Viz VYDRA, Z. et al. Dějiny Ruska. Op. cit., str. 264 a násl. 
65 Plné znění viz Oficiální portál Ústavy Ruské Federace. In constitution.garant.ru [online]. [cit. 26. 6. 

2018]. Dostupné zde: http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5208/. 
66 viz VYDRA, Z. et al. Dějiny Ruska. Op. cit., str. 268. 

http://istmat.info/node/36349
http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5208/
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Židy, muslimové Armény, Kazaši Rusy, kteří se usídlovali na jejich území, a ze strany 

vlády nebyly podnikány žádné kroky k řešení situace mírumilovnou cestou.67 

 

4.4. Eskalace menšinových konfliktů 

Během 1. světové války monarchie jen přilévala oheň do kotle. S jejím začátkem 

rozčarovaný Mikuláš II. přikázal deportovat všechny Němce z Pobaltí, bylo zakázáno 

německy i mluvit. Nebyly učiněny žádné kroky k získání loajality Poláků, kteří se čím 

dál více přikláněli na stranu Ústředních mocností. Ty vyhlásily vznik Polského 

království v r. 1916. Došlo také ke vzniku Svazu osvobození Ukrajiny.68 Program, jehož 

cílem byla faktická likvidace zbytků finské autonomie, vedl ke znepřátelení Finů a 

mobilizace do pomocných sborů ve Střední Asii, navzdory doposud platnému pravidlu, 

že příslušníci národnostních menšin nejsou odváděni, nakonec vedla k mohutnému 

povstání Kazachů a Kyrgyzů. Muslimské obyvatelstvo se obávalo, že mobilizace je jen 

dalším ze způsobů, jak je vyhladit a jejich půdu udělit ruským osadníkům. Potlačení 

povstání mělo tytéž důsledky. Jediní, kdo se postavili na stranu Rusů, byli Arméni a 

Gruzínci, kteří Rusy zvolili jako menší zlo – Turci je totiž masově vyvražďovali, o život 

jich přišlo až 1,5 milionu.69 

V kritické situaci došlo v Dumě k vytvoření "progresivního bloku", který 

vyhlásil devítibodový program, jehož součástí byly požadavky na ukončení náboženské 

diskriminace, a to včetně diskriminace Židů.70 Mezi ruskými liberály a představiteli 

polských a ukrajinských politických stran probíhaly intenzivní jednání o poskytnutí 

autonomie, jako alternativě k úplnému odtržení nebo stvrzení ruské nadvlády 

vojenskými prostředky. Neschopnost dohodnout se na konkrétním návrhu formy 

autonomie, který by mohl být předložen a později početní zmenšení zástupců menšin v 

Dumě vedlo k selhání těchto pokusů.71 

 

 
67 PIPES, R. Dějiny ruské revoluce. Op. cit., str. 65. 
68 Viz VYDRA, Z. et al. Dějiny Ruska. Op. cit. str. 280. 
69 Viz ZAJACZKOWSKI, W. Rusko a národy. Op. cit. 148. 
70 PIPES, R. Dějiny ruské revoluce, Op. cit., str. 74. 
71ХPИПAЧEHKO, Т. И. Неудавсийся компромисс: российские либералы и проекты польской и 

украйинськой автономии в Российской империи накануне первой мировой войны. Studia Slavica et 

Balcanica Petropolitana. 2015. Roč. 8. Č. 1. ISSN: 1995-848X. Str. 4-15. 
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4.5. Shrnutí poměrů na sklonku občanské války 

Stav národnostní problematiky v posledních letech existence Ruského carství 

napovídá mnohé o důvodech jeho pádu. Odhlédneme-li zde od záležitostí 

celospolečenských a zaměříme-li se výhradně na faktory spojené s národnostní 

politikou, lze dojít k následujícím závěrům: 

• represivní zákonodárství ve vztahu k jazyku, kultuře a náboženství byla bezúspěšná. 

Nejenom že došlo k negaci dosavadního pozitivního vývoje v oblasti národního 

školství, ale vedlo také k sjednocení a utvoření silných národnostních hnutí směřujících 

k odtržení od Ruské monarchie. Veškeré pokusy o rusifikaci tak namísto unifikace 

způsobily vnitřní nejednotnost ruského mnohonárodnostního kolosu. 

• necitlivé právní předpisy byly pro svou neudržitelnost, nevymahatelnost a pro tuhý 

odpor adresátů těchto právních norem zrušeny, avšak předcházející pokusy o jejich 

aplikaci vedly k nepřátelství mezi dominantním a menšinovými národy. V ruské 

společnosti panovala nedůvěra, pocit křivdy a loajalita národů obývajících okrajové 

části říše byla ztracena. 

• pokusy o reformy nebyly ze strany carského režimu míněny vážně, pročež byly 

prováděny polovičatě.  

• celkově vzato lze konstatovat, že carský režim nebyl schopen napravit přešlapy, kterých 

se dopustil a uvolnit tuhé absolutistické zřízení. 
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5. Občanská válka a národnostní 

menšiny 

 Když Únorová revoluce přinesla pád monarchie, národnostním menšinám 

zahořela nová naděje a zároveň byly nuceny přemýšlet o svém budoucím postavení. 

V následující občanské válce začalo jít o to, která strana národnostním menšinám 

nabídne víc. Neschopnost protibolševických sil nabídnout menšinám uspokojivý 

program poválečného uspořádání státu, přikláněje se spíše k pokračování unitárního 

státu a politiky unifikace země, byla jedním z důvodů, proč občanskou válku prohráli. 

Protibolševické síly byly výrazně monarchistické, vznik autonomních republik 

neuznávaly a s různými národnostmi se pouštěly do dalších konfliktů, které je 

vyčerpávaly. 

 Rudí se zachovali podstatně taktičtěji. Vůdce bolševiků Lenin i lidový komisař 

pro národnosti Stalin si byli velmi dobře vědomi toho, že v národnostních menšinách 

mohou získat silné spojence revoluce a svou politiku tomu přizpůsobili. Jejich cílem 

jistě nebylo roztříštění státu, ale převážil utilitaristický přístup – pro poražení 

kontrarevolučních sil bylo nutné použít veškerých dostupných prostředků. Bolševici 

ostatně počítali s postupným nastolením komunistické světovlády a jakékoli územní či 

politické ztráty považovali pouze za dočasné. Osamostatnění západních gubernií říše 

nebylo výjimkou. Zároveň si tak uvolnili ruce pro vedení občanské války a nastolení 

pořádku ve zbytku Ruska.72 Takový postup byl logický, neboť boj na příliš mnoha 

frontách by mohl vést k pádu nového režimu, a tak si bolševici pečlivě vybírali, které 

války vést. Klid pro budování režimu stál bolševiky 4 % území a 17,3 % obyvatel.73 

Nelze pominout, že mnohé změny skutečně přinesly dříve nemyslitelný obrat 

k lepšímu, co se právního postavení národnostních menšin týče. Už jen zbývalo zajistit, 

aby za zástěrkou autonomie a širokých práv zůstala skutečná moc pevně v rukou 

nastupujícího totalitního režimu. A nepodařilo-li se takového stavu dosáhnout obratnou 

politikou, vždy byla po ruce Rudá armáda. 

 
72 Podobně RICHTER, K., CÍLEK, R., BÍLEK, J. Dravé cesty k moci. 1. vyd. Praha: Nakladatelství XYZ, 

s.r.o. 2011. ISBN: 978-80-7388-470-3. Str. 254-255. 
73 ZAJACZKOWSKI, W. Rusko a národy. Op. cit., str. 168. 
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Jako mnohokrát v dějinách, i ve Velké říjnové socialistické revoluci hrály 

klíčovou roli národnostní menšiny. Je to názorný příklad toho, jaké rozkladné účinky 

pro stát může mít nevhodně zvolená menšinová politika. 
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6. Národnostní politika v novém režimu 

Deklarace práv národů Ruska ze dne 2. listopadu 1917 byla předznamenáním 

nové éry, koncepčním základem. Stalin udělal z národnostní otázky jeden z nosných 

pilířů revoluce: "Mír, agrární převrat a svoboda národů - to jsou tři základní 

skutečnosti, které semkly kolem rudého praporu ruského proletariátu rolníky více než 

dvaceti národů nesmírného Ruska."74 Stalin vnímal právo národů na sebeurčení jako 

právo svobodně vstupovat do státních celků nebo se z nich vyčleňovat, národy podle něj 

měly být celky suverénními a rovnoprávnými. Nicméně pro Stalina jako komunistu 

nebyla problematika národnostní důležitější než otázka sociální a sociální rovnost tak 

měla být podkladem pro vyřešení národnostních nepokojů natrvalo.75 

V zemi rozdělené na Rusy a Nerusy, Rusy a občany druhé kategorie, v zemi 

útlaků a unifikace představovala deklarace rovnosti národů velký příslib. Nyní 

deklarované právo na sebeurčení, včetně vyhlášení nezávislosti, by bylo v monarchii 

něčím nepředstavitelným. Komunistická strana zde přislibuje volný rozvoj menšin, jsou 

zrušena omezení v přístupu k úřadům, jazyková i náboženská. 76  Dochází k odluce 

pravoslavné církve od státu. Se sliby se komunisté neopomněli obrátit i přímo na 

muslimské obyvatelstvo, jehož podporu revoluce chtěli získat, a to proklamativním 

dokumentem Všem pracujícím muslimům Ruska a Východu ze dne 3. prosince 1917 

podobného obsahu,77 který však navíc oznamuje zrušení smluv o rozdělení Persie a 

Turecka. 

 

6.1. Právo na sebeurčení v bolševické praxi 

 Finsko, Estonsko. Litva, Ukrajina a Moldávie vyhlásily nezávislost během půl 

roku od Říjnové revoluce. Bolševická vláda uznala na žádost Finů jejich nezávislost 

 
74  STALIN, J. V.: Říjnová revoluce a národnostní politika ruských komunistů. In Stalin, Josef V.: 

Marxismus a národnostní a koloniální otázka. Praha: Svoboda, 1949, s. 107. 
75 KREJČÍ, O. Geopolitika Ruska. 1. vyd. Praha: Professional Publishing. 2017. ISBN 978-80-906594-9-

0, str. 300-301. 
76 Viz plné znění Deklarace práv národů Ruska. Oficiální portál Ústavy RF. In Constitution.garant.ru 

[online]. [cit. 26. 6. 2018]. Dostupné zde: http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5307/. 

K právu na sebeurčení podobně viz i Dekret o míru. 
77  Viz plné znění. Oficiální portál Ústavy RF. In Constitution.garant.ru [online]. [cit. 26. 6. 2018]. 

Dostupné zde: http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5310/. 

http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5307/
http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5310/
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zvláštním dekretem ze dne 18. prosince 1918.78 Jediná z nových republik na západě 

původní říše, jež si svou samostatnost po skončení občanské války neuchovala, byla 

Ukrajinská lidová republika (1917-1920) (jejíž území představovalo tradiční obilnici 

Ruska), a to i přesto, že bolševici její nezávislost v roce 1917 uznali. Po rusko-polské 

válce (únor 1919 – březen 1921), která byla snahou Polska obnovit své území 

v původních hranicích z 18. století, bylo Rižským mírem potvrzeno trvání nezávislé 

Běloruské SSSR, vyhlášené bolševiky již 1. ledna 1919, ač v územně okleštěném 

rozsahu, a měla trvat i existence nezávislé Ukrajiny. Polsko však dosáhlo značných 

územních zisků a cesta bolševiků do střední Evropy byla uzavřena.79  

 Neúspěchy na Západě si bolševici vynahradili na jihu, kde skoncovali se 

samostatným Ázerbájdžánem, Arménií i Gruzií, emirátem Buchara i chanátem Chiva. 

Nezávislé republiky byly proměněny na lidové republiky a posléze začleněny jakožto 

Zakavkazská SSR do Svazu sovětských socialistických republik (dále jen „SSSR“), 

který vznikl 30. prosince 1922. 80  Střední Asie dopadla nejinak. Za neúspěchem 

národních hnutí na Kavkaze a ve Střední Asii stojí několik faktorů, mezi nimi 

neexistence podpory ze strany západních mocností, jaké se dostávalo např. Polsku, 

menší početnost národů a nižší stupeň civilizačního rozvoje. Rusko zde mělo volné 

ruce, nebylo omezováno tlakem mocností na určité uspořádání a po stabilizaci 

západních hranic mohlo věnovat potlačení národních hnutí značnou vojenskou 

pozornost. Lze říci, že deklarované právo na sebeurčení národů bylo limitováno 

skutečnou politickou a vojenskou mocí svou nezávislost uhájit. Demonstrovat 

pravdivost takového tvrzení lze na případu Turkestánu, jehož autonomii vyhlásila na 

sklonku roku 1917 Rada muslimských národů, povzbuzena deklaracemi bolševiků o 

právech muslimů na sebeurčení. Taškentský sovět na to zareagoval vydrancováním a 

vypálením sídelního města Rady, Kokandu, a masakrem tamních obyvatel.81 Nezávislý 

Turkestán byl nahrazen v r. 1920 územně okleštěnou Turkestánskou ASSR,82 jež byla 

součástí RSFSR, jejíž původní součásti, Bucharská a Chorezemská republika byly 

 
78 Viz plné znění Dekretu o státní nezávislosti Finska. In Hist.msu.ru [online]. [cit. 3. 7. 2018]. Dostupné 

zde: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/finland1.htm [cit. dne 3.7.2018]. 
79 KREJČÍ, O. Geopolitika Ruska. Op. cit., str. 190. 
80 PACNER, K. Osudové okamžiky Československa. 3. vyd. Praha: Brána. 2012. ISBN 978-80-7243-597-

5, str. 42. 
81 ROUX, J. Dějiny Střední Asie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny.  2007. ISBN: 978-80-

7106-867-9, str. 329. 
82 ASSR, Autonomní sovětská socialistická republika, byla administrativní jednotkou v rámci SSSR, která 

byla nižší než svazová republika a nedisponovala právem na odtržení od svazové republiky, jejíž byla 

součástí, zatímco svazová republika formálně disponovala právem opustit SSSR, viz níže. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/finland1.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Pacner
https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-80-7243-597-5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-80-7243-597-5
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vyčleněny jako samostatné správní jednotky, a to v obavě bolševiků z přílišné síly 

jednotných muslimských kvazi-státních útvarů.83  

 

6.2. SSSR a postavení autonomních celků vytvořených na národnostním 

principu v jeho rámci 

 SSSR byl dle Smlouvy o zřízení SSSR federativním státem. Jeho vrcholným 

orgánem byl sjezd Sovětů SSSR, jenž se standardně konal jednou do roka a v době, kdy 

nezasedal, byl hlavním orgánem Ústřední výkonný výbor SSSR, složený z delegátů 

jednotlivých republik. Do rozhodovací působnosti SSSR měla spadat zejména 

mezinárodní politika, včetně vyhlašování války a uzavírání míru a správy společných 

ozbrojených sil, přijímání nových členů (očekávalo se brzké připojení bývalých součástí 

impéria, ale i postupné šíření revoluce do dalších států), stanovení obecného plánu pro 

ekonomiku Svazu i systému vnitřního a vnějšího obchodu, dále zemědělství, měnová 

politika, ale také právní úprava soudního systému a soudního řízení, občanské, pracovní 

a trestní právo, úprava postavení cizinců, základní právní úprava vzdělávání, 

zdravotnictví, nebo třeba systém vah a měr.84 

 Členské státy SSSR měly vlastní ústavu, státní symboly, měnu,85 a oficiálně i 

právo svobodně ze SSSR vystoupit. Bylo ustanoveno jednotné sovětské občanství. 

Záměrně však nebyl vymezen vztah mezi národními orgány (zejména komisariáty, tj. 

určitá obdoba ministerstev) a centrálními tak, aby centrální vláda mohla volně zasahovat 

do dění na lokální úrovni. I v rámci jednotlivých svazových republik vznikaly 

autonomní oblasti, které mohly být pod správou menšin, jak to přepokládala i Ústava 

Ruské Socialistické Federativní Sovětské Republiky („RSFSR“) v čl. 11: „Sověty 

oblastí, které se odlišují zvláštním způsobem života a národnostním složením, se mohou 

spojovat v autonomní obvodové svazy [...], které se na základě federálního principu 

stávají součástí RSFSR.“86 První takovou jednotkou zřízenou na národnostním základě 

 
83 KOKAISL, P., USMANOV, A. Dějiny Kyrgyzstánu očima pamětníků: 1917- 1938. 1. vyd. Praha: 
Nostalgie. 2012. ISBN: 978-80-905365-3-1. Str. 206. 
84 Viz čl.1 Deklarace a Smlouvy o založení SSSR ze dne 22. prosince 1922. In Ru.wikisource.org [online]. 

[cit. 3. 7. 2018]. Dostupné zde: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Декларация_и_договор_об_образовании_СССР. 
85 Viz čl. 20 a násl. Deklarace a Smlouvy o založení SSSR, [op. cit. 3.7.2018]. 
86  Vlastní překlad. Oficiální portál Ústavy RF. In Constitution.garant.ru [online]. [cit. 3. 7. 2018]. 

Dostupné zde: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/. 

https://ru.wikisource.org/wiki/Декларация_и_договор_об_образовании_СССР
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/
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byla Baškirská autonomní republika (1919), jako výměna za spojenectví ve válce proti 

Bílým.87 Mezi další významné ASSR patří např. Burjatská, Dagestánská, Tatarská nebo 

Marijská. 

Podmínkou však byla oddanost režimu a předání státní moci do rukou tamních 

komunistů, nikoli do rukou nacionalistů. Tím bylo zajištěno, že moc se ocitne v rukou 

sovětských sil, ale zároveň budou národnostní požadavky v určitém, byť značně 

omezeném rozsahu uspokojeny (především jazyková a kulturní práva). Kromě politické 

autonomie však mohly mít tzv. Autonomní sovětské socialistické republiky („ASSR“) 

prakticky veškeré výdobytky a práva, která jim dříve byla upírána: vzdělávací systém ve 

vlastním jazyce (např. ve Střední Asii bolševici zavedli základní školství pro všechny 

děti včetně dívek88 a postupně tak snižovali negramotnost, která dosahovala až 90 %89), 

národní literaturu, noviny i kulturní život. Nastolení nového režimu přineslo také rozvoj 

průmyslu v zaostalých částech říše (v Kyrgyzstánu se průmyslová výroba v letech 1913-

1940 zdesetinásobila90). Obecně lze říci, že zde existovala snaha vyřešit menšinový 

problém smýváním rozdílů v hospodářském, sociálním a kulturním vývoji národů tak, 

aby dosáhly srovnatelného postavení.91  

 

6.3. Politika korenizacie 

V roce 1923 Stalin zahájil tzv. korenizacii státního aparátu, která byla faktickým 

opakem dřívější rusifikační politiky.92 Do úřadů měli být dosazováni příslušníci menšin 

dané autonomní oblasti (existovaly i menší autonomní celky na národnostním principu 

než svazové republiky a ASSR), úřední aparát i soudnictví mělo nadále fungovat 

v národním jazyce, do komunistické strany byli přijímáni příslušníci menšin, ne všude 

však bylo dosaženo jejich zásadního podílu v lokální straně (silná byla například pozice 

 
87 ZAJACZKOWSKI, W. Rusko a národy. Op. cit., str. 167. 
88 ROUX, J. Dějiny Střední Asie. Op. cit., str. 330. 
89  KOKAISL, P., PARGAČ, J. a kol. Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a 
Kazachstán.1. vyd. Praha: Universita Karlova v Praze - Filosofická fakulta. 2006. ISBN: 80-7308-119-9, 

str. 84. 
90 Tamtéž, str. 84. 
91 PETRÁŠ, R. Menšiny v komunistickém Československu. Op. cit., str. 387. 
92 Ideologický základ, průběh a podobu korenizace Stalin nastínil ve své stati Sovětská politika ve věci 

národnostní otázky v Rusku. Pravda, č. 226. 1920. In Studfiles.net [online]. [cit. 6. 7. 2018]. Dostupné 

zde: https://studfiles.net/preview/3316599/page:76/. 

https://studfiles.net/preview/3316599/page:76/
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Gruzínců nebo Kazachů,93 naopak na Ukrajině ve straně stále dominovali Rusové). Byla 

zastavena ruská kolonizace, ba dokonce docházelo k diskriminaci ruského obyvatelstva 

na „neruském“ území. To vedlo ke zvyšování napětí ve společnosti a dalším třenicím 

mezi Rusy a ostatními národnostmi. Na Ukrajině byl odpor ruského obyvatelstva vůči 

korenizaci nejsilnější, kdy v největších městech Rusové početně převyšovali Ukrajince 

a instalaci ukrajinštiny jako jazyka úřadů i společnosti se houževnatě bránili (což zjevně 

souviselo i s nízkým podílem Ukrajinců v KS(b)U). Tento spor probíhal po celá 20. léta 

20. století, kdy na jejich sklonku převážily obavy s přílišného národního sebevědomí 

Ukrajinců a ukrajinizace se zvrátila v „hon na nacionalisty.“94 

Politiku korenizace lze hodnotit jako rozporuplnou, což demonstruje vývoj 

v oblasti jazykové. V době carského režimu byla dominance ruštiny tak zásadní, že ti, 

kdo ji neovládali, byli fakticky vyloučeni z politického života. Jazyky se nyní pro stranu 

měly stát nástrojem k šíření komunismu do všech koutů Ruska i za jeho hranice. 

Realizace tohoto záměru přinesla velice pozitivní výsledky - speciální skupina lingvistů 

vytvořila za 10 let abecedy pro 71 jazyků, u vyspělejších národů jako byli Tataři, byla 

rozvíjena gramatika a slovní zásoba, zejména byly odstraňovány „rusismy“.95 Nebývalý 

rozvoj na poli jazykovém umožnil mnohým etnikům přerod ve svébytné národy (patrné 

to bylo zejména ve Střední Asii a na Sibiři). Komunismus se prostřednictvím národních 

jazyků měl rozšířit mezi veškeré obyvatelstvo a stát se sjednocujícím prvkem impéria 

v novém federativním kabátu. Zde je nutné upozornit i na negativa. U některých jazyků 

došlo k násilnému přechodu na používání jiné abecedy, což byl vypočítavý krok režimu, 

který měl mladou generaci odtrhnout od historické tradice národa, ale i od spisů 

nekomunistických příbuzných národů za hranicemi. U muslimů se jednalo o přechod 

z arabského písma na yanalif, Burjati pak přešli z lamaistické abecedy na latinku.96 

Nové spisy již byly naplněny komunistickou agitací a mladá generace tak ztrácela vztah 

ke svému historickému a kulturnímu dědictví. 

 Strategie ústřední vlády zafungovala. Zbývající národy územně okleštěné říše se 

spokojily s výdobytky, které jim režim nabídl, ale autonomní útvary se staly jejich 

 
93  БOPИCEHOK, Е. Ю. Концепции «украинизации» и их реализация в национальной политике в 

государствах восточноевропейского региона (1918‒1941 гг.). Disertační práce. Мoskva. 2015. str. 

227. In Twirpx.com [online]. [cit. 6. 7. 2018]. Dostupné na: https://www.twirpx.com/file/2055697/. 
94 REIMAN, M., a kol. Zrod velmoci: Dějiny Sovětského svazu 1917-1945. Praha: Karolinum. 2013. 

ISBN 978-80-246-2266-8, str. 269-270 a 402-403. 
95 ZAJACZKOWSKI, W.: Rusko a národy. Op. cit. , str. 171-172. 
96 ZAJACZKOWSKI, W.: Rusko a národy. Op. cit. , str. 178. 

https://www.twirpx.com/file/2055697/
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zlatými klecemi. I přes nábor členů Komunistické strany v řadách příslušníků 

národnostních menšin jí výrazně dominovali Rusové, skuteční nositelé moci. Strana 

fungovala na základě „demokratického centralismu“, kdy učinění jakéhokoli rozhodnutí 

na lokální úrovni mohlo být atrahováno ústředními orgány Strany.97 Svazové republiky 

sice byly formálně nezávislé, ale klíčová zde byla existence jednotné a jediné 

Všesvazové komunistické strany (bolševiků), VKS(b).  

  

 
97 REIMAN, M., a kol.: Zrod velmoci: Dějiny Sovětského svazu 1917-194. Op. cit., str. 210. 
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7. 30. léta - obrat zpět a Velký teror 

 I přes okleštění politické moci autonomních útvarů nelze pominout, že 20. léta 

přinesla menšinám nebývalé obrození a rozvoj. Jenže v okamžiku, kdy se komunistický 

režim stabilizoval, začalo jeho utužování i realizace společenských experimentů. Na 

národnostní menšiny měly nejhorší dopad čtyři základní linie událostí: kolektivizace 

zemědělství, stalinské čistky, násilné přesídlování a návrat k rusifikaci, které působily 

současně, vzájemně se prolínaly a měly tragické dopady na život menšin. Jejich útlak 

byl obnoven ve chvíli, kdy již nebylo zapotřebí jejich podpory.  

Výstižně popsal dění 30. let Boris Pasternak: „Kolektivizace byla nesprávné 

opatření, které nevyšlo, ale přiznat se k omylu, to bylo vyloučené. Aby se zakryl 

neúspěch, bylo třeba všemi zastrašovacími prostředky odnaučit lidi soudnosti a myšlení, 

donutit je, aby viděli to, co neexistovalo, a dokazovat opak toho, co bylo každému 

zřejmé. Proto ta neslýchaná krutost ježovštiny, proto vyhlásili ústavu, s jejímž 

dodržováním se nepočítalo, proto zavedli volby, které nebyly založeny na volbě.“98 

Právě v tomto období se začínají stinné stránky komunistického režimu 

projevovat naplno. Idealismus revolučního období je nahrazen důrazem na diktaturu 

proletariátu, jež měla zajistit konečné vítězství socialismu. Ačkoli bolševici dne 26. 

října 1917, den po převzetí moci, zrušili trest smrti, o necelý rok později byl znovu 

zaveden a spolu s úmrtími v důsledku občanské války a neuvážených opatření v oblasti 

hospodářství vedl režim za dlouhé dekády k této pochmurné statistice, která však není 

konečná:99 

Období Počet zabitých 

Občanská válka 1917 - 1922 10,5 milionu 

Teror 1923 - 1934 1,2 milionu 

Kolektivizace 1929 - 1933 8 milionů 

Teror 1935 - 1941 3,8 milionu 

Teror 1945 - 1953 600 tisíc 

Teror 1954 - 1987 1 tisíc 

 

 
98 PASTERNAK, B. L. Doktor Živago. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny. 2005. ISBN 80-86938-13-

1. Str. 490. 
99 KREJČÍ, O. Geopolitika Ruska. Op. cit., str. 313. 
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7.1. Kolektivizace 

 Kolektivizace neboli proces slučování jednotlivých zemědělských hospodářství 

do kolektivních, tzv. kolchozů, byla započata v r. 1928 na základě rozhodnutí XV. 

sjezdu VKP(b) přijatého v roce 1927 a patřila k cílům 1. pětiletky. Mělo se jednat o 

naplnění teoretických postulátů komunismu, ale také to měl být prostředek k získání 

státní kontroly nad zemědělskou produkcí, kdy výše odvodů byla stanovována centrálně 

a jejich neúměrnost vedla k hladomoru především v letech 1932-1933. Vše probíhalo 

pod oficiálním heslem „likvidace kulaků jako třídy“. Mezi příčiny neefektivity 

kolektivního hospodaření patřila nechuť rolníků vzdávat se rodinné půdy a vlastního 

dobytka, který raději vybíjeli, než aby jej předali kolchozům, dále nízké výkupní ceny 

obilí a následná neschopnost kolchozů uhradit kolchozníkům práci, k níž tedy nebyli 

náležitě motivováni, či nevybavenost kolchozů pro velkovýrobu (chyběly zejména 

stroje, odborný personál). K těmto příčinám přistupovaly další: kolektivizace byla 

prováděna jakožto boj proti zámožné velkostatkářské vrstvě „kulaků“, ale ve výsledku 

mohl být za kulaka prohlášen fakticky kdokoli, kdo kolektivizaci odporoval, měl o 

„kozu víc než soused“, zastával „kontrarevoluční“ myšlenky nebo byl potenciálně 

nebezpečný režimu. Byly stanoveny kvóty, jaký minimální počet obyvatel musí být 

prohlášen za kulaky, kolik osob v daném regionu je potřeba vystěhovat na Sibiř nebo do 

Kazachstánu, kolik preventivně zastřelit.100 

Rozhodnutím ÚV VKS(b) SSSR ze dne 7. srpna 1932 „o ochraně majetku 

státních podniků, kolchozů a družstev a upevnění společenského (socialistického) 

vlastnictví" došlo k uzákonění drakonických trestů za krádeže obilí hladovým 

obyvatelstvem.101 Za krádež dopravovaného zboží byl stanoven trest odnětí svobody až 

na 10 let a konfiskace veškerého majetku; za krádež majetku z kolchozu 10 let nebo 

zastřelení a konfiskace majetku, narušitelům existence kolchozů pak hrozilo 5-10 let 

v koncentračním táboře. Milost pro pachatele těchto trestných činů byla vyloučena. 

Aplikace tohoto zákona podstatně navýšila počet obětí hladomoru. 

 
100 REIMAN, M. a kol. Zrod velmoci: Dějiny Sovětského svazu 1917-1945. Op. cit., str. 369-376. 
101 Znění zákona viz. BИKИTEKA. In Ru.wikisource [online]. [cit. 10. 7. 2018]. Dostupné zde: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Постановление_ЦИК_и_СНК_СССР_от_7.08.1932_об_охране_имуще

ства_государственных_предприятий,_колхозов_и_кооперации. 

https://ru.wikisource.org/wiki/Постановление_ЦИК_и_СНК_СССР_от_7.08.1932_об_охране_имущества_государственных_предприятий,_колхозов_и_кооперации
https://ru.wikisource.org/wiki/Постановление_ЦИК_и_СНК_СССР_от_7.08.1932_об_охране_имущества_государственных_предприятий,_колхозов_и_кооперации
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7.2. Ukrajina – země kolektivizací nejvíce postižená 

 V letech 1932-1933 zasáhl Ukrajinu velký hladomor, jemuž podlehlo 5 až 7 

milionů obyvatel. Celé vesnice zemřely hlady, šířil se kanibalismus, rolnictvo bylo 

naprosto zdevastováno. V mnoha částech země Ukrajinci zcela vymizeli a jejich půda 

byla bez odporu osídlena Rusy. To vše započalo nucenou kolektivizací, v jejímž 

důsledku efektivita zemědělské výroby poklesla (nejnižší produkce byla právě 

v kritickém roce 1932), ale skutečná katastrofa nastala kvůli přemrštěným požadavkům 

Moskvy, která z peněz utržených za export obilí hodlala hradit náklady na modernizaci 

průmyslu v době, kdy ceny obilí byly na světových trzích velice nízké, a tak rolníkům 

bylo sebráno i obilí na osev na další rok i zásoby na zimu.102 Mnoho rolníků bylo 

postříleno za krádež vlastního obilí pro hladovějící děti. Ani přes drastická opatření se 

kvóty nepodařilo naplnit. Stalin z jejich neplnění obvinil „antisovětské elementy“, které 

měly infiltrovat kolchozy, za což prý byla odpovědná KS(b)U. Bolševici tak fakticky 

provedli na Ukrajincích genocidu hladomorem, kterou pak Stalin přikázal utajit.103 

 Ukrajinci však nebyli zdaleka jediným národem, který v důsledku kolektivizace 

utrpěl katastrofální ztráty. Jeden z nejhorších osudů potkal Kazachy a další kočovné 

národy, o jejichž násilném usídlení v oplocených vesnicích padlo rozhodnutí v roce 

1930, jakožto jedno z klíčových opatření k provedení kolektivizace v podmínkách 

Střední Asie a Sibiře. Toto opatření vyústilo v genocidu na národu Kazachů, jichž na 

hladomor (v důsledku pomření hladového dobytka, nuceného pást se na omezeném 

prostoru) v letech 1931-1932 zemřelo na 1 milion, dalších 100 tisíc bylo zabito pro 

odporování kolektivizaci. Uvolněný prostor byl již tradičně zabrán slovanskými 

přistěhovalci, což zásadně změnilo složení obyvatelstva země ve prospěch Rusů a 

Ukrajinců (57 %).104 

 

7.3. Čistky v řadách menšin 

 Jak bylo popsáno výše, čistky započaly již terorem provázejícím kolektivizaci, 

kde se „příhodně“ prolínaly dvě kategorie nepřátel režimu, kategorie domnělých kulaků 

 
102 BOYD, D. 1000 let ruské rozpínavosti. Op. cit., str. 124-125. 
103БOPИCEHOK, Е. Ю. Концепции «украинизации» и их реализация в национальной политике в 

государствах восточноевропейского региона (1918‒1941 гг.). Op. cit., str. 625. 
104 ROUX, J. P. Dějiny Střední Asie. Op. cit.,  str. 330-331. 
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a etnických nepřátel. Zároveň se údajné neúspěchy při kolektivizaci, podobně jako třídní 

boj, staly záminkou k čistkám ve vedení republikových komunistických stran, kdy ve 

středoasijských republikách byli prakticky všichni tajemníci tamních komunistických 

stran během Stalinských čistek zastřeleni. 105  Represe, jejichž hlavní fáze nastoupila 

v letech 1937-1938, byly vedeny především Lidovým komisariátem vnitřních záležitostí 

(rusky zkráceně „NKVD“) pod velením nechvalně známého Nikolaje Ježova (který se 

nakonec stal terčem téhož teroru, jehož se sám dopouštěl) a Výborem státní bezpečnosti 

(„KGB“). Rozkaz NKVD SSSR č. 00447 „o operaci s cílem potlačování bývalých 

kulaků, zločinců a dalších protisovětských živlů“ ze dne 30. července 1937106stanovil 

kvóty pro provádění represí; do 1. kategorie spadaly nejvíce nebezpečné elementy, které 

podléhaly okamžitému zatčení a po zvážení jejich případu „trojkou“ (tajemník, žalobce, 

místní náčelník NKVD), byli odsouzeni k zastřelení, 2. kategorie „méně nebezpečných 

živlů“ pak bývala odsouzena k 8-10 letům v gulagu nebo vězení (to se často týkalo také 

těch, kteří se z gulagu již vrátili). V každé sovětské republice a v každé oblasti byly 

stanoveny kvóty, kolik takových nebezpečných elementů musí být nalezeno, kolik 

z nich zastřeleno a kolik uvězněno, demonstrativně následují kvóty dle čl. II odst. 2, 

postiženy však byly všechny oblasti SSSR: 

země 1. kategorie 2. kategorie 

Ázerbajdžánská SSR 1500 3750 

Tádžická SSR 500 1300 

Uzbecká SSR 750 4000 

Mordovská ASSR 300 1500 

Západo-Sibiřský kraj 5000 12 000 

Moskevská oblast 5000 30 000 

Ukrajinská SSR 8000 20 800 

Kazašská SSR 2500 5000 

Gruzínská SSR 2000 3000 

 

 
105 KOKAISL, P. USMANOV, A. Dějiny Kyrgyzstánu očima pamětníků. Op. cit., str. 209-212. 
106  Znění rozkazu viz. BИKИTEKA. In Ru.wikisource [online]. [cit. 11. 7. 2018]. Dostupné zde: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Приказ_НКВД_от_30.07.1937_№_00447. 

https://ru.wikisource.org/wiki/Приказ_НКВД_от_30.07.1937_№_00447
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Zde je třeba podotknout, že kvóty byly často překračovány a navyšovány. 

Například Ježov, na základě rozkazu č. 000485 zaměřeného proti diverzantům a 

špionům v polských řadách ze dne 11. srpna 1937 nechal popravit nejméně 110 tisíc 

Poláků a dalších 34,5 tisíce deportovat, zatímco rozkaz č. 00439 vedl k odsouzení 

24 585 Němců k zastřelení.107 Některé údaje hovoří až o 1,5 milionu zatčených v rámci 

čistek, z nichž velká část byla popravena. Ani Nikita Chruščov ve své horlivé práci 

nezahálel, když jako první tajemník VKS(b)U nechal pozatýkat přes 106 tisíc osob a na 

jeho pokyn bylo popraveno dalších 2 140 Ukrajinců.108 Represe se dotýkaly především 

politické elity národů, např. ze 102 členů ÚV VKS(b)U přežili rok 1937 pouze 3.109 

Na tomto místě nelze nezmínit další aspekty teroru, vyjádřené v právních 

předpisech této doby. Ústava SSSR z 5. prosince 1936 sice ve své hlavě X. 110 

obsahovala na danou dobu poměrně široký výčet lidských práv, jejich povaha však byla 

čistě deklaratorní, chybělo zejména základní právo – právo na život. Neexistovala 

procesně právní ochrana, a až do r. 1958 neplatil zákaz analogie zákona, jehož největší 

tvrdost se projevila zejména v novele trestního zákona vydané Ústředním výkonným 

výborem SSSR 8. června 1934 111 , jež zavedl do čl. 58-1 princip kolektivní viny 

rodinných příslušníků vlastizrádce – zběha. Ti rodinní příslušníci, kteří o plánovaném 

zběhnutí věděli a neoznámili jej, byli trestáni odnětím svobody na 5-10 let a konfiskací 

veškerého majetku; všem ostatním, zcela nevinným členům rodiny byla odebrána 

volební práva a byli deportováni na Sibiř na dobu 5 let. Princip kolektivní viny se 

postupem času rozšiřoval na další trestné činy, zejména na protistátní činnost, ale také 

na ženy a děti odsouzených „z národnostních důvodů“.112 

Ostatně tzv. „národnostní linii“ čistek byl věnován široký prostor, a to zejména 

v západních částech SSSR, odkud režim vždy pociťoval největší ohrožení své existence. 

Důvodem nedůvěry v národy toto území obývající nebyla jen faktická zeměpisná 

blízkost nekomunistickým státům Evropy, ale též historicky daná nevraživost mezi 

 
107 БEЛOB, И. Большой террор.[online]. проект Энциклопедия России. 2010.  [cit. 25. 7. 2018]. 

Dostupné zde: http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=145. 
108 BOYD, D. 1000 let ruské rozpínavosti. Op. cit., str. 131-134. 
109 ZAJACZKOWSKI, W. Rusko a národy. Op. cit., str. 182. 
110  Plné znění viz Oficiální portál Ústavy RF. In Constitution.garant.ru [online]. [cit. 17. 7. 2018]. 

Dostupné zde http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/ . 
111 Znění novely viz Исторические материалы. In Istmat.info [online]. [cit. 17. 7. 2018]. Dostupné zde: 

http://istmat.info/node/41012. 
112 Wikipedie. In Ru.wikipedia.org [online]. [cit. 17. 7. 2018]. Dostupné zde: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_террор. 

http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=145
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/
http://istmat.info/node/41012
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_террор
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Rusy a tamními národy. Na počátku stálo usnesení Politbyra ÚV VKS(b) o opatřeních, 

chránících SSSR před pronikáním špionážních, teroristických a sabotérských elementů 

ze dne 9. března 1936, který započal čistku v mezinárodních organizacích působících na 

území SSSR, jež byl provázen novou linií politiky vůči cizincům, jimž nebyla 

prodlužována povolení k trvalému pobytu a zatýkání osob, které byly ve styku se 

zahraničními diplomaty. Po vzoru rozkazu NKVD SSSR č. 000485 byly v průběhu let 

1937 - 1938 prováděny čistky i v řadách dalších národnostních menšin, např.113: 

rozkaz/nařízení NKVD o provedení: odsouzených zastřelených 

rumunské operace 8 292 5 439 

operace ve vztahu k litevským zběhům 

a aktivistům 

21 300 16 575 

operace ve vztahu k Řekům 12 557 10 545 

represí po estonské linii 9 735 7 998 

represí po finské linii 11 066 9 078 

íránské operace 13 297 2 046 

zatčení po afgánské linii 1 557 366 

 

Ty byly dále provázeny dalšími represivními opatřeními, např. usnesením 

Politbyra ÚV VKS(b) o očištění obranného průmyslu od osob, náležejících 

k národnostem, proti nimž jsou vedeny represe ze dne 22. března 1938, nebo uzavření 

všech německých konzulátů v SSSR a současné zatčení 800 Němců (20 % německé 

menšiny). 114 To vše lze z velké části vnímat jako přípravu na válku – bolševici, jejichž 

úsilí v 30. letech směřovalo opět k podrytí postavení národnostních menšin, 

pochybovali o jejich loajalitě a rozhodli se zlomit jakýkoli odpor dříve, než ve 

skutečnosti vznikne, oslabit národnostní hnutí, která by se mohla za plánované války 

přiklonit na stranu nepřátel s vidinou úniku zpod sovětského jha. Ve vztahu k menšinám 

tak fakticky nebyla přijímána jiná opatření, než represivního charakteru, slibný rozvoj 

20. let byl zvrácen. 

 

 
113 Tabulka dle údajů БEЛOB, И. Большой террор. [online]. проект Энциклопедия России. Op. cit. 
114 БEЛOB, И. Большой террор. [online]. проект Энциклопедия России. Op. cit. 
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7.4. Geografie neloajality 

 Změny v územním rozložení obyvatelstva lze vnímat jako další strategický, 

preventivní krok režimu, připravujícího se na válku. Podobné vysídlování bylo možné 

sledovat již v carském Rusku před 1. světovou válkou (viz výše). Ze 

západního pohraničí byli od konce 20. let, zejména pak v letech 1935 – 1937 

vysídlováni hlavně Němci, Poláci a Finové, a to převážně do Kazachstánu, 115 ve stejné 

situaci se však tentokrát ocitli i Korejci, žijící na Dálném východě. Těch bylo 

deportováno do Střední Asie na 172 tisíc.116  Vysídlování bylo doprovodným jevem 

etnických čistek, jako další z opatření proti nedůvěryhodným národům. V této 

souvislosti docházelo k zániku autonomních regionů původně vytvořených na 

národnostním principu. 

 

7.5. Návrat k rusifikaci 

 Represivních opatření je tedy možné zaznamenat celou řadu. Dílo mělo být 

dokonáno likvidací výdobytků kulturní autonomie 20. let a přeměnou v sovětského 

člověka, kterým byl chápán především Rus. Ne všechna opatření však lze jednoznačně 

označit za neopodstatněná. Například povinná výuka ruského jazyka zavedená na 

základě dekretu ÚV VKS(b) č. 324 ze dne 13. března 1938, o povinné výuce ruského 

jazyka ve školách národnostních republik a oblastí, 117  se v kontextu 

mnohonárodnostního kolosu, jakým SSSR byl, jeví být opatřením nezbytným pro 

zajištění fungování státu. Také nahrazení latinky a dalších písem azbukou na konci 30. 

let je sice opatřením necitlivým k jazykové tradici konkrétního národa, na druhou stranu 

taková unifikace usnadňovala komunikaci mezi jednotlivými národy i výuku jazyků. 

Nesporným kladem zůstává také šíření gramotnosti v jednotlivých socialistických 

republikách. Dle statistik z roku 1897 umělo v Ruské říši číst a psát pouze 21,1 %, 

přičemž v okrajových částech obývaných neruskými národy bylo toto procento mnohem 

nižší, až mizivé, například v Turkménské SSR bylo těsně po revoluci pouze 0,7 % 

gramotných obyvatel. K roku 1939 se celková gramotnost populace vyšplhala na 81,2 % 

 
115 ZAJACZKOWSKI, W. Rusko a národy. Op. cit., str. 185-186. 
116 BAHENSKÝ, F. Národnostní politika v SSSR v letech 1922-1953. Praha: Etnologický ústav AV ČR. 

2010. ISBN: 978-80-87112-40-3. Str. 50-51. 
117 Konsultant Plus. In Consultant.ru [online]. [cit. 25. 7. 2018]. Dostupné zde: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=23269#02883691959909027. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=23269#02883691959909027
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(v Turkménské SSR dosáhla 67,2 %). V celém SSSR bylo v roce 1939 přes 13 milionů 

osob se středním vzděláním a 1 milion s vysokoškolským vzděláním.118 

 Na jiná opatření již nelze nahlížet shovívavě, a to zejména na ta, která šla ruku 

v ruce s dalšími projevy stalinského teroru 30. let i 40. let. Násilné přesídlování 

národnostních menšin od západní hranice bylo provázeno rušením menšinových škol. 

Industrializace východních oblastí v době války přinesla další vlnu ruské kolonizace 

středoasijských republik. Autonomní jednotky národnostních menšin byly rušeny, čehož 

nebylo tak těžké dosáhnout poté, co se Stalinovy čistky vypořádaly s představiteli 

národních komunistických stran. V této době (1936) tak dochází ke stabilizaci hranic 

jednotlivých republik, které přetrvaly fakticky dodnes (po roce 1991 již jako hranice 

suverénních států).119 

 

7.6. Terorizace národnostních menšin jako příprava na válku 
 2. světová válka na Stalinově národnostní politice nezměnila pranic, naopak 

represe pokračovaly neztenčenou silou, ač se tak Stalin připravoval o statisíce 

potenciálních vojáků.  

 Prvními oběťmi válečných let se stali Poláci, žijící v oblastech, které připadly 

v souladu s tajným dodatkem k paktu Ribbentrop-Molotov SSSR. Do poloviny roku 

1941 jich Stalin stihl nechat deportovat na 1,25 milionu, tedy 9 % celkové populace.120 

Po Hitlerem odsouhlasené okupaci Pobaltí čekal podobný osud i tamní národy, což 

probíhalo podle tajné směrnice NKGB ze dne 15. června 1941, o organizaci deportace 

protisovětských elementů z Litvy, Lotyšska a Estonska.121 Ta nařizovala provedení celé 

akce co nejdiskrétněji, i osoby pověřené jejím vykonáváním byly o svých úkolech 

informovány až těsně před převozem na určená místa. Celá operace, začínající za 

svítání, byla pečlivě naplánována, vždy byli sehnáni všichni členové rodin, následovala 

domovní prohlídka a konfiskace zbraní a cenností. Každý si směl vzít oblečení a 

vybavení domácnosti do hmotnosti pouze 100 kg, mnohdy jim však nebylo dovoleno 

 
118  ЦAMERЯH, И. П. Советское Многонациональное Государство, Его Особенности и Пути 

Розвития. Op. cit., str. 133-134. 
119 PETRÁŠ, R. Cizinci ve vlastní zemi. Op. cit., str. 239-240. 
120 GROSS, J. T. Revolution from Abroad – Documents from the Hoover Institution for War, Revolution 

and Peace. Princeton: Princeton University Press. 2002. str. 146. 
121  Документы XX. века. In. Doc20vek.ru [online]. [cit. 13. 8. 2018]. Dostupné zde: 

http://doc20vek.ru/node/3337. 

https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A6%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%22
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A6%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%22
http://doc20vek.ru/node/3337
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vzít ani to – čím více toho nechali doma, tím více zbylo na členy NKGB. Mnoho rodin 

mělo být následně rozděleno, neboť někteří byli považováni za zvlášť nebezpečné živly 

a měli být internováni ve speciálních táborech – to se však rodina nedozvěděla dříve, 

než k tomu skutečně došlo. Vystěhovávané osoby nesměly promluvit s kolemjdoucími, 

byly naloženy do vagónů a odvezeny na předem určené místo. Pokud zemřely cestou 

hlady, mrazem či na nemoci, jejich těla byla vyhazována podél cesty.122 

 28. 8. 1941 postihl stejný osud i Němce, žijící ve Volžské německé autonomní 

republice, jež přestala existovat. Všech 367 000 etnických Němců bylo odsunuto 

obvyklým směrem Sibiř či Kazachstán, stejně jako další milion žijící na různých 

místech SSSR.123 Zde je na místě se pozastavit nad tím, proč vlastně Němci nebyli 

prvními na řadě – Stalin věděl, že Rusko není připraveno na válku a nechtěl zadat 

Hitlerovi jedinou záminku k útoku na Sovětský svaz, dokud nestihne dozbrojit, proto 

v souladu s paktem Ribbentrop-Molotov pokračovaly dodávky strategických surovin i 

potravin do Německa, a proto nechával německé důstojníky provádět „inspekce“ u 

armádních jednotek SSSR ani nevytvořil dostatečné obranné linie. Zároveň doufal 

v delší přetrvání paktu a odmítal uvěřit zprávám o chystaném útoku, SSSR takřka 

ponechal na pospas a opět jej zachránil až generál zima.124 

 Posledními na řadě se staly kavkazské národy a Kalmyci. Například autonomní 

oblast Karačaj byla zrušena, všichni její bojeschopní mužští obyvatelé naverbováni, 

ostatní byli naloženi do dobytčích vozů a posláni na Sibiř. Cestu nepřežilo 22 000 

dětí. 125  Deportace přitom nemusela být tím nejhorším osudem, netřeba snad ani 

připomínat masakry polské společenské elity, včetně důstojníků, vědců, novinářů, 

duchovních (celkem více než 25 000 osob), které navrhl postřílet velitel NKVD Berija. 

Rozkaz č. 794/5 ze dne 5. března 1940 byl schválen politbyrem ÚV KSSS, ačkoli 

odpovědnost za masakry v Katyni, Kozielsku a na dalších místech SSSR oficiálně 

přiznala až v roce 1990.126 

 
122 BOYD, D.: 1000 let ruské rozpínavosti. Op. cit., str. 139. 
123 BOYD, D.: 1000 let ruské rozpínavosti. Op. cit., str. 153. 
124 MALIA, M. Sovětská tragédie: Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917 – 1991. Praha: ARGO spol. s. 

r. o. 2004. ISBN: 80-7203-566-5. Str. 279-294. 
125  RAYFIELD, D. Stalin and his Hangmen: The Tyrant and Those Who Killed for Him. Londýn: 

Penguin. 2005. ISBN: 978-0375757716, str. 391. 
126 Dokumentární film: Den, kdy vedení SSSR schválilo „katyňský masakr“ (5. březen 1940). In Stream.cz 

[online]. [cit. 13. 8. 2018]. Dostupné zde: https://www.stream.cz/slavnedny/10005138-den-kdy-vedeni-

sssr-schvalilo-katynsky-masakr-5-unor. 

https://www.stream.cz/slavnedny/10005138-den-kdy-vedeni-sssr-schvalilo-katynsky-masakr-5-unor
https://www.stream.cz/slavnedny/10005138-den-kdy-vedeni-sssr-schvalilo-katynsky-masakr-5-unor
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 Celkově vzato přinesla druhá světová válka menšinám v SSSR utrpení nikoli 

nepodobné zvěrstvům, kterých se dopouštěli nacisté. Stalin využil války k provádění 

etnických čistek, relokaci nepohodlných obyvatel západních oblastí a jejich postupnému 

nahrazování etnickými Rusy ve snaze docílit trvalého připojení těchto území k SSSR. 

V podstatě šlo o pokračování politiky započaté již ve 30. letech, válka však Stalinovi 

dala záminku k zintenzivnění celého procesu, a to na všech frontách. Došlo k negaci i 

posledních zbytků práv mnoha národnostních menšin, masovému poklesu počtu jejich 

příslušníků, v mnoha případech až hraničící s jejich vymizením (například případ 

Kalmyků), národní autonomní republiky byly rušeny. To ostatně souviselo s pojetím 2. 

světové války jako „velké vlastenecké války“. Jedním z důvodů, proč Němci zpočátku 

postupovali při útoku na SSSR tak snadno bylo, že sovětští vojáci – povětšinou etničtí 

Rusové – neměli motivaci bojovat za SSSR, za jeho mocipány, natož za socialistické 

zřízení a komunistickou ideologii. To spolu s chabou organizací obrany vedlo k masové 

dezerci, jen dle zprávy NKVD ze dne 9. října 1941 bylo za frontou zadrženo 657 tisíc 

vojáků, z nichž 10,2 tisíce bylo popraveno za opuštění pozic.127 Vrcholné vedení tak 

bylo nuceno hledat jinou motivaci k boji a našlo ji ve vůli vojáků bránit vlast a v tomto 

duchu se i (velice úspěšně) nesla válečná propaganda. Další útlak menšin tak byl 

v určité míře průvodním jevem, doprovázejícím posílení rusofilství v SSSR. 

  

 
127 REIMAN, M., a kol. Zrod velmoci: Dějiny Sovětského svazu 1917-1945. Op. cit., str. 506. 
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8. Poválečný SSSR 1945-1991 

 Není snadné jakkoli shrnout následujících 46 let dějin Sovětského svazu a 

menšin v jeho rámci žijících. Je zde však několik faktorů, jež měly na život v SSSR 

největší vliv. Prvním z nich byla samozřejmě stabilizace poválečného státu, nebývalé 

rozšíření jeho vlivu daleko za původní hranice i vytvoření satelitních států s loutkovými 

komunistickými režimy. Vítězství ve 2. světové válce vyneslo SSSR postavení světové 

supervelmoci, umožnilo diktování podmínek jak na mezinárodním, tak na domácím poli 

do nebývalé míry dle libovůle KSSS a jejího generálního tajemníka. Sovětský svaz 

získal ochranné nárazníkové pásmo, zdvihl železnou oponu a uvěznil za ní desítky 

milionů neruských obyvatel. Tento stav byl však komunisty považován za pouhou 

předehru k závěrečné bitvě mezi kapitalismem a komunismem, jejíž příchod předjímal 

už Lenin128 a jež měla vyústit v celosvětovou nadvládu komunismu. Zatímco Západní 

svět demilitarizoval, Sovětský svaz se brzy začal připravovat na válku, která měla 

teprve přijít; v tomto duchu se vedla i veškerá sovětská propaganda zaplavující tisk 

agitacemi, špioni SSSR působili po celém světě, komunistické strany chystaly převzetí 

moci. 

 Díky válečným úspěchům se komunistům podařilo stabilizovat domácí režim, 

který se do určité míry zakonzervoval. Tato doba je charakteristická vytvořením vrstvy 

„kádrů“, kteří se drželi u moci prakticky po celé období a jak stárli, tak režim zaostával. 

Vrcholem tohoto údobí byla Brežněvova normalizační doktrína a následná krátká 

gerontokracie Andropova a Černěnka. Tito vůdci nebyli schopni posouvat vývoj SSSR 

vpřed a ten hospodářsky stále více zaostával; to se stalo možná nejdůležitějším 

podnětem k jeho finálnímu pádu. Sovětská ekonomika nebyla schopna financovat 

neustálé války v zastoupení, finanční podporu Kominformy, loutkových režimů a 

ustavičné masivní zbrojení – to vše zabíralo obrovskou část státního rozpočtu a 

návratnost takovýchto „investic“ byla mnohdy prakticky nulová, typické to bylo 

zejména pro africké diktátory, kteří rádi přijímali pomoc, ale necítili se vázáni žádnou 

loajalitou vůči kterékoli straně. K tomuto konečnému vyústění sovětských dějin však 

vedla dlouhá a strastiplná cesta. 

 

 
128 Např. KREJČÍ, O. Geopolitika Ruska. Op. cit., str. 299. 
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8.1. Dožívající Stalin (1945 - 1953) 

 Po krátkém oddechu, který po válce následoval, se události začaly rychle vracet 

do starých kolejí, což znamenalo především nový rozjezd represí, jak již naznačila 

tabulka výše. Deportace se tentokrát týkaly národů v nově připojených částech Polska, 

Ukrajiny (v roce 1946-1947 navíc zasažené další vlnou hladomoru v důsledku 

nadměrných požadavků Moskvy), Moldávie a Pobaltí, kdy k r. 1953 dosáhl počet 

přesídlenců 2 753 356. Sovětský režim potřeboval jak vnější nepřátele, kdy post 

trockistů a fašistů po válce nahradili "američtí imperialisté", tak vnitřní nepřátele, jež 

tentokrát nalezl v židovské menšině, jejíž příslušníci byli propouštěni ze zaměstnání, 

vydávání knih v jidiš bylo zakázáno a židovská inteligence pronásledována. 129  Vše 

vyústilo v tzv. spiknutí lékařů (převážně židovského původu) v lednu 1953, kteří byli 

obviněni z vraždy Andreje Ždanova a dalších protisovětských zločinů.130 Jako další 

krok senilnějící Stalin plánoval čistku mezi svými nejbližšími spolupracovníky, než 

však stačil svůj plán uskutečnit, 5. března 1953 zemřel. 

 

8.2. Chruščov generálním tajemníkem (1953 - 1964) 

 Stalinovou smrtí sice skončilo vraždění vlastních obyvatel v masovém měřítku, 

avšak teror neustal, naopak se stal cílenějším, propracovanějším; tajná policie měla „uši 

všude“. Čistky se pak dotýkaly zejména menšinových představitelů, kteří podle mínění 

centra smýšleli příliš nacionalisticky. Nikita Sergejevič Chruščov, 1. tajemník KSSS v 

letech 1953-1964, se zpočátku nejvíce soustředil na diskreditaci kultu svého 

předchůdce, aby tak upevnil své vlastní postavení. Jakožto bývalý 1. tajemník KS(b) 

Ukrajiny měl zkušenosti s problematikou menšin a neváhal v případě potřeby rázně 

zakročit, jak se brzy ukázalo při maďarském povstání v roce 1956. Ovšem jeho neustálé 

pokusy o zemědělské, hospodářské i administrativní reformy byly v ostatních 

sovětských republikách ponenáhlu ignorovány a Chruščov byl tak spíše dědicem 

tamního uspořádání než jeho aktivním tvůrcem. Ostatně v řešení národnostních 

záležitostí se Chruščov od Stalinova odkazu nedistancoval, když jej na XX. sjezdu 

KSSS cituje: 

 
129 VYDRA, Z. et al. Dějiny Ruska. Op. cit., str. 355. 
130 MALIA, M. Sovětská tragédie: Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917 – 1991. Op. cit., str. 314. 
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 "Socialismus nejenže nezakazuje národnostní rozmanitost, ale naopak zajišťuje 

komplexní rozvoj a rozkvět ekonomiky a kultury všech národů a obyvatel. Proto tuto 

rozmanitost nesmíme ignorovat, ale musíme ji brát pečlivě v potaz při vykonávání naší 

vedoucí úlohy v řízení ekonomiky a kultury."131 

 Oficiální politická linie řešení národnostních otázek tak spočívá na hesle 

"národní dle formy, socialistická dle obsahu."132 Stalinovi se podařilo vytvořit zdání 

národních republik, ve skutečnosti však byly založeny podle principu "rozděl a panuj"; 

kdy hranice cíleně nerespektovaly skutečné národnostní uspořádání, a početné menšiny 

obyvatel tak žily za hranicemi sousedního národa a naopak, což mezi nimi vyvolávalo 

neustálé napětí a Moskva měla volné ruce k manipulování s jejich vnitřními 

záležitostmi. Navíc administrativní systém disponoval množstvím vznosných národních 

institucí, ovšem skutečné politické dění bylo ovládáno jedinou komunistickou stranou, 

řízenou z Moskvy. Celý Sovětský svaz byl sice formálně federací, ale fakticky se 

jednalo o centrálně řízený unitární stát, na čemž se ani v době Chruščovovy vlády 

mnohé nezměnilo. Nepodařilo se mu ani dokončit zdání federativního uspořádání 

plánovaným vytvořením některých vlastních institucí RSFSR, které doposud splývaly 

se sovětskými orgány, které zahájil ustavením Výboru RSFSR. Nikdy však nepřistoupil 

k vytvoření vlastní ruské komunistické strany, a tak tento paradox ve federativním 

uspořádání přetrvával i nadále, což stvrdil Brežněv ukončením existence Výboru v roce 

1966.133 

 Na přetrvávající národnostní třenice upozorňoval před svým pádem i Lavrentij 

Pavlovič Berija, který po Stalinově smrti aspiroval na pozici nového diktátora. Jeho 

výchozí postavení šéfa Lidového Komisariátu Vnitra, jež zahrnovalo i rozvědku, mu 

umožnilo získat přehled o potížích v Pobaltí či na Ukrajině, kde vládnoucí vrstva 

jednotlivých republik byla (zejména následkem Stalinova Velkého teroru) složena 

převážně z Rusů, což tamní obyvatele pobuřovalo. Na Berijův popud tak byl vydán 

tajný oběžník presidia Ústředního výboru KSSS č. 1042, který národním 

komunistickým stranám a orgánům přikazoval provést zásadní změny za účelem 

dosažení souladu se sovětskou národnostní politikou, zajistit výcvik národních kádrů a 

jejich povyšování do vedoucích funkcí namísto dosazování Rusů na takové pozice, 

 
131 XX. sjezd KSSS, stenografický zápis, 2. díl, Moskva: Polizdat. 1956. 1: 90. Vlastní překlad. 
132 Tamtéž, 1.91, vlastní překlad. 
133  HAMMER, D. P. Russia Irredenta: Soviet National Policy Reappraised. Indiana: The National 

Council for Soviet and East European Research. 1997. ASIN: B0006QN1T0. Str. 24-27. 
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odvolat ty činitele, kteří neovládají národní jazyk příslušné republiky a zajistit, že 

veškerý úřední styk bude prováděn v místním jazyce.  

 Tento oběžník představoval částečný obrat zpět k politice korenizacie, 134 

představené Stalinem v r. 1923 (viz výše). Navzdory vydání výše uvedeného tajného 

oběžníku byl Berija Chruščovem obviněn z vyvolávání protiruských nálad, oficiálně byl 

nadto publikován článek v časopise Kommunist, který popisoval ruský národ jako ten 

nejvyspělejší ze všech sovětských národů, podporoval používání ruštiny jako 

mezinárodního jazyka komunikace a nepřímo podporoval původní ideologii splývání 

národů v jeden (asimilaci), nahrazenou doktrínou dobrovolného sbližování národů.135 

 Dominantní myšlenkou 2. poloviny 20. století se postupně stalo vytvoření 

jednoho "sovětského národa," jakožto nového historického společenství. Ve skutečnosti 

však rozdíl mezi Rusem a Nerusem nikdy nebyl smyt, pouze byly národnostní rozepře 

na čas upozadněny. I sám Chruščov na XXII. sjezdu KSSS uznal, že odstranění třídních 

překážek je mnohem snazší než odstranění národnostních rozdílů136 a do uskutečňování 

větších politických změn se raději nikdy nepouštěl. Za jeho éry toho ani nebylo 

zapotřebí, neboť úspěšná rusifikace sovětských republik, proběhnuvší zejména v době 

industrializace mezi válkami, proměnila jejich národnostní skladbu tak, že v každé z 

nich žila početná ruská menšina, navíc bohatě zastoupená v národní komunistické 

straně, což prozatím zajišťovalo režimu možnost pohodlně ovládat národní sovětské 

republiky.137  

Podíl etnických Rusů na obyvatelstvu sovětských republik (v %)
138

 

 1959 1979 1989 

SSSR celkem 54,6 52,4 50,8 

RSFSR 83,3 82,6 87,2 

Kazašská SSR 42,7 40,8 37,8 

Lotyšská SSR 26,6 32,8 34,0 

Estonská SSR 20,1 27,9 30,3 

Ukrajinská SSR 16,9 21,1 22,1 

Kirgizská SSR 30,2 25,9 21,5 

 
134 Tamtéž, str. 25. 
135 Tamtéž, str. 25 - 26. 
136 Viz XXII. sjezd KSSS: stenografický zápis, 3. díl, Moskva: Polizdat. 1962. 3:313. Vlastní překlad. 
137 MALIA, M. Sovětská tragédie. Op. cit.,  s. 442. 
138 KREJČÍ, O. Geopolitika Ruska. Op. cit., str. 304. 
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Běloruská SSR 8,2 11,9 13,2 

Moldavská SSR 10,2 12,8 13,0 

Turkmenská SSR 17,3 12,6 9,5 

Litevská SSR 8,5 8,9 9,4 

Uzbecká SSR 13,5 10,8 8,3 

Tádžická SSR 13,3 10,4 7,6 

Gruzínská SSR 10,1 7,5 6,3 

Ázerbájdžánská 

SSR 

13,5 7,9 5,6 

Arménská SSR 3,2 2,4 1,6 

 

 Smrtí Stalina, rodilého Gruzínce, a popravou dalších významných jinorodců - 

mj. Lavrentije Beriji či Mira Džafara Bagirova, skončilo více než 30leté období, kdy 

Rusku vládli příslušníci neruských národů. Od 50. let 20. století, kdy podíl funkcionářů 

ruské národnosti poklesl z 92,9 % na 64,7 % již pak až do konce komunistické nadvlády 

stoupal.139 

 Rusifikaci bylo možné považovat za ukončenou zejména ve městech, kde ruský 

jazyk a kultura dominovaly společenskému životu, zatímco jejich pronikání na vesnici 

se ukázalo jako podstatně tvrdší oříšek, a tak se nositelem národních jazyků, 

náboženství, tradic a zvyklostí stal venkov.140 Mluvit na veřejnosti národním jazykem 

bylo považováno za znak zaostalosti, nebo, zejména na Ukrajině, za nežádoucí projev 

nacionalismu. Ve snaze smýt přetrvávající národnostní rozdíly byla v letech 1958 - 

1959 v národních školách zavedena dobrovolná výuka druhého jazyka, v důsledku 

čehož začalo národních škol rychle ubývat, zejména v RSFSR, na Ukrajině a v 

Bělorusku, kdy jejich podíl klesl až k 23 % v roce 1985, karelské, kalmycké či 

balkarské školy vymizely úplně. Radiové i televizní vysílání bylo pouze v ruštině, 

snižovaly se náklady knih v národních jazycích, což dovedlo na pokraj zániku literární 

podobu jazyků. Ochota hovořit rusky byla bránou k profesnímu růstu a lepší životní 

úrovni. Mnoho obyvatel tak postupně dobrovolně uvádělo za svou národnost (údaj v 

 
139 ZAJACZKOWSKI, W. Rusko a národy. Op. cit., str. 197. 
140 Tato skutečnost nápadně připomíná situaci v českých zemích před propuknutím národního obrození. 



 

53 

 

občanském průkazu) sovětskou a zvyšoval se podíl osob, které považovaly ruštinu za 

svůj mateřský jazyk, a to i až 39,1 % Poláků či 16,4 % Moldavanů.141 

 

8.3. Konec stability 

 Vláda Leonida Iljiče Brežněva (1964 - 1982) byla charakteristická 

zakonzervováním režimu i postupným uvolňováním mezinárodního napětí. Bylo to 

ovšem také období ekonomické stagnace, která se později stala podnětem k provádění 

změn ve společnosti, jež nakonec vedly k pádu Sovětského impéria. Zdánlivý klid 

zbraní mezi národy však musel být často podpořen zásahem nebo ústupkem 

nacionalistům v administrativě a disidentským hnutím v Pobaltí, na Ukrajině a v 

Zakavkazsku,142 kde v roce 1978 musel režim po masových demonstracích upustit od 

likvidace gruzínštiny jako oficiálního jazyka země, neboť ruštinu neovládalo ani mnoho 

z jejích tamních učitelů. Útlak židovské menšiny vedl k emigraci 10 % Židů. Na druhou 

stranu klesající porodnost u Rusů vyústila v situaci, kdy pětinu obyvatelstva SSSR 

představovali muslimové, kteří vytvořili vlastní stabilní národní stranické vedení. 143 

Národnostní situace se tak na čas stabilizovala. 

 Teprve v letech vlády Michaila Sergejeviče Gorbačova (1985 - 1991) začaly 

staré křivdy vyplouvat na povrch a národní hnutí nabírala na síle tak, jak centrální moc 

slábla. Rozpad SSSR byl nakonec důsledkem mnoha faktorů. Jedním z klíčových byla 

ekonomická situace jak SSSR, tak jeho satelitních států, které byly na pokraji státního 

bankrotu. Typickým příkladem bylo Východní Německo, které sice navenek vypadalo 

jako úspěšný socialistický stát, avšak utrácelo za obranu a "bezpečnost" tolik, že se jeho 

zahraniční dluh mezi lety 1977 - 1983 zdesetinásobil a země se ocitla v dluhové spirále. 

Honecker si totiž půjčoval ohromné částky, aby zajistil dodávky spotřebního zboží do 

obchodů i na sociální systém státu, na které pro masivní výdaje na Stasi již nezbývaly v 

rozpočtu peníze. 144  Podobně neblahou dluhovou situaci řešily i další komunistické 

režimy Východní Evropy, s výjimkou Rumunska, kde Ceaușescu, který se nechal 

nazývat mj. Pokladnicí moudrosti a charismatu či Zdrojem našeho světla, zaplatil 

 
141 ZAJACZKOWSKI, W. Rusko a národy. Op. cit., str. 201-202. 
142 MALIA, M. Sovětská tragédie. Op. cit.,  s. 442. 
143 VYDRA, Z. et al. Dějiny Ruska. Op. cit., str. 391. 
144 SEBESTYEN, V. Revolution 1989 - The Fall of The Soviet Empire. Londýn: Orion Books. 2009. 

ISBN: 978-0-7538-2709-3, str. 130-133. 
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během několika let veškeré státní dluhy na úkor hladovění vlastního obyvatelstva, neboť 

více než tři čtvrtiny domácí zemědělské produkce prodal do zahraničí. Dodávky 

elektřiny byly sporadické a každoročně tisíce, zejména starších lidí, umrzlo ve svých 

bytech.145 

 Satelitní státy se tak často obracely na svého "velkého bratra" pro finanční 

výpomoc nebo pro převzetí finanční záruky za splacení jejich dluhů. V důsledku toho 

Gorbačov a jeho vedení pojalo pocit, že jsou tyto země pouze další mimořádně 

nákladnou položkou sovětského státního rozpočtu bez valného ekonomického nebo 

politického významu a Brežněvova doktrína byla oficiálně ve vztahu k zemím mimo 

rámec SSSR opuštěna. Tamní lídři byli nadále odkázáni sami na sebe. Ostatně SSSR by 

si ani nemohl dovolit další vojenskou intervenci, když velká část jeho armády i 

finančních prostředků byla vázána ve vleklé, drahé a bezvýsledné válce v Afghánistánu, 

která narušovala i legitimitu Gorbačovova "nového myšlení".  

 Gorbačovovým záměrem bezpochyby nikdy nebylo přivodit rozpad Sovětského 

svazu, ovšem na rozdíl od svých předchůdců neměl žádné zkušenosti s vládou v 

pohraničním regionu a nechápal tak nebezpečí, které hrozilo integritě říše, jakmile začal 

povolovat pevnou ruku, kterou bylo impérium spravováno. Slepě se spoléhal na to, že 

evropské satelity budou pokračovat ve své sovětské orientaci dobrovolně a že si i bez 

zásahů Moskvy podrží svůj socialistický charakter. I s ohledem na "neloajální minulost" 

(Maďarské povstání v roce 1956, Pražské jaro 1968) byla tato představa do značné míry 

naivní a to i ve vztahu k sovětským národním republikám, v nichž po satelitních státech 

brzy začaly propukat nepokoje. 

 Když se pak znovu začala ozývat volání po samostatnosti, dosavadní pilíř 

ruského vlivu v pohraničních oblastech - výrazná ruská menšina - již nemohla zajistit 

trvání sovětské dominance. To bylo dáno téměř naprostou izolovaností ruských 

obyvatel, kdy z 25 milionů Rusů žijících mimo vlastní RSFSR, pouze 4 % ovládala 

jazyk jiné sovětské národnosti.146 Splývání národů zdaleka nedosáhlo míry, za jakou jej 

komunisté vydávali, a lokální konflikty rychle narušily důvěryhodnost jak existence 

sovětského národa, tak perestrojky a glasnosti.  Dílo zkázy pak dokonal pád 

komunistické strany, které dominovali Rusové a to i mimo rámec RSFSR, snad s 

 
145 SEBESTYEN, V. Revolution 1989 - The Fall of The Soviet Empire. Op. cit. 160-162. 
146 HAMMER, D. P. Russia Irredenta: Soviet National Policy Reappraised. Op. cit., str. 34. 
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výjimkou Střední Asie. Nově vznikající národní politické strany pak byly složeny 

především z domácích představitelů a příslušníci dominantního národa SSSR rychle 

ztráceli své pozice v "koloniích".  

 Jak Gorbačov zářil na Západě jako strůjce míru, tak jeho popularita doma 

ochabovala. Legitimitu jeho politiky narušovaly různé incidenty - mezi nejzávažnějšími 

byl pokus utajit výbuch jaderného reaktoru v Černobylu v roce 1986. Ten v jasném 

světle ukázal prohnilost systému, kdy si každá odpovědná osoba snažila zachránit 

vlastní hřbet namísto přijetí adekvátních opatření. Celá krize však měla hlubší kořeny a 

to v samotném systému, neboť v zájmu plnění pětiletého plánu včas nebyly brány žádné 

ohledy na bezpečnost nebo přírodní prostředí.147 

 

8.4. Podíl menšinových konfliktů na rozpadu SSSR 

 Jako první mezník narušení vnitrostátních vztahů mezi národy Sovětského svazu 

se uvádí sesazení zkorumpovaného prvního tajemníka Kazachstánu Dinmuchameda 

Kunajeva Gorbačovem v prosinci 1986 a jeho nahrazení Rusem, který do té doby neměl 

s Kazachstánem co dočinění. Ač se jednalo o krok činěný v dobré víře, byl místními 

považován za útok proti autonomii, což vedlo k nepokojům a několika stovkám 

mrtvým, avšak statistiky dostupné nejsou, neboť Moskva se celý incident snažila 

bagatelizovat. Konflikt se však nemohlo podařit utajit, aniž by tím dostala těžkou ránu 

důvěryhodnost glasnosti a tak po Gorbačovově ústupku Kazachům (jmenoval druhým 

tajemníkem Kazacha) ostatní národy Sovětského svazu dostaly signál, že je čas 

vystoupit s vlastními požadavky.148 

 To byla však jen předehra v porovnání s konfliktem v Náhorním Karabachu, 

který propukl hned začátkem následujícího roku. Tamější konflikt byl Stalinovým 

dědictvím - v rámci výše nastíněné politiky rozděl a panuj přisoudil oblast Náhorního 

Karabachu Ázerbajdžánu, ačkoli cca 80 % jeho obyvatel byli Arméni. Sovětská 

intervence v Baku vedla ke stovkám mrtvých a nevůle Moskvy vyjednávat o 

arménských požadavcích vedla nejen k posílení arménské touhy po nezávislosti, ale 

především k čtyřleté válce mezi oběma zeměmi. Gorbačov zasáhl silou i v sousední 

 
147 SEBESTYEN, V. Revolution 1989 - The Fall of The Soviet Empire. Op. cit. 175-183. 
148 MALIA, M. Sovětská tragédie. Op. cit.,  s. 443. 
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Gruzii, která v roce 1989 rovněž požadovala nezávislost a přičlenění autonomní 

Abcházie. 

 Největší ránu však Sovětskému svazu zasadily pravděpodobně pobaltské 

republiky, které nejprve 1. ledna 1990 vyhlásily politickou a hospodářskou autonomii a 

nedlouho poté nezávislost, odvolávajíc se na čl. 26 Smlouvy o založení Svazu sovětských 

socialistických republik. Jeho pokus o vojenskou intervenci skončil fiaskem, a když 

nezávislost pobaltských republik podpořil prezident RSFSR Boris Jelcin (zastánce 

nezávislosti samotného Ruska), začala se Gorbačovovi rychle propadat půda pod 

nohama. Během roku 1991 následovaly Litvu ve vyhlášení samostatnosti i všechny 

ostatní státy SSSR a Bělověžská dohoda z 8. prosince 1991 již jen stvrdila jeho faktický 

konec (oficiálně stanovený na 1. ledna 1992).149 

 

  

 
149 VYDRA, Z. et al. Dějiny Ruska. Op. cit., str. 407-410. 
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9. Období nejistoty 

 Na místo centrální moci Moskvy, po tolik desetiletí neochvějně panující nad 

celým SSSR, vzniklo Společenství nezávislých států, sdružení zahrnující nové 

republiky, které právě prošly rozpadem společné totalitní říše, země, které si navzájem 

příliš nedůvěřují a které se obávají moci Ruska. Vznik Společenství nezávislých států 

tak přirozeně nebyl schopen řešit otázky, které rozpad Sovětského svazu nastolil.  

 Došlo k významné právní diskontinuitě, kdy veškeré právní předpisy SSSR 

pozbyly platnost a národnostní otázky nebyly na poli SNS řešeny. V Kazachstánu (39,7 

% Kazachů a 37,8 % Rusů)150 a Kyrgyzstánu (těsných 52,4 % Kyrgyzů) navíc v roce 

1989 jejich titulární národy takřka ani početně nedominovaly, ačkoli do roku 1999 

masová emigrace Rusů do Ruska poměry zvrátila. Avšak celá situace je ještě výrazně 

komplikovanější tím, že většina z titulárních národů SSSR má menšinu v jiné z 

bývalých svazových republik a ani tím není popis zdaleka konečný - na území bývalého 

SSSR žije více než 100 národností a etnik požívajících různý stupeň autonomie (53) či 

žádnou autonomií nedisponující.  

 Bylo nutné hledat společné řešení postavení národnostních menšin tak, aby 

postavení bylo v zásadě shodné, ať už daná menšina žila kdekoli (například menšina 

Ukrajinců žila v každém z nástupnických států SSSR). Tak tomu doposud ani zdaleka 

nebylo, jen 35 národů disponovalo vlastní ústavou, autonomní oblasti a okruhy měly 

postavení výrazně slabší a rovnoprávné nebylo ani zastoupení národností v Sovětu 

národností Vrchního Sovětu SSSR. 151  Právě od Společenství nezávislých států se 

očekávalo, že jedním z jeho hlavních cílů bude řešení menšinové otázky postsovětského 

prostoru. 

  

 
150  Obyvatelstvo Kazachstánu. In Wikipedia.org [online]. [cit. 21. 8. 2018]. Dostupné zde: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo_Kazachstánu.  
151 АБAШИДЗE, А., БЛИЩEHKO, И. Права национальных меньшинств в свете мирового опыта. 

In: Общественные науки и современность. 1992. roč. 2. č. 4. ISSN: 0869-0499. Str. 121-130. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo_Kazachstánu


 

58 

 

10. Pokusy o jednotné řešení menšinové 

otázky v postsovětském prostoru 

 Dosažení jakéhokoli konsensu v rámci SNS se ukázalo jako velice složitý úkol, 

jelikož ani v sovětském zákonodárství nebyla zakotvena definice národnostní menšiny. 

Kromě samotné definice pak bylo třeba vyjasnit, jakými právy budou menšiny na území 

SNS disponovat, budou-li tato pravidla právně závazná a zda vytvořit kontrolní 

mechanismy jejich dodržování a jaké? Ochrana menšin v SNS měla v zásadě vycházet z 

již existujících norem práva mezinárodního přijatých na poli OSN, MOP či Rady 

Evropy, mezi nejdůležitější z nich patří Charta OSN, Rámcová dohoda o ochraně 

národnostních menšin z 1. ledna 1995 nebo Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech ze dne 19. prosince 1966.  

 Vedle nich byly na poli samotného SNS přijaty další dokumenty pro ochranu 

menšin, a to Deklarace o dodržování principů spolupráce v rámci SNS ze dne 14. ledna 

1992 a Úmluva o právech a základních svobodách člověka z 26. května 1995, a to v 

návaznosti na usnesení Meziparlamentního shromáždění států SNS ze dne 23. května 

1993 o pokroku při přípravě návrhu úmluvy o ochraně práv a základních svobod 

člověka a národnostních menšin, jež nastínil i projekt mechanismu kontroly dodržování 

mezinárodního práva v oblasti ochrany práv člověka a národnostních menšin.152 Ten 

však nikdy nebyl realizován a samotná Úmluva o právech a základních svobodách 

člověka obsahuje jediný stručný článek věnovaný národnostní problematice (čl. 21).  

  

10.1. Kategorizace menšin  

 Důležitým prvkem spolupráce na poli SNS bylo alespoň teoretické rozdělení 

menšin na tři kategorie: tzv. korennye narody (volně přeložitelné jako "původní 

národy"), národnostní menšiny, které na určitém území představují většinu a ostatní 

národnostní menšiny. Korennyj narod je definován jako národ, který již obýval určité 

území v době, kdy se takové území stalo součástí většího státního celku, a který 

neprojevil vůli se asimilovat, tj. podržel si své národnostní, sociální, kulturní, 

lingvistické i náboženské charakteristiky, které jej odlišují od většinové populace. 

 
152  Plné znění viz Zona. In Zoneby.net [online]. [cit. 3. 9. 2018]. Dostupné zde: 

http://www.zoneby.net/legal/n86docs/zk86076i.htm. 

http://www.zoneby.net/legal/n86docs/zk86076i.htm
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Pokud takový národ tvoří menšinu v rámci daného územního celku, disponuje právem 

považovat se za původní národ. Druhou kategorií pak byly národnostní menšiny, které 

sice nebyly původními národy, ale s ohledem na to, že tvoří většinovou (nebo alespoň 

důležitý podíl na) populaci určitého regionu, disponují stejnými právy. Třetí kategorie 

menšin byla vymezena negativně ve vztahu k prvním dvěma kategoriím, přičemž pro 

uznání existence menšiny z právního hlediska bylo klíčové, zda taková skupina osob 

sama sebe za menšinu považuje a zda směřuje k ochraně své identity a rovnoprávného 

postavení ve všech aspektech politického a sociálního života státu. 

 Mezi největší korennye narody žijící v Rusku patří Evenkové, Chantové, Něnci a 

Čukčové.153 Do druhé kategorie by pak mohli spadat například Kazaši ve Volodarské, 

Alexandro-Gajské a Koš-Agačské městské čtvrti 154  nebo naopak Rusové v 

Severokazachstánské oblasti. 155  Nejdůležitějším právem těchto menšin je uspořádat 

referendum o realizaci práva na sebeurčení, v němž může menšina rozhodnout, že hodlá 

vytvořit samosprávné orgány. 

 

10.2. Selhání při prevenci menšinových konfliktů 

 V rámci SNS měla být vytvořena Komise pro lidská práva a národnostní 

menšiny předvídaná čl. 33 Charty SNS, jejíž rozhodnutí měla být právně závazná. 156 V 

tomto ohledu tedy svou předpokládanou roli SNS nesplnilo, a tak se v případě selhání 

vnitrostátních orgánů při ochraně práv menšin musí jejich příslušníci obracet na jiné 

nadnárodní organizace, především k orgánům OSN nebo Rady Evropy. I zde je však 

situace komplikovaná - OSN nedisponuje žádným orgánem, jež by měl přímé 

pravomoci v záležitostech týkajících se práv menšin, chráněných Úmluvou o ochraně 

lidských práv a svobod ze dne 4. listopadu 1950. ESLP poskytuje ochranu jak 

jednotlivcům, tak skupinám osob a rozhoduje i o stížnostech smluvních států či 

nevládních organizací. Problémem však zůstává, že středoasijské bývalé sovětské 

 
153  Seznam nepočetných dokomorodých národů Ruska. Wikipedia.org [online]. [cit. 14. 4. 2019]. 

Dostupné zde: https://ru.wikipedia.org/wiki/Перечень_коренных_малочисленных_народов_России. 
154 Kazaši v Rusku. Wikipedia.org [online]. [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné zde: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Казахи_в_России#Численность,_особенности_расселения. 
155  Rusové v Kazachstánu. Wikipedia.org [online]. [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné zde: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Казахи_в_России#Численность,_особенности_расселенияhttps://ru.wiki

pedia.org/wiki/Русские_в_Казахстане. 
156 Viz Zona. In Zoneby.net [online]. [cit. 3. 9. 2018]. Dostupné zde:  

http://www.zoneby.net/legal/n86docs/zk86076i.htm. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Перечень_коренных_малочисленных_народов_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Казахи_в_России%23Численность,_особенности_расселения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Казахи_в_России%23Численность,_особенности_расселения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русские_в_Казахстане
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русские_в_Казахстане
http://www.zoneby.net/legal/n86docs/zk86076i.htm
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republiky nejsou členy Rady Evropy a tamní menšiny tak nemají žádný nadstátní 

prostředek ochrany svých práv.  

 Žádný jednotný mechanismus ochrany menšin tak nebyl vytvořen a otázka jejich 

postavení byla řešena pouze na úrovni státního práva, ač s ohledem na přijaté 

mezinárodní normy, které však nebyly zaměřeny na specifické problémy 

postsovětského prostoru. Toto selhání se pak jeví velice závažným, pohlédneme-li na 

menšinové konflikty v dané oblasti z poslední doby - válka o Náhorní Karabach (1988 - 

1994), války v Jižní Osetii (1991-1992, 2008), a především první (1994-1996) a druhá 

(1999-2009) čečenská válka157 či anexe Krymu Ruskem v roce 2014. Nedořešeným 

otazníkem zůstává válka na východní Ukrajině, kde se výrazná ruská menšina pokouší 

dosáhnout připojení území k Ruské federaci. Žádné prostředky na poli mezinárodního 

práva doposud nepřiměly RF ke stažení svých sil. 

 V dalších oblastech pak žijí menšiny, které se mohou kdykoli stát rozbuškou pro 

nové konflikty. Mezi ně podnes patří tzv. Baltští Rusové, kteří v Lotyšsku tvoří 26,9 % 

obyvatel, v Estonsku 25 %. Zde sehrála důležitou roli Evropská Unie, která jako jedno z 

tzv. kodaňských kritérií pro přístup pobaltských států do EU vytyčila povinnost urovnat 

menšinové konflikty. Přesto v těchto zemích stále panuje napětí mezi dominantní 

populací a ruskou menšinou, hrozící přerůst v konflikt, který by se pravděpodobně 

neobešel bez intervence ze strany Ruska. Největší obavy pak přetrvávají z intervence 

vojenské - ta by pak mohla rychle přerůst ve více než lokální válku, neboť všechny státy 

Pobaltí jsou členy NATO. Při napadení kteréhokoli členského státu došlo k aktivaci čl. 

5 Washingtonské smlouvy ze dne 4. dubna 1949, tedy takový útok by byl považován za 

útok proti všem a byl by aktivován systém kolektivní obrany NATO. 

 

  

 
157 Největší válečný konflikt 90. let v postsovětském prostoru. Čečensko je specifické silným vlivem 

islámského náboženství a práva (což má mimo jiné velké dopady na tamní sexuální menšiny). Zároveň 

má pro Rusko nezanedbatelný ekonomický význam. Tato problematika je nicméně velice komplikovaná a 

vykazuje silně regionální charakter, pročež stojí mimo rámec této práce. 
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11. Postavení menšin v moderním Rusku 

 Selháním Společenství nezávislých států při tvoření společné menšinové politiky 

skončily společné právní dějiny menšin států SSSR. Existence početných ruských 

menšin za hranicemi Ruské federace je v mnoha zemích důvodem pro trvající napětí, 

jehož eskalace v ozbrojených konflikt není do budoucna vyloučena, jak nám moderní 

dějiny, tedy události teprve nedávné, jasně ukázaly. Je otázkou, nakolik by společný 

postup v této oblasti dokázal těmto konfliktům předcházet a nakolik byly pro 

rozpínavou politiku Ruska nevyhnutelné. 

 Tato část práce nejprve obecně nastíní přerod RSFSR v právní stát na nové 

Ústavě a popíše základní právní předpisy zakotvující práva menšin, a následně se 

pokusí demonstrovat, jakým způsobem jsou či nejsou uplatňována práva menšin v 

právní i politické praxi. Důraz bude kladen především na nejproblematičtější menšinové 

otázky, jejichž řešení ruské právo i autority teprve hledají. Vyvstávají zde i otázky 

specifické pro ruské prostředí - nevraživost vůči mezinárodním organizacím či nenávist 

k LGBT menšině. 

 

11.1. Ústava Ruské federace – přechod k demokratickému systému a 

ochraně lidských práv 

 „My, mnohonárodnostní lid Ruské Federace, spojeni společným osudem naší 

země, utvrzujíc lidská práva a svobody, občanský mír a souznění, zachovávaje historií 

vzniklou jednotu naší země, vycházeje z obecně uznávaných principů rovnosti a 

sebeurčení národů, maje v úctě paměť předků, kteří nám předali lásku k vlasti a víru 

v dobro a spravedlnost, oživujeme suverénní státnost Ruska a utvrzujeme neměnnost 

jeho demokratických základů, usilujeme o zajištění blahobytu a prosperity Ruska, 

vycházeje z odpovědnosti před našimi předky i potomky za naši vlast, jako součást 

světového společenství, přijímáme tuto Ústavu Ruské Federace.“158 

 
158 Preambule Ústavy Ruské Federace ze dne 12.12.1993: "Конституция Российской Федерации" 

[Konstitucija Rossijskoj Federacii] (přijatá v celonárodním hlasování dne 12.12.1993, ve znění dodatků 

přijatých zákony RF o změnách Ústavy RF ze dne 30.12.2008 N 6-ФКЗ, dne 30.12.2008 N 7-ФКЗ, dne 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, dne 21.07.2014 N 11-ФКЗ), (dále jen „Ústava“ nebo „Ústava RF“). 
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 Takto zní preambule Ústavy Ruské Federace, přijaté v celonárodním referendu 

58,43 % většinou hlasů dne 12. prosince 1993. 159  Je z ní patrné, že při zakládání 

moderní Ruské Federace byly brány, dříve než kdy jindy, ohledy na specifické 

národnostní složení obyvatelstva země. Tato ústava je totiž značně odlišná od ústavních 

dokumentů Sovětského svazu a RSFSR, které byly v mnoha ohledech dokumenty pouze 

deklaratorními, a jejichž ustanovení tak neměla valný dopad na skutečný stav lidských a 

občanských práv v Rusku.160 S tím souvisí i čl. 15 Ústavy, který stanoví: „Ústava RF 

má nejvyšší právní sílu, je přímo účinná na celém území Ruska. Zákony a jiné právní 

akty, přijaté v Ruské Federaci, nesmí být v rozporu s Ústavou RF.“ Toto zdánlivě 

nenápadné ustanovení má však mimořádný význam, neboť jej žádná z ústav, doposud 

platných na území Ruska, neobsahovala. Ústavněprávně zakotvená lidská práva a 

svobody tak nabyly nejvyšší právní sílu. 

Ústava nově vznikajícího státu je pojata moderním způsobem a tvoří rámec jak 

pro ochranu lidských a občanských práv (včetně práv menšin), tak celého ústavního 

zřízení, nejvyšších orgánů a fungování státu. Mnohé právní instituty byly z  ústavního 

rámce vyňaty a přesunuly se do prováděcích zákonů, na které Ústava RF blanketními 

normami odkazuje, jedná se např. o federální zákon č. 184-F3 z 6. října 1999, o 

obecných principech organizace zákonodárných a výkonných orgánů státní moci 

subjektů Ruské Federace, 161  nebo o federální zákon z 12. června 2002 č. 67-F3, o 

základních zárukách volebních práv a právu na účast v referendu občanů RF, který 

upravuje volební systém.162  

Úvod do oblasti ochrany lidských práv a svobod představuje čl. 2 Ústavy: 

„Člověk, jeho práva a svobody jsou nejvyšší hodnotou. Přiznání, dodržování a ochrana 

práv a svobod člověka a občana je povinností státu.“ Zmínka o právech a svobodách se 

dále objevuje v čl. 6 odst. 2 spolu s ustanovením o povinnostech občana, dále čl. 6 odst. 

3 Ústavy zakazuje odebrání občanství a zajišťuje možnost jej svobodně změnit. Ústava 

 
159  NOHLEN, D., STÖVER, P. Elections in Europe: A data handbook. 6. vyd. Baden-Baden, Německo: 

Nomos. 2010. ISBN 978-3-8329-5609-7. Str. 1642. 
160  Příkladmo čl. 37 Ústavy RSFSR ze dne 12. dubna 1978: „Socialistické státní zřízení zajišťuje 

rozšiřování práv a svobod, soustavné zlepšování životních podmínek občanů plněním programů sociálně-
ekonomického i kulturního rozvoje.“ [zdroj: Закон РСФСР от 12 апреля 1978 г. "О порядке введения 

в действие Конституции (Основного Закона) РСФСР," Ведомости ВС РСФСР. 1978. № 15. Ст. 

407 (vlastní překlad)] 
161 Tato úprava byla původně součástí hlavy VI. Ústavy RSFSR z roku 1978, ve znění z 10. prosince 

1992. 
162 Volebnímu systému byla původně věnována hlava XI. Ústavy RSFSR z roku 1978, ve znění z 10. 

prosince 1992. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dieter_Nohlen
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9783832956097
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/1592891/
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také deklaruje, že RF je sociálním státem, který má zabezpečit podmínky pro důstojný 

život občanů a svobodný rozvoj člověka.163 Minimální mzda zůstává tradičně ústavně 

zakotvena,164 stejně jako ochrana práce a zdraví lidí, s důrazem na rodinu, nemohoucí a 

postarší občany a rozvinutý sociální systém. Novým ustanovením je rovná ochrana 

vlastnictví, ať už se jedná o osobní, státní či obecní165 a také právo na samosprávu. Ta je 

oproti předchozí úpravě podrobněji upravena a republiky získaly nové pravomoci, 

včetně práva přijmout vlastní ústavu, ustanovit státní jazyk odlišný od ostatních 

subjektů federace, zavádět nové daně a spravovat svůj rozpočet a další záležitosti 

místního zájmu. Reakcí na komunismus je důležitý čl. 13, který zakazuje vázat stát na 

jakoukoli výlučnou ideologii, výslovně ustanovuje nemožnost omezovat politickou 

pluralitu166 a zakazuje násilnou změnu jádra Ústavy167 (podobně čl. 9 odst. 2 Ústavy 

ČR). Velkým přínosem pro právní jistotu je čl. 15 odst. 3 – „Zákony podléhají 

oficiálnímu vyhlášení.“ Základem pro inkorporaci mezinárodních smluv, včetně úmluv 

o lidských právech je čl. 15 odst. 4, který stanovuje, že mezinárodní smlouvy uzavřené 

RF jsou součástí jejího právního systému a mají aplikační přednost před zákonem. Čl. 

55 v odst. 1 připouští, že výčet práv a svobod obsažený v Ústavě RF není konečný a 

připouští existenci dalších, obecně uznávaných práv a svobod. Odst. 2 tohoto článku 

pak říká, že nemůže být přijat žádný zákon, který by rušil lidská práva a svobody. 

Významným je i čl. 55 odst. 3, jenž stanoví, že lidská práva a svobody je možné omezit 

jen na základě federálního zákona v rozsahu nezbytném pro ochranu základů ústavního 

zřízení, mravnosti, zdraví, práv a zákonných zájmů jiných osob, zabezpečení obrany 

země a jejího bezpečí.  

 
163 Ústava RF ze dne 12. prosince 1993, čl. 7. 
164 Podobně hlava VI, čl. 38 Ústavy RSFSR z 12. dubna 1978: „Občané RSFSR mají právo na práci. – 

tedy na přidělení (státem) garantovaného zaměstnání s výší odměny odvislé od druhu a rozsahu 

vykonávané práce, avšak ne nižší, než ve státem garantované minimální výši mzdy.“  
165 Ústava RF ze dne 12. prosince 1993, čl. 8 odst. 2. 
166 V současnosti je v RF zaregistrováno 77 politických stran (viz Ministerstvo spravedlnosti RF Seznam 

zaregistrovaných politických stran. In Minjust.ru. [online]. [Cit. 12. 5. 2019]. Dostupné zde: 

http://minjust.ru/nko/gosreg/partii/spisok), z nichž v současné Státní Dumě, do níž se volby konaly v roce 

2011, mají své zastoupení čtyři, a to Putinova strana Jednotné Rusko (49,3% hlasů), dále Komunistická 

Strana RF (19,19% hlasů), Spravedlivé Rusko 13,24% hlasů) a Liberální demokratická strana Ruska 
(11,67% hlasů), viz Centrální volební komise RF Výsledky voleb do šesté Státní Dumy. In 

Vybory.izbirkom.ru [online]. [cit. 4. 2. 2019.] Dostupné zde:  

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100028713304&

vrn=100100028713299&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=10010002

8713304&type=242&fgj+6 ). 
167  S tím souvisí i čl. 16 Ústavy RF, odst. 1, v němž je zakotvena nemožnost změnit Ústavu jiným 

způsobem, než Ústavou předvídaným. 

http://minjust.ru/nko/gosreg/partii/spisok
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100028713304&vrn=100100028713299&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100028713304&type=242&fgj+6
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100028713304&vrn=100100028713299&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100028713304&type=242&fgj+6
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100028713304&vrn=100100028713299&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100028713304&type=242&fgj+6
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Pro menšinovou problematiku je pak jedním z klíčových čl. 19 odst. 2: „Stát 

garantuje rovnost práv a svobod člověka a občana nezávisle na pohlaví, národnosti, 

jazyku, původu, majetkového nebo úředního postavení, místa pobytu, vztahu 

k náboženství, přesvědčení, příslušnosti k sdružení, nebo jiných okolnostech. Zakazují se 

jiné formy omezení práv a svobod občanů na základě sociální, rasové, národnostní, 

jazykové nebo náboženské příslušnosti.“ a čl. 26 odst. 1, který stanoví, že „Každý má 

právo na určení a projev své národnostní příslušnosti. Nikdo nemůže být nucen k určení 

a stanovení své národnostní příslušnosti.“ a odst. 2 „Každý má právo používat svůj 

rodný jazyk, na svobodný výběr jazyka pro styky, výchovu, vzdělání a tvorbu.“ 

Všechna tato ustanovení mají význam pro právní postavení menšin, jak bude 

dále rozvedeno níže. 

 

11.2. Ochrana národnostních menšin v právních předpisech 

 Právní úprava postavení menšin je v Rusku značně roztříštěná. Mimo ochrany 

garantované Ústavou RF, lze za hlavní dokument v této oblasti označit federální zákon 

ze dne 17. června 1996 č. 74-F3, o národní kulturní autonomii, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o národní kulturní autonomii“), který provedl ustanovení čl. 

21 „Právo na kulturně-národní autonomii“ zákona ze dne 9. října 1992 č. 3612-I, o 

základech zákonodárství Ruské Federace v oblasti kultury (dále jen „zákon o základech 

zákonodárství“).  Tímto právem disponují "všechna etnická společenství obývající 

souvislé území mimo rámec vlastních národních státních útvarů nebo nedisponujících 

vlastní státností, mají právo na národní kulturní autonomii." 

 Obsahem práva na kulturně-národní autonomii je podle citovaného zákona 

v prvé řadě právo svobodně, neorganizovaně nebo organizovaně v různých kulturních 

centrech nebo prostřednictvím národních společenství, projevovat svou kulturní 

identitu. Právě kulturní centra a různá národní společenství, která jsou nadána právní 

subjektivitou, 168  disponují širokým spektrem pravomocí k rozvíjení kultury daného 

národa – mezi nejvýznamnějšími je právo předkládat podněty a návrhy orgánům státní 

moci, organizovat festivaly, výstavy, zakládat etnografická a jiná muzea a knihovny, 

zakládat národnostní kluby, pořádat výukové programy národního jazyka aj.  

 
168 A to ve smyslu federálního zákona ze dne 19. května 1995 č. 82-F3, o občanských sdruženích, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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 Zákon o národní kulturní autonomii uvádí v čl. 2 základní principy úpravy 

postavení menšin. Ta se má zakládat na svobodě volby občanů, zda se hodlají hlásit 

k příslušnosti k určité národnosti, samosprávě a vlastní organizaci, kombinaci veřejné 

iniciativy se státní podporou a respektu k jazyku, kultuře, tradicím a zvykům občanů 

různých etnických komunit. Mezi hlavní úkoly veřejné správy v oblasti práv menšin pak 

patří podpora jazyka a dále také boj proti diskriminaci. Úřady se pravidelně potýkají 

s  nacionalistickými až neofašistickými tendencemi, které vyúsťují v množství hate 

crimes. Zde lze spatřovat určitý pokrok, kdy počet těchto násilných činů od roku 2008, 

kdy se situace zdála být až kritickou – došlo k více než 100 vražd z rasové nenávisti a 

téměř 500 ublížení na zdraví,169 klesl na 11 vražd a 83 ublížení na zdraví v roce 2015.170 

Situace stále není pod kontrolou, ale výrazně klesající tendence zločinů z nenávisti je 

odrazem soustavného úsilí ze strany státních orgánů situaci změnit. Úřady také 

podporují mezináboženský dialog, neboť zejména nechvalně známá extremistická 

islámská organizace, Kavkazský emirát, teroristickými útoky vyvolává nenávist 

většinového obyvatelstva vůči muslimské populaci.171 

 Zákon o národní kulturní autonomii přinesl vznik důležitého orgánu – Poradní 

výbor pro národní kulturní samosprávu při Federální agentuře pro záležitosti národností 

(dále jen „Poradní výbor“), zřizovaný vládou RF, jehož úkolem je předkládat návrhy 

opatření, které budou napomáhat sjednocení národů Ruska ve smyslu občanském 

(projevuje se snaha odklánět pozornost od etnických odlišností skupin obyvatelstva a 

sjednocovat obyvatele jakožto občany Ruské Federace), podporovat spolupráci 

jednotlivých národně-kulturně samosprávných celků, popularizovat mnohonárodnostní 

kulturu země a předkládat návrhy zákonů v oblasti problematiky menšin. Tento orgán 

lze přirovnat k české Radě vlády pro národnostní menšiny. Podobně jako v ČR má 

každá menšina v tomto Poradním výboru svého představitele. 

 Podrobně jsou v zákoně o národní kulturní autonomii upraveny podmínky 

realizace práva na ochranu jednotlivých národních jazyků, a to jak v oblasti vzdělávání, 

 
169 Viz VERKHOVSKY, A. Under the Sign of Political Terror. Radical Nationalism in Russia in 2008 

and Efforts to Counteract It. Moskva: SOVA Center. In Sova-center.ru [online]. [cit. 9. 10. 2017]. 
Dostupné zde: http://www.sova-center.ru/en/xenophobia/reports-analyses/2009/04/d15763/ . 
170  VERKHOVSKY, A. The Ultra-Right Movement under Pressure: Xenophobia and Radical 

Nationalism in Russia, and Efforts to Counteract Them in 2015. Moskva: SOVA Center. In Sova-

center.ru [online]. [cit. 9. 10. 2017]. Dostupné zde: http://www.sova-center.ru/en/xenophobia/reports-

analyses/2016/04/d34247/. 
171 Suicide attacks in the North Caucasus conflict. In Wikipedia.org [online]. [cit. 9. 10. 2017]. Dostupné 

zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_attacks_in_the_North_Caucasus_conflict. 

http://www.sova-center.ru/en/xenophobia/reports-analyses/2009/04/d15763/
http://www.sova-center.ru/en/xenophobia/reports-analyses/2016/04/d34247/
http://www.sova-center.ru/en/xenophobia/reports-analyses/2016/04/d34247/
https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_attacks_in_the_North_Caucasus_conflict
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kdy je zaručeno zejména právo na vzdělání v rodném jazyce a dle možností i vyšší 

vzdělání, jsou-li pro to naplněny podmínky spočívající především v početnosti menšiny 

obývající danou oblast, tak v oblasti médií a literatury. Je umožněno rovněž zakládat 

profesní organizace operující v daném menšinovém jazyce.  

 

11.3. Národnostní menšiny v Rusku 

 Podle posledního sčítání lidu, které proběhlo v roce 2016, žilo k 1. 1. 2017 

v Rusku 146 838 993 obyvatel.172 Rusové představují 80,9 % celkové populace země a 

zbývající (téměř) pětina obyvatel, tedy přibližně 29,3 milionu osob, se hlásí k některé 

z menšin – těch je oficiálně uznávaných více než 190.173 Pro srovnání – ČR je jedním 

z národnostně nejvíce stejnorodých států v Evropě a statut menšiny ve smyslu § 6 zák. 

č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, v platném znění, zde má 

pouze 14 menšin, které mají dle čl. 3 odst. 2 Statutu Rady vlády pro národnostní 

menšiny v této Radě vlastní zastoupení. 

 V Rusku je celkem 6 národnostních menšin, jejichž populace čítá více než 1 

milion osob. Některé větší menšiny, jejichž příslušníci jsou koncentrováni na určitém 

území, pak v rámci Ruské Federace tvoří svébytné republiky, které se ovšem často 

pokouší získat nezávislost na Rusku. K takovým tendencím je jak ze strany většinového 

obyvatelstva, tak hlavně centrálního establishmentu, pohlíženo s nelibostí – Rusové jsou 

velice hrdí na svou rozlehlou zemi a vedoucí představitelé země jsou si vědomi toho, že 

oklešťování rozlohy země by vedlo k oslabování světového mocensko-politického 

postavení Ruska, které utrpělo rozpadem Sovětského svazu zásadní ránu. Proto jsou 

ochotni sáhnout až k násilným prostředkům, aby uchovali integritu země, nicméně o ni 

usilují i jinými způsoby – jak uvidíme na příkladech některých menšin. 

 

 
172 Dle dat Federální Služby Státní Statistiky Demografická data. In Gks.ru [online]. [cit. 11. 4. 2017]. 

Dostupné zde: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#. Tato 
data bohužel nejsou doposud kompletně zpracována, proto v dalších údajích vychází autorka z: 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ: материалы об окончательных 

итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. Moskva. 2010. In Gks.ru [online]. [cit. 11. 4. 

2017]. Dostupné zde: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm.  
173 Viz Federální služba státní statistiky Demografická data. In Gks.ru [online]. [cit. 11. 4. 2017]. Tabulka 

„Národnostní složení obyvatelstva“ (sčítání lidu z r. 2010). Dostupná zde: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf
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11.4. Tataři 

Tu nejpočetnější v Rusku představují právě Tataři (3,8 % obyvatel), roztroušení 

po různých částech Ruska, tedy nejen ve své titulární republice, Tatarstánu, ale např. 

také v Astrachaňské oblasti či na Sibiři. Novou skupinu ruských Tatarů tvoří Krymští 

Tataři, o nichž bude pojednáno níže. Většina Tatarů se hlásí k sunnitskému islámu, 

s výjimkou pravoslavných Krjašenů. Tataři hovoří vlastním tatarským jazykem a jejich 

početné menšiny nacházíme i v Pobaltí, dalších východoevropských státech nebo 

v Číně. 

Společná historie Rusů a Tatarů začala jak jinak než válkou. Po dobytí 

Kazaňského chanátu, tatarské bašty, carem Fjodorem I. Ivanovičem v roce 1593, byly 

všechny mešity na jeho území vypáleny a náboženské tolerance se Tataři dočkali až za 

vlády Kateřiny II. Veliké (1762- 1796). Nakonec jim bylo výměnou za loajalitu k carovi 

umožněno ponechat si vlastní kulturu, jazyk i území.174 Tatarům se tak podařilo uchovat 

si silné povědomí o národní identitě. V průběhu občanské války (1918-1920) se Tataři 

pokusili ustanovit vlastní, nezávislou Idel-Uralskou republiku (1917-1918). Ta však 

byla poražena Rudou armádou a na jejím místě byla ustavena Tatarská Autonomní 

Sovětská Socialistická Republika (dále jen „Tatarská Republika“). Její hranice však, 

zřejmě záměrně, nerespektovaly rozložení obyvatelstva. V letech 1921-1922 došlo 

v Tatarské Republice k velkému hladomoru, ve kterém zahynuly 2 miliony příslušníků 

této menšiny a její populace se tak zmenšila na polovinu. Toho využily ústřední orgány 

Sovětského svazu, které začaly území Tatarské Republiky obsazovat ruským 

obyvatelstvem.175  

K další větší národnostní akci se Tataři uchýlili až v roce 1990, kdy se pokusili 

vyhlásit nezávislý stát a uspořádali referendum o nezávislosti a o přijetí novely ústavy, 

jež byla 62 % většinou obyvatel přijata. 176  Ústavnost Deklarace státní nezávislosti 

Tatarské Sovětské Socialistické Republiky ze dne 13. března 1990 a zákona ze dne 10. 

dubna 1991, o změnách a doplněních Ústavy (Základního Zákona)  Republiky 

Tatarstán, přezkoumal Ústavní soud RF, který ji ve svém rozhodnutí ze dne 13. března 

 
174 KUTAFIN, O.E. Российская Автономия. Moskva: Prospekt. 2006. ISBN: 9785392146383. Str. 36. 
175 MIZZELE, P.C. Battle with famine: Soviet Relief and the Tatar Republic, 1921-1922. USA: University 

of Virginia. Dizertační práce. 2002. 
176  Госстандарт Российской Федерации. №ОК 024-95 27 декабря 1995 г. «Общероссийский 

классификатор экономических регионов. 2. Экономические районы», в ред. Изменения №5/2001 

ОКЭР. 
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1992 č. j. П-Р3-1/1992 shledal protiústavní. Ústavní soud RF sice konstatoval, že 

„rozvoj vztahů mezi federací a republikami, jež tvoří RSFSR, je jedním za základních 

principů fungování RSFSR,“ ale vynětí Republiky Tatarstán ze soustavy států tvořících 

státní celek, tj. RSFSR, je v rozporu s čl. 71 (výčet federativních republik) a čl. 78 

(„Republika, která je součástí RSFSR, má vlastní Ústavu, která je v souladu s Ústavou 

RSFSR (…)“ Ústavy RSFSR (ve znění účinném ke dni vydání rozhodnutí, tj. znění 

účinném od 1. listopadu 1991). Ústavní soud RSFSR dovodil, že není možné zákonem 

federativní republiky, byť ústavním, stanovit nezávislost Republiky Tatarstán, neboť to 

odporuje principu svrchovanosti federálních zákonů nad zákony federativních republik 

a dále zásadě vyjádřené v článku 81 Ústavy RSFSR, tedy zásadě, že zákony RSFSR 

jsou závazné na celém území RSFSR a zákony přijímané jednotlivými republikami 

s nimi nesmí být v rozporu. Ústavní soud RSFSR veškerá ustanovení Ústavy Republiky 

Tatarstán, která byla v rozporu s Ústavou RSFSR (např. ustanovení čl. 64, že vztahy 

k ostatním republikám RSFSR budou nadále upraveny mezinárodními smlouvami, nebo 

zrušení povinnosti dodržovat Ústavu RSFSR, původně stanovenou čl. 53) zrušil. 

Konstatoval však, že se RSFSR nachází v období přeměn, a že otázka případné 

nezávislosti Tatarstánu by měla být řešena na schůzi 3. Sjezdu národních představitelů 

RSFSR „O základech národnostního a státního zřízení RSFSR (o federální smlouvě).“ 

V návaznosti na tato jednání byla v roce 1994 přijata mezi RF a Republikou Tatarstán 

veřejnoprávní Smlouva o vymezení jurisdikce a vzájemné delegaci pravomocí mezi 

orgány veřejné moci RF a orgány veřejné moci Republiky Tatarstán. Republika 

Tatarstán se stala v rámci RF svébytným a uznávaným celkem s rozšířenými 

pravomocemi v oblasti samosprávy. Původní smlouva byla v roce 2007 novou 

smlouvou ještě rozšířena, např. o právo tisknout emblém Republiky Tatarstán na druhou 

stránku pasu (čl. 3); státním jazykem Tatarstánu byla vedle ruštiny stanovena i tatarština 

(čl. 2 odst. 5) a Republice Tatarstán byla zřízena vlastní kancelář při kanceláři 

prezidenta Ruské Federace v Moskvě (čl. 4). V návaznosti na vstřícné kroky ze strany 

ústředních orgánů Tataři v březnu 2002 přijali dodatky ke své ústavě a oficiálně tak bylo 

deklarováno, že je Republika Tatarstán součástí Ruské Federace. V roce 2008 Tatarstán 

žádal o mezinárodní uznání na půdě OSN, a to v návaznosti na to, že Rusko uznalo 

nezávislost Abcházie a Jižní Osetie, avšak neúspěšně. 

Ne veškeré změny však byly provedeny tak, aby odpovídaly nejlepším zájmům 

tatarské menšiny. Právo používat vlastní jazyk je v případě Tatarů značně okleštěno. 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision40636.pdf
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Tatarština, původně užívající arabské písmo, v roce 1927 přešla na užívání latinky, 

avšak v roce 1939 sovětští plánovači prosadili povinné užívání cyrilice pro všechny 

jazyky, ve kterých se psalo latinkou.177 Tataři se tuto násilně vnucenou změnu pokusili 

v r. 2002 zvrátit poté, co státní Duma RF přijala novelu zákona č. 1807-1, ze dne 25. 

října 1991, o jazycích národů Ruské Federace, kterou v čl. 3 odst. 6 potvrdila dosavadní 

stav, stanovujíc, že „státní jazyky republik jsou založeny na grafickém vyjádření cyrilicí, 

nestanoví-li zvláštní federální zákon jinak.“ 178  Parlament Tatarské republiky tento 

zákon napadl u Ústavního soudu s tím, že tímto ustanovením došlo k porušení ústavního 

práva republiky ustanovit si státní jazyk, když zákonem ze dne 15. září 1999 č. 2352, o 

obnovení tatarské abecedy na základě latinky, byl v republice Tatarstán zahájen proces 

zpětného přechodu na původní latinskou abecedu, která lépe slouží specifickým 

potřebám jazyka.179 Ústavní soud však žalobu svým rozhodnutím ze dne 16. listopadu 

2004 č. N 16-P zamítl. Ve svém rozhodnutí zdůraznil, že právo republiky stanovit si 

vlastní jazyk a právo jejích občanů jazyk užívat je dostatečně zaručeno, výuce tatarštiny 

je v rámci republiky věnován stejný prostor jako výuce ruštiny, nejsou zde kladeny 

žádné překážky realizaci práva na vlastní jazyk a to až na jedinou překážku – povinnost 

užívat cyrilici. Tuto povinnost však Ústavní soud neshledal protiústavní, neboť 

s ohledem na dosaženou ochranu jazykových práv neshledal, že by povinnost používat 

cyrilici, která je v zájmu celé Ruské Federace, a to s ohledem na snazší překonávání 

jazykových bariér, výuku, jednotnost jazykové politiky a rovnost mezi republikami 

navzájem, byla nepřiměřeným požadavkem.  

Tataři však nejsou národem, který je nejvíce postižen zákonem o jazycích Ruské 

Federace – tím jsou Karelijci. Karelijská republika je totiž jediným titulárním 

národem,180 v němž není jazyk menšiny kooficiálním jazykem vedle ruštiny. A to právě 

z toho důvodu, že karelijština používá jako písmo výhradně latinku a přechod na cyrilici 

by přinášel takové obtíže, že o něj Karelijci ani neusilují.181 Taková situace však působí 

Karelijské menšině velké obtíže – jelikož jejich jazyk není oficiálním jazykem, 

nepožívá stejnou ústavní ochranu, jako např. tatarština, osetinština, marijština, 

 
177 Viz PRINA, F. National Minorities in Putin´s Russia. Velká Británie: Routledge. 2016. ISBN: 978-1-
138-78082-8. Str. 28-29. 
178 Vlastní překlad. Novela zákona ze dne 11. 12. 2002 č. 165-F3. 
179 Viz čl. 68 odst. 2 Ústavy RF. 
180 V rámci Ruské Federace jsou titulárními národy ty, které obývají „vlastní“ republiku, která nese název 

jejich menšiny a v níž tvoří příslušníci daného národa nezanedbatelný (nikoli nezbytně však dominantní) 

podíl na celkové populaci (např. Monrovijci v republice Monrovia). 
181 PRINA, F. National Minorities in Putin´s Russia. Op. cit., str. 104. 
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čečenština aj., která se zejména projevuje výrazně zúženými možnostmi ve vztahu 

k výuce karelijštiny ve školách či nemožnosti užívat jazyk ve styku s úřady. To dále 

vede k dalšímu úpadku jazyka, který je jedním z nejvýraznějších prvků vytyčujících 

svébytnost Karelijské menšiny. 

 

11.5. Zákon o státní politice RF ve vztahu ke krajanům za hranicemi 

 Pro pochopení problému další specifické menšiny, krymských Tatarů, je nejprve 

nutné krátce nahlédnout do zákona ze dne 24. května 1999 č. N 99-F3, o státní politice 

Ruské federace ve vztahu ke krajanům za hranicemi, který ilustruje vůli Ruska 

vměšovat se do záležitostí za vlastními hranicemi. Ruské menšiny za hranicemi jsou 

podnes ve státech sousedících s Ruskem obávané, právě pro potenciál stát se záminkou 

pro konflikt.  

 Za krajany jsou považováni nejen občané RF trvale žijící za jejími hranicemi, 

ale zákon rozšiřuje svou působnost i na osoby a potomky osob, žijících za hranicemi RF 

a náležícími k národům tradičně obývajícím RF, kteří jsou duchovně, kulturně i právně 

svázáni s RF, a jejichž předci dříve pobývali na území RF, a to včetně osob, které měly 

sovětské občanství a emigrantů. Oficiálně má politika státu směřovat zejména k ochraně 

základních práv a svobod krajanů a mezistátní spolupráci, ale směřuje také k podpoře 

utváření autonomních celků, veřejných sdružení či náboženských organizací. Nicméně, 

diskriminace krajanů či nedodržování jejich základních práv nebo jiných práv 

vyplývajících z mezinárodního práva, může vést dle zákona k přehodnocení politiky RF 

ve vztahu ke státu, v němž má k takovému jednání docházet a Prezident RF může v 

takovém případě rozhodnout o přijetí opatření směřujících k nápravě takového stavu.182 

 

11.6. Anexe Krymu a Tataři 

Aktuální nesnáze krymských Tatarů započaly zatím posledním referendem, 

v němž se rozhodovalo o územní rozloze Ruska, tedy Krymským referendem, které se 

uskutečnilo 15. března 2014. V návaznosti na něj hned 17. 3. prezident Putin podepsal 

výnos „O uznání Republiky Krym.“ I přes přítomnost pozorovatelů OBSE západní 

média hovoří o zmanipulovaném referendu, v němž až 96,2% hlasujících (účast 81%) 

 
182 Čl. 14 citovaného zákona. 
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mělo být pro připojení k Rusku.183 To je v přímém rozporu se zprávami mezinárodní 

organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch, podle níž úřady 

pronásledují lidi, kteří „se opovážili otevřeně kritizovat počínání Ruska na 

poloostrově.“ 184  Pronásledování se týká zejména krymských Tatarů, jimž je 

vyhrožováno deportací z poloostrova, přičemž podnikat pokusy o demografické změny 

na okupovaném území je porušením Ženevské konvence z r. 1949 o ochraně civilního 

obyvatelstva. O masovém porušování lidských práv pak svědčí také to, že během tří dnů 

po vyhlášení referenda se stalo 800 osob pohřešovanými.  

Nová Ústava Republiky Krym učinila z krymské tatarštiny jeden ze tří úředních 

jazyků na Krymu, nicméně jazykové ústupky jsou na úkor politické autonomie Tatarů, 

jejichž neoficiální parlament byl zrušen a zapsán na seznam extrémistických organizací, 

což bylo následkem nesouhlasu krymských Tatarů s anexí Krymu Ruskem. Ti jsou 

doposud pronásledováni a persekvováni. Na jejich ochranu podala Ukrajinská republika 

proti RF žalobu u Mezinárodního soudního dvora pro systematické porušování 

Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu a Mezinárodní úmluvu o 

eliminaci všech forem rasové diskriminace. První veřejná slyšení v této věci probíhala 

začátkem června letošního roku. 185  Než však Mezinárodní soudní dvůr dospěje k 

rozhodnutí, mohou uplynout celé roky, navíc neexistují donucovací mechanismy, které 

by mohly Rusko přimět se mu podrobit. Otázka Krymských Tatarů je tedy v současné 

době otevřená a lze očekávat, že bude pod drobnohledem. 

 

11.7. Číňané na Dálném východě 

Při studiu národnostních menšin v Rusku je možné narazit i na vysoce 

kontroverzní téma čínské menšiny v ruském Dálněvýchodním federálním okruhu. Na 

 
183Стенин, А. Путин считает целесообразным подписать договор о принятии Крыма в РФ. RIA 

Novosti. In Ria.ru [online]. [cit. 12. 4. 2017]. Dostupné zde: 

http://ria.ru/world/20140318/999970894.html a podobně též http://ria.ru/trend/ref_crimea_16032014.  

184 Viz Lidové noviny. Porušování lidských práv na Krymu: kritici Ruska čelí represím. Praha. 18. 11. 

2014. Zdroj: ČTK. 
185 Hague court to hold public hearings in Ukraine vs Russia case early in June. Unian information 

agency. 3. 5. 2019. In Unian.info [online]. [cit. 11. 5. 2019]. Dostupné na: 

https://www.unian.info/politics/10537056-hague-court-to-hold-public-hearings-in-ukraine-vs-russia-case-

early-in-june.html. 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://ria.ru/world/20140318/999970894.html
http://ria.ru/trend/ref_crimea_16032014
https://www.unian.info/politics/10537056-hague-court-to-hold-public-hearings-in-ukraine-vs-russia-case-early-in-june.html
https://www.unian.info/politics/10537056-hague-court-to-hold-public-hearings-in-ukraine-vs-russia-case-early-in-june.html
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rozloze odpovídající dvěma třetinám USA zde žije pouze 6,3 milionu obyvatel,186 avšak 

území současně oplývá obrovským nerostným bohatstvím. Na jihu je vymezeno řekou 

Amur a Ussuri, za níž se nachází Čínská lidová republika, jejíž přilehlé oblasti obývá 

více než 80 milionů obyvatel. Rozdíl v rozložení obyvatel obou sousedících regionů je 

tedy výrazně nepoměrný. Z demografického hlediska by se tak mohlo zdát přirozené, že 

bude docházet k přílivu čínských migrantů z přelidněné Číny na řídce osídlenou Sibiř. V 

kombinaci s hladem Číny po nerostných surovinách a již historicky dané nevraživosti 

tamních Rusů vůči Číňanům se brzy začalo v Rusku o čínské menšině hanlivě hovořit 

jako o "žlutém nebezpečí".  

 

11.8. Čínská menšina v historické perspektivě 

Pro pochopení celého kontextu je nejprve třeba pohlédnout nazpět. V polovině 

19. století, kdy Rusko oblast získalo, se jednalo prakticky o pustinu a čínští kolonisté 

byli zpočátku ústřední vládou vítáni. Později však v jejich početnosti začali spatřovat 

nebezpečí iredenty (kteréžto obavy panují podnes), a ty se spolu s množícími se 

mezietnickými konflikty staly důvodem pro omezení imigrace.187 Po občanské válce, 

kde Číňané sehráli pro komunisty pozitivní roli, zejména svou účastí v Rudé Armádě, se 

jejich postavení zlepšilo. Již na konci 20. let pocítili pozitivní přístup komunistického 

režimu k národnostním menšinám, ačkoli 94,9 % z nich ani nebylo sovětskými 

občany.188 Na Dálném východě, ale i v Moskvě a Petrohradu byly otevřeny školy s 

vyučováním v čínštině, v čínském jazyce vycházely dvě desítky novin. Sovětští 

odborníci dokonce zkoumali možnosti používání latinky pro fonetický přepis 

čínštiny.189 Záhy však byli postiženi Dekrety SNK o rekvizicích a konfiskacích  ze dne 

16. dubna 1920 a 3. ledna 1921,190 kolektivizací a bojem proti "vykořisťovatelským 

třídám" stejně jako celá sovětská společnost. Do roku 1926 tak klesl podíl čínského 

obyvatelstva na celkové populaci Dálného východu z přibližně 15 % na 3,8 %, z nichž 

 
186 ANDRLE, J. Ohrožená periferie? Ruský dálný východ v kontextu čínské migrace. Praha. 2012. Acta 

Universitatis Carolinae Studia Territorialia 2. SVV č. 2011-263503. Str. 13. 
187 Tamtéž, str. 18-19. 
188 Tamtéž, str. 119. 
189 Tamtéž, str. 117-118. 
190 Музей истории русских реформ им. П. А. Столыпина. In Музейреформ.pф [online]. [cit. 3. 5. 

2019]. Dostupné zde: http://музейреформ.рф/node/13778. 

http://музейреформ.рф/node/13778
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navíc podstatnou část představovali sezónní pracovníci.191 Pocit ohroženosti ovšem v 

Rusech přetrval, neboť Číňané nadále tvořili výrazný podíl pracujících v 

dálněvýchodním průmyslu. Deportace za stalinské éry na konci 30. let i po ní však 

vedly k faktické likvidaci čínské přítomnosti v regionu - v r. 1989 se uvádí, že počet 

obyvatel Dálného východu čínské národnosti činil pouhých 1742. 192 

 

11.9. Nová čínská menšina a mýty o anexi 

Postsovětské Rusko tak nebylo dědicem početné čínské menšiny, ale pouze 

hluboce zakořeněných obav z ní. Když pak v roce 1992 Rusko uzavřelo s ČLR dohodu 

o zrušení vízové povinnosti na vzájemné hranici,193 na Dálný východ přišly v krátké 

době desítky tisíc čínských migrantů, což vyvolalo silné anti-imigrační nálady v tamní 

společnosti, které vedly ke zrušení výše uvedené dohody. Od té doby se jedná o často 

přetřásané téma, kdy většina účastníků diskuzí pracuje s neověřenými fakty. Pravdou 

sice zůstává, že početnost čínské menšiny není v současné době možné s určitostí zjistit, 

což ovlivňují především dva faktory: za prvé, jen část dálněvýchodních Číňanů pobývá 

na území RF legálně či dokonce disponuje ruským občanstvím, za druhé, až přibližně 

60 % z nich pobývá v Rusku pouze sezónně. 194  Střízlivé odhady se tak pohybují pouze 

v řádu desítek tisíc osob.195 Již z této skutečnosti vyplývá, že obavy z anexe Dálného 

východu Čínou na základě "ochrany etnických Číňanů" jsou zcela liché, nadto si Čína 

přístup k nerostným zdrojům Dálného východu našla podstatně snazším způsobem, než 

jeho anexí, a to investicemi do dálněvýchodního těžebního průmyslu s tichým 

souhlasem Moskvy.196  

 

 
191  LARIN, A. G. Китайские мигранты в России: история и современность. Moskva: 2009. 

Vostočnaja kniga. ISBN: 978-5-7873-0493. Str. 111. 
192 KIREEV, A. A. Существует ли на Дальнем Востоке России китайская диаспора? Ойкумена: 

Регионоведческие исследования. 2013, roč. 7, č. 1. ISSN: 1998-6785. Str. 29. 
193 Tamtéž, str. 21. 
194 Každý rok dochází ke stovkám deportací osob porušujících imigrační zákony. Viz CHANG, F. B. 

Chinese Migrants in Russia, Central Asia and Eastern Europe. 2012. New York: Routledge. ISBN: 978-

0-415-57874-5. Str. 33. 
195 Dle údajů Federální migrační služby v r. 2006 na Sibiři legálně pobývalo 39 900 čínských pracovníků. 
196 Viz BAJEROVÁ, A. Číňané potichu kácejí Sibiř. Z tajgy se stává pustina, hrozí katastrofa. 19. 11. 

2018. In IDnes.cz [online]. [cit. 3. 5. 2019]. Dostupné zde: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-

rusko-kaceni-lesu-tajga-ekologicka-katastrofa.A181101_111015_zahranicni_baje.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/oykumena-regionovedcheskie-issledovaniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/oykumena-regionovedcheskie-issledovaniya
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-rusko-kaceni-lesu-tajga-ekologicka-katastrofa.A181101_111015_zahranicni_baje
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-rusko-kaceni-lesu-tajga-ekologicka-katastrofa.A181101_111015_zahranicni_baje
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11.10. Číňané: nenávidění i nezbytní 

Dálněvýchodní čínská menšina nadto nevykazuje přílišné tendence, které by 

ukazovaly na její vnitřní sounáležitost - nedochází k její politické aktivizaci ani k 

vytváření dalších společenských institucí, s výjimkou organizací fungujících jako 

prostředníci mezi úřady a čínskými migranty, včetně nelegálních, které směřují k 

usnadnění vzájemné spolupráce a k ochraně práv jednotlivých příslušníků čínské 

menšiny. 197  Je nasnadě, že pokusy o aktivizaci čínské menšiny jako celku by se 

pravděpodobně nesetkaly s přijetím ze strany lokálních úřadů, jejichž představitelé si na 

protičínských náladách získávají snadné politické body. Ačkoli ani častá obvinění 

čínské menšiny z vysoké míry kriminality se (s výjimkou porušování imigračních 

zákonů) nezakládají na pravdě, kdy se ve skutečnosti v převládajícím množství případů 

Číňané sami stávají oběťmi trestné činnosti,198 trvající předsudky mají hluboký dopad 

na čínskou menšinu. 

Předně jsou každý rok nařízením vlády RF stanovovány kvóty pro vydávání 

dočasných povolení k pobytu na daný rok,199 například v roce 2019 byl maximální počet 

udělených povolení k přechodnému pobytu v Dálněvýchodním federálním okruhu 

stanoven na pouhých 6 130, přičemž získání povolení je navíc v souladu s čl. 15.1 

federálního zákona ze dne 25. července 2002 č. N 115-F3, o právním postavení cizinců 

v Ruské federaci, podmíněno složením zkoušky z ruského jazyka, historie a základů 

legislativy. Kladení administrativních překážek přístupu čínské pracovní síly na trh vede 

k poklesu zájmu o taková pracovní místa. Přitom Dálný východ patří mezi nejrychleji se 

vylidňující oblasti Ruska a jeho závislost na zahraniční pracovní síle se rok od roku 

zvyšuje; již v roce 2010 měl nejvyšší podíl zahraniční pracovní síly na celkovém počtu 

zaměstnanců z celé RF. 200  Počet schválených žádostí o pracovní vízum podaných 

Číňany se však pohybuje okolo pouhých 35 %. Pohlédneme-li však na procentuální 

rozložení v jednotlivých oblastech, zjistíme, že počet schválených žádostí v některých z 

nich, tedy oblastech i historicky závislých na najímání zahraniční síly, tj. v Přímořském, 

Chabarovském kraji a Židovské autonomní oblasti a Amurské oblasti, dosahuje 91 %.201 

 
197 CHANG, F. B. Chinese Migrants in Russia, Central Asia and Eastern Europe. Op. cit. str. 36. 
198 CHANG, F. B. Chinese Migrants in Russia, Central Asia and Eastern Europe. Op. cit. str. 33. 
199 Pro rok 2019 se jedná o Nařízení vlády Ruské federace ze dne 15. listopadu 2018 č. 2496-p. 
200  МИЩYK, C. H. Особенности международной трудовой миграции из Китая в Россию (на 

примере Дальневосточного федерального округа). In: Экономика региона. 2014. roč. 9. č. 2. ISSN: 

2411-1406. str. 197.  
201 Tamtéž, str. 198. 
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Je tedy nasnadě, že odmítavý postoj k čínské menšině je pouze ke škodě 

dálněvýchodního hospodářství a jejich diskriminace je neopodstatněná. 

 

11.11. Právní úprava postavení náboženských menšin 

 S otázkou národnostních menšin bývá zpravidla úzce provázána problematika 

náboženství. Na tomto místě je tak třeba alespoň krátce nastínit základní principy 

příslušné právní úpravy a naznačit, jakým výzvám v této oblasti ruské zákonodárství 

čelí. 

 Základním podústavním právním předpisem RF v oblasti náboženských menšin 

se stal 26. září 1997 federální zákon č. 125-F3, o svobodě svědomí a o náboženských 

spolcích (dále jen „zákon o svobodě svědomí“). Tento zákon podrobněji vymezuje 

ústavní právo na svobodu svědomí a náboženského vyznání tak, že definuje konkrétní 

práva všech osob na území RF, která společně tvoří podstatu náboženské svobody. 

Svoboda svědomí a víry tak dle čl. 3 odst. 1 citovaného zákona zahrnuje „svobodu 

vyznávat individuálně nebo společně s druhými libovolnou náboženskou víru nebo 

nevyznávat žádnou, provádět bohoslužby a jiné náboženské obřady a ceremonie, 

vyučovat náboženství a věrouku, svobodně si zvolit a měnit, mít a šířit náboženská i jiná 

přesvědčení a činit v souladu s nimi, včetně zakládání náboženských sdružení.“  

Je-li vojenská služba v rozporu s jeho přesvědčením, může být občanu 

nahrazena povinná vojenská služba občanskou službou. Je zakázána jakákoli 

diskriminace na základě příslušnosti nebo nepříslušnosti k náboženství, zákonem 

chráněno je zpovědní tajemství. 202 

Důležitou část zákona tvoří ustanovení vymezující vztah státu a církví. Ruská 

Federace je státem sekulárním, což platí i pro federativní republiky s majoritou 

muslimského obyvatelstva, kterých je celkem 7, včetně Ingušska, Čečenska a 

Dagestánu, kde podíl muslimského obyvatelstva (dle sčítání lidu z r. 2002) přesahuje 

dokonce 90 % populace.203 Státu je však zakázáno vměšovat se do činnosti církevních 

organizací nebo do náboženské výchovy dětí, přičemž však chrání jejich právo 

svobodné volby a světský charakter vzdělávacích institucí (náboženská výchova v rámci 

 
202 Viz  čl. 3 odst. 4, 5 a 7 federálního zákona o svobodě svědomí. 
203 Viz údaje Oddělení státních konfesionálních vztahů Islám. In Archive.is [online]. [cit. 21. 12. 2018]. 

Dostupné zde: https://archive.is/20130706052037/http://religio.rags.ru/religios/3.php. 

https://archive.is/20130706052037/http:/religio.rags.ru/religios/3.php
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škol může být zavedena za zvláštních podmínek na základě žádosti rodičů, se 

souhlasem dětí a po dohodě s  příslušným školským zařízením).204 Zároveň je zakázáno 

zakládání jakýchkoli nábožensky orientovaných skupin, které by působily v rámci 

veřejné moci.205 

Zákon rozlišuje dva typy náboženských subjektů – náboženská skupina a 

náboženská organizace, přičemž náboženská skupina je sdružení osob, které nepodléhá 

registraci, pouze ohlašovací povinnosti a musí každé 3 roky uvědomit příslušný orgán o 

pokračování své činnosti, ovšem není osobou právnickou a nemá tedy právní 

subjektivitu. Jejich činnost je přesto pod přísným drobnohledem, neboť musí ohlašovat 

veškerá místa, kde vykonává své obřady, předložit alespoň zevrubné informace o 

základech vyznávané víry a seznam jak svých představených, tak všech členů, včetně 

jejich místa bydliště. Náboženská skupina má právo uskutečňovat náboženské obřady a 

ceremonie a vyučovat své následovníky.206 U náboženské organizace se naopak očekává 

existence propracované struktury, obvykle s dělením na centrální a nejméně 3 místní 

složky (každá musí mít minimálně deset zakládajících členů, starších 18 let) a 

fungování na základě statutu, jehož veškeré změny musí být předkládány státním 

orgánům do 3 dnů od jejich přijetí. Statut musí obsahovat název, sídlo, typ náboženské 

organizace, náboženství a případnou přináležitost k centrální církvi; cíle, úkoly a 

základní formy činnosti, způsob ustavení a zrušení organizace, strukturu, způsob 

ustavování orgánů a jejich kompetence, dále však také zdroje peněžních příjmů a 

majetku.207 

K 1. 1. 2015 bylo v RF zaregistrováno 542 centrálních náboženských organizací 

s celkem 25 839 místními organizacemi, 185 duchovních vzdělávacích institucí, 536 

klášterů a 394 náboženských institucí, a to včetně například 22 šamanistických, 254 

židovských, 385 jehovistických organizací, 4 988 muslimských a 16 076 

pravoslavných.208 Náboženská rozmanitost Ruska má však i své stinné stránky, mezi 

něž patří nábožensky motivovaný terorismus, který spolu s politicky motivovaným 

terorismem zejména ze strany separatistických hnutí představuje závažný problém 

 
204 Čl. 5 odst. č federálního zákona o svobodě svědomí. 
205 Čl. 6 odst. 3 cit. zákona. 
206 Čl. 7 cit. zákona. 
207 Čl. 10 cit. zákona. 
208Viz údaje Federální služby státní statistiky Demografická data. In Gks.ru [online]. [cit. 22. 12. 2018]. 

Dostupné zde: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/11-03.htm. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/11-03.htm
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současného Ruska. Jen v roce 2017 zabránila Národní antiteroristická komise 25 

pokusům o teroristický útok, odhalila 50 teroristických buněk a zadržela 1060 osob, 90 

osob bylo zabito při pokusu bránit se zatčení se zbraní. 17 500 osobám byl odepřen 

vstup do Ruské Federace pro podezření ze zapojení do teroristických aktivit.209 Ne všem 

se však podaří zabránit, například 3. dubna 2017 islámský extremista uskutečnil 

bombový útok v petrohradském metru, v jehož důsledku zahynulo 16 osob a 103 bylo 

zraněno.210 O neblahých číslech jasně hovoří i tato statistika Oddělení právní statistiky 

Hlavního informačně-analytického útvaru Generální prokuratury RF: 

Rok 

Trestné činy teroristického 

charakteru 

Trestné činy extrémistického 

charakteru 

registrovaných 

trestných činů 

předběžně 

vyšetřováno 

registrovaných 

trestných činů 

předběžně 

vyšetřováno 

2011* 231 - 209 - 

2012* 301 - 304 - 

2013 661 454 896 743 

2014 1127 579 1024 874 

2015 1538 575 1329 1125 

2016 2227 735 1450 1207 

*součet všech vedených trestních stíhání včetně těch přerušených211 

Graf Ministerstva vnitra RF pak názorně ukazuje, že po období relativního utlumení 

teroristické činnosti jsou tyto tendence opět na vzestupu: 

 
209 Věstník Národní antiteroristické komise, 1/2018, str. 6-11. In Nac.gov.ru [online]. [cit. 22. 12. 2018]. 

Dostupné zde: http://nac.gov.ru/sites/default/files/nak_1-2018_web_1.pdf. 
210 Teroristický útok v Petrohradu. In Wikipedia.org [online]. [cit. 22. 12. 2018]. Dostupné zde: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теракт_в_Петербургском_метрополитене_(2017). 
211  Tabulka viz Centrum Sulakšina (Centrum politických věd a ideologie) Terorismus v Rusku - 

Narůstající Dynamika. In Rusrand.ru [online]. [22. 12. 2018]. Dostupné zde: 

http://rusrand.ru/analytics/terrorizm-v-rossii--narastayuschaya-dinamika. 

http://nac.gov.ru/sites/default/files/nak_1-2018_web_1.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теракт_в_Петербургском_метрополитене_(2017)
http://rusrand.ru/analytics/terrorizm-v-rossii--narastayuschaya-dinamika
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 Na teroristickou hrozbu reaguje RF zpřísňováním právních předpisů jak v oblasti 

trestního práva, tak i občanského, správního a zákona o svobodě svědomí a 

souvisejících předpisů. Rozšiřují se pravomoci orgánů činných v trestním řízení i 

specializovaného útvaru Národní antiteroristické komise. Některá opatření však mají 

poněkud šikanózní charakter a zasahují do činnosti náboženských skupin a organizací, 

jejichž povaha je mírumilovná. 

 Mezi taková opatření patří balíček Jarovoj, dva federální zákony ze dne 6. 

července 2016, z nichž první, federální zákon č. 375-F3, o změně trestního zákoníku RF 

a zajištění veřejné bezpečnosti, zavádí 3 nové skutkové podstaty: neoznámení trestného 

činu teroristického charakteru, propagaci extremistických činů a spáchání aktu 

mezinárodního terorismu,212 zatímco druhý, federální zákon č. 374-F3, o přijetí změn 

federálního zákona o odporu proti terorismu 213  a dalších zákonodárných aktů RF 

s ohledem na zavedení dodatečných opatření proti terorismu a zajištění veřejné 

bezpečnosti, uděluje orgánům místní samosprávy rozličné pravomoci při boji proti 

terorismu a jeho prevenci (čl. 1), rozšiřuje pravomoci vyšetřovacích orgánů o oprávnění 

získávat počítačová data podezřelých osob (čl. 3), podobně jsou rozšířeny přístupy 

Zahraniční zpravodajské služby RF do databází a informačních systémů jiných orgánů 

 
212  Viz Consultant Plus. In Consultant.ru [online]. [cit. 23. 12. 2018]. Dostupné zde: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201087/ . 
213 Federální zákon č. N 35-F3, o boji proti terorismu. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201087/
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(čl. 4). Dále však dochází ke změnám zákona o svobodě svědomí – zahraničním 

náboženským organizacím je sice nadále povoleno vytvářet pobočky v RF, avšak 

nezískají zde právní subjektivitu a není jim povolena prakticky žádná činnost (zákaz 

kultovní i misionářské činnosti), zůstává zde tak otázka, zda by taková „zahraniční 

pobočka“ mohla být v souladu se zněním zákona čímkoli více než prázdnou 

schránkou.214 Zákon nově definuje misionářskou činnost a stanovuje taxativní výčet 

míst, kde smí být vykonávána. Toto ustanovení má dopady zejména na kazatele 

drobných náboženských skupin, které žádné prostory vlastnit nemohou, neboť nemají 

právní subjektivitu a jsou tak pokutováni za misionářskou činnost například ve vlastních 

obytných prostorech.  

 

11.12. Postavení sexuálních menšin v Ruské Federaci 

 Postavení sexuálních menšin je otázkou, kterou nastolila teprve moderní doba. 

Na Západě se rozvíjí posledních několik desetiletí a pro Rusko představuje v určitém 

smyslu kámen úrazu, hranici míry ochrany lidských práv, kterou mají vůli převzít dle 

Západního vzoru, vytyčenou vlastním konzervatismem. Protože se jedná o otázku velice 

novou, není zde možné široce čerpat z historických zkušeností s jejím adresováním, a 

proto mj. představuje důležitý nástin postsovětského vývoje ruské legislativy, právní 

vědy, ale i společnosti. 

 Ačkoli ne vždy panuje shoda na tom, zda je možné homosexuální osoby 

považovat za menšinu, v Rusku homosexuálové menšinu bezpochyby tvoří, a to 

s ohledem na několik faktorů: za prvé, ač s ohledem na specifické ruské prostředí 

nebyly a nemohou být vytvořeny přesvědčivé statistiky, jedná se o početní menšinu. 

Tato menšina pociťuje sounáležitost ke svým členům, organizuje se a společným úsilím 

se snaží dosáhnout politických cílů. Členové homosexuální menšiny sami sebe považují 

za menšinu a lze je tak považovat za menšinu i ve smyslu sociálně-psychologickém. A 

v neposlední řadě je tato menšina vystavena diskriminaci ze strany většinové populace a 

tato diskriminace je dokonce vyjádřena v právních předpisech, které budou popsány 

níže. 

 

 
214 Viz čl. 13 odst. 2 zákona o svobodě svědomí. 
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11.12.1. Definice homosexuality 

 Pro studium homosexuální menšiny je vhodné předložit alespoň některé definice 

homosexuality: 

„Sexuální orientace na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem 

nezapříčiněný a nezvolený, tedy také nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že 

nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobami stejného pohlaví.“215 

 „Z medicínského hlediska není homosexualita zahrnuta mezi poruchami, není tedy ani 

deviací. Je to variace lidské sexuality.“216 

 Názor lékařů na problematiku je tedy zřejmý, nejedná se o žádnou nemoc či 

jinou poruchu. Přesto jsou v řadách odborné veřejnosti podnes vedeny diskuse a 

výzkumy, jaké biologické (nebo psychologické) aspekty jsou určující pro sexuální 

orientaci osob.  

 Ať tak či onak, osoby rozdílné sexuální orientace si jsou rovny a žádná skupina 

by neměla být vystavena diskriminaci. V mnoha státech však odlišná sexuální orientace 

představuje společenské tabu, je odsuzována a odmítavý postoj společnosti je zakotven 

často i přímo v právních předpisech. Přestože Ruská Federace od pádu Sovětského 

svazu urazila dlouhou cestu, v boji proti diskriminaci na základě sexuální orientace je 

oproti jiným členům Rady Evropy velice zpátečnická. V této části bude zevrubně 

rozebráno téma právních předpisů, jež mají diskriminační povahu, jejich výklad 

v kontextu norem mezinárodního práva a úvahy, odkud diskriminační tendence v ruské 

společnosti pramení a jaká opatření by měl státní aparát přijmout, aby se do budoucna 

vyvaroval diskriminaci osob náležejících k sexuální menšině.  

 

11.12.2. Sexuální menšiny a trestní právo 

 Až do 29. 4. 1993, kdy byla přijata novela ruského trestního zákoníku217 č. N 

4901-1, obsahoval tento zákoník čl. 121.1 „Muželožstvo“ v následujícím znění: 

 
215 BRZEK, A., PONDĚLÍČKOVÁ – MAŠLOVÁ, J. Třetí pohlaví? Praha: Scientia medica. 1992. ISBN: 

80-85526-03-4. Str. 19. 
216 WEISS, P. In beseda: Dá se homosexualita léčit? ČRo 1 Radiožurnál, 12. 11. 2003. 
217 Zákon č. N 40, trestní zákoník, ze dne 27. října 1960. 
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„Pohlavní styk muže s mužem („muželožstvo“), uskutečněný za použití fyzického násilí, 

pohrůžek, nebo ve vztahu k nezletilému, nebo za zneužití závislého postavení 

poškozeného nebo jeho bezmoci, bude potrestán odnětím svobody v trvání až do sedmi 

let.“ 

 Jak je patrné, tento trestný čin mohl být spáchán pouze muži, na lesbické vztahy 

toto ustanovení nedopadalo. Současný trestní zákoník č. 63-F3 ze dne 13. června 1996, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“), však nepřináší viditelné 

zlepšení, ba spíše naopak, stanovením spodní hranice trestní sazby, fakticky zpřísňuje 

trestnost daného činu – viz čl. 132 „Násilné činy sexuálního charakteru,“ kdy odst. 1 

stanoví, že  

„Homosexuální styk mezi muži („muželožstvo“) či ženami („lesbijanstvo“) nebo jiné 

sexuální akty za použití násilí nebo pohrůžky násilím na oběti nebo na třetí osobě nebo 

při zneužití bezmoci poškozeného – budou potrestány odnětím svobody v trvání od tří do 

šesti let.“ 

 Zůstává sporným, zda by tato úprava neměla být považována za diskriminační, 

kdy násilné „muželožstvo“ a nově přidaný pojem „lesbijanstvo“ jsou dle ruského 

trestního práva považovány za odlišný skutek než znásilnění, upravené v čl. 131 

trestního zákoníku. Nabízí se zde otázka, zda je skutečně nezbytně nutné trestněprávně 

rozlišovat, mezi osobami jakého pohlaví došlo k pohlavnímu styku za použití násilí, kdy 

hlavními znaky, jak je definuje i český trestní zákoník v § 185, je spíše právě okolnost, 

že došlo k pohlavnímu styku za použití násilí, a nikoli pohlaví předmětu útoku ve 

vztahu k pachateli. Rozlišování skutkových podstat trestného činu na základě toho, zda 

byl spáchán pachatelem na osobě stejného pohlaví, pouze přispívá k všeobecné 

homofobii a zbytečně vyčleňuje násilný homosexuální styk v situaci, kdy by byla 

trestněprávní ochrana dostatečně zajištěna obecným ustanovením o znásilnění. Snad 

jediné, co je možné kvitovat na tomto ustanovení souhlasně, je shodně nastavená trestní 

sazba u obou skutkových podstat trestných činů včetně kvalifikovaných. 

 To samé však nelze říci o ustanovení čl. 134 trestního zákoníku, který se týká 

pohlavního styku s nezletilou osobou. Oproti styku mezi osobami rozdílného pohlaví je 

homosexuální styk penalizován přísněji, nelze za něj uložit obyčejný trest obecně 

prospěšných prací, který je v ruském právu upraven obdobně jako český (s výjimkou, že 
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lze vykonat maximálně 4 hodiny v jeden den), ale pouze trest nucených prací, který je 

vykonáván v speciálních zařízeních trestního systému, je počítán na celé dny (nikoli na 

hodiny), odsouzený může být donucen k jejich výkonu mimo místo svého bydliště, je 

mu znemožněno pokračovat ve výkonu svého zaměstnání a po dobu nucených prací mu 

přináleží odměna pouze ve výši přibližně jedné pětiny hodnoty jeho práce. Nadto je 

horní sazba trestu nastavena o jeden rok výše než u styku heterosexuálního. Taková 

úprava není přiměřená, a to obzvláště v situaci, kdy obě strany s aktem dobrovolně 

souhlasily, což v mnoha případech, s přihlédnutím k věku předmětu trestného činu, 

snižuje společenskou závažnost skutku. Jedná se zde o jeden z ostentativních projevů 

diskriminace homosexuální menšiny. Pomyslnou třešničkou na dortu k výše uvedenému 

je paradox, že po této části v trestním zákoníku rovnou následuje ustanovení postihující 

diskriminaci. 

 

11.12.3. Postavení homosexuální menšiny v Rusku ve světle sociopolitických 

aspektů 

 Důležitým milníkem pro postavení homosexuálních osob je rok 1999, kdy na 

základě nařízení Ministerstva zdravotnictví RF č. 170 ze dne 27. 5. 1997, ve znění 

novely N 3 ze dne 12. 1. 1998, „O přechodu orgánů a institucí ochrany zdraví RF na 

Mezinárodní statistickou klasifikaci nemocí a problémů spojených se zdravím a jejich 

přezkumu“ byla homosexualita oficiálně vyřazena ze seznamu nemocí. 

 Práva sexuálních menšin jsou však na území Ruska nadále potlačována a 

projevy diskriminace lze nalézt i v jiných než trestněprávních předpisech. Po uvolnění, 

které přinesl pád Sovětského Svazu a vláda Borise Jelcina, během níž bylo přijato výše 

uvedené nařízení ministerstva zdravotnictví, které umožnilo osobám s homosexuální 

orientací působit v Ozbrojených silách RF, se situace této menšiny opět zhoršuje. Již 

v letech 2003 – 2009 na půdě Státní dumy probíhaly první pokusy o kriminalizaci 

propagace homosexuality a o omezení práv této menšiny. Opakovaně předkládaný 

návrh poslance Aleksandra Čujeva měl penalizovat jakékoli veřejné projevy 

homosexuální orientace a veškerým příslušníkům této menšiny odebrat právo jakkoli 
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působit nejen ve vzdělávacích zařízeních, ale i v armádě.218 Nakonec neuspěl zejména 

z formálních důvodů (nesoulad s trestním právem procesním).  

 Důvodem, z kterého dochází k potlačování práv této menšiny, je hluboce 

zakořeněná homofobie Rusů, z nichž se dle průzkumu z roku 2013219  pouze 16 % 

domnívá, že by homosexualita měla být obecně přijímána společností, což je zdaleka 

nejméně ze všech zkoumaných států Evropy.220 Z dalších průzkumů221 vyplývá, že 87,5 

% Rusů je proti zavedení zákona, který by umožňoval „stejnopohlavní“ manželství a 

87,8 % je proti legalizaci adopce homosexuálními páry. Celých 49,6 % se pak vyslovilo 

pro kriminalizaci homosexuality, což přináší věrný obraz o konzervativních 

názorech ruské společnosti. A konečně, 78,1 % obyvatel se vyslovilo pro zavedení 

trestní odpovědnosti za veřejnou propagaci homosexuality, včetně pořádání gay-

parades.  

 Poslední ze zmiňovaných průzkumů veřejného mínění byl zadán vládou RF a 

přímo předcházel přijetí novely federálního zákona ze dne 29. prosince 2010 č. 436-F3, 

o ochraně dětí před informacemi, škodícími jejich zdraví a rozvoji, která byla přijata 29. 

ledna 2013 federálním zákonem č. 135-F3, o změně části páté federálního zákona „O 

ochraně dětí před informacemi, škodícími jejich zdraví a rozvoji“ a o jednotlivých 

zákonodárných aktech Ruské Federace [přijímaných] s cílem ochránit děti před 

informacemi, propagujícími odmítání tradičních rodinných hodnot.  

 

 
218 Viz návrh zákona č. 311625-4, o vložení ustanovení do Trestního zákoníku RF, který zakotvuje trestní 

odpovědnost za propagaci homosexuality. Duma RF. In Duma.gov.ru [online]. [cit. 31.10.2017]. 

Dostupné na http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=311625-4&11. 
219 Pew Research Center The Global Divide on Homosexuality. In Pewglobal.org [online]. Washington. 

2013. [cit. 22.5.2017]. Dostupné zde: http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-

homosexuality/. 
220  SMITH, T. W.: Cross-national Differences in Attitudes towards Homosexuality. In 

Williaminstitute.law.ucla.edu [online]. GSS Cross-national report No. 31, 2011. [cit. 22. 5. 2017]. 

Dostupné zde: http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Smith-CrossNational-NORC-

May-2011.pdf.  
221  КPИЖAHCKAЯ, Ю. Отношение к легализации гомосексуализма и однополых браков. 

Informační agentura Krasnaja Vesna. 2014. In Rossaprimavera.ru [online]. [cit. 22. 5. 2017]. Dostupné 

zde: http://rossaprimavera.ru/article/otnoshenie-k-legalizacii-gomoseksualizma-i-odnopolyh-brakov. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=311625-4&11
http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/
http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/
http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Smith-CrossNational-NORC-May-2011.pdf
http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Smith-CrossNational-NORC-May-2011.pdf
http://rossaprimavera.ru/article/otnoshenie-k-legalizacii-gomoseksualizma-i-odnopolyh-brakov
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11.12.4. Zákon proti gay-propagandě 

 Zákon proti gay-propagandě, tak je tento velice kontroverzní předpis nazýván 

Západními médii.222 Jeho obsah je klíčový pro vytvoření představy o obtížnosti života 

sexuální menšiny v Rusku. Mezi hlavní změny, zakotvené tímto zákonem, patří 

novelizace federálního zákona ze dne 24. června 1998 č. 124-F3, o základních zárukách 

práv dítěte v Ruské Federaci,223 kdy bylo do čl. 14 „Ochrana dítěte před informacemi, 

propagandou a agitacemi, škodlivými pro jeho zdraví, mravní a duševní rozvoj,“ do 

bodu 1, který obsahuje výčet informací škodlivých pro dítě, po boku zákazu propagandy 

národnostní, třídní a sociální nesnášenlivosti i násilí, poněkud ironicky, zařazen i zákaz 

„propagandy“ netradičních rodinných vztahů. 

 Dalším klíčovým prvkem zákona bylo vnesení ustanovení čl. 6.21 do zákona č. 

195-F3 ze dne 30. prosince 2001, zákoník Ruské Federace o správních deliktech (dále 

jen „Zákoník“), z něhož je potřeba pro správnou ilustraci citovat základní skutkovou 

podstatu: 

„Podpora netradičních sexuálních vztahů mezi nezletilými osobami, spočívající v šíření 

informací s cílem napomáhat rozvoji netradičních sexuálních postojů u mladistvých, 

jejich náchylnosti k nim, utváření zkreslených představ o sociální rovnocennosti 

tradičních a netradičních sexuálních vztahů nebo ukládání takových informací, které 

vyvolávají zájem o takové vztahy a jestliže taková činnost není trestná [podle jiného 

zákona], bude potrestána formou správní pokuty ve výši čtyř až pěti tisíc rublů; 

v případě úředních osob pokutou ve výši čtyřiceti až padesáti tisíc rublů a jedná-li se o 

právnickou osobu, ve výši osmi-seti tisíc až jednoho milionu rublů a zákazem činnosti až 

po dobu devadesáti dnů.“224 

 Kvalifikovaná skutková podstata tohoto deliktu je naplněna, je-li čin spáchán 

s použitím hromadných sdělovacích prostředků, informačních a telekomunikačních sítí 

(včetně internetu) a správní pokuta se za takových skutkových okolností i v případě 

fyzické osoby může vyšplhat až na sto tisíc rublů. Osobám, které nejsou státními 

 
222 Viz např. ROSE, S. Putin Signs Banning Gay ´Propaganda´ Among Children. Bloomberg L.P. In 

Bloomberg.com [online]. [cit. 22.5.2017]. Dostupné zde: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-30/putin-signs-law-banning-gay-propaganda-among-

children. 
223  Plné znění zákona viz Kodifikace RF. In Rulaws.ru [online]. [cit. 22. 5. 2017]. Dostupné zde: 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.07.1998-N-124-FZ/.  
224 Vlastní překlad. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-30/putin-signs-law-banning-gay-propaganda-among-children
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-30/putin-signs-law-banning-gay-propaganda-among-children
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.07.1998-N-124-FZ/
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příslušníky RF, má být vždy vedle pokuty uložen trest vyhoštění ze země. Zejména trest 

vyhoštění představuje přílišnou tvrdost zákona, obzvláště vezmeme-li v potaz, že se 

jedná o trest za správní delikt – české správní právo tento trest nezakotvuje. V ruském 

právním řádu však podobná ustanovení nejsou novinkou. Již v roce 2006 byl do zákona 

o správních přestupcích Rjazaňské oblasti vnesen delikt „propagace homosexuality 

mezi nezletilými.“225 Podobně tomu bylo i v Archandělské oblasti, kde byly již od roku 

2011 zakázány „veřejné agitace zaměřené na propagaci homosexuality mezi 

nezletilými.“226 Ty se staly předlohou obdobné právní úpravy na federální úrovni, podle 

níž bylo mezi lety 2014 a 2016 pokutováno celkem 14 osob.227 

 

11.12.5. Soudní přezkum ústavnosti 

 Ústavnost ustanovení čl. 6.21 Zákoníku přezkoumal Ústavní soud Ruské 

Federace; jedná se o rozhodnutí 24-P/2014 ze dne 23. září 2014.228 Pořadatel moskevské 

gay-parade Nikolaj Aleksejev a dva LGBT aktivisté, Jaroslav Jevtušenko a Dmitrij 

Isakov podali správní žalobu proti uložení pokuty ve výši 4 tisíc rublů každému z nich 

právě za porušení čl. 6.21 Zákoníku tím, že (první dva jmenovaní) v Archangelsku 

uspořádali poblíž budovy dětské knihovny akci směřující k propagaci homosexuality 

mezi nezletilými za použití informačních plakátů s hesly jako „gejem se člověk nestává, 

ale narodí“ a Isakov přibližně ve stejné době pořádal akci, kde byla používána hesla 

spojená s propagací nenásilí vůči homosexuálním osobám. Žalobci tvrdili, že se jednalo 

o objektivní informace, které nemohly poškodit mravní a duševní rozvoj či zdraví 

nezletilých. 

 Žalobci napadli ustanovení z důvodu tvrzeného rozporu s normami 

mezinárodního práva, které jsou součástí právního řádu RF (v Rusku dle čl. 15 odst. 4 

Ústavy platí monismus vnitrostátního a mezinárodního práva), patrně tím chtěli odkázat 

zejména na čl. XX Evropské úmluvy o lidských právech, kdy ochrana lidských a 

 
225 Viz zákon Rjazaňské oblasti č. 63-O3, o správních deliktech, ze dne 6. 10. 2003, ve znění zákona č. 

130-03 ze dne 20. října 2006, ust. 3.13. In Lawmix.ru [online]. [cit. dne 2. 11. 2017]. Dostupné zde: 
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/523452.  
226 Viz zákon č. 336-24-O3, o opatřeních na ochranu dobrých mravů a zdraví dětí v Archandělské oblasti, 

ze dne 30. září 2011. 
227 Viz statistiky Soudního oddělení při vrchním soudu Ruské Federace Soudní statistiky. In Cdep.ru 

[online]. [cit. dne 22. 5. 2019]. Dostupné zde: http://www.cdep.ru/index.php?id=5.  
228  Viz Ústavní soud RF. In Ksrf.ru [online]. [cit. 1. 11. 2017]. Dostupné zde: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision173469.pdf.  

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/523452
http://www.cdep.ru/index.php?id=5
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision173469.pdf
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občanských práv podle práva mezinárodního má ústavněprávní sílu dle čl. 17 odst. 1 

Ústavy RF. Dalším důležitým bodem, ve kterém žalobci spatřovali protiústavnost 

ustanovení, byl rozpor s ústavně zaručenou rovností práv lidí bez ohledu na pohlaví,229 

s ochranou důstojnosti člověka,230 svobodou slova a šíření informací a zároveň zákazem 

propagace sociální nenávisti.231 Posledním, zásadním bodem žaloby byl zákaz omezení 

lidských a občanských práv více než je nezbytné pro ochranu mravnosti podle čl. 55 

odst. 3 Ústavy RF. 

 Žalobci tvrdí, že zákaz distribuce veškerých informací o homosexualitě včetně 

těch, které pouze deklarují sociální rovnocennost heterosexuálních a homosexuálních 

vztahů, nemá rozumné opodstatnění, pouze přiživuje předsudky panující ve společnosti, 

ve které je i v důsledku podobných zákonných ustanovení homosexualita považována za 

nemorální, což narušuje důstojnost příslušníků této sexuální menšiny a vede 

k diskriminaci na základě sexuální orientace. 

 K tomu Ústavní soud RF konstatoval, že k diskriminaci na základě příslušnosti 

k určité sociální skupině nevyjímaje skupinu s určitou sexuální orientací obecně 

nedochází a to ani podle norem správního, trestního, pracovního či jiné oblasti práva a 

jako taková je zakázána. Jsou-li z tohoto pravidla stanoveny nějaké výjimky, je nutné 

posoudit, zda je omezení práv určitých osob dostatečně odůvodněno ochranou zájmů 

druhých. Ústavní soud zde argumentuje, že při posuzování tohoto případu je nutné brát 

v potaz historicky zakořeněné morální, náboženské a kulturní tradice Ruska, z nichž 

toto ustanovení vyplývá. Poukazuje rovněž, že stanovení určitých povinností a 

podmínek výkonu svobody slova je v souladu s čl. 10 odst. 2 Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv nebo čl. 19 Mezinárodní úmluvy o občanských a politických 

právech. Ve svém rozhodnutí rovněž naznačuje, že projevy, které vedou k sociální 

nesnášenlivosti, jsou zakázány, což není příliš na místě ve chvíli, kdy projevy 

stěžovatelů byly umírněné a mířily pouze na pozitivní propagaci určité sociální skupiny. 

V závěru pak Ústavní soud RF mj. konstatuje, že šíření informací o homosexuální 

orientaci narušuje důstojnost ostatních, jak je chápána v rámci podmínek Ruské 

Federace, a zpochybňuje veřejnou morálku. Zároveň podle něj tyto informace u dětí 

mohou vést ke sklonům k „nekonvenčním“ sexuálním vztahům, které narušují rodinné 

 
229 Čl. 19 odst. 2 Ústavy RF. 
230 Čl. 21 odst. 1 Ústavy RF. 
231 Čl. 29 odst. 1, 2 a 4 Ústavy RF. 
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vztahy, jak jsou tradičně chápány a jež jsou chráněny Ústavou RF. Ústavní soud tak 

shledal ustanovení čl. 6.21 Zákoníku přiměřeným, neboť nepředstavuje žádný zákaz 

homosexuality ani její oficiální odsouzení nebo obecný zákaz šíření jakýchkoli 

informací o ní, neboť se zákaz uplatní pouze ve vztahu k nezletilým. 

 

11.12.6. Zákon proti gay-propagandě a Evropský soud pro lidská práva 

 Zákon proti gay-propagandě a výše nastíněné rozhodnutí ruského Ústavního 

soudu se v roce 2017, o tři roky později, staly předmětem přezkumu ze strany 

Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburgu (dále jen „ESLP“) a již název 

rozhodnutí „Ruská legislativa zakazující propagaci homosexuality porušuje svobodu 

slova a je diskriminační“ napovídá, že ESLP zaujal v případu Bayev a ostatní vs. Rusko 

ze dne 20. června 2017 zcela opačné stanovisko než ruský Ústavní soud.  

 Případ se týkal mj. i demonstrací, pořádaných v rozmezí let 2009 až 2012, proti 

zákonům směřujícím k diskriminaci LGBT menšiny (včetně meetingů pořádaných 

Nikolajem Aleksejevem (zakladatelem webu GayRussia.ru) a dalšími osobami, který 

byly předmětem výše popsaného rozhodnutí ruského Ústavního soudu a dalších akcí, 

pořádaných aktivisty Aleksejem Kiselevem a Nikolajem Bajevem v Petrohradě). 

Žalobci tvrdili, že v důsledku zákonů je zakázána prakticky jakákoli veřejná zmínka o 

homosexualitě, neboť naprostá většina způsobů šíření informací umožňuje přístup 

k informacím neuzavřenému okruhu osob, včetně nezletilých. Informační plakáty 

používané na jimi pořádaných demonstracích poskytovaly pouze základní, objektivně 

zcela neškodné informace, které nebyly způsobilé narušit morální rozvoj dětí. Zároveň 

byli nuceni skrývat svou sexuální orientaci kdykoli, kdy byli nablízku nezletilým. 

Zákonná úprava je tak podle nich v rozporu s čl. 10 (svoboda slova) a čl. 14 (zákaz 

diskriminace) Evropské úmluvy o lidských právech. 

 ESLP se při rozhodování zaměřil na otázku, zda je skutečně zásah do práva na 

svobodu slova ospravedlnitelný tak, jak tvrdil Ústavní soud RF. Zásadně odmítl, že je 

tento zákaz nezbytný pro ochranu dobrých mravů a neuznal ani argument vlády RF, že 

by veřejná diskuse o homosexualitě narušovala již existující „tradiční rodiny“. ESLP 

zdůraznil, že dlouhodobě neuznává jakoukoli národní legislativu, která směřuje 

k diskriminaci homosexuální menšiny. Nadto se pozastavil nad výrazy, které jsou 
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v zákoně proti gay-propagandě použity, jako „vytvářející zkreslené představy o sociální 

rovnosti tradičních a netradičních sexuálních vztahů,“ které považuje za podporující 

udržování předsudků vůči dané menšině. Ani zájem na ochraně zdraví nezletilců ESLP 

neuznal jako vhodný argument, neboť osoby, které potenciálně mohou pociťovat 

homosexuální orientaci, by naopak měly být informovány o tom, jaká rizika takový styk 

může přinášet a jak jim předcházet, stejně jako se tomu děje u heterosexuálního 

pohlavního styku. Vláda RF nepředložila žádné vědecky podložené důkazy o tom, že by 

bylo skutečně možné změnit orientaci určité osoby vnějšími vlivy a ESLP naopak 

podpořil šíření informací o homosexualitě neagresivním, sexuálně nevyzývavým 

způsobem (jako tomu bylo v tomto případě, např. transparent „homosexualita je 

normální“) i mezi nezletilci, jelikož takový přístup podporuje toleranci a informovanost 

ve společnosti. Závěrem soud konstatoval, že Rusko překročilo meze volného uvážení 

(„margin of appreciation“) při omezení svobody slova, neboť zákon proti gay 

propagandě je v rozporu s obecnými demokratickými principy, jako je rovnost, 

tolerance a pluralismus. Měl také za prokázané, že odlišným zacházením s osobami 

homosexuální orientace při jejich uplatňování práva na svobodu slova došlo v daném 

případě k jejich diskriminaci. Ruské federaci tak bylo uloženo zaplatit žalobcům 

náhradu nemajetkové újmy v celkové výši 43 000 EUR. 

 

11.12.7. Reakce na rozsudek ESLP 

 Prvním ruským představitelem, který reagoval na rozhodnutí, byl soudce ESLP 

Dimitrij Dedov, a to ve svém nesouhlasném stanovisku, které vzbudilo rozruch nejen 

v médiích, ale i u samotného ESLP pro hluboce homofobní názor soudce Dedova. Pro 

jeho ilustraci může sloužit i výrok, že „názor, že sexuální vztahy mezi osobami 

shodného pohlaví, je normální, vede k tomu, že děti jsou připraveny do takových vztahů 

vstupovat,“ nebo skutečnost, že soudce ve svém oponujícím stanovisku spojuje 

homosexualitu s pedofilií. Na základě tohoto oponentního stanoviska soudce Dedova 

vznikla diskuze, zda skutečně splňuje požadavky na soudce ESLP podle čl. 21 odst. 1 

Evropské úmluvy o lidských právech, podle níž má mít soudce „vysoký morální 
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charakter.“ 232  Ruské Ministerstvo spravedlnosti s rozhodnutím ESLP nesouhlasí a 

napadlo jej opravnými prostředky.233  

 

11.12.8. Celkové zhodnocení problematiky právní úpravy postavení 

sexuálních menšin v Ruské federaci 

 V této části práce byla nastíněna právní úprava postavení sexuálních menšin 

v Ruské federaci a to i prostřednictvím připodobnění k českému právnímu řádu. Jak 

vyplývá nejen ze stanoviska, které ve vztahu k zákonu proti gay-propagandě zaujal i 

Evropský soud pro lidská práva, ale také z cítění a morálních hodnot, uznaných i v 

legislativě České republiky, právní předpisy v Rusku směřují k diskriminaci této citlivé 

menšiny. Právě o rozdílné, dá se říci konzervativní, zpátečnické, až homofobní hodnoty, 

je oproti tomu opřen ruský právní systém, který aktivně podporuje diskriminaci této 

menšiny. Je nezbytné pochopit, že odmítavý postoj ve vztahu k homosexuální menšině 

je v Rusku hluboce zakořeněným jevem, živeným ze strany státních autorit, které 

doufají, že si v hluboce věřící zemi získají diskriminací této menšiny laciné politické 

body na úkor základních lidských práv. Ty jsou podporovány i soudním systémem, 

který se, jak je patrno, pokusil interpretovat zákon proti gay propagandě jako souladný 

s Evropskou úmluvou o základních lidských právech, leč bezúspěšně. 

 Snahy o kriminalizaci propagace homosexuality jsou vystavěny hned na 

několika mylných vstupních předpokladech – na neprokázané domněnce, že sexuální 

orientace může být změněna vnějšími vlivy, které ani nemají osobní charakter (tedy 

nejsou spojeny s žádnými citově zabarvenými vjemy), že heterosexuální a 

homosexuální vztahy si nejsou rovny, pročež druhé zmíněné by měly být potírány a 

nikoli propagovány, a že zákazem sdělování jakýchkoli informací o homosexualitě je 

možné ji mezi mladou generací vymýtit. Existence menšin s odlišnou sexuální orientací 

je však přirozeným jevem v populaci a jen jedním z nespočetných projevů lidské 

diversity. Podobně, jako si ochranu zaslouží národnostní či náboženské menšiny, měly 

by být i příslušníci sexuálních menšin chráněni a měly by jim být zajištěny stejné 

 
232 LAVRYSEN, L. Bayev and Others v. Russia: on Judge Dedov´s outrageously homophobic dissent. 

Strasbourg Observers. In Strasnbourobservers.com [online]. [cit. dne 2. 11. 2017]. Dostupné zde: 

https://strasbourgobservers.com/2017/07/13/bayev-and-others-v-russia-on-judge-dedovs-outrageously-

homophobic-dissent/.  
233 Минюст РФ обжалует решение ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде. Interfax. In Interfax.ru 

[online]. [cit. dne 2. 11. 2017]. Dostupné zde: http://www.interfax.ru/russia/567361.  

https://strasbourgobservers.com/2017/07/13/bayev-and-others-v-russia-on-judge-dedovs-outrageously-homophobic-dissent/
https://strasbourgobservers.com/2017/07/13/bayev-and-others-v-russia-on-judge-dedovs-outrageously-homophobic-dissent/
http://www.interfax.ru/russia/567361
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podmínky ve všech ohledech – tedy například i v otázce uzavírání stejnopohlavních 

sňatků, či možnosti adopce potomků. 

 Nelze však mít mylnou představu o tom, že pouze zrušení zákona proti gay 

propagandě a popsané změny občanského práva by mohly ve své surové podobě mít 

pozitivní dopad na postavení sexuálních menšin bez dalšího. Aby se předešlo další 

neopodstatněné diskriminaci a dozajista pobouřené reakci společnosti na takové změny, 

je nutné zavést státní politiky směřující k větší snášenlivosti ve společnosti. Umožnit 

poskytování objektivních informací o lidské sexualitě a aktivně v tomto směru školit 

úřední osoby, pracovníky v oblasti školství a zařadit takové informace do učebních 

osnov, ale i veřejně propagovat nediskriminaci v médiích. K takovému přístupu však 

v současné době není politická vůle a v nejbližší době si nelze dělat plané naděje o 

jakémkoli pozitivním, skutečném dopadu výše uvedeného rozhodnutí ESLP. To však 

dalo ruským autoritám jasný signál, že diskriminace sexuálních menšin nebude tiše 

tolerována. 

 

11.13. Potlačování činnosti lidsko-právních organizací 

Lidsko-právní organizace hrají důležitou roli při ochraně práv menšin. Proto 

jakékoli omezení jejich činnosti může mít dalekosáhlý dopad na jejich postavení, práva 

a možnost jejich prosazování před státními orgány. Bohužel jsou tyto nebezpečné 

tendence v Rusku jasně patrné, jak bude rozvinuto níže. 

Dne 21. 11. 2012 vstoupil v platnost federální zákon č. N121-F3, o zavedení 

změn do jednotlivých zákonodárných aktů Ruské federace upravujících neziskové 

organizace, které plní funkci cizího agenta. Mezi tyto zákony patří i federální zákon č. 

N 7-F3 ze dne 12. 1. 1996, o neziskových organizacích, nyní ve znění účinném od 1. 1. 

2019 (prošel již více než 70 novelizacemi). 234  Termín „cizí (nebo také zahraniční) 

agent“ nelze v ruském jazyce vykládat jinak, než jako „špeh,“ nebo „zrádce,“ což je 

pozůstatek sovětské éry a tento termín působí velice negativně na veřejné mínění.  Za 

cizího agenta jsou pak dle tohoto zákona považovány všechny neziskové organizace, 

které vyvíjejí „politickou činnost na území Ruské federace“ (ta není v zákonu ani řádně 

definována) a jejichž peněžní prostředky a další majetek pochází ze zahraničních zdrojů. 

 
234Úplné znění zákona viz Konsultant Plus. In Consultant.ru [online]. [cit. 12. 5. 2019]. Dostupné zde: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
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Zároveň zákon zavádí rejstřík neziskových organizací, plnících funkci cizího agenta. O 

zařazení organizace do tohoto rejstříku rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti bez 

souhlasu neziskové organizace; do 13. června 2016 jich tam bylo zařazeno 122. Tyto 

organizace musí informovat Ministerstvo o peněžních prostředcích a dalším majetku, 

získaném ze zahraničních zdrojů, o účelu, na nějž budou vynaloženy a posléze o tom, 

jak byly reálně čerpány, přičemž forma a lhůta čerpání jim byla Ministerstvem 

stanovena předem. Neziskové organizace, jejichž příjmy pocházejí ze zahraničí, jsou 

rovněž na základě zákona vystaveny dalším šikanózním opatřením, především veškeré 

projevy komunikace s veřejností musí být v médiích označeny jako „učiněné cizím 

agentem.“  

 Je nutné podotknout, že tento zákon nebyl zpočátku uváděn v praxi. To se 

změnilo po projevu prezidenta Putina dne 14. 12. 2013, ve kterém prohlásil, že: 

„Jakékoli přímé či nepřímé vměšování se do našich vnitřních záležitostí, jakýkoli nátlak 

na Rusko, naše spojence a partnery je nepřijatelný.“235 

 Od té doby se mnoho neziskových organizací pokoušelo soudně bránit a většina 

z nich své případy prohrála, mezi nimi např. Eco-logika nebo Centrum pro rozvoj 

neziskových organizací. V důsledku toho se jich do konce ledna 2015 nejméně 15 raději 

rozhodlo ukončit činnost, než být nuceno používat nálepku „cizího agenta.“ Mezi nimi 

např. JURIX (Právníci za ústavně zaručená práva a svobody), Asociace neziskových 

organizací za obranu volebních práv „Golos,“ mezinárodní nevládní organizace Výbor 

proti mučení nebo Anti-Diskriminační Centrum. Pouze 9 organizacím se podařilo 

dosáhnout výmazu z rejstříku tím, že přestaly získávat finance ze zahraničí.236 Ke dni 

12. 5. 2019 jich v rejstříku zbývá už pouhých 74.237 

 Je třeba ještě rozvést, že v srpnu 2013 na obranu čtyř neziskových organizací 

vystoupil tehdejší federální ombudsman Vladimir Lukin, který zákon napadl u 

Ústavního soudu RF. Ten svým usnesením ze dne 8. dubna 2014 č. 10-P/2014238 

 
235 ELDER, M. Russia raids human rights groups in crackdown on ´foreign agents´. The Guardian. In 

Theguardian.com [online]. [cit. 20. 5. 2019]. Dostupné zde: 
http://www.theguardian.com/world/2013/mar/27/russia-raids-human-rights-crackdown . 
236Viz Russia Government against Rights Groups. Human Rights Watch. In Hrw.org [online]. [cit. 20. 5. 

2019]. Dostupné zde: https://www.hrw.org/russia-government-against-rights-groups-battle-chronicle. 
237 Rejstřík neobchodních organizací, majících funkci cizího agenta. Ministerstvo spravedlnosti RF. In 

Minjust.ru [online].  [cit. 12. 5. 2019]. Dostupné zde: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx. 
238  Rozhodnutí viz Ústavní soud RF. In Ksrf.ru [online]. [cit. 20. 5. 2019]. Dostupné zde: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision158063.pdf. 

http://www.theguardian.com/world/2013/mar/27/russia-raids-human-rights-crackdown
https://www.hrw.org/russia-government-against-rights-groups-battle-chronicle
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision158063.pdf
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stížnost odmítl s tím, že zákon nenarušuje ústavně zaručenou svobodu činnosti 

společenských organizací, neboť neexistuje žádné zákonné ustanovení, které by spojení 

„cizí agent“ dávalo do negativních konotací a tvrzení, že bylo zavedeno, aby 

zdiskreditovalo takové organizace, prohlásil za neopodstatněné a tím pádem podle jeho 

mínění nebyla zákonem ani narušena důstojnost společenských organizací, chráněná čl. 

21 Ústavy RF. Nadto se ÚS RF vyslovil tak, že označení „cizí agent“ je v souladu 

s veřejným zájmem a zájmem na zachování státní suverenity. Podle ÚS RF napadené 

body 4, 6 a 7 čl. 1 a bod 6 čl. 2 federálního zákona „O neziskových organizacích“ pouze 

zavedly povinnost zveřejnit zdroje příjmů a zajistit „průzračnost“ jejich činnosti.  

 Vrcholem úsilí o potlačení činnosti neziskových organizací je federální zákon ze 

dne 23. května 2015 č. 129-FZ, o změnách některých zákonodárných aktů RF, známý 

spíše jako „zákon o nežádoucích organizacích.“ Ten dává státním zástupcům právo bez 

řádného soudního řízení prohlásit zahraniční a mezinárodní organizace za v Rusku 

nežádoucí a nařídit jim ukončení činnosti. Mezi organizace, které byly v Rusku 

uzavřeny na základě tohoto zákona, patří i moskevské pobočky Amnesty International a 

Human Rights Watch nebo společnost hájící lidská práva Memorial. Jako jedno 

z prvních uzavřených bylo rovněž Národní hnutí pro demokracii (NED), jako důvod 

Nejvyšší státní zástupce uvedl, že „jeho činnost představovala hrozbu pro ústavní 

pořádek, obranu a bezpečnost Ruské Federace.“ Mezi deklarovaná porušení měly 

zejména patřit dotace organizacím, které nezávisle sledují volby, nebo blíže 

neidentifikované „politické aktivity“ a veřejné diskreditování služby v ozbrojených 

silách RF.239 

 

  

 
239 Viz oficiální prohlášení generální prokuratury RF. In Genproc.gov.ru [online]. [cit. dne 25. 5. 2019]. 

Dostupné zde: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-832994/ . 

http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-832994/
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Závěr 

 Nyní se autorka pokusí zkomprimovat střípky informací v ucelené závěry 

prostřednictvím odpovědí na v úvodu vytyčené otázky. 

 Nejprve je potřeba zrekapitulovat, jakým způsobem vlastně vznikl státní celek s 

tak různorodou národnostní skladbou, jako byla Ruská říše. Její jádro se nacházelo na 

zranitelném místě a nebylo chráněno přirozenými přírodními překážkami, naopak se 

nacházelo uprostřed nekonečných rovin, kde jednotlivé národy od sebe oddělovala 

pouze geografická vzdálenost. Proto v podstatě z preventivních důvodů docházelo k 

vytváření nárazníkových pásem podrobováním dalších národů podél jižní hranice. Na 

východ se nacházela řídce osídlená Sibiř, čekající na svou kolonizaci, zatímco na 

západě byly o vymezení hranic vedeny četné krvavé bitvy. 

 Přesto je nasnadě, že Ruský stát by nikdy nedovedl dosáhnout své velikosti, 

kdyby vedl příliš mnoho bitev naráz a tak si vždy pečlivě vybíral, které války vést. 

Bylo-li to možné, získával loajalitu národů prostřednictvím udělování široké autonomie 

podrobeným národům, a to jak v oblasti politické, tak v oblasti náboženské. Těžko si 

představit tak širokou náboženskou toleranci, jaké se těšily muslimské národy Střední 

Asie, v jakékoli z evropských zemí novověku, zmítané náboženskými válkami mezi 

katolíky a protestanty a neutuchajícími střety křesťanského světa s rozpínavou 

Osmanskou říší. V Rusku však po dlouhou dobu žili pravoslavní křesťané poměrně 

poklidně jak vedle příslušníků římskokatolické církve, tak vedle muslimů. 

 Až přibližně do poloviny 19. století lze obecně konstatovat, že pokud to bylo 

možné, vyhýbala se Ruská říše na podrobených národech násilným prostředkům 

výměnou za jejich loajalitu. Vzpurnost byla tvrdě trestána (viz pokoření Tatarů po 

vzpouře v Kazaňském chanátu), věrnost odměňována (autonomie Finského 

velkoknížectví), méně početným národům jihu a východu byl necháván prostor pro 

volný rozvoj, za podmínky, že platily předepsaný jasak. Byla to právě tato kombinace 

volné ruky a represivních opatření volených na základě konkrétních politických 

okolností, která vytvářila podmínky pro vnitřní integritu říše, a to i přes daň, kterou si 

tento utilitaristický přístup vybíral v podobě náročnosti chaotického systému státní 

správy především okrajových oblastí, obtížného překonávání jazykových bariér a 

odlišných zvyklostí původního obyvatelstva a ruských kolonizátorů. 
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 Zlom, ke kterému dochází přibližně od poloviny 19. století byl zapříčiněn větším 

množstvím faktorů, mezi nimiž přirozeně vyčnívá důležitost druhého polského povstání, 

ke kterému došlo i přes v podstatě vstřícná opatření cara Alexandra II., který Polsku 

navrátil autonomii, ztracenou po prvním polském povstání. Je na místě poznamenat, že 

Rusko a Polsko byly vždy státy nepřátelskými a již z historické perspektivy je nasnadě, 

že podmanění Polska Ruskem nemohlo být Poláky nikdy zcela akceptováno. Polsko 

vždy bylo nejodbojnější součástí Ruské říše. Tvrdost opatření, jejichž cílem bylo zlomit 

polské nacionální hnutí, se tak carskému režimu mohla jevit jako nevyhnutelná. 

Postiženy byly všechny sféry polského národního života - instalací pravoslaví, zákazem 

používání polštiny a její nahrazení ruštinou jako úředním jazykem, likvidací polské 

autonomie a vlastně polské státnosti jako takové - to vše mělo v dlouhodobé perspektivě 

vést k zániku existence polského národa. 

 Tvrdá opatření postihla podobně i Ukrajince a to z titulu toho, že většina jimi 

obývaných oblastí původně patřila právě Polsku. Rusové Ukrajince vždy měli za svůj 

bratrský národ (pročež je označovali jako Malorusy) a v tento historický okamžik pojali 

přesvědčení, že úplné splynutí Malorusů s Velkorusy je příhodným preventivním 

opatřením k vymýcení polského vlivu, vždyť jak se zdálo, k tomu chyběl jen krůček. 

Shodné náboženské vyznání, podobnost ukrajinštiny a ruštiny, geografická blízkost, 

společný slovanský původ; a přece rusifikační legislativa (především Emské nařízení) 

narazila na tuhý odpor. 

 Proč vlastně dochází k rusifikaci víceméně plošně na celém území Ruska, když 

většina národů neprojevovala sklony k iredentě? Je nutné pochopit, že nacionalismus 

sílil již delší dobu po celé Evropě. V Rusku pak ovlivnil nejen menšinové národy, ale 

také, a nejspíše především, Rusy samotné. Ti docházejí k přesvědčení o vlastní 

nadřazenosti a považují pouze za přirozené, že ostatní národy země by měly přijmout 

jejich kulturu, jazyk, zvyky a právní systém. V představách i některých současných 

ruských autorů panuje přesvědčení, že Rusové vlastně rusifikací činili předmětným 

národům dobrodiní. Tyto pocity se zjevně zrodily při správě sibiřských jinorodců a 

postupně byly aplikovány i v západních guberniích, které přitom vykazovaly minimálně 

stejně vysoký stupeň civilizačního vývoje jako Rusové.  

 Bylo by však unáhlené domnívat se, že toto byly jediné důvody pro přistoupení 

k rusifikaci. Jak již bylo naznačeno, správa obrovské říše se ukazovala být náročnou a 
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bylo třeba hledat prostředky k jejímu usnadnění. Jednu z největších bariér představoval 

jazyk. Instalace jazyka dominantního národa jakožto úředního jazyka všech oblastí se 

mohlo jevit jako krok nezbytný pro fungování státní správy, narážel však na nedostatek 

rusky hovořících příslušníků menšin. Centrum a periferie si tedy nerozuměly, což činilo 

státní správu podstatně složitější. Proto bylo potřeba reformovat školství, jenže podpora 

ruskojazyčné výuky rychle vedla k úpadku školství v národních jazycích. To se 

ruskému centru vrátilo jako bumerang, neboť podobná opatření se nelíbila menšinovým 

nacionalistům, zrozených právě na těch školách, které byly nyní zavírány.  

 Pocit ohrožení vedl Rusy k posílení centralismu a zvyšování kontroly nad 

periferii. Omezování autonomie tak bylo poslední kapkou pro většinu národů, 

vystavených těžkému civilizačnímu tlaku Rusů. Nedůsledně provedená 

konstitucionalizace monarchie a zrušení některých nejrepresivnějších opatření již 

nemohla zachránit narušenou integritu říše. Na sklonku občanské války existují jak na 

západě říše, tak v oblasti Kavkazu silná národnostní hnutí, jejichž cílem bylo získání 

samostatnosti. Centralizace, tedy proces, který měl směřovat k získání větší kontroly 

nad periferii, vedl k opačným výsledkům. Porovnáme-li tak staletí, během nichž 

existoval decentralizovaný, ale jednotný ruský stát, s několika desítkami let, 

charakterizovaných unitarizací a centralizací státu, které vedly k narušení vnitřní 

jednoty a sounáležitosti menšinových národů s centrálním establishmentem, nelze než 

dospět k závěru, že liberální zákonodárství a správa státu je úspěšnějším modelem 

menšinové politiky nežli legislativa restriktivního charakteru. 

 Následná občanská válka se odehrávala nejen na poli vojenském, ale také na poli 

politickém. Setrvání stávajícího systému bylo pro menšinové národy nepřijatelné a 

monarchisté, ač se nacházeli v nevýhodném postavení, kdy jejich armády byly 

roztroušeny na severu, východě a na jihu, zatímco bolševici ovládali nejdůležitější 

centrum říše, nebyli schopni prezentovat ústupky ani přijatelnější model státoprávního 

uspořádání. Zato bolševické síly se záhy jevily menšinám jako přijatelnější varianta - 

jejich internacionální charakter, přísliby rovnosti (a to nejen třídní, ale také mezi Rusy a 

Nerusy) a především hlásané právo na sebeurčení národů, to byly myšlenky, které 

dopadaly na úrodnou půdu a vedly k tomu, že se některé národy postavily na stranu 

bolševiků. Jednalo se především o menší národy, jež nemohly aspirovat na vytvoření 

samostatného státu (např. Baškirové). 
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 Jiné využily svého práva na sebeurčení a vyhlásily samostatnost. Jednalo se 

především o národy, které před nastavením rusifikační politiky disponovaly vyšším 

stupněm autonomie (Polské carství, Finské velkoknížectví), nebo ty, kde se vytvořila 

silná nacionální hnutí, jejichž radikalismus byl podpořen násilnými unifikačními 

reformami (Ukrajina, Gruzie) a překvapivě i ty, které dříve nedisponovaly žádnou 

státností ani národní sounáležitostí, a které v do vysokého stupně národního 

sebeuvědomění dospěly až v posledních desítkách let (Turkestán). Zde, již na samém 

počátku existence bolševického režimu, sledujeme jeho nevůli řídit se svými vlastními 

právními předpisy, kdy formální existenci práva národů na sebeurčení, zakotvenou v 

Deklaraci práv národů Ruska, popřeli vojenskými invazemi do odtrhnuvších se států, z 

nichž postupně vytvořili systém závislých socialistických republik. Svou samostatnost 

tak uhájily jen západní provincie, které disponovaly zahraniční podporou. Zůstává 

ovšem pravdou, že Deklarace práv národů Ruska byla ve své podstatě až příliš 

idealistickým dokumentem, jehož tvůrci pravděpodobně nedomysleli, že by mohlo dojít 

k odtržení všech větších národů a naopak očekávali proběhnutí socialistických revolucí, 

jejichž důsledkem by bylo mj. dobrovolné setrvání ve státním svazku s Ruskem. 

Pragmatické vedení bolševiků se tak rozhodlo jeho důsledky vojensky zvrátit, 

povětšinou úspěšně, a následně plánovali proběhnutí socialistických revolucí dříve či 

později prakticky v celém světě. 

 Přesto nelze bolševikům odepřít jejich počáteční snahy vybudovat národnostně 

spravedlivější právní systém. Pokusili se právu na sebeurčení národů dodat svůj vlastní 

význam, a postupně tak sledujeme vytváření nové státní struktury. Paradoxem je, že tato 

struktura nebyla nepodobná původnímu státoprávnímu uspořádání Ruské říše před 

započetím politiky jediného a nedělitelného impéria, největší podobnost lze spatřovat ve 

vytvoření několikastupňové struktury autonomních regionů, kde národní jazyky mohly 

být používány jako úřední. Celý proces trval od r. 1917 do roku 1936 (a i později 

dochází k dílčím změnám hranic, jako anexí Pobaltí a Moldávie na začátku 40. let nebo 

předání Krymu Ukrajině v r. 1954) a jehož výsledkem byl systém, na jehož vrcholu stál 

Svaz sovětských socialistických republik, složený z jednotlivých socialistických 

republik, kde titulárními národy byly nejpočetnější menšiny původní Ruské říše a 

samotné Rusko se jako Ruská socialistická federativní republika stalo jen jednou (ač 

zdaleka nejvýznamnější) z nich. Základní jednotkou byly oblasti a kraje, vedle nich 

však stály jednotky ustavené na národnostním principu, a to autonomní sovětské 
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socialistické republiky, autonomní okruhy, národnostní okruhy a další. Pro účely 

hospodářské správy SSSR se zase země dělila na ekonomické rajóny. Celá mozaika 

působí velice chaoticky a na neinformovaného pozorovatele by celý stát mohl působit 

dezintegrovaným dojmem. 

 Takové tvrzení by však bylo přinejmenším unáhlené. SSSR se oficiálně pyšnil 

"vyřešením národnostní otázky." Jistě, z formálního hlediska získalo mnoho národů 

úroveň státnosti, kterou nikdy předtím nedisponovalo. Vždyť i poměrně malé národy 

disponovaly vlastní autonomní republikou, nehledě na svérázný "experiment" zřízení 

autonomní židovské oblasti na Dálném východě. Všechny měly své státní symboly, v 

nichž se menšinový jazyk stal úředním, existovalo národní školství, korenizacie 

dokonce přinesla tvorbu literární podoby jazyků, národní představitelé měli poměrně 

silné pozice v místních komunistických stranách. Vše došlo tak daleko, že v mnoha 

oblastech docházelo k diskriminaci Rusů. Jednotícím prvkem země se však stala jediná 

komunistická strana s přísnou hierarchií, jejíž pravomoci byly neomezené a jejímž 

prostřednictvím centrum ovládalo celou zemi. Státoprávní uspořádání nakloněné 

kulturní autonomii (o politické autonomii národů zde hovořit nelze, už proto, že většina 

z nich se stala součástí SSSR v důsledku vojenské porážky) tak bylo bez dezintegrace 

státu umožněno neexistencí politické plurality. 

 Zde je namístě rovněž připomenout, že v administrativním členění země lze 

hledat kořeny některých pozdějších národnostních konfliktů, které vypluly na povrch až 

za několik desítek let, v období rozpadu Sovětského svazu. Řeč je o politice rozděl a 

panuj, která nejenže vedla k z hlediska národnostního rozložení necitlivému rozdělení 

Turkestánu, ale také k přisouzení Armény obývaného Náhorního Karabachu 

Ázerbájdžánské SSR nebo rozdělení Osetinci obývaného území mezi Gruzínskou SSR a 

RSFSR. 

 Následující období sovětských právních dějin lze charakterizovat snad jen jako 

legalizované bezpráví a řešení menšinové otázky Stalinem nebylo nepodobné 

konečnému řešení židovské otázky fašistického režimu Hitlerova. Tato paralela je na 

místě tím spíše, že v Sovětském svazu dosáhla rozměrů v milionech obětí a to hned v 

několika liniích - hladomorem vyvolaných necitlivou reformou zemědělství, 

usídlováním kočovných pasteveckých národů Střední Asie a nerealistickými kvótami na 

dodávky zemědělské produkce; násilnými deportacemi a národnostními čistkami. Počet 
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obětí dosáhl hrozivých čísel, a některé národy se ocitly na pokraji zániku. Během krátké 

doby nejenže došlo k negaci výdobytků kulturní autonomie, ale je nasnadě, že nebýt 

Stalinova úmrtí v r. 1953, počet příslušníků menšinových národů, kteří by mohli být od 

výdobytků  korenizacie deprivováni, by se nadále rapidně snižoval. "Smrt jednotlivce je 

tragédie, smrt milionů je statistika."  

 Pro období po Stalinově smrti je nejvíce přízračné zakonzervování režimu a jeho 

udržování specifickou kombinací metod. Dědictvím Stalinových agresivních praktik 

bylo skutečné utlumení národnostní aktivity. Jakékoli projevy nacionalismu byly tvrdě 

potlačovány, především, pocházely-li z úst komunistického funkcionáře. Pro dokonání 

díla však byly voleny metody zcela jiné - propaganda vzniku sovětského národa  

včetně sovětského občanství) a dobrovolného sbližování národů; znalost ruštiny se stala 

bránou k lepší kariéře. Cokoli ze své povahy národního se stalo podobně nepatřičným 

jako cokoli buržoazního. Celý systém se stal otevřeně diskriminačním a držel 

pohromadě pouze silou jednoty moci komunistické strany, a její oslabení se okamžitě 

projevilo ve znovuzrození národních hnutí a ukončilo existenci SSSR. 

 Nyní je na místě se alespoň krátce zamyslet nad aplikovatelností sovětského 

státoprávního uspořádání v zahraničí, a to již proto, že jinde na světě nenalezneme 

takové množství menšin na tak velkém prostoru. Paradoxem složitého administrativního 

členění SSSR zůstává i to, že mnohé menšiny, jež se staly titulárním národem některé 

republiky nebo alespoň administrativního celku, ani nepředstavovaly dominantní část 

tamní populace (typicky Karelijci) a byl jim tak v určitém smyslu uměle vytvořen 

vlastní prostor na úkor dominantního ruského národa. Taková politika je v jiných 

státech jen těžko proveditelná a v Rusku mohla být přijata jen proto, že v tomto směru 

disponuje skutečně rozsáhlými územními možnostmi. Pozorujeme zde takové 

experimenty, jako bylo založení Židovské autonomní oblasti na Dálném východě nebo 

vlastní ASSR Povolžských Němců. Zvláštním prvkem majícím vliv na tvorbu federální 

struktury je někdy i stovky let trvající slovanská kolonizace, která vedla k tomu, že 

netvoří-li Rusové většinu v určité oblasti, představují alespoň nezanedbatelnou menšinu, 

což přispívá k jednotnosti celého státu. Zvláštní je i to, že ruská kolonizace byla 

prováděna s cílem ovlivnit národnostní skladbu daného území ve svůj prospěch a 

zamezit tak nebezpečí iredenty, jak tomu bylo poprvé po dobytí Kazašského chanátu, a 

snad nejpalčivějším příkladem byla deportace 9 % celkové populace Sovětským svazem 
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anektované části Polska během 2. světové války. Sovětské státoprávní uspořádání je tak 

dáno jeho historickým dědictvím, obrovskou rozlohou a specifickou syntézou 

promenšinové a represivní politiky, kterou uplatňovala všemocná KSSS. Autorka se tak 

spíše přiklání k závěru, že sovětský model byl použitelný pouze v SSSR samotném, 

daném jeho specifickými podmínkami a tím, že byl tento federativní stát ve skutečnosti 

řízen jako stát unitární. Přesto je nasnadě, že model určitého národního sebeurčení v 

rámci státu, možnost užívání státních symbolů, národního jazyka a školství, je za 

předpokladu současné existence politické autonomie, na jejímž základě se daný národ 

dobrovolně rozhodne setrvat integrální součástí státu, lze považovat za ideální. Původní 

myšlenky komunistických idealistů tak lze považovat za následováníhodné, jejich 

praktickou realizaci v SSSR spíše nikoli. Na obecnější úrovni je však složité debatovat 

nad přínosností skutečné federalizace států, neboť často vede k jejich rozpadu a ten zase 

k úpadku hospodářského a politického postavení nástupnických států na mezinárodní 

úrovni. 

  Tak tomu bylo i v případě rozpadu Sovětského svazu. Jeho systém mohl 

fungovat pouze v podmínkách tuhého totalitního režimu. Ve chvíli, kdy se začal 

uvolňovat, stabilita státu se hroutila jako domeček z karet. Zasahování Moskvy do 

záležitostí a personálií ostatních socialistických republik se setkalo s otevřeným 

odporem; použití síly však nemohlo být kvůli politice glasnosti efektivně utajeno, to 

mělo za následek narušení iluze existence sovětského národa. Dezintegrace státu byla až 

pozoruhodně rychlá a svědčí o tom, že SSSR měl ke skutečnému vyřešení národnostní 

otázky daleko. 

 Své mezinárodní postavení si pokusil uchovat alespoň vytvořením Společenství 

nezávislých států, jenže jeho význam je spíše symbolický a v menšinové otázce nebyly 

v jeho rámci přijaty žádné významné dokumenty, a tak zůstává otázka národnostních 

menšin v postsovětském prostoru nezodpovězena. S některými zeměmi má Rusko 

bilaterální smlouvy o spolupráci (Estonsko), jinde však praktikuje až by se dalo říci 

dobyvačnou politiku (Krym, východní Ukrajina). Vzhledem k množství lokálních válek 

v postsovětském prostoru je selhání SNS při řešení menšinové otázky smutným faktem 

a nelze vyloučit, že neexistence společných standardů práv menšin může mít za 

následek další konflikt i do budoucna. 
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 Závěrečná část této diplomové práce byla věnována vnitrostátnímu uspořádání 

menšinových i souvisejících otázek. Je zřejmé, že země prošla hlubokou demokratizací, 

kterou snad nejlépe nastínil příklad způsobu uchování Republiky Tatarstán v rámci 

Ruské Federace. Také zákon o národní kulturní autonomii je bezesporu vystavěn v 

zájmu ochrany národnostních menšin, a celkově lze jejich právní postavení hodnotit 

jako přijatelné a obstojné i z pohledu mezinárodního práva. Ač například čínská 

menšina není přijímána kladně, nelze říci, že by v této věci docházelo z pohledu práva k 

excesům. Přesto však Rusko zůstává zemí protikladů a postavení Krymských Tatarů o 

tom svědčí snad nejlépe.  

 Navzdory tomu v Ruské Federaci skutečně poprvé hovoříme o právech menšin, 

požívajících skutečnou soudní ochranu. Nahlížíme-li na Rusko evropskou optikou, není 

to pohled objektivní. Pro Rusko je typický velice specifický způsob nahlížení na co by 

mělo dle práva být, odvislý od jejich kultury, která není tak úplně evropská. Narážíme 

zde na silný tradicionalismus, a to zejména v otázce práv sexuálních menšin. I v 

západoevropské kultuře se toto téma rozvíjí teprve od 60. let a v konzervativním Rusku 

pak představuje pozoruhodnou ukázku váhavosti při přejímání západních hodnot do 

vlastního právního řádu a společenského života. Dalším ruským specifikem je 

mimořádné vlastenectví, které v očích ruského dominantního národa ospravedlňuje i 

závažné zásahy do práv menšin nebo do fungování mezinárodních organizací. V ruské 

společnosti tak hluboce rezonuje souhlas s represemi směřujícími nejen k zachování 

integrity hranic, ale také k jejich rozšiřování. Musí však být bráno v potaz, že právní 

dějiny Ruska jsou plné represivních opatření a liberálních bylo spatřováno pomálu. 

Snaha tento poměr zvrátit by tak měla být hodnocena pozitivně. Je také nezbytné 

pochopit, co se pro Evropana může jevit jako represe, je pro Rusa ve skutečnosti 

přirozené a je projevem jeho vlastního konzervativnějšího smýšlení. Je nasnadě, že v 

mnohých otázkách vývoj lidské mentality a morálky v Rusku nedospěl tak daleko, jako 

v západních zemích a je otázkou, zda kdy vůbec nedospěje, nebo zda převáží vůle 

hledat vlastní cestu.  

 S lety přibývajícími od pádu Sovětského svazu lze však obecně vypozorovat 

tendence směřující spíše k druhé variantě. Často se objevují názory, že Rusko potřebuje 

vládu silné ruky a ta nikdy není právě liberální. Jako nebezpečné však autorka hodnotí 

zejména kroky směřující k vyvázání Ruska z Rady Evropy jako protest proti 
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pozastavení jeho hlasovacích práv v Parlamentním shromáždění kvůli anexi Krymu. 

Tím by došlo k ztrátě možnosti ruských občanů obracet se na Evropský soud pro lidská 

práva, který má na ruské právní prostředí široký pozitivní dopad a mírní excesy, ke 

kterým dochází a vede Rusko ke změně právních předpisů, jež neodpovídají evropským 

standardům ve věcech ochrany lidských práv. Také potlačování činnosti mezinárodních 

organizací ukazuje na nebezpečné tendence ve společnosti směřující k tomu, že 

dosažená úroveň ochrany práv menšin i lidských práv obecně se bude do budoucna 

spíše zužovat.  
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SSSR   Svaz sovětských socialistických republik 
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Abstrakt 

Název práce: Právní postavení menšin v Rusku 

 Tato práce je přehledem právního postavení menšin na území Ruska a jejich 

vzájemnou interakcí s dominantním národem v jednotlivých dějinných etapách. Jejím 

předmětem je zkoumání proměn postavení menšin v oblasti práv politických, 

kulturních, jazykových, náboženských, a také základních lidských práv. To je kladeno 

do historického kontextu a je zkoumán vliv menšinové politiky státu na státní integritu 

včetně hodnocení přiměřenosti státoprávního uspořádání potřebám národnostních 

menšin. Prostor je věnován také administrativnímu členění země, které hraje v ruských 

poměrech důležitou úlohu. Hodnoceny jsou klady a zápory dobové legislativy a její 

dopad na praktický život menšin je ilustrován na příkladech konkrétních menšin.  

 Práce je strukturována chronologicky, přičemž prezentuje dějiny Ruska 

především z hlediska milníků významných pro národnostní menšiny. V prvé části 

věnované Ruskému carství je sledováno jeho postupné rozšiřování a odlišnosti v 

právním postavení podrobených národů. Přibližně od poloviny 19. století směřuje ruská 

legislativa k unifikaci, resp. rusifikaci celé říše, přičemž jsou sledovány příčiny a 

dopady tohoto počínání, především tvorba národnostních hnutí spějících k nezávislosti 

okrajových částí říše. Začátek 20. století je pak charakterizován snahami tyto tendence 

ve společnosti zvrátit. Práce se věnuje roli národnostních menšin v revolučních 

událostech a zkoumá nově nastolený systém správy menšinových záležitostí v 

podmínkách sovětského režimu. Mezi nejdůležitější pojmy tohoto období patří právo na 

sebeurčení, federalizace a korenizacie. Po letech zakonzervování režimu je sledován 

rozpad Sovětského svazu a hledání nového přístupu k národnostním menšinám v době 

probíhající demokratizace postsovětského Ruska. Poslední část práce je pak věnována 

platné legislativě Ruské Federace upravující postavení menšin národnostních, 

náboženských i sexuálních. 
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práva menšin, národnostní menšiny, domorodé národy, národnostní politika, Ruská říše, 

Sovětský svaz, Rusko, jazykové právo, kulturní autonomie, sexuální menšiny 
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Abstract 

Thesis title: The legal status of minorities in Russia 

 This work is an overview of the legal status of minorities in Russia and their 

mutual interaction with the dominant nation in individual historical stages. Its subject is 

to explore changes in the status of minorities in political, cultural, linguistic, religious 

and fundamental human rights. This is put in the historical context and the influence of 

the state's minority policy on state integrity is examined, including the assessment of the 

adequacy of the state-legal arrangement for the needs of national minorities. The space 

is also devoted to the administrative division of the country, which plays an important 

role in Russian terms. The pros and cons of period legislation are evaluated. Its impact 

on the practical life of minorities is illustrated by examples of specific minorities. 

 The work is structured chronologically, presenting the history of Russia 

primarily in terms of milestones relevant to national minorities. The first part devoted to 

the Russian Empire monitors its gradual expansion and differences in the legal status of 

the conquered nations. Approximately from the middle of the 19th century, the Russian 

legislation has been directed towards unification, resp. Rusification of the whole empire, 

while the causes and effects of this activity are pursued, especially the creation of 

national movements moving towards the independence of the outskirts of the empire. 

The beginning of the 20th century is then characterized by efforts to reverse these 

tendencies in society. The thesis deals with the role of national minorities in 

revolutionary events and examines the newly established system of minority affairs 

management under the Soviet regime. The most important terms of this period include 

the right to self-determination, federalization, and nativisation. After years of 

preservation of the regime, the disintegration of the Soviet Union and the search for a 

new approach to national minorities in the time of the ongoing democratization of post-

Soviet Russia are monitored. The last part of the thesis is devoted to the valid legislation 

of the Russian Federation governing the status of national, religious and sexual 

minorities. 

Key words 

minority rights, national minorities, indigenous peoples, ethnic policy, Russian Empire, 

Soviet Union, Russia, language law, cultural autonomy, sexual minorities 


