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Anotace (abstrakt)
Disertační práce analyzuje systém vnitřních pasů jakožto ústřední nástroj administrativního
regulování migračních procesů v Sovětském svazu a postsovětském Rusku. Speciálně se
studie zaměří na využití pasového systému a v něm obsažených omezení na území hlavního
města Moskvy. Práce si klade dva ústřední cíle. V první řadě se snaží, a to z pozic
historického institucionalismu, identifikovat faktory, za jejichž přispění mohla Moskva ještě
mnoho let po rozpadu SSSR a plošném uzákonění svobody stěhování řídit migrační procesy
uvnitř svých administrativních hranic s využitím typologicky „sovětských“ metod. Na druhé
analytické rovině se pak studie soustředí na tyto metody samotné: zkoumá genezi a ranou
evoluci systému vnitřních pasů a instituce takzvané propisky (registrace) v období stalinské
industrializace, proměny regulačních mechanismů v pozdějším vývoji SSSR, a zejména jejich
neúplnou demontáž v období postsovětské transformace. Závěrečnou ambicí práce je
ozřejmit, jaké konkrétní metody využívala k omezování přistěhovalectví Moskva v období
vlády Jurije Lužkova (1992-2010), a jaký dopad měly uplatněné restrikce na reálný vývoj
migrační situace hlavního města.

Abstract
This dissertation analyses the system of internal passports as a central administrative
instrument of controlling migration processes in the Soviet Union and post-Soviet Russia.
Specifically, the study focuses on the topic of using the passport system, and the restrictions
incorporated in this system, on the territory of Moscow. The aim of the study is two-fold.
Firstly, it strives to identify, from a position of historical institutionalism, the factors which
allowed Moscow, many years after the dissolution of the USSR, to control migration
processes within its borders using distinctively „Soviet“ methods, in clear violation of federal
laws. On a different level of analysis, the dissertation focusses on the regulatory methods

themselves: it examines the genesis and early evolution of the internal passport system and
the mechanism of so-called propiska (registration), in the era of Stalinist industrialization,
before turning to the process of the system’s erosion and partial dismantling during the late
Soviet and early post-Soviet years. Finally, the study aims to analyse the methods chosen for
controlling migration in Moscow during the rule of mayor Yuri Luzhkov (1992-2010), and
the way his policies affected the migration situation in Russia’s capital.
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Úvod
Vymezení tématu a cíle práce
Za jedno z přelomových dat postsovětské transformace Ruska je možné označit 1.
říjen roku 1993. V platnost toho dne vstoupil zákon „O právu občanů Ruské federace na
svobodu pohybu, výběr místa pobytu a bydliště na území Ruské federace“1. Největší
nástupnický stát bývalého SSSR tím provedl zásadní odklon od dlouholeté praxe sovětské
komunistické diktatury. Omezení práva na pohyb uvnitř státních hranic, zákonně ustanovené
v roce 1932, lze bezpochyby označit za jeden z fundamentálních prvků stalinského
totalitarismu. Zároveň se jednalo o jeden z jeho nejtrvalejších přežitků: systém takzvaných
vnitřních pasů2 a s nimi spojených restrikcí mobility byl sice od Stalinovy smrti v roce 1953
opakovaně upravován a v jistých ohledech liberalizován, ale až do rozpadu SSSR nikdy
odstraněn jako celek. Jednoznačným právním ukotvením svobody pohybu a stěhování v roce
19933 Ruská federace symbolicky potvrzovala svůj zájem o přijetí do společenství
„normálních“ liberálně demokratických zemí západního typu.
Brzy se nicméně objevily komplikace. Některé z regionů, v nichž za sovětských časů
platil zvláště sešněrovaný migrační režim (konkrétně režim tzv. propisky4 pasů) právní úpravy
přijaté na federální úrovni neakceptovaly a rozhodly se pokračovat v zažité praxi. Suverénně
RUSKÁ FEDERACE. Zakon RF ot 25 ijunja 1993 goda No 5242-1 „O prave graždan Rossijskoj federacii na
svobodu peredviženija, vybor mesta prebyvanija i žitěľstva v predělach Rossijskoj feděracii“. Dostupné z
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2255/ (zkontrolováno 5. 12. 2017).
2
Termín „vnitřní pas“ je doslovným překladem ruského označení vnutrennij pasport. Do češtiny bývá tento
pojem (v ruskojazyčném prostředí běžně používaný ve zkrácené podobě bez adjektiva vnutrennij) často
překládán jako „občanský průkaz“. Je tomu tak i na poli akademické literatury. Autor tento úzus nijak
nezpochybňuje. Důvodem, proč nicméně pro většinu zkoumaného období preferuje termín „pas“, je snaha
zřetelně odlišit průkaz totožnosti, zřízený v roce 1932 a odrážející sociální a politické priority stalinského
totalitarismu, na straně jedné, a moderní průkaz „západního“ typu, o jehož zavedení postsovětské Rusko
dlouhodobě usiluje, na straně druhé. Stojí za zmínku, že obdobným způsobem je s pojmem vnutrennij pasport
zacházeno i v sovětologické literatuře anglo- nebo francouzskojazyčné (internal passport, respektive passeport
interne, v kontrastu vůči identity card, respektive carte d’identité).
3
Svobodu pohybu a výběru místa (přechodného) pobytu i (trvalého) bydliště zaručoval kromě výše uvedeného
zákona také článek 27 (hlava 4) Ústavy Ruské federace. Ústava vstoupila v platnost 25. prosince 1993. Text
článku dostupný např. na http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm (zkontrolováno 5. 12. 2017).
4
Doslovným českým překladem ruského termínu „propiska“ (označujícího lokální registraci vnitřního pasu
příslušným orgánem milice) je „přihláška“. V kontextu předkládané práce bylo nicméně po úvaze upřednostněno
zachování originálního znění, a to jednak s ohledem na obtížnost překladu několika ruskojazyčných sousloví,
která se v textu objevují (kromě zmíněného „režimu propisky“ např. žurnalistického novotvaru „propiskový
separatismus“ aj.) a jednak opět s přihlédnutím ke standardní praxi nejen cizojazyčných, ale i některých českých
autorů. Z novinářského prostředí lze uvést např. Petra Procházková, „Rusko hlásí konec nevolnictví“,
Lidovky.cz, 10.11. 2010. Dostupné na https://www.lidovky.cz/rusko-hlasi-konec-nevolnictvi-de3/noviny.aspx?c=A101120_000033_ln_noviny_sko&klic=239996&mes=101120_0 (zkontrolováno 5. 12. 2017).
Použití původního pojmu „propiska“ kromě toho umožňuje zřetelněji odlišit tuto typicky sovětskou instituci od
kvalitativně rozdílné „registrace“, zavedené v Rusku období postsovětské transformace. Při použití pojmu
„přihláška“ jakožto synonyma termínu „registrace“ by tento významný kontrast zanikal.
1
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nejdál zašla v tomto vzdoru vůči centrální vládě Moskva. Pod vedením svého starosty Jurije
Lužkova (v úřadu 1992-2010) nastolila ruská metropole kurz namířený k faktickému
obnovení drastických migračních bariér, které ji v sovětské éře řadily do kategorie takzvaných
„zavřených měst“. Svůj výlučný status na poli ruské migrační politiky si Moskva dokázala
zachovat bez ohledu na opakované „kárné“ zásahy ze strany výkonné moci a soudů, jakož i na
vytrvalou kritiku lidskoprávních a občanskoprávních organizací doma i v zahraničí.
Předkládaná práce si klade dva úkoly. Prvním je zachytit a vysvětlit návaznost
novodobé migrační politiky Moskvy na migrační režim hlavního města v sovětském období.
Předmětem zájmu je zde institucionální kontinuita: studie se pokouší zjistit proč, a s využitím
jakých prostředků, byly v postsovětské Moskvě po mnoho let udržovány přísné migrační
restrikce, na celostátní úrovni zavedené na začátku 30. let 20. století a sloužící zájmům
stalinského totalitarismu. Jaké důvody vedly raně demokratickou moskevskou vládu, aby
restrikce obnovila? K jakým politickým technologiím za tímto účelem sáhla? Proč proti
jejímu počínání, zcela očividně odporujícímu ústavě, mezinárodním závazkům země, ale také
ekonomickému „zdravému rozumu“, nezasáhlo federální centrum? A jakou změnu v tomto
ohledu přinesl nástup Vladimira Putina do funkce ruského prezidenta v roce 2000?
Druhým cílem práce je prozkoumat samotný pasový systém. Text detailně popisuje
jeho právní fundamenty, územní rozšíření a postupující vnitřní komplexnost. Klíčová
výzkumná otázka se nicméně spíše než strukturou zabývá funkčností systému. Práce se
pokouší vyjasnit, zda, nebo přesněji do jaké míry, byl sovětský systém vnitřních pasů, včetně
jeho reinkarnace v postsovětské Moskvě, účinným instrumentem regulování migrace
obyvatelstva. Také v tomto případě se nabízí dlouhá řada podotázek. V první řadě, podle čeho
by vlastně měla být efektivita pasů, respektive pasových omezení, posuzována? Co bylo
prapůvodním smyslem pasového systému? Změnila se funkce pasových restrikcí se začátkem
destalinizace? Proč byl pasový systém na přelomu sovětské a postsovětské éry demontován –
a proč nebyl demontován důsledněji? Proč počet obyvatel socialistické Moskvy prudce rostl i
přesto, že v ní existoval – a byl důrazně uplatňován – striktní pasový režim? A jak mohla
populace postsovětské Moskvy růst v řádech milionů, i když z ní její primátor podle mnoha
zasvěcených pozorovatelů opětovně vybudoval „zavřené město“ s režimem „policejního
státu“?
Výzkum zvoleného tématu má potenciálně značný praktický i akademický význam.
Z praktického hlediska může případová studie města Moskvy představovat cenný
příspěvek k tvorbě vnitrostátních migračních politik. Přestože se administrativní regulování
vnitřní migrace ve vyspělých demokratických státech uplatňuje minimálně a obecně je spíše
10

záležitostí rozvojových zemí,5 některé z nástrojů či „technologií“, jež tato studie zmiňuje
(autonomní migrační služba, migrační kvóty, deportace za hranice regionu apod.), mohou být
v určité formě využity i v ekonomicky rozvinutých státech „západního“ typu.6 Z hlediska
akademického znamená předkládaná studie významný příspěvek přinejmenším ve dvou
ohledech: zaprvé se na rozdíl od převážné části existující literatury (viz níže) neomezuje na
období stalinismu, ale pasový systém SSSR/Ruska prezentuje ve formě skutečně
komplexního a proporčně vyváženého historického průřezu od jeho vzniku v roce 1932 až po
současnost. Za druhé práce poskytuje originální úhel pohledu na postsovětskou transformaci
Ruska: prostřednictvím konkrétního příkladu kompetenčních sporů v oblasti migrační politiky
prohlubuje dosavadní poznatky o dynamice vztahů mezi federálním centrem a regiony po
roce 1991.7

Současný stav výzkumu
Zřejmě nejčastěji citovaným ruskojazyčným textem na téma sovětského systému
vnitřních pasů je článek Valerije Popova Pasportnaja sistěma sovetskogo krepostničestva.8
Jedinečnost Popovovy studie spočívá v tom, že při rozboru geneze stalinského pasového
systému vychází z dnes již opětovně znepřístupněných materiálů Státního archivu Ruské
federace (GARF). Jak ovšem podrobněji ukazuje první kapitola, některé z Popovových
tvrzení, a především ústřední teze o „znevolňovací“ funkci pasů, jsou přinejmenším
diskutabilní. Spolehlivější, méně tendenční obraz vzniku a raného vývoje pasového systému
poskytuje disertační práce A. Tarasova s názvem Pasportnaja sistěma i pasportnyj režim v
Sovetskom gosudarstve v 30-je gg. XX v.9 Podobného zaměření je též vynikající překladová
5

Newbold, K. Bruce. Population Geography: Tools and Issues. Rowman & Littlefield Publishers, 2010, 212. Za
jednu z mála metod řízení vnitrostátní migrace ve vyspělých demokratických zemích (a to ještě řízení
nepřímého), je možné označit praxi územního plánování. Van Ham, Maarten (populační geograf, University of
St. Andrews), v osobním rozhovoru s Jakubem Andrlem, 24. 2. 2011. Transkripce rozhovoru v archivu autora
(nepublikováno).
6
Zvláště to platí s přihlédnutím k renesanci migračních restrikcí, patrné v důsledcích takzvané evropské
migrační krize po r. 2014 anebo, v případě Spojených států amerických, v důsledcích teroristických útoků 11.
září 2001. K prvnímu tématu viz např. Polakow-Suransky, Sasha. Go Back to Where You Came From: The
backlash against immigration and the fate of western democracy. Hurst & Company, London, 2017. Ke
druhému tématu viz zejména Alden, Edward. The Closing of the American Border: Terrorism, Immigration, and
Security Since 9/11. Harper Perennial, 2009.
7
Evidentní je zejména návaznost na studie Kathryn Stoner-Weiss, zabývající se lokálními či regionálními
formami autoritarismu na ruské periferii: Stoner-Weiss, Kathryn. Local Heroes: The Political Economy of
Russian Regional Governance. Princeton University Press, 2002; Stoner-Weiss, Kathryn. Resisting the State:
Reform and Retrenchment in Post-Soviet Russia. Cambridge University Press, 2006.
8
Popov, Valerij. Pasportnaja Sistěma Sovetskogo Krepostničestva. Novyj Mir [online]. 1996, no. 6. Dostupné z
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1996/6/popov.html (zkontrolováno 5. 12. 2017).
9
Tarasov, A. Ju. Pasportnaja sistěma i pasportnyj režim v Sovetskom gosudarstve v 30-je gg. XX v. Moskva,
2005. Disertační práce. Moskovskij universitět MVD Rossii. Dostupné z http://www.lib.uaru.net/diss/cont/102090.html (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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stať francouzské historičky Nathalie Moine, zařazená do tématického sborníku Režimnyje
ljudi v SSSR.10
Standartní a v mnoha ohledech stále nepřekonanou anglojazyčnou prací na téma
průkazů totožnosti nejen v SSSR, ale i carském a postsovětském Rusku zůstává kniha
sociálního historika Mervyna Matthewse The Passport Society: Controlling Movement in
Russia and the USSR.11 Za hlavní přednost Matthewsovy studie - kromě jejího širokého
časového záběru - lze označit zaměření na to, jakými způsoby se existence vnitřních pasů a
propisky promítala do reálného života sovětských občanů. Autor knihy za tímto účelem využil
kombinace terénního výzkumu (např. rozhovory s pasovými úředníky) a rešerší dobového
tisku (především v období glasnosti).
Výsadní místo mezi západními autory, kteří se ve svém bádání o sovětských pasech a
jejich funkcích již mohli opřít o otevřené, nebo alespoň pootevřené sovětské a ruské archivy,
zaujímá australská historička Sheila Fitzpatrick. Problematikou administrativního řízení
migračních toků se Fitzpatrick poměrně detailně zabývá jak v knize Stalin's Peasants o
rolnictvu v době po stalinské kolektivizaci,12 tak ve studii Everyday Stalinism věnované
každodennímu životu v SSSR 30. let.13 Poznatky Sheily Fitzpatrick představují významnou
argumentační protiváhu k pracím, jako je například výše zmíněná stať V. Popova,
interpretujícím pasový systém příliš zjednodušeně jakožto „nové znevolnění“ venkovského
obyvatelstva. Fitzpatrick sice neupírá vnitřním pasům, či přesněji na pasy navázaným
administrativním omezením, funkci nástroje regulování migračních procesů, ale co je
podstatné, zasazuje tuto funkci do širšího a velmi komplikovaného kontextu sociálněpolitického inženýrství stalinské éry. Interpretace Sheily Fitzpatrick vychází z přesvědčivého,
nicméně V. Popovem zcela opomenutého argumentu, že absolutní připoutání rolníků k půdě
na počátku 30. let by bylo v příkrém rozporu s probíhající industrializační kampaní.
Podobně vyvážený, ovšem mnohem úžeji zaměřený a do hloubky jdoucí rozbor
stalinského pasového systému nabízí monografie Davida Shearera Policing Stalin's Socialism:

Muan, Natali. Vnutrisojuznyje granicy graždanstvennosti: territoriaľnoje vyraženije diskriminacii v
Sovetskom sojuze čerez pasportnuju sistěmu. In: Kondratěva, T. S. a Sokolov, A. K., eds. Režimnyje ljudi v
SSSR. Moskva: ROSSPEN, 2009, 257-275. Z několika textů autorky ve francouzském jazyce stojí za uvedení
předně Moine, Nathalie. Le système des passeports à l’époque stalinienne. De la purge des grandes villes au
morcellement du territoire, 1932-1953. Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 2003, vol. 50, no. 1, s.
145-169 a Moine, Nathalie. Passeportisation, statistique des migrations et contrôle de l'identité sociale, Cahiers
du monde russe : Russie, Empire russe, Union soviétique, États indépendants. 1997, vol. 38, no 4, s. 587-599.
11
Matthews, Mervyn. Passport Society: Controlling Movement in Russia and the USSR. Westview, 1993.
12
Fitzpatrick, Sheila. Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization.
Oxford University Press, 1996.
13
Fitzpatrick, Sheila. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s.
Oxford University Press, 2000.
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Repression and Social Order in the Soviet Union, 1924-1953. Shearer, podobně jako několik
dalších autorů (vedle zmíněné Nathalie Moine zejména Paul Hagenloh a Gijs Kessler),14
vykresluje vnitřní pasy a na ně navázaná omezení ani ne jako instrument omezení migračních
proudů, ale spíše prostředek, kterým se orgány NKVD snažily neutralizovat z jejich pohledu
nebezpečné sociální a politické důsledky, jež exodus venkovského obyvatelstva do velkých
měst ve 30. letech (což byl sám o sobě v principu vítaný proces) přinášel. V Shearerově pojetí
představovaly pasy primárně nástroj kriminologické profylaxe, nikoliv demografické politiky,
jak může vyplývat z některých publicistických nebo obecněji populárně-naučných
historických prací.
Naprostá většina výše uvedených studií (s důležitou výjimkou Matthewsovy The
Passport Society) omezuje svou pozornost na období stalinismu. Evoluce pasového systému
po roce 1953 - jeho normativních základů, geografického rozšíření, reálného využívání či
efektivnosti -, je naproti tomu v akademické literatuře zastoupena jen sporadicky. 15 Podobně
opomenutým aspektem pasového systému je jeho geografická variabilita. Zvláště zarážející je
tento fakt v případě Moskvy jakožto hlavního města a s přehledem největšího populačního
centra SSSR i postsovětského Ruska. Až do roku 2001, kdy byla v časopisu NYU Law
Review publikována průkopnická studie Damiana Schaiblea,16 zůstávala nejbohatším zdrojem
informací o pasovém režimu pozdně sovětské a raně postsovětské Moskvy monumentální
monografie Timothyho Coltona Moscow: Governing a socialist metropolis.17 Zůstává-li
Coltonova studie v nějakém ohledu unikátní a těžko překonatelná, pak je to zasazení
migračního režimu města, se všemi úskalími spojenými s jeho implementací, do širšího rámce
vztahů mezi Moskvou-regionem na jedné a svazovým, později federálním centrem na druhé
straně.
Zatím nejucelenějším a nejpřesnějším publikovaným portrétem migrační politiky
města Moskvy je text Matthew Lighta, zařazený do sborníku Russia in Motion: Cultures of
Human Mobility since 1850.18 Light, docent kriminologie na Torontské univerzitě, staví svou
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Hagenloh, Paul. Stalin's Police: Public Order and Mass Repression in the USSR, 1926–1941. Woodrow
Wilson Center Press, 2009; Kessler, Gijs. The passport system and state control over population flows in the
Soviet Union, 1932-1940. Cahiers du Monde Russe. 2001, vol. 42, no. 2-3-4, s. 477-504.
15
Jednou z mála publikací, v nichž lze narazit na alespoň stručný rozbor praktického fungování pasových
omezení oproštěný od obsese stalinskou epochou, je Lewis, Robert A. a Rowland, Richard H. Population
Redistribution in the USSR: It’s Impact on Society, 1897-1977. Praeger publishers, 1979.
16
Schaible, Damian S. Life In Russia’s „Closed City”: Moscow’s Movement Restrictions And The Rule Of
Law. New York University Law Review, 2001, vol. 76, no. 344, s. 344-374.
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Colton, Timothy J.. Moscow: Governing a Socialist Metropolis. Belknap Press, 1995.
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Light, Matthew. Migration Controls in Soviet and Post-Soviet Moscow: From „Closed City“ to „Illegal City“.
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University of Illinois Press, 2012, 80-98.
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analýzu na kontrastu mezi čistě politicky motivovanými kontrolami přístupu do Moskvy v
sovětské éře a omezeními postsovětského období, jejichž jádrem je selektivní udělování trvalé
registrace (de facto městského občanství) pouze dostatečně movitým uchazečům. Výsledkem
migračních bariér vztyčených po roce 1991 je podle Lighta rozdělení populace hlavního
města na „legální” a „nelegální” část. Zatímco první z nich, z hlediska městské vlády
nanejvýš žádoucí, disponuje všemi dostupnými právy a výsadami, druhá, v očích radnice
redukovaná na pracovní sílu, je naopak cíleně udržována v takřka bezprávném stavu a stává se
subjektem permanentního policejního útlaku a obtěžování. Majetkově-právní rozštěpení
současné Moskvy19 Light přirovnává k situaci v některých velkých městech středopříjmových
zemí, jež nedávno prošly politickou tranzicí, například v Jižní Africe po skončení apartheidu.
Ačkoliv tato práce v některých otázkách (dichotomie „občané“/“neobčané“) s Lightovou
analýzou víceméně koresponduje, v jiných (efektivnost sovětských migračních kontrol) se s ní
rozchází20 anebo ji podstatně prohlubuje.21

Základní terminologie a teoreticko-metodologická východiska
Migrace; vnitřní migrace
Definice pojmu migrace není zcela jednoznačná. Pohledy na to, který typ
prostorového přemisťování osob lze označit za migraci, případně migraci vnitrostátní či
mezinárodní, a který nikoliv, se liší nejen podle jazykového prostředí, ale i uvnitř jednotlivých
států a v rámci stejné vědní disciplíny. Výjimkou není ani česká demografie. Demografický
informační portál, provozovaný redakčním týmem absolventů studia demografie na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, definuje migraci takto: „Migrace je chápána jako
změna trvalého pobytu. Z tohoto hlediska můžeme migraci dělit na vnitřní a mezinárodní.
Vnitřní migrace je definována jako změna trvalého pobytu za hranice určité administrativní
jednotky, zpravidla obce. Mezinárodní migrace je definována jako změna obvyklého pobytu
za hranice státu, OSN stanovuje limitní hranici jednoho roku pobytu za hranicemi daného
státu.“22 Příručka demografické statistiky, vytvořená primárně jako pomůcka pro pracovníky

Light zakončil svůj terénní výzkum v Moskvě v roce 2006 a jak sám s odstupem uznává, situace nelegálních
migrantů od té doby prošla, respektive stále prochází, významnými změnami. Tamtéž, 90-91.
20
Koriguje také některé nepřesnosti, jichž se Light dopustil. Např. se jedná o tvrzení (na s. 83), že pracovníci,
najímaní v sovětské Moskvě podle tzv. limitu propisky (neformálně „limitčici“) neměli nárok na trvalou
propisku. Ve skutečnosti jej měli, byť až s odstupem několika let od zahájení pracovního poměru.
21
Poslední uvedené platí specificky pro důslednější rozlišení institucionálních aktérů napříč zkoumaným
časovým obdobím a dále pak zdůraznění role aktérů ekonomické (v SSSR), respektive komerční (v RF) sféry.
22
Migrace. Demografický informační portál [online]. Dostupné z http://www.demografie.info/?cz_migrace
(zkontrolováno 5. 12. 2017).
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územních orgánů Českého statistického úřadu, upřednostňuje místo termínu migrace pojem
stěhování. Oba jevy přitom nepokládá za synonyma: „Stěhováním je prostorové přemísťování
osob přes administrativní hranice územní jednotky spojené se změnou bydliště. Synonymem
výrazu „stěhování“ je v praxi termín „migrace“, ten však v přesném smyslu slova je širším
pojmem, protože zahrnuje i dojížďku do zaměstnání nebo za studiem, kterou intercenzální
demografická statistika nesleduje.“23 Zatímco první citovaný zdroj tedy chápe migraci striktně
jako změnu trvalého pobytu, druhý ji pojímá podstatně šířeji tím, že u prostorových přesunů
obyvatel netrvá na jejich trvalém (a statisticky zaznamenatelném) charakteru.
Podobně rozporuplné jsou i vymezení migrace v anglojazyčných zdrojích. K. Bruce
Newbold ve své učebnici demografie uvádí, že migrace ve své zjednodušené definici znamená
„změnu obvyklého bydliště jedincem, rodinou nebo domácností.“ Vzápětí ale konstatuje, že
taková definice je nedostatečná, protože nereflektuje prostorové měřítko (například
vzdálenost přesunu). S ohledem na geografické parametry tak navrhuje rozlišovat tři typy
přemisťování. První typ, rezidenční mobilita, zahrnuje přesuny na krátké vzdálenosti (v rámci
města anebo místního pracovního trhu). Jako vnitřní migraci autor označuje trvalé přemístění
přes vnitrostátní politické hranice (v USA např. přes hranice jednotlivých států federace), jež
pro migranta znamená změnu pracovního trhu. Posledním typem je pak mezinárodní migrace,
při níž dochází - obecně za vysoké míry restrikcí - k překročení mezinárodních hranic.24
Prakticky totožnou obecnou definici migrace, stejně jako rozlišení vnitrostátních přesunů na
rezidenční mobilitu na jedné a stěhování přes hranice administrativních celků a pracovních
trhů na druhé straně nabízí mezi jinými také Encyclopedia of Population.25 Ohledně toho, zda
je v pořádku zařazovat rezidenční mobilitu do migračního rámce, nicméně nepanuje
stoprocentní shoda. John R. Weeks ve své učebnici Population: An Introduction to Concepts
and Issues zdůrazňuje, že přesuny jakými jsou cestování anebo každodenní dojížďka za prací,
je potřeba jakožto druhy mobility od migrace v pravém slova smyslu odlišit. Osoby, které
mají mimo svůj domov na několik týdnů nebo dokonce měsíců dočasné bydliště, sezónní
pracovníky, kteří se pravidelně navracejí do místa svého trvalého bydliště, a stejně tak i
jedince, pro něž angličtina používá pojem sojourner, tedy většinou mezinárodní migranty
hledající dočasné zaměstnání v cizině, autor ze své vlastní definice migrantů vyjímá - jsou to
podle něj sice lidé mobilní, ovšem nejedná se o skutečné migranty, jelikož nikdo z nich
Stěhování. Příručka demografické statistiky pro potřebu oblastních statistických orgánů. [online].
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné z
web.natur.cuni.cz/~mak/gos/demmetodika/www.czso.cz/cz/cisla/0/02/020100/stehovan.htm (zkontrolováno 5.
12. 2017).
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nezměnil své bydliště natrvalo.26 Jestliže tak Newbold zakládá svou definici migrace na
hledisku geografickém (vzdálenost, překročení hranic, přesun mezi pracovními trhy), Weeks
akcentuje spíše faktor času. Podmínkou klasifikace přesunu jako migrace je z jeho pohledu
jeho permanentnost, formálně stvrzená změnou trvalého místa bydliště (pobytu).
Smyslem uvedení obdobných nesrovnalostí v žádném případě není poukázat na to, že
by mezi demografy existoval jakýsi spor o to, jak má znít autoritativní definice migrace.
Jednotlivá vymezení se zpravidla navzájem nevylučují, pouze kladou důraz na jiný aspekt
migračního procesu. Převážná část relevantních zdrojů (učebnice, demografické příručky)
používá při definování migrace a jejích typů poměrně flexibilní obraty. Některé publikace
konstatují vágnost pojmu migrace zcela otevřeně. Například Handbook of Population uvádí,
že „standartní definicí migrace je relativně permanentní změna běžného místa pobytu.“
Formulace „relativně permanentní“ a „běžného“ jsou přitom podle autorů textu „otevřené
interpretacím.“27 V příručce Methods and Materials of Demography je čtenář nejprve varován
před striktním rozlišováním migrace a mobility, jevů „konceptuálně rozdílných, avšak
empiricky nedokonale oddělených“28 a o málo níže seznámen s faktem, že „[c]elkově vzato je
definice migranta nevyhnutelně arbitrární.“29
S odkazem na výše nastíněnou toleranci odborné demografické literatury, jsou i
kritéria, podle nichž je pojem migrace vymezen v této práci, nastavena značně volně. Jako
migrace zde budou označovány nejen přesuny obnášející změnu trvalého místa bydliště, ale
prakticky veškeré pohyby, pro něž obyvatelé Sovětského svazu a po roce 1991 Ruské
federace potřebovali podle platných zákonů zvláštní povolení místních bezpečnostních orgánů
(trvalá či dočasná propiska ve vnitřním pasu). Zvolená definice migrace tak zahrnuje v
podstatě všechny prostorové přesuny s výjimkou dojížďky. Jedinou neměnnou podmínkou je
překročení administrativních hranic na úrovni regionů (oblasti, kraje, okruhy). Na jednu
stranu je takový přístup v určitém rozporu se zásadami demografické statistiky, na druhou se
v rámci dané tématiky může opřít o celou řadu autoritativních prací na poli společenských i
kulturních věd, zejména historiografie.30
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Regulování vnitrostátní migrace
Konceptuálně je tématika regulování vnitřní migrace zpracována velmi slabě. Studií,
které se zabývají omezováním migrace obecně - ať už hovoříme o zevrubné historii
migračních bariér, komparaci soudobých imigračních režimů či vybraných teoretických
aspektech regulace - sice existuje nepřeberné množství,31 nicméně naprostá většina z nich se
zabývá výhradně migrací mezinárodní. O zatím nejsofistikovanější konceptualizaci, nebo
přinejmenším základní klasifikaci vnitřní migrace, se ve svém učebním textu Exploring
Contemporary Migration pokusil kolektiv britských geografů okolo profesora Paula Boylea.32
Autoři rozlišují u regulování (v originální terminologii engineering, čili možná spíše „řízení“)
vnitřní migrace čtyři základní typy, a to podle záměru, se kterým se ten který stát o ovlivnění
migračních procesů pokouší.33
Prvním typem je regulace za účelem etnického nebo rasového inženýrství. Státy zde
zpravidla intervenují, aby dosáhly jednoho nebo více ze čtyř hlavních cílů: oddělení rasových
skupin pro zamezení jejich vzájemného konfliktu či nesouladu, udržení rasově založených
mocenských struktur a stereotypů, o něž se opírají, přiblížení rasových skupin k sobě
navzájem a tím podpoření kolektivního porozumění a rasové harmonie, a nakonec s cílem
obrany nebo kontroly cenných zdrojů tím, že k nim určité skupině obyvatel odepřou přístup.
Jako příklad tohoto typu regulace uvádějí autoři systém apartheidu v Jižní Africe od roku
1948, ovšem upozorňují též na méně známé epizody jako je novodobá rezidenční segregace v
USA („americký apartheid“)34 a státem manipulované usídlování uprchlíků v Británii po roce
1973.35
Druhý typ regulace se týká ekonomického inženýrství. Příkladem ekonomicky
motivované redistribuce obyvatelstva je podle Boylea a kol. program přesídlení celé
venkovské populace Etiopie (38 milionů lidí) do nových osad v době vlády prezidenta
Mengistu Haile Mariama na konci 80. a začátku 90. let 20. století. Do téže kategorie řadí
Viz např. Dowty, Alan. Closed Borders: The Contemporary Assault on Freedom of Movement. Yale
University Press, 1987; Fahrmeir, Faron and Weil, Patrick, eds. Migration Control in the North Atlantic World.
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autoři také indonéský program tzv. „transmigrace“, tedy redistribuce obyvatelstva z
přelidněného ostrova Jáva na méně obydlené a ekonomicky zaostalejší ostrovy jako Sumatra,
Kalimantan a Sulawesi.36
Další druh inženýrství, s jehož cílem se může stát pokoušet o ovlivnění vnitřních
migračních toků, představuje inženýrství politické. Smyslem řízení migrace bývá v tomto
případě podpora určité ideologie. Boyle a kol. uvádějí v této souvislosti dva podle jejich
názoru charakteristické příklady, a to Čínu a Izrael. Podstata regulování migrace v
komunistické Číně spočívala, stručně vyjádřeno, jednak v zastavení masivní a živelné migrace
mezi venkovem a městy, a jednak v organizaci z hlediska režimu žádoucích přesunů obyvatel
za účelem posílení mezinárodní bezpečnosti státu (kolonizace Tibetu, přesun průmyslových
center dále od pobřeží) anebo utužení ideologické disciplíny obyvatelstva (dočasné posílání
studentů z měst na venkov v době kulturní revoluce). Izrael pro změnu dlouhodobě zasahuje
do prostorové distribuce obyvatelstva, aby zajistil životaschopnost státu tváří v tvář hrozbě
vojenských intervencí sousedních arabských zemí (budování židovských osad na Západním
břehu, ve východním Jeruzalémě a několika dalších teritoriích).37
Čtvrtý a poslední typ regulace je prováděn s cílem sociálního inženýrství. Podle autorů
není nutné pro příklady tohoto fenoménu chodit daleko - stačí se zaměřit na sociální
experimenty labouristických vlád v Británii po roce 1945. Nejznámější, i když zdaleka ne
první ani poslední koncepcí redistribuce obyvatel v Británii, byla idea takzvaných zahradních
měst, tedy jakýchsi hybridních sídel na pomezí velkých měst a venkova, jež měla díky svému
spojení toho nejlepšího z obou prostředí přitáhnout část obyvatel z přelidněných center
velkoměst (proslulá koncepce „tří magnetů“ Ebenezera Howarda z roku 1946) a vyřešit tím
jejich sociální problémy.38
Výše nastíněné varianty regulování vnitřní migrace je potřeba chápat jako určité
„ideální typy“. Konkrétní situace k nim v případě potřeby přiřadit lze, ovšem jen s větší či
menší mírou zjednodušení. Všechny reálné příklady řízení migračních procesů obsahují více
než jednu z uvedených komponent: pravděpodobně by nebyl problém vědecky prokázat, že
„etnicky“ motivovaná segregace v JAR měla nezanedbatelný politický rozměr, anebo že
poválečné „sociální“ vize britských urbanistů braly ohled na potenciální dynamiku či kvalitu
ekonomického rozvoje. Ze všech případů, které uvádějí Boyle a kol., se jako nejvíce
zjednodušující jeví zařazení čínského systému chu-kchou (v oficiální čínské transkripci

Tamtéž, 173-4.
Tamtéž, 174-7.
38
Tamtéž, 177-9.
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„hukou“) do kategorie politického inženýrství. Novodobý výzkum jasně ukazuje, že
registrační systém, zavedený v ČLR na sklonku 50. let 20. století, představoval - a dodnes
představuje39 - nástroj inženýrství nejen politického, ale rovněž ekonomického, sociálního a
etnického.40
Podobně složité je i typologické zařazení sovětského systému vnitřních pasů.41 Jak
demonstruje tato práce (zejména 1. kapitola), pasový systém SSSR plnil rozdílné funkce nejen
v různých historických etapách, ale s rostoucí měrou také v různých zónách či regionech.
Jestliže v prvních letech své existence, tzn. začátkem 30. let, byl pasový systém koncipován
primárně jako nástroj pro sociální „očištění“ velkých měst od nejrůznějších „společensky
závadných živlů“, později v průběhu dekády jej režim čím dál extenzivněji využíval pro boj s
chronickou fluktuací pracovní síly. V poválečném období, a to zejména od 50. let, nicméně
přišel zcela zásadní odklon: bezpečnostní a ekonomická funkce systému ztratila na důležitosti,
zatímco do popředí vystoupila funkce demografická - pasový systém byl od této doby
využíván především jako nástroj omezování populačního růstu měst. Přesná podoba a funkce
pasových nařízení, jakož i politická vůle tato nařízení vymáhat, se ovšem značně lišila region
od regionu a město od města. Případ Moskvy, jak sovětské tak postsovětské, představuje v
rámci této diverzifikace sice nejvýraznější, ale stále jen jednu z mnoha epizod.

Sovětský pasový systém v komparativní perspektivě
Fakt, že se sovětský systém vnitřních pasů vzpírá jednoznačnému začlenění do
nevyhnutelně zjednodušujících typologických schémat, jakým je výše uvedená klasifikace
Boyleova kolektivu, samozřejmě neznamená, že jej nelze zasadit do širšího historickogeografického rámce. Pro účely této práce nemá smysl zabývat se podrobněji
„prehistorickými“ příklady vnitrostátních pasových systémů, natož konkrétními způsoby,
jakými byly tyto systémy využívány pro regulování migrace. Stačí zmínit, že takovéto
systémy existovaly před 20. stoletím - samozřejmě vedle carského Ruska42 - například v
Systém chu-kchou dosud nebyl zrušen a na rozdíl od některých dalších populačních politik předreformního
období (tzv. politika jednoho dítěte) ani významněji liberalizován. O polovičatém charakteru nejnovějších úprav
např. „Shifting barriers“, in The Economist, 18. 12. 2015; Kroeber, Arthur R. China's Economy: What Everyone
Needs to Know. Oxford University Press, 2016, 74-75.
40
Young, Jason. China's Hukou System: Markets, Migrants and Institutional Change. Springer, 2013; Wang,
Fei-Ling. Organizing Through Division and Exclusion: China’s Hukou System. Stanford, 2005; stručněji též
Lary, Diana. Chinese Migrations: The Movement of People, Goods, and Ideas over Four Millennia (Critical
Issues in World and International History). Rowman & Littlefield Publishers, 2012, 141-142.
41
Čínský systém chu-kchou byl koneckonců částečně modelován podle sovětského vzoru. Viz např. Lary,
Chinese Migrations, 141-142; Cheng, Tiejun a Selden, Mark. The Origins and Social Consequences of China's
Hukou System. The China Quarterly. 1994, no. 139, 665; Young, China's Hukou System, 43-4.
42
Vnitřní pasy byly v Rusku zavedeny v době vlády Petra I. v roce 1719. K jejich zrušení došlo po únorové
revoluci v roce 1917. Podrobněji o tomto tématu zejména Černucha, Valentina. Pasport v Rossii, 1719-1917 gg.
39
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imperiální Číně,43 v Osmanské říši,44 ve Francii,45 Anglii46 či Rakouském císařství (konkrétně
v Lombardsko-Benátském království).47 Mimo Evropu lze uvést ještě epizodický příklad
Konfederovaných států amerických48 anebo teprve nedávno odhalenou protizákonnou praxi
předválečné a meziválečné Kanady.49
Mezi každým z těchto případů na jedné a sovětským systémem vnitřních pasů na
druhé straně by bylo bezpochyby možné nalézt řadu pozoruhodných analogických prvků.
Pokoušet se o jakoukoliv formu komparace se nicméně zdá z vědeckého hlediska pochybné, a
to přinejmenším ze tří důvodů:
1. většina ze zmíněných historických systémů byla zacílena pouze na poměrně úzký
segment obyvatelstva, ať už definovaný sociálně (např. tuláci v raně novověké Anglii)
či etnicky (Inuité v Kanadě)50
2. většina uvedených systémů byla reálně implementována jen na části území daného
státu, respektive ve vybraných typech lokalit (např. velká města)
3. patrně žádný z uvedených systémů se ani zdaleka neopíral o obdobně rozsáhlý
byrokraticko-policejní aparát, jako byl ten, vytvořený ve stalinském Sovětském
svazu51

Sankt-Peterburg, 2007; Steinwedel, Charles. Making Social Groups, One Person at a Time: The Identification of
Individuals by Estate, Religious Confession, and Ethnicity in Late Imperial Russia. In: Caplan, Jane; Torpey,
John. Documenting Individual Identity: The Development of State Practices in the Modern World. Princeton
University Press, 2001, 67–82; Matthews, Passport Society, 1-13.
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Lary, Chinese Migrations, 67-68; Wang, Organizing Through Division and Exclusion, 32-40; Cheng a Selden,
The Origins and Social Consequences, 644-645.
44
İslamoğlu-İnan, Huri. State and Peasant in the Ottoman Empire: Agrarian Power Relations and Regional
Economic Development in Ottoman Anatolia During the Sixteenth Century. Brill Academic Publishers, 1994,
143.
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Noiriel, Gérard. The Identification of the citizen: the Birth of republican civilstatus in France. In: Caplan,
Documenting Individual Identity, 28-48.
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Slack, Paul A. Vagrants and Vagrancy in England, 1598–1664. The Economic History Review. 1974, vol. 27,
no. 3, s. 360-379.
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Lombardy-Veneto. In: Caplan, Documenting Individual Identity, 199-217.
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Neely, Mark E., Jr. Confederate Bastille: Jefferson Davis and Civil Liberties. Milwaukee: Marquette
University Press, 1993, 11, 16.
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V Kanadě byl mezi lety 1885-1941 využíván de facto neoficiální pasový systém pro zamezení migrace
původních obyvatel. Stephanie Cram, „Dark history of Canada's First Nations pass system uncovered in
documentary“, in CBC News, 16. 2. 2016. Dostupné z: http://www.cbc.ca/news/aboriginal/dark-history-canadas-pass-system-1.3454022 (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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Stanovíme-li při hledání funkční historické analogie k sovětskému pasovému systému
alespoň základní výchozí parametry - jednak celostátní „záběr“ jak v populačním, tak v
teritoriálním smyslu, a jednak institucionální zajištění v podobě rozsáhlého (s ohledem na
sovětskou realitu není nemístné použít slovo „monstrózního“) administrativního aparátu,
zahrnujícího mimo jiné i mimořádně silnou „vymáhací“ komponentu (specializované
policejní útvary) - nevyhnutelně zůstaneme odkázáni na systémy, které sovětský originál
přímo kopírovaly, anebo více či méně úspěšně napodobovaly.
Prvním místem, kde narazíme na administrativní omezení migrace, převzatá ze SSSR,
jsou tudíž státy spadající do bývalého sovětského bloku. I zde je ovšem striktní regulování
migrace spíše výjimkou než pravidlem. Bariéry proti spontánnímu stěhování obyvatelstva do
měst prokazatelně existovaly v komunistické Albánii,52 Rumunsku53 a Polsku.54 Z
komunistických států mimo vlastní sovětský blok je kromě výše zmíněné Číny potřeba uvést
ještě Korejskou lidově demokratickou republiku (KLDR).
Právě na případu řízení migrace v Severní Koreji je pozoruhodných hned několik
aspektů. Prvním z nich je skutečnost, že severokorejský režim se při tvorbě svého
registračního systému podle dostupných zdrojů inspiroval jak u SSSR, tak u Číny a
výsledkem je svého druhu hybrid s typicky sovětskými i čínskými rysy. Druhým specifikem
je i na poměry komunistických režimů mimořádná tvrdost, s níž jsou pravidla o rezidenci
implementována (například s ohledem na uplatňování principu kolektivní viny). Třetí unikum,
zvlášť významné pro studii zaměřenou na Moskvu, spočívá ve výjimečném postavení, které v
severokorejské územní hierarchii zaujímá hlavní město Pchjongjang.
Ve své prvotní podobě byl severokorejský pasový a registrační systém přímou kopií
sovětského originálu. Jak uvádí přední ruský odborník na Severní Koreu Andrej Laňkov,
první vnitřní pasy (oficiálně „občanské průkazy“ či „osvědčení“) byly na území tehdy ještě

systémy regulující migraci mezinárodní uvádějí Ian Goldin a kol.: „Primární slabinou raných pasových kontrol
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Press, 2011, 70.
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University Press, 2012, s. 62-66. Pano, Nicholas. The process of democratization in Albania. In: Dawisha, Karen
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Press, 1997, 337.
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Ronnås, Per. Centrally Planned Urbanization: The Case of Romania. Geografiska Annaler. Series B, Human
Geography. 1982, vol. 64, no. 2, s. 143-151.
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V Polsku byly restrikce pro stěhování do velkých měst zrušeny 1.1. 1975. Částečně zůstaly zachovány pouze
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State Policies and Internal Migration: Studies in Market and Planned Economics. Palgrave Macmillan, 1983,
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budoucí KLDR distribuovány za sovětské okupace v roce 1946.55 Zásadní přelom ale přišel
teprve s konsolidací totalitní vlády na přelomu 50. a 60. let. Od roku 1959 bylo obyvatelstvo
KLDR (tentokrát po vzoru Číny) podle údajné politické spolehlivosti rozděleno na
„přátelské,“ „neutrální“ a „nepřátelské síly,“ přičemž lidem spadajícím do poslední kategorie
režim výslovně zakázal pobývat ve strategicky významných oblastech typu pohraničních zón
nebo pobřeží. Zapovězeným prostorem se stal nejen samotný Pchjongjang, ale - s
pravděpodobnou inspirací v nechvalně proslulém „101. kilometru“ v SSSR - i
padesátikilometrové pásmo okolo něj. V důsledku těchto omezení bylo podle Laňkova
bezprostředně přesídleno na sever do vnitrozemí asi 70 tisíc lidí.56
Laňkov i na základě své osobní zkušenosti z 80. let popisuje, jak obtížným se pro
obyvatele KLDR stal pohyb z jedné lokality do druhé. Bez speciálního povolení se stalo
prakticky nemožné cestovat dokonce z okresu do okresu. Povolení se přitom vydávala jen při
zvlášť odůvodněných žádostech, například při cestě na svatbu či pohřeb blízkých příbuzných.
Porušení pravidel o cestování s sebou nese riziko trestu až dvou týdnů nucených prací. 57
Samostatnou kapitolu představují podle Laňkova pravidla platná pro Pchjongjang. K trvalému
pobytu v hlavním městě je zapotřebí zvláštní typ průkazu totožnosti, odlišný od dokladu,
jakým disponuje většina populace. Život v metropoli, jakési výkladní skříni režimu, platí v
KLDR za privilegium dostupné jen důkladně prověřeným a politicky zcela spolehlivým
občanům.58
Do dnešní doby doznaly registrační režim a s ním spojená omezení jen minimálních
úprav. Jak dokládá závěrečná zpráva o stavu lidských práv v KLDR, vypracovaná v roce 2014
na podnět Rady OSN pro lidská práva (UNHRC), systém vytvořený pro znehybnění
severokorejské populace zůstává v základních obrysech (diskriminace na třídním základě,
propustkový režim na úrovni okresů, zvláštní status Pchjongjangu) v podstatě beze změn.59
Zprávy jihokorejského Institutu pro národní sjednocení, opírající se o výpovědi
severokorejských uprchlíků, spatřují jediný posun oproti minulosti v tom, že reálné možnosti
cestování se dnes odvíjejí méně od oficiálních nařízení a více od neformálních praktik, neboli
od výše úplatků pro příslušníky policejních orgánů. Obecně vzato je současná svoboda
pohybu a stěhování v KLDR o něco vyšší než dříve. Na druhou stranu, konstatuje zpráva z
55
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roku 2015, některé z nejtvrdších praktik režimu, jako jsou periodické hromadné deportace z
Pchjongjangu i dalších lokalit na nehostinný sever, přetrvávají do současnosti.60
Extrémním příkladem KLDR se výčet pasových a registračních režimů „sovětského
typu“ víceméně uzavírá.61 Důvody, kvůli kterým byl tento typ systému vyvinut v relativně
malé části zemí sovětského bloku, respektive v táboře komunistických zemí obecně, jsou
patrně dva. V první řadě platí, že zdaleka ne ve všech komunistických zemích mohlo
zachování základní svobody pohybu (pochopitelně jen uvnitř státních hranic) ohrozit sociálně
ekonomickou stabilitu a bezpečnost režimu. Jinak řečeno, ne ve všech zemích existovaly
objektivní podmínky pro masivní exodus do měst jako v „poloindustriálním“ SSSR a fakticky
předindustriální Číně. Stejně tak ne všechny komunistické režimy stály před urgentním
úkolem očistit své pohraničí od politicky nespolehlivých skupin obyvatel a záhy je
kolonizovat většinovým etnikem,62 zabránit návratu propuštěných vězňů gulagu, zamezit
chronické fluktuaci pracovní síly anebo dohlížet na „výstavní“ charakter hlavního města.
Druhý důvod spočívá v prosté skutečnosti, že vyvinout funkční systém vnitřních pasů a
regulování migrace je dosti náročné. V mnoha státech, a to nejen komunistických, dopadly
pokusy o zavedení podobných systémů neúspěšně zkrátka proto, že (slovy A. S. Oberaie)
„zákonné restrikce je těžké vymáhat, povolení se snadno falšují, hlídání celých měst je
nákladné a vyhoštěné osoby se mohou vrátit.“63

Teoretický rámec
Případy Sovětského svazu (plus postsovětského Ruska), Číny a KLDR mají i přes
zjevné odlišnosti jedno společné: každý z nich představuje specifickou variantu fenoménu
popisovaného

sociálněvědními

teoretiky

alternativně

jako

institucionální

kontinuita/inercie/stabilita či rovnováha. Ani v jednom z příkladů přitom není kontinuita
60
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synonymem neměnnosti. Všechny tři probrané systémy prošly od doby svého vzniku většími
nebo menšími proměnami. V případě Číny se dá hovořit o adaptaci registračního systému z
podmínek plánovaného hospodářství na podmínky volného trhu. U současné KLDR se jedná
o penetraci formálně neměnných pravidel neformálními praktikami (úplatky). Registrační
systém pozdně sovětského a raně postsovětského Ruska sice prošel proměnou o poznání
výraznější, ale značně opožděnou a neúplnou. Stěží ji lze charakterizovat jako víc než
kombinaci cílené, ovšem zdráhavé demontáže a samovolné, nicméně dodnes pokračující
atrofie.
Jako širší teoretický rámec práce byl zvolen takzvaný nový institucionalismus. Není
řeč o teorii v pravém slova smyslu. Jako „nový institucionalismus“ se v 80. a první polovině
90. let označovaly nejméně tři odlišné analytické přístupy: institucionalismus racionální
volby, sociologický institucionalismus a historický institucionalismus. „Všechny tyto
přístupy,“ vysvětlují Hall a Taylor, „se vyvinuly v reakci na behaviorální perspektivy vlivné v
60. a 70. letech a všechny se snaží osvětlit roli, jakou hrají instituce při determinaci sociálních
a politických výsledků.“64 „Mezi institucionalisty panuje jednoznačná shoda v tom ohledu, že
všichni chápou instituce jako pravidla, jež strukturují chování,“ formuluje tutéž tezi jinými
slovy Sven Steinmo.65 Rozdíl mezi zmíněnými přístupy spočívá v tom, jak nahlížejí na
povahu aktérů, jejichž akce nebo chování jsou strukturovány. Stoupenci institucionalismu
racionální volby vycházejí z premisy, že lidské bytosti se ve svém rozhodování řídí primárně
zvažováním nákladů a zisků. Instituce v tomto pojetí tvoří pouhý rámec pro strategicky
uvažující jedince, kteří usilují o maximalizaci vlastního prospěchu. Sociologičtí
institucionalisté naproti tomu považují lidské bytosti za tvory ve své podstatě sociální. Z
pohledu sociologů instituce nejsou jen souborem pravidel, v nichž racionální jedinci usilují o
osobní profit, ale sociálními normami, od nichž se odvíjí každodenní život a veškerá
společenská interakce.66
Třetí přístup - a zároveň ten, k němuž se hlásí tato studie - , tedy historický
institucionalismus, se nachází na pomezí prvních dvou. Lidské bytosti chápe současně jako
tvory respektující obecně platné normy (sociologický přístup) i jako sobecké racionální
aktéry. „Historický institucionalista nevěří v to, že lidé jen následují pravidla, nebo že jsou
pouhými strategickými aktéry, využívajícími pravidla pro maximalizaci svých zájmů,“
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konstatuje Steinmo. Historický institucionalista může podle jeho názoru vůči této otázce
celkem indiferentní. Co chce skutečně znát je „proč byla učiněna určitá volba a/nebo proč [z
ní vyplynul] určitý výsledek. Jakýkoliv významnější politický výsledek je potřeba chápat jako
produkt jak následování pravidel, tak maximalizace zájmu. Jak zjistit, které chování (sobecké,
altruistické anebo prostě navyklé) je důležitější? Historický institucionalista půjde k
historickým záznamům (neboli důkazům) a pokusí se to zjistit.“67
Ústřední tezí historického institucionalismu je, že na historii záleží. Veškeré politické
dění probíhá v určitém historickém kontextu; rozhodování politických aktérů a jednotlivé
události jsou tímto kontextem přímo ovlivněny. Kromě toho, aktéři se mohou poučit ze
zkušeností. „Historičtí institucionalisté chápou, že chování, postoje a strategické volby
probíhají v rámci konkrétních sociálních, politických, ekonomických a dokonce i kulturních
kontextů. Místo aby přistupovali k politické činnosti jako v zásadě stejné bez ohledu na čas,
místo a kontext, explicitně a záměrně se snaží umístit své proměnné do patřičného
kontextu.“68 Prozkoumání historického momentu, v němž došlo ke sledované události,
umožňuje historickým institucionalistům dojít k přesnějším vysvětlením, než kdyby byla
časová dimenze opomenuta. V neposlední řadě platí - jak bylo doloženo třeba na příkladu
poválečného amerického intervencionismu - že historie formuje očekávání. „Stručně řečeno,“
uzavírá Steinmo, „pro historické institucionalisty historie není řetězcem nezávislých událostí.“
Důraz na historii v jejich práci ústí v inherentní skepsi vůči tomu, aby k jakýmkoli
proměnným přistupovali jako vzájemně odděleným a nezávislým.69
Ve vztahu k institucionální kontinuitě či stabilitě panuje mezi historickými
institucionalisty poměrně jasná shoda: v příkrém kontrastu s institucionální změnou se totiž
podle nich jedná de facto o normální, pravděpodobnější stav věcí. Absence, respektive
obtížnost změn, je dána hned několika důvody. Zaprvé, každá jednotlivá instituce je zasazena
do širšího souboru institucí. Změna jedné z institucí tudíž bude mít implikace pro ostatní. Ze
strany těch institucí, které by změnou mohly ztratit privilegované postavení, lze očekávat
odpor. Za druhé, lidé si v prostředí platných pravidel vytvářejí očekávání. Potenciálně
nepředvídatelnou změnu těchto pravidel mohou vnímat jako hrozbu a pokusí se proto změně
zabránit. Za třetí, změna je nákladná. Někteří z těch, kdo v minulosti investovali do toho, aby
se naučili platná pravidla, nebudou ochotni akceptovat nové výdaje a změnu budou blokovat.
Za čtvrté, jelikož instituce ovlivňují chování, institucionální pravidla můžou časem ovlivnit i
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preference. Lidé mohou postupně upřednostnit určité institucionální uspořádání proto, že si na
něj zvykli.70
Pohledy historických institucionalistů na institucionální změnu jsou o poznání
rozmanitější. Až donedávna sdílela většina historických institucionalistů pohled na sled
dějinných události jako na období kontinuity přerušené kritickými body (critical junctures),
tedy momenty, v nichž nastane zásadní institucionální změna a v jejím důsledku dojde k
„rozvětvení“ historického vývoje do nových směrů.71 Kritickými momenty se nejčastěji
rozuměly ekonomické krize, masivní sociální protesty nebo války.72 V posledních letech byla
nicméně teze, že institucionální změna nastává jen v kritických bodech historie a převážně
vlivem vnějších šoků, výrazně oslabena. Někteří historičtí institucionalisté akceptovali
kritiku, že koncept kritických bodů opomíjí lidského činitele, a začali klást větší důraz na roli
idejí. Institucionální změna podle nich může nastat tehdy, mají-li silní aktéři dostatek vůle a
možností instituce měnit ve prospěch nových idejí.73 Jiní badatelé pro změnu poukázali na to,
že koncept kritických bodů vůbec nepřipouští existenci postupných, dílčích změn. Tím, že
ignoruje roli politických posunů, politického konfliktu a názorových rozdílů, činí koncept
kritických bodů ona předpokládaná dlouhá období kontinuity stabilnějšími - a následné změny
v „kritických bodech“ dramatičtějšími - než ve skutečnosti jsou.74
Poslední složku historického institucionalismu, kterou je zapotřebí zmínit, představuje
koncept známý jako path dependence. Historičtí institucionalisté jsou, jak popisují Hall a
Taylor, „silnými zastánci obrazu sociální kauzálnosti, jež je „path dependent“ [volně
přeloženo „závislá na minulém vývoji“] v tom smyslu, že odmítá tradiční postulát, že stejné
operativní síly vytvářejí všude stejné výsledky, ve prospěch pohledu, že efekt těchto sil bude
ovlivněn kontextuálními prvky dané situace, často zděděnými z minulosti.“75 Význam
institucionálních uspořádání přejatých z minulosti spočívá v tom, že posouvají další
institucionální vývoj po některé z předem vymezených, determinovaných cest (paths). „Další
proměnné, které mají vliv na institucionální uspořádání, jsou samy tvarovány minulým i
současným institucionálním uspořádáním, stejně jako naučeným chováním (learned actor
behaviour)“ uvádí ve své studii o instuticionálních změnách registračního systému ČLR Jason
Young. Interakce institucionálního uspořádání vytvořeného v historických podmínkách se
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změněným institucionálním prostředím může mít nezamýšlené důsledky. „Path dependency je
proto užitečná konceptuální pomůcka pro osvětlení limitů a pravděpodobných cest (paths)
institucionální změny a bývá využívána, aby odhalila důvody, díky nimž instituce zůstávají v
čase stabilní i tehdy, když se změnilo prostředí, ve kterém dosud působily.“76

Operacionalizace
Prioritním cílem úvodní kapitoly je důkladná analýza dokumentů, zakládajících a
rozvíjejících pasový systém SSSR po roce 1932. Zaměření se zakládá na výše zmíněném
ústředním postulátu historického institucionalismu, tedy že na historii záleží. Konkrétně
vychází z přesvědčení, že kontinuitu určité instituce, případně institucionální struktury
(pasového systému) není možné efektivně zkoumat bez detailního poznání jejích fundamentů.
Je-li klíčovou otázkou práce kontinuita systému vnitřních pasů na rozhraní staré a nové
(sovětské a postsovětské) epochy, pak je nejprve potřeba porozumět tomu, jak přesně byl
tento systém do výchozí historické éry „vrostlý“, a to nejen z hlediska jeho inkorporace do
právního řádu, ale také z hlediska každodenního života obyvatel.
Za tímto účelem se práce nejprve soustředí na rozbor nařízení (položenij) o pasech
z let 1935, 1940 a 197477, jejichž texty, včetně poznámek o pozdějších právních korekcích,
jsou vesměs dobře dostupné online.78 Implementační podzákonné normy typu oběžníků
NKVD, ve svých důsledcích nezřídka významnější než zastřešující nařízení Rady ministrů,
stejně jako interní hodnocení pasového systému na úrovni vrcholných orgánů vnitra (např.
zvláště hodnotná zpráva Lavrentije Beriji z května 1953), byly z větší části dohledány ve
Státním archivu Ruské federace (GARF)79 a Ruském státním archivu sociálně-politických
dějin (RGASPI)80. Na rozdíl od již existujících studií klade předkládaná práce značný důraz
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na geografický aspekt pasového systému: na základě zkoumaných dokumentů se snaží popsat
vývoj územního rozsahu, a především vystihnout složitost územní hierarchie, která byla pro
pasový systém charakteristická a která nemohla nepřispět k jeho odolnosti vůči vnějším
tlakům na sklonku sovětského období.
Se zřetelem na druhou výzkumnou otázku, jež se zabývá efektivitou pasového
systému, se úvodní kapitola v první řadě pokouší stanovit, dle čeho by ona efektivita měla být
posuzována – jaký byl vlastně smysl pasového systému. Z nabídnutého rozboru stávající
akademické literatury vyplývá, že v tomto směru sice existují nikoliv nevýznamné
interpretační rozdíly (řeč je o alternujícím důrazu na funkci pasových omezení jakožto brzdy
živelné urbanizace, nástroje sociální kontroly, nástroje kontroly pohybu pracovních sil anebo
instrumentu systematického omezení růstu měst), nicméně společným jmenovatelem stále
zůstává regulování migračních procesů. Jak efektivní toto regulování na celosvazové úrovni
mezi lety 1932 a 1991 bylo, zkoumá práce s využitím širokého spektra zdrojů počínaje
demografickou literaturou, přes výše zmíněné, i dodatečné archivní materiály statistického
charakteru81, až po dobový tisk82.
O stupeň detailnější rozbor efektivity pasového systému nabízí „případová“ druhá
kapitola. V maximální míře se za tímto účelem snaží využít především dosud nevyužité
materiály moskevské pořádkové policie (milice), nacházející se v Centrálním archivu
společensko-politických dějin Moskvy (CAOPIM)83. Značnou výpovědní hodnotu má
konfrontace právě těchto policejních materiálů, osvětlujících takříkajíc „každodenní“ chod
pasových orgánů, s materiály dalších dvou významných institucionálních aktérů, sledujících
separátní zájmy – jednak místní administrativy a jednak nejvlivnějších průmyslových
podniků, respektive odvětvových ministerstev. Zatímco o prioritách a stanoviscích
municipálních úřadů zdaleka nejlépe vypovídají texty nařízení, která v Moskvě v 50. a 60.
letech zavedla de facto autonomní migrační režim, postoje hlavních ekonomických aktérů lze
dosti jasně vyčíst například z žádostí o přísun pracovních sil, jimiž podniky po desetiletí
„bombardovaly“ vrcholný aparát městské správy.84
Jako užitečný doplňující, eventuálně mírně korigující pramen, slouží materiály Centrálního statistického
oddělení – CSU RSFSR – při Radě ministrů RSFSR (GARF, fond A-374).
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Třetí kapitola se soustředí na proces demontáže pasového systému, započaté po roce
1985. Snaží se osvětlit kdo (které instituce, eventuálně jejich konkrétní představitelé) a
především proč tento proces inicioval. Kromě toho se pokouší mapovat, které z angažovaných
institucionálních zájmů měly rozhodující vliv na to, jakou bude mít onen proces
dlouhodobější dynamiku. Jako obecnější analytický rámec je zde použito rozlišení sociálních,
morálních a ekonomických „tlaků“, převzaté (v upravené podobě) od Mervyna Matthewse.85
V jeho mezích je následně využito širší spektrum primárních i sekundárních zdrojů. Iniciátory
drobných liberalizačních úprav, jimiž pasový systém procházel zhruba v letech 1986-1990, se
práce snaží identifikovat zejména s využitím korespondence mezi tzv. silovými strukturami
(MVD, MO, KGB) a Radou ministrů SSSR.86 Dalším krokem je analýza všech relevantních
výstupů Výboru ústavního dozoru (Komitět konstitutsionnogo nadzora), jenž na přelomu 80. a
90. let v podstatě suploval funkci zatím neexistujícího ústavního soudu a jenž měl zásadní
podíl na podkopání právních základů pasového systému a s ním spojených omezení mobility
obyvatel. V neposlední řadě je k identifikaci určujících institucionálních aktérů a jejich
motivací využit domácí i zahraniční tisk.
Také stěžejní závěrečná kapitola upírá pozornost na jednání vybraných institucí: snaží
se objasnit, proč přesně radnice v čele s Jurijem Lužkovem dlouhodobě usilovala o zachování,
respektive obnovení administrativních imigračních bariér („pevnost Moskva“), proč jí pro tuto
snahu poskytovalo federální centrum značný manévrovací prostor, a jaké konkrétní důsledky
měla interakce mezi oběma mocenskými rovinami na migrační situaci v hlavním městě.
Pohnutky, které určovaly jednání radnice, se práce pokouší určit s využitím kombinace na
jedné straně regionálních právních norem (nařízení moskevské vlády, nařízení a instrukce
primátora) a na druhé doplňujících komentářů a interpretací v médiích. Pozice federálního
centra je zkoumána obdobně – také zde jsou prioritně analyzovány klíčové normativní akty
(například rozhodnutí Ústavního nebo Nejvyššího soudu) a sekundárně jejich výklady ve
sdělovacích prostředcích (vyjádření soudců či prokuratury, nezávislé expertní pohledy).

dokumentům jednotlivých průmyslových gigantů, nacházejících se kromě CAGM mimo jiné v Ruském státním
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Výzkumná metoda
Jako výzkumná metoda byla zvolena jednopřípadová studie, a konkrétně pak
disciplinovaná interpretativní studie (disciplined interpretive case study)87. Jak uvádí
Michal Kořan, disciplinovaná interpretativní studie se nachází na pomezí případové studie
jedinečné/vnitřní a instrumentální.88 Na rozdíl od studie jedinečné nevychází z přesvědčení, že
ze zkoumaného fenoménu nelze vyvodit žádné obecné závěry. Zároveň však platí, že jejím
smyslem není vytvořit na základě zkoumaného případu nové teoretické koncepty či soubor
hypotéz aspirujících na obecnou platnost a připravených k dalšímu testování. Namísto toho si
vybírá již existující koncepty a používá je jako vodítko pro práci s případem. Výsledkem
analýzy zkoumaného případu pak může být doplnění či upřesnění výchozích teoretických
konceptů o nové poznatky. Hlavním důvodem výběru metody disciplinované interpretativní
studie je přesvědčení autora, že ačkoliv je případ Moskvy na poli zkoumané problematiky do
jisté míry unikátní (což naznačuje už jen statut Moskvy jako hlavního města nebo její
populační velikost oproti dalším ruským městům), je možné skrze jeho analýzu přispět
k poznání o příbuzných fenoménech, a to zejména v rámci výzkumu postsovětského prostoru.
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Odell, John. Case Study Methods in International Political Economy. International Studies Perspectives, 2001,
vol. 2, no. 2, s. 161-176.
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Michal Kořan. Jednopřípadová studie. In: Petr Drulák a kol. Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v
politologii a mezinárodních vztazích. Portál, 2008, 34.
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Hypotézy
Studie pracuje se dvěma hypotézami. Každá z nich se vztahuje k jiné výzkumné
rovině. První hypotéza se zabývá kontinuitou sovětského pasového systému v postsovětském
období. Předmětem jejího zájmu je odolnost či imunita sovětského pasového systému, a
především v něm zakomponované instituce propisky/registrace, vůči politickým a sociálněekonomickým změnám na rozhraní obou epoch počínaje polovinou osmdesátých let. Druhá
hypotéza se soustředí na rovinu samotné funkčnosti pasového systému jakožto nástroje
administrativního regulování migračních procesů. V případě této hypotézy je pozornost
zaměřena na faktory, které způsobovaly, že ani tak mocný administrativní nástroj, jakým byl
pasový režim, neumožnil čelním představitelům Moskvy realizovat v hlavním městě jejich
demografické a sociální vize.
Hypotéza č.1: Primární příčinou kontinuity sovětského pasového systému v
prostředí postsovětské Moskvy byla jeho právně-institucionální komplikovanost.
Jak ke vzkříšení, tak k dlouholetému udržování autonomního migračního režimu v
postsovětské Moskvě byla zapotřebí celá řada ingrediencí. Jednou z nich byla bezesporu
mimořádná politická vůle, kterou při prosazování separátního systému propisky/registrace
projevoval starosta Jurij Lužkov. Nebýt Lužkovovy urputnosti, Moskva by se vší
pravděpodobností nemohla bránit své migrační restrikce tak dlouho, jak je reálně bránila, tedy
více než dekádu. Podobně by bylo možné izolovat faktor slabosti federálního centra.
Lužkovovi jeho iniciativa dlouhá léta procházela proto, že v boji proti ní centrum postrádalo
adekvátní právní a institucionální nástroje (zákony, soudy), že mu pro řešení moskevských
záležitostí nestačily administrativně-byrokratické kapacity, anebo že excesy moskevského
starosty tolerovalo výměnou za jeho (alespoň občasnou) politickou loajalitu.
Ani výjimečná politická vůle, ani příhodná vnější okolnost v podobě bezmocného či
indiferentního federálního centra, by nicméně nebyly Juriji Lužkovovi příliš platné, kdyby pro
faktické obnovení sovětských migračních kontrol neměl k dispozici „sovětskou“ právněinstitucionální platformu v podobě nezrušených a prakticky nezměněných vnitřních pasů a
soudně sice zpochybněné, ovšem taktéž nadále existující instituce propisky. Proč nebyly tak
významné atributy, respektive symboly stalinského totalitarismu, jako vnitřní pasy a propiska,
v průběhu demokratické transformace SSSR/RF zrušeny? Jednou z hlavních ambic této práce
je ukázat, že sovětský pasový systém byl jako celek na přelomu 80. a 90. let prakticky
nezrušitelný. Od svého počátku ve 30. letech byl systém budován v režimu utajení - pasový
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systém, se všemi v něm obsaženými omezeními mobility, neměl oporu v žádné sovětské
ústavě ani v zákonech. Z právního hlediska byl proto velmi obtížně uchopitelný. Když pro
jeho zrušení na počátku 90. let nastaly výjimečně příznivé politické podmínky, došlo jen k
eliminaci těch jeho součástí, jež byly absolutně neudržitelné (například tzv. režimních statusů
velkých měst). Samotné pasy a propiska, nosné pilíře systému, zůstaly naproti tomu
zachovány. S výhodou zpětného pohledu lze konstatovat, že bylo jen otázkou času, kdy je
některý z regionálních lídrů využije jako základ pro vytvoření separátní migrační politiky.
Hypotéza č.2: Ani v sovětské, ani v postsovětské Moskvě nebyl pasový systém
účinným nástrojem regulování migračních toků. Institucionální zájem na využívání
pasového systému jako instrumentu migrační politiky vždy ustupoval silnějším
institucionálním zájmům na přivedení pracovních sil.
Fakt, že se v sovětské Moskvě nikdy nedařilo využívat pasový systém, či přesněji
zvláštní pasový režim, k účinnému regulování migračních procesů, je jasně patrný už při
zběžném pohledu na demografická data. Populační růst Moskvy - jenž se vždy odvíjel
primárně od migračního přírůstku - po celé sovětské období výrazně převyšoval demografické
cíle, zanesené do generálních plánů rozvoje města. Tato práce podporuje argument, podle
něhož byl vysoký migrační přírůstek města více než čímkoliv jiným determinován
přetrvávající poptávkou ekonomických institucionálních aktérů po pracovní síle. Po celé
sovětské období sice v Moskvě existoval i silný institucionální zájem na omezení migračního
přírůstku (v době stalinismu jej reprezentoval NKVD/MVD, později především místní výbor
KSSS - gorkom),89 ale jakmile hrozilo, že bude kvůli nedostatku pracovních sil narušen
ekonomický chod města, musel tento zájem ustoupit zájmu na přivedení pracovníků z dalších
regionů.
Nic z výše uvedeného neznamená, že pasový režim nebyl v sovětské Moskvě důsledně
uplatňován. Implementace pasových nařízení měla pro občany SSSR nejen v období
stalinského totalitarismu, ale i v pozdějších, relativně mírnějších fázích sovětského
autoritarismu,90 zcela konkrétní a nezřídka drastické důsledky. Pointou výše formulované
hypotézy je, že jakkoliv striktně byl pasový režim v Moskvě vymáhán, vždy existovaly
legální kanály, skrz které bylo možné do hlavního města proniknout, respektive získat v něm
povolení k pobytu. Sovětská Moskva nikdy nebyla „zavřeným městem“ v pravém smyslu
Podkladem pro zde použité rozlišení institucionálních aktérů je klasická Skillingova a Gordonova studie
zájmových skupin v SSSR: Skilling, H. Gordon a Griffiths, Franklyn, eds. Interest Groups in Soviet Politics.
Princeton University Press, 1971.
90
Zimmerman, William. Ruling Russia: Authoritarianism from the revolution to Putin. Princeton University
Press, 2014.
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slova.91 V základních obrysech platí totéž i o Moskvě postsovětské. I zde je možné
identifikovat instituci, která - přinejmenším svou rétorikou - usiluje o limitaci migračního
přírůstku (radnice). I zde má vymáhání migračních restrikcí evidentní (a pro některé, zvláště
etnicky „neruské“ skupiny příchozích často tragické) dopady. Také v tomto případě ale plné
realizaci proklamovaných cílů migrační politiky brání zájmy ekonomických, respektive
komerčních aktérů, jejichž prioritou je neomezený přístup ke zdrojům pracovní síly. Podobně
jako v sovětské Moskvě ústí převaha těchto aktérů v prudký nárůst počtu obyvatel, jen s tím
rozdílem, že funkci hlavního populačního koridoru města přebírá nelegální migrace.
Závěrečnou aspirací této studie je osvětlit, jaké okolnosti přispěly k tomu, že fenomén
nelegální migrace v Moskvě vznikl, jakož i k tomu, že mohl existovat paralelně s platnými
migračními restrikcemi.

91

Podrobněji o náplni tohoto výrazu v následující kapitole.
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1 Pasový systém SSSR
1.1 Vznik a vývoj
1.1.1 Stalinský pasový systém: normativní základy a územní rozšíření
Legislativním základem sovětského systému vnitřních pasů se stalo nařízení
Ústředního výkonného výboru (CIK) a Rady národních komisařů (Sovnarkom) „O vytvoření
jednotného pasového systému ve Svazu SSR a povinném přihlášení pasů“, vydané 27.
prosince 1932.92 Nařízení stanovilo, že všichni občané SSSR starší 16 let, trvale žijící ve
městech, dělnických koloniích, stejně jako všichni pracující v dopravě, sovchozech a na
novostvbách, musejí disponovat pasy. Nově vydávané pasy se v souladu s nařízením stávaly
jediným uznávaným průkazem totožnosti svých držitelů. Platnost jakýchkoli jiných osobních
dokumentů nebo potvrzení byla vydáním pasu ukončena. Nové průkazy měli občané
předkládat pro jejich povinnou registraci (propiska), dále při svém přijetí do zaměstnání a
nakonec na vyžádání ze strany milice či jiného administrativního orgánu.
Pas měl obsahovat následující osobní údaje: jméno, jméno po otci, příjmení, datum a
místo narození, národnost, sociální postavení (zde mohl být držitel pasu definován například
jako „dělník“, „úředník“, „student“, „umělec“, „závislá osoba“ apod.), místo trvalého pobytu
a místo zaměstnání. Dále pas mohl obsahovat údaj o absolvování povinné vojenské služby a
rovněž údaje o osobách, na něž se případně vztahoval (zpravidla děti do 16 let). Poslední
položku představoval výčet dokumentů, na jejichž základě byl pas vydán. Zcela zásadní byla
v tomto ohledu především potvrzení od správy prostor, kde žadatel bydlel, a od vedení
podniku, v němž pracoval. Platnost pasu byla prosincovým nařízením omezena na tři roky. Za
vydání pasu měl být orgány milice vybírán administrativní poplatek ve výši tří rublů.
V mnoha ohledech klíčovým údajem, který nové průkazy obsahoval, byla výše
zmiňovaná propiska, tedy registrace příslušným oddělením dělnicko-rolnické milice.
Propiska fakticky představovala pro držitele pasu povolení k pobytu. Každý občan, který
v regionu se zavedeným pasovým systémem získal nové místo pobytu nebo bydliště (přičemž
nezáleželo na tom, jestli přicházel zvnější nebo měnil bydliště pouze v rámci daného regionu),
byl povinen nejpozději do 24 hodin od příjezdu předložit svůj pas zodpovědné domovní
správě, která následně dokument předala pasovému oddělení místní milice k registraci. Pokud

SSSR. Centraľnyj ispoľnitěľnyj komitět, Sovět narodnych komissarov. Postanovlenije ot 27 děkabrja 1932
goda N 1917 „Ob ustanovlenii jedinnoj paspornoj sistěmy po Sojuzu SSR i objazatěľnoj propiski pasportov“.
Dostupné z http://docs.cntd.ru/document/901958829 (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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by držitel pasu tuto část nařízení nedodržel a v pasportizovaném regionu pobýval bez
propisky, hrozila mu v případě odhalení pokuta do výše 100 rublů. Opakované porušení
pravidel pak s sebou neslo trestní odpovědnost.
Princip distribuce pasů a jejich následné registrace, v původním nařízení popsaný jen
ve velmi obecné rovině, upřesnily v průběhu následujících čtyř měsíců další dva dokumenty.
Prvním z nich byla vládní instrukce ze 14. ledna 1933, určující pravidla pasportizace
v Moskvě, Leningradu, Charkovu a v zónách, k těmto městům přilehlých — v případě
prvních dvou jmenovaných měst se jednalo o pásmo široké sto kilometrů, v případě Charkova
o pásmo padesátikilometrové. Pasportizace těchto oblastí měla být podle zmíněné instrukce
dokončena do poloviny dubna. Konečný termín pro registraci pasů byl pak stanoven na 1.
května.93 Druhým důležitým dokumentem, který specifikoval a rozváděl prosincové nařízení,
bylo ustanovení (postanovlenije) Sovnarkomu z 28. dubna 1933 nazvané „O vydávání pasů
občanům Svazu SSR na území Svazu SSR.“94 Hned v prvním bodě ustanovení byl
typologicky vymezen okruh prostranství a objektů, s jejichž pasportizací se počítalo. Tento
výčet přitom šel částečně nad rámec původního nařízení. Kromě měst, dělnických kolonií,
sovchozů, dopravních podniků a novostaveb počítal nový dokument také s pasportizací všech
průmyslových podniků, obcí, v nichž se nacházely Strojní a traktorové stanice a rovněž všech
obcí, které se nacházely ve stokilometrovém bezpečnostním pásmu podél západní hranice
státu.
V době vydání prvního nařízení o pasech, tedy na konci roku 1932, počítal režim
s tím, že se pasový systém podaří zavést na území celého Sovětského svazu během dvanácti
měsíců. Přednost v distribuci pasů přitom měly dostat Moskva, Leningrad, Charkov, Kyjev,
Minsk, Rostov na Donu a Vladivostok.95 Pasportizace těchto prioritních měst měla začít
prakticky okamžitě – v Moskvě, Leningradu a Charkově byl začátek akce plánován nejpozději
na období mezi 10. a 12. lednem. Kvůli mnoha technickým nedostatkům se ale pasportizace
už na samém začátku dostala do časového skluzu. Sovnarkom proto ještě v průběhu ledna
posunul předpokládaný termín dokončení distribuce pasů a jejich registrace v prioritních
městech a zónách přibližně o měsíc a půl.96 Počáteční problémy, především nedostatek
proškolených kádrů pro nově formovanou pasovou byrokracii, se nicméně podařilo vyřešit
SSSR. Sovět narodnych komissarov SSSR. Postanovlenije ot 14 janvarja 1933 goda No 43 „Ob utveržděnii
instrukcii o vydače pasportov“. Dostupné z http://istmat.info/node/35525 (zkontrolováno 5. 12. 2017).
94
SSSR. Sovět narodnych komissarov SSSR. Postanovlenije ot 28 aprelja 1933 g. N 861 „O vydače graždanam
Sojuza SSR pasportov na territorii Sojuza SSR“. Dostupné z http://homlib.com/read/dokumenty-19331937/1933-04-28-o-vydache-grajdanam-soyuza-ssr-pasportov-na-territorii-soyuza-ssr (zkontrolováno 5. 12.
2017).
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během několika týdnů. Pasportizace upřednostněných měst se tak mohla rozjet na plné
obrátky. Jako první vždy dostávali nové průkazy dělníci největších a nejdůležitějších
průmyslových podniků.97 Vzápětí po zaměstnancích klíčových továren pak přišel na řadu
zbytek populace. Začátkem března tisk informoval, že v hlavním městě Moskvě již získalo
pasy více než 400 tisíc lidí. Počet pasů rozdaných v přilehlé zóně dosáhl jen k polovině února
126 tisíc a ke 20. březnu se přiblížil ke třičtvrtě milionu.
K Moskvě, Leningradu a Charkovu (spolu s přilehlými zónami), jejichž přednostní
pasportizaci upravovala instrukce ze 14.1., byla v průběhu prvních měsíců roku 1933
přiřazena celá řada dalších měst a regionů. V únoru rozhodl Sovnarkom o zahájení distribuce
pasů v Kuzněcku, Stalingradu, Baku, Gorkém-Sormovu a Magnitogorsku. 11. března se
rozběhla pasportizace města Stalinsk. Zaměstnanci hlavních průmyslových závodů Minsku
měli podle Pravdy pasy obdržet na začátku dubna a první obyvatelé Sverdlovsku 11. května.
Ve stejné době už probíhalo zavádění systému ve stokilometrové zóně podél běloruské
hranice. Celkově byla pasportizace území Sovětského svazu rozvržena do tří etap,98 přičemž
probíhala převážně od centra směrem k periferiím. Někdy ovšem musel režim na doporučení
NKVD udělat výjimku. Jednou z odchylek od původního harmonogramu byla například
pasportizace ostrova Sachalin, o jejímž zahájení rozhodlo Politbyro ÚV v polovině srpna
1933.99 Ve stejné době – sice v souladu s původními plány, ale přesto se zjevným zpožděním
– zahájily bezpečnostní orgány intenzivní kampaň namířenou k pasportizaci strategicky
nejvýznamnějších železničních koridorů. Výjimečnost této operace, která se nakonec protáhla
do února 1934, spočívala v tom, že její provedení neměla na rozdíl od jiných prostranství
SSSR na starosti milice, ale přímo OGPU. Dělnicko-rolnická milice totiž v roce 1933 neměla
na železnicích vlastní pobočky.100
Původní plány na dokončení pasportizace celého území SSSR v průběhu jednoho roku
se ukázaly jako nerealistické. Vzhledem k tomu, že distribuce pasů a jejich registrace

V Charkově byly například první pasy určené nejlepším udarnikům místního lokomotivního závodu (ChPZ)
Kominterna, v Moskvě mimo jiné dělníkům na závodech Oržonikidzeho, Krasnaja roza nebo Manometr.
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SSSR. Postanovlenije Sověta narodnych komissarov SSSR (Utveržděno Politbjuro 17 marta 1933). Priloženije
No 11 k p. 67/49 pr. PB No 133 „Ob očerednosti i srokach vveděnija pasportnoj sistěmy na territorii Sojuza
SSR“. Dostupné z http://istmat.info/node/58727 (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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Primárním důvodem pro zavedení pasového systému na Sachalinu a následné operace namířené k přesídlení
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ropnými koncesemi, které na severu ostrova vlastnilo Japonsko. Tarasov, A. Ju. Pasportnaja sistěma i
pasportnyj režim v Sovetskom gosudarstve v 30-je gg. XX v. Moskva, 2005. Disertační práce. Moskovskij
universitět MVD Rossii, 96. Dostupné z http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/102090.html (zkontrolováno 5. 12.
2017).
100
Tarasov, Pasportnaja sistěma, 83. Železniční milice (vytvořená v rámci NKVD) existovala od února 1919 do
prosince 1921 . Znovu pak byla vytvořena až v roce 1937.
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probíhaly v podstatě paralelně s formováním potřebné byrokracie101 a že v některých částech
země (jako v případě výše zmíněných železničních tratí) vůbec nemohly být administrativní
kapacity zakládány na bázi milice, ale vyžadovaly částečnou reorganizaci OGPU, těžko ze
zpětného pohledu označit zpoždění celé kampaně za překvapivé. Hlavní část pasportizace, tak
jak byla rozplánována na přelomu let 1932/1933, se podařilo dokončit k prosinci roku 1936.
O tom, že převážná část kampaně byla v té době úspěšně zakončena, svědčí mimo jiné přesun
zodpovědnosti za udržování pasového systému z beder Hlavní správy dělnicko-rolnické
milice (GU RKM NKVD) do kompetencí Oddílu vnější služby (lépe známého pod pozdějším
označením Oddíl / Správa veřejného pořádku).102 Pokud od této doby docházelo k šíření
pasového systému do dosud nepasportizovaných regionů, dělo se tak buď v rámci jistého
„zaplňování mezer“, anebo v důsledku územní expanze Sovětského svazu. Jako příklad
posledně jmenované praxe lze uvést zřízení pasového systému v anektované Besarábii a
Severní Bukovině ve druhé polovině roku 1940103 nebo ve vybraných částech Litvy, Lotyšska
a Estonska na jaře 1941.104

1.1.2 Režimní oblasti
Podstatnější změnu pasového systému, než bylo jeho geografické rozšiřování,
představovala od druhé poloviny 30. let jeho vnitřní diverzifikace. Systém vnitřních pasů již
na samém počátku vytvořil pevnou linii rozdělující teritorium Sovětského svazu na dvě
nerovnocenné části. Nové průkazy totožnosti byly určené výlučně pro obyvatele vybraných,
zpravidla ekonomicky, politicky či jinak strategicky významných prostranství. V ustanovení o
vydávání pasů z dubna 1933 (konkrétně v článku 2) se jednoznačně uvádělo, že „[o]bčané,
trvale žijící ve venkovských oblastech [...] pasy nedostávají.“105 V pasovém systému SSSR
tak byla, zjednodušeně řečeno, od začátku zakotvena dichotomie města – venkov. Občané,
Strukturu pasových oddílů v rámci oblastních správ milice a pasových oddělení či kanceláří (pasportnyje
stoly) na úrovni miličních oddělení ve městech a rajónech definovalo usnesení o vydávání pasů z 28. dubna.
SSSR. Sovět narodnych komissarov SSSR. Postanovlenije ot 28 aprelja 1933 g. N 861 „O vydače graždanam
Sojuza SSR pasportov na territorii Sojuza SSR“. Dostupné z http://homlib.com/read/dokumenty-19331937/1933-04-28-o-vydache-grajdanam-soyuza-ssr-pasportov-na-territorii-soyuza-ssr (zkontrolováno 5. 12.
2017). Ve velkých městech současně docházelo k zakládání tzv. adresnych bjuro. Matthews, Mervyn. Passport
Society: Controlling Movement in Russia and the USSR. Westview, 1993, 29.
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kteří v pasportizovaných oblastech pobývali bez pasu, anebo s pasem, ale bez povinné
propisky, se vystavovali hrozbě pokuty ve výši až 100 rublů nebo deportace milicí za hranice
regionu. V případě opakovaného porušení pravidel již podléhali trestní odpovědnosti. Jednou
z mála kategorií obyvatel, na něž se popsané sankce nevztahovaly, byli sezónní pracovníci.
Těm pro legální pobyt v oblastech se zavedeným pasovým systémem stačilo potvrzení milice
z oblasti, v níž měli registrované trvalé bydliště. Až potud byla pravidla pasového systému
zcela transparentní a plně publikovaná v sovětském tisku.106
Bezpečnostní orgány ale ve skutečnosti nerozlišovaly oblasti pouze podle toho, zda
v nich existoval pasový systém či nikoli. Regiony, které podléhaly pasportizaci, se na základě
utajených kritérií dále dělily na tzv. režimní a nerežimní. Klíčový rozdíl mezi nimi spočíval
v tom, že zatímco v nerežimních oblastech byly pasy vydávány a registrovány prakticky bez
překážek, v oblastech klasifikovaných jako režimní byl přístup milice k distribuci pasů a
udělování propisky mnohem restriktivnější. Pobyt v režimních zónách, mezi něž od začátku
patřila Moskva, Leningrad, Charkov, k nim přiléhající pásma a stejně tak bezpečnostní pásma
v blízkosti západních hranic státu, byl znemožněn všem občanům, které NKVD chápala jako
sociálně či politicky nežádoucí. Přesný výčet kategorií nežádoucích osob obsahovala výše
zmíněná instrukce ze 14. ledna 1933 – nikoli ovšem její oficiální, publikovaná část, ale část
tajná, adresovaná výhradně místním orgánům milice.107
Nároku na pobyt v režimních oblastech byly v souladu s tajnou částí instrukce
zbaveny následující kategorie obyvatel: osoby nezapojené do výroby či práce v institucích a
školách, a neúčastnící se žádné další formy společensky prospěšné činnosti (s výjimkou
invalidů a důchodců); kulaci a rozkulačené osoby, které utekly z venkova, i když jsou
zaměstnány v podnicích nebo se nacházejí na službě v sovětských institucích; „přeběhlíci
zpoza hranice“, tj. osoby samovolně překročivší sovětské hranice; osoby, které přišly z jiných
měst nebo z venkova po 1. lednu 1931, bez formálního pozvání k práci v práci nebo podniku,
jestliže v současnosti nemají jasně určenou práci nebo jestliže sice pracují v institucích či
podnicích, ale jedná se o zjevné fluktuanty (letuny) anebo osoby [v minulosti] propuštěné za
„dezorganizaci výroby“; tzv. lišency, čili osoby zbavené volebního práva; bývalí trestanci a
vysídlenci; a nakonec rodinní příslušníci osob všech výše zmíněných kategorií.108
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Na základě lednové instrukce z roku 1933 se tedy sovětský pasový systém vnitřně
rozdělil na dvě asymetrické větve. Jednu větev reprezentovaly oblasti se zavedeným pasovým
režimem, druhou pak oblasti nerežimní, čili pasportizované podle všeobecně platných nařízení
a pravidel. Jak již bylo řečeno, všechny regiony, jichž se týkala první vlna pasportizace na
začátku roku 1933, byly definovány jako režimní. V průběhu několika měsíců se pak
pasportizace území SSSR rozdělila do dvou kolejí. Dubnové ustanovení o vydávání pasů se
sice vztahovalo na celé teritorium SSSR, ale zároveň (v bodě 10) obsahovalo seznam 25
měst109 (k nimž patřilo také stokilometrové pásmo podél západních hranic státu), v nichž měly
být pasy distribuovány „na stejných základech jako v Moskvě, Leningradu a Charkově, ve
stokilometrovém pásmu okolo Moskvy a Leningradu a v padesátikilometrovém pásmu okolo
Charkova.“ Jinými slovy, na vyjmenovaných 25 měst se měla vztahovat i tajná část lednové
instrukce. Města se tak stávala režimními oblastmi. Ustanovení určovalo, že lidé, jimž bude
v jednom z vyjmenovaných měst nebo v některé ze zmíněných zón odepřeno vydání pasu,
případně udělení propisky, musejí jednak dotyčné prostranství opustit nejpozději do deseti
dnů a jednak ztrácejí právo na pobyt ve všech ostatních jmenovaných regionech, jakož i
v Moskvě, Leningradu a Charkově včetně přilehlých zón. Zákaz pobytu v jedné režimní
oblasti tedy pro člověka automaticky znamenal zákaz pobytu ve všech režimních oblastech
bez rozdílu.
Zavedení pasového režimu mělo za následek dalekosáhlé změny v populační a sociální
geografii SSSR. Bezprostředním důsledkem zařazení určitého města nebo zóny na seznam
režimních oblastí se stal masivní přesun obyvatelstva mimo administrativní hranice regionu.
Migrace z režimních do nerežimních oblastí přitom mívala různé formy, a to v závislosti na
míře policejního nátlaku. Jednu část migrantů tvořili lidé, které milice na základě porušení či
opakovaného porušování pasových předpisů přímo deportovala. Další skupinu představovali
ti, kteří od milice obdrželi oznámení o zamítnutí žádosti o vydání pasu či jeho registraci a
uposlechli výzvu k opuštění regionu ve stanovené časové lhůtě – v případě nevydání pasu se
jednalo o deset dní, v případě neudělení propisky o pouhých 24 hodin. Vedle těchto dvou
skupin, jejichž přesun za hranice režimní zóny lze bezpochyby chápat jako formu nucené
nebo přinejmenším „přímo vynucené“ migrace, existovala ovšem také kategorie občanů, kteří

Kyjev, Oděsa, Minsk, Rostov na Donu, Stalingrad (Volgograd), Stalinsk (Novokuzněck), Baku, Gorkij
(Nižnyj Novgorod), Sormov, Magnitogorsk, Čeljabinsk, Groznyj, Sevastopol, Stalino (Doněck), Perm,
Dněpropetrovsk, Sverdlovsk, Chabarovsk, Nikolsk-Ussurijsk, Spassk, Blagoveščensk, Anžero-Sudžensk,
Prokopevsk a Leninsk.
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vůbec nemuseli přijít do kontaktů s milicí a režimní zónu opustili dobrovolně – již předem
totiž očekávali, že jim pas nebo propiska budou policejními orgány odepřeny.110
Ať již byly důvody k opuštění režimních oblastí jakékoliv, pro oblasti bez režimního
statusu znamenal náhlý příliv nových migrantů, mírně řečeno, velmi vážný problém. Řada
nerežimních měst, rajónů, oblastí či jiných administrativních celků byla záhy po zavedení
pasového systému a instituce pasového režimu doslova zahlcena lidmi, které bezpečnostní
orgány považovaly za nežádoucí a/nebo společensky nebezpečné. Mohlo se přitom jednat jak
o obyčejné zločince, případně jiné společensky marginální živly (tuláci, žebráci, prostitutky,
bezprizorné děti), tak o osoby, jež NKVD definovala jako potenciálně nebezpečné
„antisovětské elementy.“ Patrně nejzávažnější hrozbu představovala koncentrace lidí
vytlačených z režimních měst a zón na Urale a na Západní Sibiři, tedy v té části SSSR, kam
pasportizace postoupila relativně nejpozději.111 V menší či větší míře se ale s náporem
nežádoucích osob musely vypořádat v podstatě všechny nerežimní oblasti, které měly nově
příchozím co nabídnout, to znamená v první řadě oblasti s určitou mírou urbanizace a
průmyslového rozvoje. Svou roli samozřejmě sehrála také geografická poloha dané nerežimní
oblasti – čím blíže k režimní zóně se nacházela, tím větší podíl migrantů v ní hledal útočiště.
V nejhorší pozici se tak nevyhnutelně ocitly regiony, jež byly z více stran obklopeny městy a
zónami s režimním statusem a jež tedy obrazně řečeno tvořily jakési nerežimní „ostrovy“
uprostřed “režimního moře“.
Reakce postižených regionů na sebe nenechala dlouho čekat. Sovnarkom byl od roku
1933 doslova bombardován žádostmi místních a regionálních správ o přidělení režimního
statusu. Většina žádostí mívala velice podobný, až šablonovitý ráz. Představitelé nerežimních
regionů, typicky předsedové oblastních stranických výborů nebo jejich zástupci, v nich
nejprve obšírným způsobem popsali mimořádný strategický význam svého území, nebo
přesněji průmyslových podniků a vůbec ekonomické infrastruktury, jež se na tomto území
nacházela. Mezi hlavními důvody pro zavedení pasového režimu v dotyčném regionu se ve
většině případů uváděla přítomnost velkých průmyslových závodů celosvazového nebo, jak
zněla často používaná fráze, „celosvětového“ významu, důležitých dopravních uzlů, ale také
vojenských objektů jako například kasáren, specializovaných učilišť nebo muničních skladů.
Klíčový argument pro přidělení režimního statusu pak spočíval v údajném akutním ohrožení
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výše popsané infrastruktury ze strany nejrůznějších nežádoucích živlů počínaje obyčejnými
kriminálníky a konče nepřáteli revoluce.
Pro ilustraci je možné uvést několik úryvků ze žádosti, kterou Sovnarkom112 obdržel
v květnu 1938 od administrativy Orlovské oblasti. Autor žádosti, v tomto případě předseda
oblastního orgbyra jejím prostřednictvím usiloval o rozšíření pasového režimu na města Orel,
Brjansk, Oržonikidzegrad (Bežica) a Karačev. Po obligátním podrobném výčtu hlavních
průmyslových podniků získává text otevřeně poplašný charakter. Vyjmenované závody se
podle znění dokumentu staly „předmětem zvýšené pozornosti vnitřní kontrarevoluce a cizích
rozvědek.“ V diskutovaných městech byla údajně odhalena „nebezpečná antisovětská,
špiónská, záškodnická, pravicově-trockistická a esersko-menševická uskupení.“ Žádost je
kromě toho zdůvodněna i mimořádně vysokou zločinností, respektive koncentrací osob
páchajících trestnou činnost (ugolovnogo či prestupnogo elementa). Příčinu nastálé situace
spatřovaly místní orgány právě v nešťastné geografické poloze Orlovské oblasti. V jejím okolí
se v té době nacházela celá řada měst a regionů s již zavedeným pasovým režimem (Moskva,
Tula, Kyjev, Charkov, Voroněž, Smolensk) a právě Orlovská oblast se stala spádovým
územím pro kriminální živly, které byly z těchto míst vysídleny.113
Spolehlivý údaj o tom, kolika podobným žádostem Sovnarkom vyhověl a kolik jich
naopak zamítnul, bohužel není k dispozici. Dostupné prameny poskytují v tomto ohledu
smíšený obrázek. Zatímco uvedenou žádost týkající se Orlovské oblasti Sovnarkom posoudil
jako opodstatněnou a v dotyčných městech nechal pasový režim zavést ještě v průběhu roku
1938, jiné, na první pohled prakticky totožné žádosti zůstaly ve stejné době nevyslyšeny. Jako
příklad města, kterému byl režimní status odepřen, je možné uvést Ufu, hlavní město
Baškirské ASSR.114 Žádost rostovského obkomu o zřízení režimu ve městě Taganrog z června
1938 nebyla pro změnu ani schválena, ani výslovně zamítnuta – NKVD její posouzení
odložila na později.115
Přesný poměr mezi odsouhlasenými a zamítnutými žádostmi nicméně není z hlediska
celkového vývoje pasového systému zas až tak podstatný. Mnohem podstatnějším údajem je
v tomto směru absolutní počet režimních oblastí a především tempo jeho navyšování.
Z původních tří se počet režimních měst (nepočítaje režimní pásma) jen do dubna 1933
rozrostl na 28. Okolo poloviny 30. let sice režimních měst přibylo relativně málo (mezi jinými
Adresáty žádostí bývali kromě předsedy Sovnarkomu (Molotov) také generální tajemník komunistické strany
(Stalin) a lidový komisař vnitra (postupně Jagoda, Ježov, Berija).
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Soči 1934, Gagry 1935, Záporoží 1935)116, ale koncem dekády jejich seznam znovu prudce
narostl. Jen v roce 1938 Sovnarkom přiznal ceněný status nejméně 17 novým městům a
rajónům po celém území SSSR od Ukrajiny (vybrané rajóny Černigovské oblasti) přes jižní
Kavkaz

(Jerevan)

a

Střední

Asii

(Stalinabad

–

Dušanbe,

Taškent

a

přilehlá

padesátikilometrová zóna) až po Západní i Východní Sibiř (Novosibirsk, Krasnojarsk,
Irkutsk).117 Během posledních předválečných let pak počet režimních teritorií rostl v podstatě
geometricky. V létě 1940 v SSSR disponovalo režimním statusem už 175 měst a 460
rajónů.118
Z pohledu NKVD byl nárůst počtu režimních území až příliš rychlý. Hromadné
přidělování režimního statusu z pohledu bezpečnostních orgánů podkopávalo smysl celého
systému a ochromovalo jeho funkčnost. Nejpozději v polovině roku 1938 dospělo vedení
NKVD k závěru, že duální struktura pasového systému, tedy rozdělení pasportizovaných
teritorií na režimní a nerežimní, již nadále neodpovídá aktuálním potřebám státu a
nedostatečně reflektuje aktuální hrozby.

1.1.3 Režim první a druhé kategorie
27. července 1938 vydalo vedení NKVD oběžník s názvem „O principech provádění
pasového režimu v režimních oblastech.“ V dokumentu se uvádělo, že Hlavní správa milice
připravila projekt nového nařízení o pasech, které by mělo nahradit stávající a v jistých
ohledech zastaralé nařízení z roku 1932. Hlavní inovací nového nařízení mělo být podle znění
oběžníku to, že „režimní oblasti budou rozděleny do několika kategorií v závislosti na jejich
ekonomickém, politickém a obranném významu.“ Tomuto rozdělení pak budou odpovídat i
omezení týkající se vstupu do daných oblastí a pobytu v nich. Vedení NKVD v souvislosti s
tím konstatovalo, že „uplatňování existujících pasových omezení [...] ve všech režimních
oblastech rovnou měrou a beze zbytku není nezbytné.“ Důsledná implementace stávajících
omezení měla být od nynějška praktikována pouze v Moskvě, Leningradu, Kyjevě, Charkově,
Baku, Soči, v uskupení lázeňských měst Mineraľnyje vody, ve stokilometrovém pásmu okolo
Moskvy a

Leningradu, padesátikilometrovém

pásmu

okolo

Kyjeva a Charkova,

Počet pasů vydaných v režimních a nerežimních městech, případně pásmech, byl ale téměř stejný, protože
převážnou část teritorií s režimním statusem tvořila nejlidnatější města SSSR. Ve zprávě NKVD ze srpna 1934
se uvádí, že na územích se zavedeným režimem zatím pasy získalo těsně přes 12 milionů lidí a na územích bez
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v pohraničním

pásmu

podél

západní

hranice, v pohraničních

pásmech

Arménské,

Ázerbajdžánské, Uzbecké a Tádžické SSR, v zakázaných119 a pohraničních pásmech
Ukrajinské SSR a nakonec v několika vybraných regionech Východní Sibiře a Dálného
východu. Ve všech ostatních režimních oblastech měla být pravidla pro pobyt a vstup
uplatňována méně rigorózně.120
Dvoukolejný princip, podle kterého stalinský systém vnitřních pasů fungoval od svého
založení, byl tímto způsobem znovu rozvětven. Na jedné úrovni i nadále existovala jasná
hranice mezi pasportizovanými městy a nepasportizovaným venkovem. Venkovské oblasti,
jež spadaly pod pasový systém kvůli blízkosti státních hranic nebo některých velkých měst,
stále představovaly pouze výjimku z pravidla. Na další úrovni, a to v rovině pasportizovaných
území, se nacházela linie oddělující režimní oblasti od nerežimních. Výše citovaný oběžník
pak vnesl rozdvojení i na samotnou úroveň teritorií s režimním statusem.
Po určitý čas bylo rozlišení mezi zvláště významnými a „obyčejnými“ režimními
teritorii neformální, tzn. směrodatné pro činnost milice, ale nestvrzené žádnou normou na
úrovni Rady ministrů nebo vrcholných orgánů VKP (b). Formálně došlo k jeho zavedení
v září roku 1940, kdy Sovnarkom schválil nové ustanovení o pasech. Jeho přijetím skončila
platnost původního usnesení z roku 1932, stejně jako Instrukce o vydávání pasů z ledna 1933
včetně všech následných doplnění a úprav. Nové usnesení obsahovalo celkem 55 článků
rozdělených do pěti částí. Oficiální, publikovaná verze dokumentu nicméně končila třetí částí
v bodě 35. Zbývající část – samozřejmě právě ta, ve které byla podrobně popsána pravidla
platná pro režimní oblasti – byla tajná. Podstata změn režimního systému spočívala v
rozdělení režimních oblastí na dvě kategorie. Do první, prioritní kategorie spadaly zakázané
zóny a pohraniční pásmo podél celé hranice SSSR, Moskva a Moskevská oblast, Leningrad a
přilehlé stokilometrové pásmo, Kyjev a okolní pásmo o šířce 50 kilometrů, města Baku,
Bělostok, Grodno, Lvov, Sevastopol (včetně přilehlého rajónu), Murmansk, Soči (plus rajón),
Gagry a skupina měst v regionu Mineralnyje vody. Všechna ostatní režimní města121 náležela
do druhé kategorie. Pobyt na území těchto měst byl sice zakázán pro široké spektrum
Zakázané zóny a zakázané rajóny byly vytvářeny od roku 1937 na základě zvláštního usnesení ÚVV SSSR.
Rozkládaly se v okolí skladů Lidového komisariátu obrany a Lidového komisariátu vnitra (NKVD). Formálním
hlavním důvodem vytvoření zakázaných zón a rajónů bylo zvýšení požární bezpečnosti. Kromě toho měl ale
nový status za cíl omezit na vybraná území fyzický přístup civilního obyvatelstva. V zakázaných rajónech
nesměli žít především občané soudně zbavení volebního práva ani občané cizích států. Vedle toho bylo možné
v každé ze zón a v každém rajónu zavést dodatečná omezení pohybu osob. Území se „zakázaným“ statusem se
stala předobrazem tzv. zavřených měst (Zakrytyje administrativno-territoriaľnyje obrazovanija - ZATO), která se
v SSSR objevila v 50. letech. Zapretnaja zona. Peterburgskij pravovoj portal [online].17. 3. 2010. Dostupné z
http://ppt.ru/news/77319 (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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GARF, f. 9401, op. 12c, d. 233, t. 1, l. 472.
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Počet měst ve druhé kategorii dosáhl „jen“ 68 a seznam režimních rajónů byl seškrtán pouze na šest.
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„nežádoucích“ osob, ale kritéria pro udělení propisky zde přesto byla nastavena o poznání
mírněji, než v případě režimních měst první kategorie.122 Geograficky vzato bylo tedy
důsledné, maximálně restriktivní uplatňování pasového režimu omezeno téměř výhradně (s
důležitou výjimkou pohraničního pásma) na evropskou část SSSR, a v jejím rámci pak
zejména v těsné blízkosti západních a jižních hranic.
Výsledky pokusu o zefektivnění pasového režimu však neměly dlouhého trvání.
Omezení celkového počtu režimních měst, stejně jako jejich více či méně racionální rozdělení
do dvou kategorií, fakticky vzalo za své okamžikem německého útoku na SSSR. Během
pouhých šesti měsíců od zahájení nacistické invaze z 22. června 1941 se v podstatě celé jádro
komplexu režimních měst a oblastí ocitlo za frontovou linií. Převážnou část Pobaltí a
Běloruska, stejně jako Moldavsko a západní oblasti Ukrajiny, se silám Osy podařilo dobýt již
v průběhu června a července. Koncem roku 1941 probíhala sovětsko-německá frontová linie
přibližně po ose Leningrad, Demjansk, Kalinin, Moskva, Tula, Charkov, Stalino (Doněck).
Na okupovaných územích se kromě dvou pětin předválečné sovětské populace (78 milionů
obyvatel) ocitla také převážná část průmyslových i zemědělských kapacit státu. Zvláště
citelná byla zejména ztráta zhruba 300 podniků obranného průmyslu, strategicky významných
těžebních pánví, desítek závodů na zpracování kovových rud a dalších nerostných surovin a
stejně tak i elektráren a železničních tratí.

1.1.4 Vývoj pasového systému za války
Nacistická invaze a následný posun fronty hluboko do sovětského vnitrozemí přinesly
z hlediska evoluce pasového systému dvě důležité změny. V první řadě došlo k rychlé
geografické expanzi celého systému směrem na východ. Tento proces probíhal víceméně
paralelně s přemístěním klíčových průmyslových objektů do oblasti Uralu, Západní Sibiře a
na další území ve východní části země. Druhá zásadní změna měla kvalitativní charakter a
souvisela s tím, jak byl pasový systém, řečí sovětských policejních orgánů, „prováděn.“
Nacistický vpád postavil sovětské bezpečnostní orgány před zcela nové úkoly, zásadně
odlišné od těch, které v SSSR existovaly v předválečném období. Sociální kontrola, jíž byl
pasový systém nedílnou součástí, se vzápětí po vypuknutí války stala jednou z absolutních
priorit sovětského režimu. Nemůže být proto překvapivé, že pasový systém nebo přesněji
systém registrace pasů byl od prvních měsíců války implementován mnohem důrazněji než ve
30. letech. Oproti dřívějšímu období získala kontrola mobility obyvatelstva mezi lety 1941 a
Pro přibližnou představu: zatímco u druhé kategorie byla omezení propisky popsána na sedmi řádcích, u první
kategorie zabral výčet nepřípustných provinění přes půl stránky.
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1945 nesrovnatelně větší význam. Bezpečnostní orgány se v rámci provádění pasového
systému zaměřily na nové, dosud neexistující kategorie nepřátel a za porušení pravidel
registrace uplatňovaly přísnější sankce.
Jak již bylo řečeno, geografie pasového systému se v průběhu války měnila souběžně
s ekonomickou nebo přesněji populační a ekonomickou geografií SSSR jako celku. Ve druhé
polovině roku 1941 přišel Sovětský svaz o většinu měst a oblastí spadajících do první režimní
kategorie. Počet teritorií s režimních statusem nicméně neklesal tak rychle, jak by mohl
napovídat pohled na posun frontových linií. Důvodem byl fakt, že zatímco v západní části
SSSR byla režimní města pohlcována nepřátelskými armádami, na východ od Moskvy jejich
počet naopak rychle narůstal. Režimní status, ať už první nebo druhé kategorie, zde získávala
skoro všechna města, do nichž byly z rozhodnutí ústředních mocenských orgánů (především
nově vytvořené Rady pro evakuaci) přesunuty klíčové průmyslové závody ze západních
oblastí země. Rozsah evakuace byl obrovský. Jen do konce roku 1941 bylo v týlu rozmístěno
122 podniků spadajících pod komisariát leteckého průmyslu, 43 podniků komisariátu
tankového průmyslu, 71 podniků komisariátu výzbroje, 96 podniků komisariátu munice a
další stovky podniků specializovaných jak na vojenskou, tak civilní výrobu. Spolu
s průmyslovými podniky bylo z okupovaných území evakuováno do konce roku 1941
přibližně 12 milionů a celkově za roky 1941-1942 až 17 milionů obyvatel.123
Asi 70 procent velkých průmyslových podniků, evakuovaných do konce roku 1941,
bylo rozmístěno v oblasti Uralu, na Západní Sibiři, v Kazachstánu a ve Střední Asii. Něco
málo přes 200 velkých podniků bylo dále evakuováno do Povolží a necelých 80 podniků
nasměrovaly sovětské orgány do oblasti Východní Sibiře.124 Tím, že se staly cílovou destinací
evakuace, získaly některé z východně situovaných měst a regionů prakticky ze dne na den
obrovský, skutečně celosvazový strategický význam. Bylo proto naprosto logické, že jim
ústřední mocenské orgány (jmenovitě Státní výbor obrany, GKO) z iniciativy NKVD
přisoudily režimní status. Výjimkou přitom nebylo zařazení vybraného města či regionu
nejdříve mezi režimní prostranství druhé kategorie a následně – s další koncentrací strategicky
významných objektů – mezi režimní prostranství kategorie první. Mezi města, která získala
režimní status první kategorie již během prvního roku války, patřily například Sverdlovsk,
Čeljabinsk, Molotov, Gorkij, Stalingrad, Saratov anebo Machačkala. Novosibirsk, který se
Kumaněv, V. A. Vojna i evakuacija v SSSR. 1941-1942 gody. Novaja i novejšaja istorija [online]. 2006, no.
6. Dostupné z http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/EVACO.HTM (zkontrolováno 5. 12.
2017).
124
Těreščenko, Jurij. Istorija Rossii XX – načala XXI vv. AST, 2010, cit. dle WikiČtěnije [online]. Dostupné z
https://history.wikireading.ru/12428; Lieberman, Sanford R. The Evacuation of Industry in the Soviet Union
during World War II. Soviet Studies. 1983, vol. 35, no. 1, s. 90-102.
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v důsledku válečné evakuace proměnil v jedno z klíčových měst sovětského týlu, získal
obdobný status o něco později, konkrétně v listopadu 1942.125
V oblasti vlastní implementace pasového systému ze strany policejních orgánů došlo k
prvním důležitým změnám již v prvních týdnech po německém vpádu. Již 17. července 1941
vydalo vedení NKVD tajný oběžník č. 171, který instruoval republikové narkomy vnitra a
místní bezpečnostní orgány ohledně přístupu k osobám, jež se nacházely v týlu bez patřičných
dokladů. Orgánům milice byla uložena povinnost provést u osob bez platného pasu výslech,
zjistit za jakých okolností o dokument přišly a které úřady jim ztracený doklad původně
vydaly. Získané informace měly být poté pečlivě ověřeny a teprve na základě potvrzení
příslušného oddělení milice v regionu, kde byla dotyčná osoba zaregistrována, jí mohl být
vydán nový pas. V případech, kdy nemohly být získané informace ověřeny s ohledem na
německou okupaci, měl být dané osobě vydán místo pasu jen náhradní průkaz s omezenou
platností (udostoverenije) anebo alespoň potvrzení (spravka), s jehož pomocí bylo možné
získat dočasnou propisku a přihlásit se do zaměstnání.126
Tři týdny po vydání zmíněného oběžníku NKVD schválila Rada ministrů SSSR
zvláštní nařízení, které stanovilo pravidla registrace pro osoby evakuované z příhraničních
zón. Každý, kdo dorazil do místa nového bydliště, bez ohledu na to, zda se stěhoval v rámci
organizovaného kolektivu (což bylo typické například pro kvalifikované dělníky) anebo
nezávisle, byl povinen předložit svůj pas milici nejpozději do 24 hodin. Povolení k propisce
přitom nebylo možné získat jinak než po osobní návštěvě pasového oddělení. Orgány vnitra
se tímto způsobem snažily předejít tomu, aby se v cílových oblastech evakuace legálně
zaregistrovaly „zločinné živly“ na útěku před policií.127 Další opatření namířená k přísnější
kontrole totožnosti následovala v roce 1942. 5. června vydalo vedení NKVD příkaz, jímž byly
na úrovni místních pasových oddělení zavedeny funkce takzvaných „inspektorů-expertů.“
Mezi úkoly těchto inspektorů patřil dohled nad množícími se případy padělání pasů,
prověřování pasů osob, které měly přístup ke zvláště citlivým státním dokumentům anebo
osob zaměstnaných v podnicích či na úřadech v obranném sektoru a dále například dozor nad
řádnou úschovou nevyplněných pasů v úřadovnách milice.128
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1941-1945. Chronika. Muzej goroda Novosibirska [online]. Dostupné z http://www.m-nsk.ru/townhistory/khroniki/57-1941-1945 (zkontrolováno 5. 12. 2017). O vlivu evakuace průmyslu na rozvoj sibiřských
měst též Mote, Victor L. Siberia: Worlds Apart. Westview Press, 1998, 92.
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Záleželo na tom, zda se vyslýchaná osoba mohla prokázat alespoň nějakým průkazem totožnosti, když už ne
pasem. Popov, Pasportnaja sistěma; Istorija FMS Rossii.
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Tamtéž.
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Jakkoli se to může zdát zvláštní, nedbalá úschova pasových formulářů představovala jeden z chronických
problémů pasové administrativy od jejího vzniku na přelomu let 1932/1933 napříč 30. lety i celým obdobím
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Zřejmě nejradikálnější akce na poli identifikace obyvatel a kontroly mobility se
nicméně odehrála už o několik měsíců dříve, na začátku února 1942. Ústřední informační
kancelář129 tehdy na popud GKO provedla na neokupovaných územích souhrnný soupis
evakuovaného obyvatelstva. Vzhledem k tomu, jak chaotická situace v této době panovala na
hlavních dopravních koridorech mezi frontovými liniemi a cílovými oblastmi evakuace,
nemluvě o situaci v samotných místech distribuce evakuovaných podniků a přemístěného
obyvatelstva, se bezpochyby jednalo, slovy G. Kumaněva, o nanejvýš „komplikovanou a
náročnou“ operaci.130 Samotný soupis obyvatelstva samozřejmě nelze pokládat za opatření
přímo namířené k omezení mobility. V každém případě se nicméně jednalo o nezbytný
předpoklad pro to, aby jakákoliv podobná omezení mohla být účinně uplatňována. Právě na
přelomu let 1941 a 1942 totiž ústřední orgány sovětské moci zavedly celou řadu restriktivních
opatření namířených k připoutání vybraných kategorií obyvatel - zejména pracovníků
obranného průmyslu - k místu jejich aktuálního bydliště a zaměstnání (podrobněji o těchto
opatřeních ve druhé části kapitoly). Prakticky současně s prováděním soupisu evakuovaného
obyvatelstva byla ve všech režimních městech první i druhé kategorie, stejně jako ve všech
zakázaných zónách a pohraničních pásmech provedena přeregistrace pasů.131
Kontroly totožnosti a sankce za porušení pravidel registrace měly v různých částech
SSSR odlišnou podobu. Přísnost milice zpravidla rostla přímo úměrně tomu, jak velký
strategický význam byl té které režimní lokalitě přisuzován a jak blízko frontové linii se tato
lokalita nacházela. Mimořádně přísné kontroly totožnosti a mimořádně přísné tresty za
porušení pasových pravidel uplatňovala milice v Moskvě a ještě ve větší míře pak v
obleženém Leningradu. „Jestliže se na Leningrad v době míru vztahovala pravidla přísného
režimu“, uváděla tajná zpráva NKVD o činnosti leningradské milice z října 1943, „vojenská
situace jednoznačně vyžadovala [zavést] v této oblasti zvláštní opatření. Sérií speciálních
ustanovení Vojenské komise132 a rozhodnutí ispolkomu Lensovětu (...) byl přísně omezen
vjezd do Leningradu, zavedena zvýšená odpovědnost za porušení pasového režimu, pravidel

Velké vlastenecké války. Viz např. „Instrukce ohledně příjmu, uschování, evidenci a distribuci formulářů
pasových dokumentů.“ GARF, f. 9415, op. 1, d. 6, l. 2.
129
Ústřední informační kancelář (Centraľnoje spravočnoje bjuro, CSB) byla instituce při Radě pro evakuaci
speciálně vytvořená pro vyhledávání evakuovaných osob (původně především dětí) a poskytování informací o
jejich aktuálním místě bydliště. Podrobně o vzniku a funkci CSB na
http://www.fms.gov.ru/press/news/news_detail.php?ID=67366. (zkontrolováno 19. 9. 2016).
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pereregistracii pasportov u graždan, proživajuščich v režimnych mestnosťjach, zapretnych zonach i pograničnoj
polose Sojuza SSR i naklejke na nich kontroľnych listkov“. Dostupné z
http://www.soldat.ru/doc/gko/text/1320.html (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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Glavnyj vojennyj sovět Krasnoj Armii (GVS KA), existoval do 23. 6. 1941.
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přebývání příslušníků armády v soukromých bytech, zaveden zvláštní princip (propustkový
režim) vstupu do frontové příměstské zóny atd. Vzrostla také role pasového režimu jako
jednoho z nejdůležitějších prostředků prevence kriminality a posílení pořádku ve městě, boje s
dezertérstvím a vyhýbáním se vojenské službě.“
První masivní vlnu kontrol provedla leningradská milice v červenci a srpnu 1941, v
době horečné evakuace města těsně před jeho obklíčením. „Pečlivá filtrace a prověřování“
pak s větší či menší intenzitou pokračovaly do konce blokády v lednu 1944. Svým způsobem
nicméně důsledné „filtrování“ obyvatelstva neustalo ani s koncem války - místní úřady totiž
pasový systém využily také při reevakuaci města v letech 1944-1946.133 Zvláště drastické
metody kontroly však leningradská milice uplatňovala především v době bezprostředního
ohrožení města v letech 1941-1942. Jen do října 1942 tak bylo z města na základě
prověřování totožnosti deportováno přes 30 tisíc údajných zločinců a přes 40 tisíc lidí
označených jako „sociálně cizí“ či „sociálně-parazitické a nežádoucí živly“. Kromě toho
prováděla leningradská milice v prvních dvou letech blokády také rozsáhlé etnické čistky - v
období od června 1941 do října 1942 z města deportovala přes 58 tisíc etnických Finů a
Němců.134
Deportace přitom představovala jen jeden - a rozhodně ne nejpřísnější - typ sankcí,
které byly v obléhaném Leningradu praktikovány. Všudypřítomné policejní kontroly,
prověrky a zátahy vedly mimo jiné k odhalení tisíců osob, vůči kterým byla následně
vznesena obvinění nikoli jen administrativního, ale trestního charakteru. Za první dva roky
války, v průběhu více než 122 tisíc kontrol objektů, odhalila milice podle svých interních
údajů takových lidí přes 1100.135 Je více než pravděpodobné, že z 5360 osob, které
bezpečnostní orgány v Leningradu popravily jen za prvních patnáct měsíců války, 136 tvořili
alespoň část právě lidé pozatýkaní v rámci „preventivních“ prověrek milice.

1.1.5 Poststalinské korekce
Konec druhé světové války nepřinesl z hlediska vývoje sovětského pasového systému
žádný zásadní zlom. Nejen samotný systém vnitřních pasů a propisky, ale vlastně systém
sociální kontroly jako celek zůstaly v období mezi porážkou nacistického Německa a smrtí
Stalina (5. 3. 1953) ve své podstatě nezměněny. Pokud již k nějakým změnám došlo,
133
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nejednalo se zpravidla o nic víc než odvolání mimořádných, čistě „vojenských“ opatření,
jejichž zavedení si vyžádaly první kritické měsíce války. Jako příklad lze uvést zrušení
propustkových režimů v Leningradu a Moskvě, k němuž došlo v roce 1946. Propustkové
režimy válečného období ale stěží představovaly v celém komplexu opatření na omezení
mobility obyvatelstva něco víc než doplněk. Od začátku byly koncipovány jako výjimečné a
dočasné opatření. A co je nejpodstatnější, jejich zrušení vůbec nesouviselo s regulováním
migrace, ale pouze pohybu. Občané SSSR mohli do měst jako Leningrad nebo Moskva
víceméně svobodně cestovat, ale pokud se sem hodlali přestěhovat, naráželi (kromě zoufalého
nedostatku obytných prostor) v lepším případě na stejné, v horším na ještě větší
administrativní bariéry než před válkou.
V oblasti legislativy se na pasovém systému mezi lety 1945 a 1953 nezměnilo takřka
nic. V platnosti zůstávalo nejen samotné nařízení o pasech z roku 1940, ale také všechna
usnesení, jimiž byl od začátku války rozšířen seznam měst a zón s režimním statusem. 137 Co
víc, právě v období pozdního stalinismu zaznamenal komplex režimních prostranství další
geografické rozšíření. Redukce počtu režimních měst, zakotvená v nařízení o pasech z roku
1940, se ukázala jako pouhá odchylka od trendu konce 30. let.
Velmi dobrou představu o tom, jakou podobu měl sovětský režim vnitřních pasů na
konci Stalinovy éry, poskytuje unikátní zpráva, jejímž autorem nebyl nikdo jiný než
dlouholetý šéf tajné policie Lavrentij Berija. Okolnosti vzniku tohoto dokumentu zaslouží
alespoň stručné objasnění. Krátce po Stalinově smrti se Berija stal jedním ze členů
triumvirátu, který se fakticky stal centrem politické moci v zemi. Zbývajícími členy této úzké
skupiny byli Georgij Malenkov jakožto předseda Rady ministrů a Nikita Chruščov, který
stanul v čele stranického sekretariátu. Už v prvních týdnech po smrti Stalina došlo ve vnitřní
(a záhy také v zahraniční) politice SSSR k několika podstatným posunům. V první řadě byly
odstraněny nejhorší excesy stalinského teroru. 27. března vydalo Prezidium ÚV KSSS dekret
„O amnestii“, na jehož základě byla propuštěna více než třetina z přibližně 2,5 milionu vězňů
GULAGu. Byla ukončena aféra spojená s takzvaným „spiknutím lékařů“ a došlo k zastavení
nebo zpětnému přezkoumání dalších politicky motivovaných afér a procesů posledních let
(Leningradská aféra, Mingrelské spiknutí a mnoho dalších).138
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Ústřední postavou většiny těchto změn se stal právě Lavrentij Berija. Zpočátku měly
jím iniciované reformy mezi ostatními členy nejužšího vedení téměř bezvýhradnou podporu.
Postupem času se ale pohled dalších členů Prezidia a jmenovitě především Chruščova změnil.
Nešlo jen o to, že Berija podstatně zvětšil moc vlády na úkor komunistické strany. Chruščova
znepokojovala také posílená role bezpečnostního aparátu, který Berija beze zbytku
kontroloval. Jakmile Chruščov vycítil, že aktivity tajné policie ohrožují nejen jeho vlastní
pozici v nejužším vedení, ale také jeho osobní bezpečnost, začal tajně agitovat za Berijovo
zatčení. Postupně na svou stranu získal Molotova, Malenkova a Bulganina. 26. června 1953
byl Berija za přispění vrchního velení armády zatčen, uvězněn a o šest měsíců později tajně
odsouzen a popraven.139
Těsně před svým zatčením, konkrétně 13. května 1953, předložil Berija Radě ministrů
a stranickému Prezidiu projekt nařízení s názvem „O snížení počtu režimních prostranství a
pasových omezení.“ V přiložené zprávě (zapisce) Berija konstatoval:
„Nařízením ÚVV SSSR a Rady ministrů SSSR vydaným v roce 1933 byla s cílem
vyčištění Moskvy, Leningradu a Charkova od osob nespojených s výrobou a
nevykonávajících veřejně prospěšnou činnost, a také od kulackých, zločineckých a dalších
živlů, zavedena pasová omezení. V následujících letech bylo na základě žádostí krajových a
oblastních stranických i sovětských orgánů [...] množství režimních prostranství a obcí
podstatně rozšířeno. V současnosti se pasová omezení vztahují na 340 režimních měst, oblastí
[mestnostej], železničních uzlů a rovněž na příhraniční zónu podél celé hranice státu o šířce
15-200 km, a na Dálném východě až 500 i více km. Zakarpatská, Kaliningradská a
Sachalinská oblast, Přímořský a Chabarovský kraj včetně Kamčatky, jsou přitom celé
prohlášeny za režimní regiony. Při pohledu na mapu SSSR je tedy patrné, že se celá země
hemží [vsja strana pestrit] režimními městy a různými zakázanými zónami, kde nesmí žít lidé
s trestním záznamem a [osoby] jež si odpykaly tresty.“140
V následující pasáži Berija popsal princip pasových omezení pro osvobozené trestance
podrobněji. Jeho argumenty pro zrušení platných omezení přitom měly jak humanitární, tak i
bezpečnostní a ekonomický charakter. Existence rozsáhlých pasových omezení podle
Berijových slov vedla nejen ke „strádání“ samotných propuštěných, ale také jejich rodin,
které v důsledku omezení „živoří“ a „zažívají materiální nouzi.“ „Režimní zóna podél hranic
SSSR, která se zejména na Dálném východě rozprostírá na stovky kilometrů,“ pokračuje text
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zprávy, „nemá pro ochranu hranice praktický význam. Režim a pasová omezení zavedená v
těchto oblastech navíc brzdí jejich ekonomický rozvoj. Stávající omezení svobody pohybu a
[výběru místa] bydliště vyvolávají na straně občanů oprávněné stížnosti a nespokojenost.“141
Návrh Beriji ohledně pasových omezení byl poměrně přímočarý: „Ministerstvo vnitra
SSSR považuje za nezbytné: zrušit existující pasová omezení ve městech a oblastech
Sovětského svazu, a rovněž režimní zónu podél hranice SSSR, jakožto nadbytečné; Občanům,
v jejichž pasech se nacházejí poznámky o pasových omezeních, udělit právo si pasy nechat
vyměnit.“ Pasová omezení měla být podle Berijova návrhu zachována jen v Moskvě a 24
rajónech Moskevské oblasti, Leningradu a 5 rajónech Leningradské oblasti, a dále ve
Vladivostoku, Sevastopolu a Kronštadtu. Tato omezení se přitom měla vztahovat pouze na
osoby „odsouzené za nejnebezpečnější zločiny.“142
21. května 1953, tedy týden poté, co se dostal do rukou ostatních členů nejužšího
sovětského vedení, byl Berijův projekt schválen v podobě vládního nařízení č. 1305-515.143
Počet režimních měst a dalších regionů byl na jeho základě snížen zhruba o 150. Režimní
status zároveň ztratily všechny železniční uzly a stanice. Pasová omezení pro osoby s trestním
záznamem byla zachována pouze ve městech a oblastech, která Berija navrhoval. Současně s
tím vláda odsouhlasila také zredukování výčtu zločinů, kvůli kterým mohly orgány milice
vstup do režimních měst zakázat (omezení se nadále vztahovala na osoby odsouzené za
takzvané „kontrarevoluční zločiny“ mezi něž patřily například banditismus, chuligánství,
úkladná vražda, opakovaná krádež a loupež).144 S výjimkou hranic s Tureckem, Íránem,
Afghánistánem a Finskem (Karelská šíje) došlo ke snížení rozlohy zakázaných zón podél
sovětských státních hranic.
Nemůže být pochyb o tom, že svým pokusem o faktickou likvidaci stalinského
pasového systému sledoval Berija širší cíl. Jeho snahu od základů zrevidovat komplex
režimních zón a pasových omezení je potřeba chápat jako součást probíhající demontáže
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GULAGu.145 Při zpětném pohledu je ale zřejmé, že ani sovětské vedení jako celek, ani Berija
osobně, neměli v době po Stalinově smrti dostatek politické vůle pro to, aby podpořili
skutečně hlubokou a důslednou liberalizaci pasového systému. Počet režimních měst a dalších
prostranství byl sice v roce 1953 výrazně snížen, ale samotná instituce režimu propisky
existovala dál. Pasová omezení sice přestala platit řádově přinejmenším pro statisíce
odsouzených, ale pro další stovky tisíc - těch, kteří byli odsouzeni za „kontrarevoluční
zločiny“ - se z hlediska svobody pohybu nezměnilo prakticky nic.
Patrně nejvíce zřetelným projevem kontinuity mezi podobou pasového systému předa po roce 1953 byla pokračující dichotomie mezi městy a venkovem. 21. října 1953 schválila
Rada ministrů SSSR nové nařízení o pasech. V sovětském tisku bylo nařízení publikováno
teprve v roce 1955, a to pouze částečně. K odtajnění plného znění dokumentu pak nedošlo
nejen během chruščovského „tání“ ve druhé polovině 50. let, ale dokonce ani v období
glasnosti po roce 1985. I v době vzniku této práce, čtvrt století po rozpadu SSSR, jsou z
tohoto nařízení stále k dispozici pouhé fragmenty. S jistotou lze ale konstatovat, že nařízení
změnilo pasový systém pouze kosmeticky146 a nijak výrazně se neodchýlilo od předcházející
normy z roku 1940. Celkově vzato nařízení podle všeho v žádném ohledu nešlo za úpravy,
které vláda odsouhlasila 21. května. Zachována tak byla nejen instituce propisky, ale i tři
desítky let trvající diskriminace venkovské populace. Obyvatelům venkovských oblastí bylo
vlastnictví pasů i nadále odepřeno. Jedinou výjimku představovali venkovští obyvatelé
příhraničních pásem a režimních zón okolo největších měst.
První náznaky ochoty sovětského režimu přistoupit k pasportizaci venkovských oblastí
je možné najít teprve ve druhé polovině 60. let. V únoru 1967 vláda odsouhlasila nařízení o
vydávání pasů obyvatelům venkova v pěti rajónech Altajského kraje.147 O půl roku později
Sovmin schválil obdobné opatření pro celé území Krymské oblasti Ukrajinské SSR. 148 V
průběhu roku 1968 pak následovaly další regiony: v květnu nejprve šest rajónů Gruzínské
SSR, krátce nato rovněž šest rajónů Krasnodarského kraje, v červenci čtyři rajóny Čitinské
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oblasti a v listopadu další čtyři rajóny Tuvinské ASSR.149 Jaké konkrétní důvody vedly k
pasportizaci těchto území, není ze samotných textů nařízení jasné. Zběžný pohled na
administrativní mapu odhalí, že většina dotčených rajónů leží buď v blízkosti státních hranic,
a/nebo nedaleko větších regionálních měst. Rozšíření pasového systému do zmíněných rajónů
tak zřejmě alespoň zčásti souviselo s jejich ekonomickým a administrativně-správním
významem.150 Jedno je nicméně jisté - z širšího, celosvazového hlediska byla selektivní
pasportizace konce 60. let prakticky bezvýznamná. Všechny uvedené rajóny totiž svou
souhrnnou rozlohou i počtem obyvatel tvořily v rámci celkové plochy venkovských oblastí
SSSR jen kapku v moři.
Otázka plošné pasportizace venkovských oblastí SSSR se na program jednání
nejvyšších mocenských orgánů dostala teprve na přelomu 60. a 70. let. Autorem zřejmě první
seriózní iniciativy se v roce 1967 stal Dmitrij Poljanskij, tehdejší první místopředseda vlády a
člen Politbyra KSSS zodpovědný za oblast zemědělství. Dosavadní princip, podle kterého
obyvatelé venkova neměli na vydání pasu nárok, označil Poljanskij za neopodstatněný.
Nemožnost získat pas podle Poljanského nejen způsobovala obyvatelům venkova problémy v
každodenním životě, ale také porušovala jejich základní práva. Lidé bez pasu (jejichž počet
dosahoval podle údajů Ministerstva pro ochranu veřejného pořádku 58 milionů) měli podle
jeho slov ztížený přístup ke vzdělání, zažívali komplikace při doručování listovních zásilek,
při nákupu zboží na úvěr anebo například při registraci v ubytovacích zařízeních. Poljanskij
kromě toho konstatoval, že v těch venkovských oblastech, kde k pasportizaci na základě
nejrůznějších výjimek došlo, neměl tento krok žádné negativní důsledky. Projekt nařízení,
které Poljanskij předložil Politbyru, však u ostatních členů nejužšího vedení nenašel
potřebnou podporu. Záporné stanovisko vůči němu zaujal nejen samotný Brežněv, ale
nepodpořili jej ani další „těžké váhy“ jako Suslov a Kosygin.151
Stejný osud jako projekt Dmitrije Poljanského potkal o dva roky později také návrh,
který předložil svazový ministr vnitra Nikolaj Ščelokov. Jím uvedené argumenty pro
distribuci pasů obyvatelům venkovských oblastí se v ničem nelišily od těch, jež dříve
předložil Poljanskij. „Změny, k nimž došlo v zemi,“ vyjádřil se poněkud neurčitě Ščelokov,
„růst životní úrovně venkovského obyvatelstva a posílení hospodářské základny kolchozů
Texty všech zmíněných nařízení jsou dostupné online z http://www.libussr.ru/infdoc4.htm (zkontrolováno 5.
12. 2017).
150
Zcela zřejmé se zdají být pouze důvody pasportizace Krymské oblasti. V jejím případě souviselo rozšíření
pasového systému se snahou sovětského režimu znemožnit hromadný návrat Krymských Tatarů, deportovaných
během války. Podrobněji např. P. Poljan, Ne po svojej volje, dostupné online:
http://www.memo.ru/history/deport/ (zkontrolováno 5. 12. 2017).
151
Žirnov, Jevgenij, „Ne imejut prava na pasport 37 procentov graždan“, in Kommersant Vlasť, no. 818, 13. 4.
2009.
149

53

připravily podmínky pro to, aby byly i venkovskému obyvatelstvu vydány pasy.“ Tento krok
by podle Ščelokova vedl k „odstranění rozdílů v právním postavení občanů SSSR, pokud se
týká jejich pasové dokumentace.“ Proti se ale ostře postavil Nikolaj Podgornyj. Návrh
ministra vnitra označil za „nemístný a vylhaný,“ čímž jej fakticky potopil. Pasportizace
venkova se tak znovu odkládala.
Na vydání pasů si nakonec obyvatelé venkova museli počkat až do roku 1976, tedy
dalších sedm let. Rozhodující průlom nastal v roce 1973 poté, kdy Ščelokov předložil
Politbyru novou zprávu o nutnosti reformy pasového systému a získal pro svou věc souhlas
vrcholných orgánů KGB, prokuratury i soudů. Výsledkem jeho iniciativy se stalo „Nařízení o
pasovém systému v SSSR“, které Rada ministrů odsouhlasila v srpnu 1974.152 Distribuce pasů
všem občanům SSSR starším 16 let byla rozvržena na období od 1. ledna 1976 do 31.
prosince 1981. Staré pasy, jejichž platnost oficiálně končila před začátkem chystané
pasportizace, se automaticky prodlužovala. Dočasná dokumentace obyvatel venkova, kteří
dosud pasy neměli, byla vyřešena zdánlivě jednoduše: pokud hodlali odjet do jiného regionu
na delší dobu, měly jim být pasy vydány na základě individuální žádosti. Jestliže se chystali
odjet na dobu do jednoho a půl měsíce, mělo jim stačit potvrzení od místního ispolkomu. Jak
se ale ukázalo, místní orgány sovětské moci, jimž byla ohledně vydávání dokladů dočasně
ponechána volnost, mnohdy přistoupily k celé proceduře po svém a žádosti občanů se snažily
do poslední chvíle obstruovat. Bez ohledu na tyto a podobné počáteční komplikace ale
pasportizace proběhla celkově úspěšně a soudě podle oficiálních zpráv přesně podle
původního harmonogramu.153 Za šest let bylo obyvatelům venkova vydáno okolo 50 milionů
pasů.154

1.1.6 Režimní status: směrem k individualizaci
Jestliže v oblasti rozdělení Sovětského svazu na pasportizovanou a nepasportizovanou
část došlo v poststalinském období k sice zoufale pomalému, ale přeci jen pokroku, v oblasti
speciálních režimů propisky nastal po roce 1953 spíše regres. Jak již bylo řečeno, v květnu
1953 byl počet prostranství s režimním statusem na návrh Lavrentije Beriji dramaticky snížen.
SSSR. Postanovlenije Sověta ministrov SSSR ot 28. avgusta 1974 g. N 677 „Ob utveržděnii položenije o
pasportnoj sistěme v SSSR“. Dostupné z
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=1619#0308488677026024 (zkontrolováno
5. 12. 2017).
153
GARF, f. A-259, op. 46, d. 8060, l. 1.
154
70-letije sovetskogo pasporta. Celkový počet obyvatel venkova starších 16 let, kteří nedisponovali pasem, byl
v roce 1973 podle údajů MVD 62,6 milionu. Rozdíl nejspíše tvořili lidé, kteří i po 31. prosinci 1981 používali
pasy starého vzoru s desetiletou nebo neomezenou platností, případně osoby, na něž se vztahovala speciální
pravidla (např. příslušníci ozbrojených sil).
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Pasová omezení pro osoby s trestním záznamem měla nadále platit jen v Moskvě, Leningradu
a pár dalších strategicky výjimečně důležitých městech a regionech. Ve skutečnosti ale tato
opatření neměla dlouhého trvání. Ještě v průběhu téhož roku, počínaje implementací nového
nařízení o pasech, začal počet režimních měst znovu nezadržitelně stoupat. Jestliže v říjnu
1953 čítal seznam míst se zvláštním režimem propisky 21 položek, v březnu 1959 už bylo
režimních měst celkem 37155 a v době vydání přelomového nařízení o pasech z roku 1974
minimálně 70.156 Přibližně na stejné úrovni pak množství režimních měst zůstalo až do konce
80. let.157
Přesto by bylo zavádějící označit vývoj po roce 1953 za prostý návrat do stalinského
období. Teritoriální rozměr pasového systému byl v roce 1988 na první pohled skutečně skoro
stejný jako o čtyřicet nebo padesát let dříve. Území SSSR stále pokrývala hustá síť měst a zón
s režimním statusem. Stejně jako mezi lety 1940-1953 bylo možné rozlišit tato města a tyto
zóny podle toho, zda spadala do první a tedy prioritní, anebo druhé, méně významné režimní
kategorie. Samotná „kartografická“ podoba režimního systému ale jen nedostatečně zachycuje
jeho vnitřní strukturu a zejména čím dál větší složitost. Až do roku 1953 byl princip
přiřazování jednotlivých měst nebo jiných územních celků mezi teritoria s režimním statusem
poměrně jednoduchý. Standardní praxe (zmíněná mimo jiné v citované Berijově zprávě)
vypadala tak, že místní nebo regionální mocenské orgány zažádaly Sovnarkom o přidělení
režimního statusu a vláda na doporučení orgánů vnitra jejich žádosti vyhověla anebo
nevyhověla. V poststalinském období se však praxe změnila. Uniformní režim propisky podle
vzoru z roku 1940 - kategorie číslo I nebo II - nahradil v období od roku 1953 do konce 80. let
režim vytvářený jednotlivým městům tak říkajíc „na míru“, to znamená přesně podle jejich
individuálních potřeb.
To, zda svazové centrum nakonec specifickým žádostem vyhovělo nebo nikoli,
pochopitelně do značné míry záviselo na jejich významu a politické síle. V nejlepší pozici pro
vyjednání zvláštních omezení propisky tak byly přirozeně hlavně Moskva a Leningrad.
Omezení platná v hlavním městě se jen do poloviny 70. let změnila nejméně šestkrát (1956,
1958, 1962, 1963, 1972 a 1975). Leningrad se svou žádostí o zpřísnění pravidel propisky

Muan, „Vnutrisojuznyje granicy graždanstvennosti: territorialnoe vyraženie diskriminacii v Sovetskom sojuze
čerez pasportnuju sistěmu“, (Režimnyje ljudi), 266.
156
Ljubarskij, Kronid. Pasportnaja sistěma i sistěma propiski v Rossii. Institut prav čeloveka. Cit. dle: 70-letije
sovetskogo pasporta. Demoskop Weekly [online]. 2002, no. 93-94. Dostupné z
http://www.demoscope.ru/weekly/2002/093/arxiv01.php (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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Matthews, Passport society, 49.
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uspěl v roce 1963.158 Stavropolský kraj, jemuž šlo o zavedení dodatečných omezení na území
hlavních lázeňských měst následoval nejdříve rovněž v roce 1963 a ještě jednou o rok později.
Na konci 60. let se dalšího zostření pravidel propisky dočkal Sevastopol a v letech 1984 a
1985 postupně také Soči a Kyjev.
V důsledku těchto a dalších úprav charakterizovala pasový systém na konci 80. let
obrovská teritoriální různorodost a nesmírně složitá hierarchie. Města, rajóny, oblasti, kraje,
republiky, příhraniční pásma, dopravní koridory a další teritoria bylo možné rozlišit podle
toho zda měla nebo neměla režimní status, zda se jednalo o režimní status první nebo druhé
kategorie, zda na nich platila zvláštní omezení pro specifické skupiny obyvatel a v neposlední
řadě také zda na ně byl či nebyl umožněn vstup cizincům.159 Zcela specifickou skupinu navíc
tvořila prostranství typu vojenských základen nebo zavřených měst (ZATO), kde byla
omezení podmíněna celkově odlišnými úvahami a kde kontrola mobility obyvatelstva
dosahovala extrémních forem.

Stojí přitom za pozornost, že Leningrad (přesněji leningradský obkom KSSS a Lengorispolkom) výslovně
žádal, aby byla ve městě zavedena stejná pravidla, jaká vláda krátce předtím odsouhlasila Moskvě. Podobný
druh „imitace“ byl patrně v SSSR poměrně běžný. GARF, f. A-259, op. 42, d. 9568, l. 1-4.
159
Výjimkou nebyla města v jinak zavřených rajónech, kde se cizinci pohybovat směli. Jako příklad takových
„enkláv“ lze uvést města Tallinn, Narva a Kohtla-Jarve, spolu s několika dopravními komunikacemi, na území
Estonské SSR v 70. letech. Paavle, Indrek. The Soviet Internal Passport System in the Estonian SSR. Tuna.
2004, no. 4, s. 37-53.
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1.2 Funkce pasového systému
1.2.1 Živelná urbanizace
Zdaleka nejvýznamnějším migračním procesem v Sovětském svazu na přelomu 20. a
30. let byl exodus venkovského obyvatelstva do měst.160 Masivní odliv venkovské populace
měl nepochybně celou řadu příčin, ale primárně se odvíjel od tehdejší politiky státu. První
zásadní impuls pro urychlení migrace z venkova představoval začátek stalinské
industrializace v roce 1928. Ve své první fázi měla depopulace venkovských oblastí převážně
spontánní, státem neregulovaný charakter. Státní úřady, a především pak odbory (Ústřední
rada odborů, VCSPS) zastihl náhlý příliv pracovní síly z venkova, zaznamenaný už v prvních
měsících roku 1929, zcela nepřipravené. Industrializační kampaň se v této době teprve
rozjížděla a průmysl zatím nedokázal generovat dostatečný počet nových pracovních míst.
Nevyhnutelným výsledkem populačního přílivu z venkova se tak stal rekordní nárůst městské
nezaměstnanosti.161
Druhý impuls, který vedl k urychlení exodu z venkovských oblastí, přišel na přelomu
let 1929 a 1930. V polovině roku 1929 inicioval sovětský režim začátek hromadné
kolektivizace. Rolnické statky byly od této chvíle převáděny do kolchozů nikoli na
individuálním základě jako dosud, ale po celých vesnicích a komunách. O několik měsíců
později spustila OGPU ve venkovských oblastech kampaň namířenou k „likvidaci kulaků jako
třídy“ neboli ke zničení vrstvy majetných rolníků. Lidé označení za kulaky byli nejprve
rozděleni do tří kategorií a následně buď zastřeleni, uvězněni, deportováni do periferních
oblastí SSSR (specposelenija), anebo, jak tomu bylo v případě třetí kategorie, „pouze“
zbaveni majetku a přemístěni do pracovních kolonií ve stejném regionu, z něhož pocházeli.
„Tyto dvě politiky, totální kolektivizace a rozkulačování“ uvádí Sheila Fitzpatrick,
„stimulovaly v následujících třech letech mohutný dobrovolný i nedobrovolný přesun rolníků
do průmyslové pracovní síly.“162
Celkově vzato byla tedy migrace z venkova do měst podmíněna jak přitažlivou silou
průmyslových center, tak podmínkami, které ve venkovských oblastech vznikly v důsledku
násilné kolektivizace a které na značnou část populace působily (eufemicky řečeno) jako
160
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velmi silný podnět k odchodu. Venkovský exodus nicméně nebyl čistě spontánním procesem.
Již od března 1930 probíhala podstatná část migrace z venkova do měst na rozdíl od prvních
měsíců pětiletky na organizovaném základě. Klíčovým mechanismem pro řízený přesun
pracovní síly z venkova do průmyslových center se stal takzvaný „organizovaný nábor,“
zkráceně orgnabor.163 Základní princip orgnaboru spočíval v dohodě mezi průmyslovými
podniky a vedením jednotlivých kolchozů. Nastavení tohoto mechanismu nicméně silně
zvýhodňovalo průmyslové podniky, protože jim umožňovalo přitáhnout z kolchozů prakticky
neomezené množství pracovní síly. Zájmy kolchozů, jež se samozřejmě snažily exodus
pracovníků všemožně zbrzdit, byly naopak ze strany státu čím dál více opomíjeny a
ignorovány. Poslední zbytky vlivu na odvádění pracovní síly ztratily administrativy kolchozů
v červnu 1931. Organizovaný nábor se od této chvíle odvíjel plně v režii hlavních
průmyslových podniků.
Efekt všech výše zmíněných faktorů na celkový objem migrace z venkova do měst byl
dramatický. Jestliže ještě v roce 1928 činil čistý migrační přírůstek (rozdíl mezi počtem
příchozích a odchozích) ve městech 1,1 milionu lidí, v roce 1929 už to bylo 1,4 milionu, v
roce 1930 2,6 milionu a v roce 1931 závratných 4,1 milionu. Celkový počet příchozích přitom
vystoupal bezmála k 11 milionům.164 V letech 1931-1932 dosáhl exodus z venkova do měst
takové intenzity, že začal bezprostředně ohrožovat socio-ekonomický pořádek v zemi. Sheila
Fitzpatrick popisuje nastálou situaci takto: „Ačkoli průmysl potřeboval pracovní sílu z
kolchozů, nikdo neočekával, že příliv rolníků do měst dosáhne takových rozměrů, jako tomu
během první pětiletky nakonec bylo. Výsledkem se stalo extrémní přelidnění a zhoršení
životních podmínek, vysoká fluktuace pracovní síly a nedostatek disciplíny, stejně jako
obrovský tlak na městské systémy ukazatelů. Hospodářské problémy státu v letech 1931 a
1932 ještě zhoršil pokles objemu zrekvírované zemědělské produkce a na konci roku 1932
pak začátek hladomoru v řadě hlavních oblastí produkujících obilí, včetně Ukrajiny,
Severního Kavkazu a Povolží.“165

1.2.2 Pasový systém jako nástroj sociální kontroly
K zavedení systému vnitřních pasů na konci roku 1932 tedy došlo v době, kdy
Sovětský svaz zažíval nejrozsáhlejší přesuny obyvatelstva v porevoluční historii. Časová
korelace mezi zavedením pasového systému a vrcholícím přílivem venkovského obyvatelstva
Tamtéž; Srov. též Schwarz, Solomon M. Labor in the Soviet Union. Cresset Press, 1952, 53.
Fitzpatrick, The Great Departure; Barsenkov, A. S. a Vdovin, A. I. Istorija Rossii. 1917-2004. Moskva:
Aspekt Press, 2006, 226.
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do měst rozhodně nebyla náhodná. Označit pasový systém za nástroj určený k omezení nebo
dokonce zastavení migrace z venkova do měst by přesto bylo zavádějící. Souvislost mezi
exodem venkovské populace a zavedením pasového systému totiž měla pouze nepřímý
charakter. Původním smyslem pasportizace měst a dalších vybraných zón nebylo izolovat je
od zdrojových oblastí migrace, ale vypořádat se s negativními důsledky, jež tato migrace
přinesla.
Nejen v postsovětské publicistice, ale také v odborné literatuře lze běžně narazit na
názor, podle něhož měl pasový systém od začátku za cíl znehybnění či „znevolnění“
venkovské populace. Argument o takzvaném „druhém nevolnictví“ vychází ze selektivní
povahy distribuce pasů. Jeho základní premisa je zhruba následující: vlastnictví pasu se po
roce 1932 stalo nezbytným předpokladem mobility. Tím, že na rozdíl od obyvatel měst
nedostali pasy, byli obyvatelé venkovských oblastí fakticky připoutáni k půdě, respektive ke
svým kolchozům. Od této argumentační linie se pak odvíjí občasné označování celé sovětské
kolektivizace ruskojazyčným termínem „vtoroje krepostnoje pravo (bolševikov)“, se zkratkou
VKP (b), jinak příslušící Všesvazové komunistické straně.166
Jak ovšem dokazuje celá řada novodobých studií, a to jak ruské tak západní
provenience, teze o pasovém systému jako prostředku připoutání venkovské populace k půdě
je od základu chybná.167 Přední odborníci na problematiku sociální kontroly v době
stalinismu, zejména David Shearer a Paul Hagenloh, jednoznačně dokládají, že smyslem
systému vnitřních pasů bylo „vyčištění“ velkých měst od nežádoucích skupin obyvatel.
Zatímco ještě na přelomu 20. a 30. napíral sovětský režim síly směrem k totální sociálněekonomické transformaci venkova, v průběhu roku 1932 se jeho pozornost postupně
přesunula do měst. Jinými slovy, byla to právě města a logicky především nejdůležitější
administrativní a průmyslová centra, která se stala novým dějištěm sovětského sociálního
inženýrství. Pasový systém zavedený v prosinci 1932 nebyl ničím jiným, než nástrojem v
rukou bezpečnostních orgánů, který toto inženýrství umožňoval. Implementace pasových

Viz např. Kirill Aleksandrov. Vtoroje krepostnoje pravo. Istorija [online]. 2005, no. 19-20. Dostupné z
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pravidel se v průběhu následujících několika let - a ve zvýšené míře zejména pod dohledem
šéfa NKVD Genricha Jagody - stala úhelným kamenem policejní strategie sociální kontroly.
„Každodenní udržování pasového a registračního systému,” uvádí Shearer „bylo
„nejdůležitější pákou”, jíž policie a OGPU disponovaly pro boj se zločinci a deklasovanými
elementy a tím pádem pro ochranu životních zájmů státu.“168
Které kategorie „zločinců a deklasovaných elementů“ byly ve městech zvláště
nežádoucí? Na začátku 30. let představoval z hlediska sovětských policejních orgánů zdaleka
největší nebezpečí banditismus. Loupežné skupiny sice mívaly zázemí spíše ve venkovských
oblastech než ve městech (a to ještě spíše v okrajových částech země jako například na
Ukrajině, na Urale nebo na Západní Sibiři), ale jejich hlavním terčem byly kromě kolchozních
vesnic také instituce a objekty, jejichž ohrožení považoval režim za strategicky zvláště citlivé
- vlaky, sklady, obilné sýpky, poštovní úřady, Strojní a traktorové stanice aj. Právě obavy z
banditismu tak bezpochyby sehrály roli nejen při sankcionování rozsáhlých policejních
operací na hlavních železničních tratích, jež byly spuštěny na podzim roku 1932, ale také při
následné režimní pasportizaci hlavních dopravních koridorů. V samotných městech se však
policie zaměřila spíše na bezprizorné děti a mladistvé delikventy jakožto skupiny nejčastěji
spojované s dobovým nárůstem kriminality a zvláště pak s alarmujícím šířením
chuligánství.169
Rozlišování mezi jednotlivými kategoriemi zločinců, respektive všemi nežádoucími
skupinami obyvatel, každopádně velmi záhy ztratilo smysl. Škatulkování nepřátelských živlů
podle typu provinění (a tomu odpovídající uplatňování zákonných sankcí) totiž v průběhu 30.
let nahradilo souhrnné označování naprosté většiny z nich pozoruhodným termínem „sociálně
škodlivý element” (sociaľno-vrednyj element, často zkracováno jako socvredelement),
eventuálně některým z jemu příbuzných pojmů jako „sociálně nebezpečný (opasnyj)” anebo
„cizí (čuždyj) element.” Jako „sociálně škodlivý element” mohl být od roku 1932 označen
nejen libovolný zločinec, ale prakticky kdokoli, vůči němuž měl sovětský režim nějaké
principiální výhrady, počínaje nezaměstnanými osobami a konče například tuláky nebo
„profesionálními” žebráky. Podle Davida Shearera vůbec nebylo nutné, aby dotyčný člověk
spáchal nějaký zločin: „Kategorie sociálně škodlivých se stala všeobjímající (catch-all)
kategorií pro mnoho druhů lidí. Patřili sem příslušníci náboženských sekt, ti, kteří byli
zbaveni majetku anebo „bývalí”. Pokud byli chyceni na nesprávném místě v nesprávný čas například během policejního zátahu na kontrolu dokladů - podléhali takoví lidé zatčení bez
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zatykače a odsouzení mimosoudními policejními komisemi k pobytu v nápravných
pracovních táborech nebo koloniích pro deportované na dobu až 5 let.”170
Kampaně namířené k „vyčištění“ velkých měst zdaleka nedoprovázela taková
společenská mobilizace jako tomu bylo na venkově v době kolektivizace a rozkulačování.
Operace mající za cíl odhalení „sociálně škodlivého elementu“ a jeho vykázání za hranice
režimních zón byly exkluzivní záležitostí milice, případně OGPU. Přesto neprobíhaly zcela v
utajení. Vzhledem k tomu, jak omezenými kapacitami milice disponovala (snad s výjimkou
měst jako Moskva a Leningrad) a jak slabě rozvinuté zatím byly sítě policejních
informátorů,171 určitá míra publicity a veřejné mobilizace mohly celé kampani jen prospět. Se
začátkem pasportizace největších měst na jaře 1933 se proto do honu na škodlivé, nebezpečné
a cizí živly zapojil i sovětský tisk. Pro ilustraci by mělo postačit několik úryvků z namátkou
vybraných článků na stránkách dělnického listu Trud.
21. ledna: „Očistit Stalinovo město od cizáků. Stalingrad: dělnící martinovského172
cechu „Rudého října“ žádají o zařazení Stalingradu mezi města podléhající prioritní
pasportizaci. S poukazem na to, že počet obyvatel Stalingradu za poslední dva roky vzrostl o
240 tisíc, že se budovy nových průmyslových gigantů (...) staly cílem silného proudu nových
dělníků a že sem mezi nimi pronikají i sociálně cizí elementy, z jejichž řad se „verbují“
fluktuanti, spekulanti, chamtivci a flákači, vyzývají krasnookťabristé stalingradské proletáře,
aby ještě výše zvedli prapor boje proti třídnímu nepříteli a jeho agentům.“173 10. února: „Za
pulty obchodů závodu „Srp a kladivo“ prolezli cizáci. (...) Personál obchodů je silně zanesen
(zasoren) cizáky. Z celkových 392 lidí je jen 47 komunistů a 11 komsomolců, zato pod
označení „sociálně neznámého původu“ spadá 53 osob. Kromě toho je zde také 222 rolníků.
Jaká je jejich pravá tvář, jak se dostali mezi personál obchodů, to nikdo neví. Pečlivá kontrola
odhalila mezi těmito takzvanými „rolníky“ mimo jiné 6 kulaků, 11 obchodníků, 5 bývalých
velkých majitelů domů, 3 kněze, 4 defraudanty, 2 bývalé majitele koňských dvorů a 38 lidí s
velmi temnou trestní minulostí.“174 Obdobný ráz měl také článek ze 4. března s titulkem „Do
sovchozu se vkradli kulaci“175 a mnoho dalších.
Z hlediska efektivity přinesly „očistné“ operace ve městech přinejlepším sporné
výsledky. Agresivní postup proti rozličným druhům zločinců a společenských marginálů sice
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skutečně vedl k jejich vytlačení na periferie,176 ale snahy režimu použít pasový systém pro
zevrubnou třídní přestavbu měst se evidentně míjely účinkem. V tajném oběžníku GURKM z
listopadu 1934 se konstatuje: „Počet obyvatel režimních měst za září a říjen t.r. podstatně
vzrostl. Za nárůstem přitom stojí zejména úředníci a závislé osoby, nikoli ty kategorie, které
jsou nezbytné pro rozšíření a zvýšení průmyslu a výstavby. Oddělení RK milice republik,
krajů a oblastí se omezují na roli statistiků a pasivních pozorovatelů, a nepřijímají operativní
opatření ke snížení přílivu neužitečných (něnužnych) kategorií. Zaměstnanci RK milice
udělují povolení k propisce lidem, které na to podle zákona nemají nárok. Výsledkem bývá,
že orgány milice jednou rukou z měst vykazují sociálně cizí element, zatímco druhou rukou
skrze propisku legalizují neužitečné kategorie obyvatel, čímž vyprazdňují podstatu pasového
režimu.“177
Citovaný oběžník je přitom jen jedním z nepřeberného množství interních stížností na
ledabylou práci pasových orgánů.178 Materiály milice v první řadě dokládají, že zaměstnanci
pasových oddělení často ztráceli přehled o tom, kdo vlastně má a kdo nemá „ze zákona“ na
propisku v té které režimní oblasti nárok. Potíž byla v tom, že tyto zákony, nebo přesněji
nejrůznější druhy ustanovení, nařízení, příkazů a instrukcí, se v průběhu 30. let velice rychle
měnily. Ani kvalitně proškolený pasový úředník - který byl ale v řadách milice dosti vzácným
jevem - nemohl reálně vstřebat všechny změny a nuance, kterými pasová pravidla procházela.
Největší problém v tomto ohledu představovala nařízení týkající se tzv. otchodničestva, tedy
přesunu pracovní síly z kolchozů do průmyslových center.
Na tomto místě není nutné zabývat se dopodrobna všemi právními aspekty
otchodničestva.179 Přesto však nelze opomenout několik klíčových dokumentů, jejichž
prostřednictvím byl tento proces ve 30. letech regulován. Důvody jsou přinejmenším dva. V
první řadě platí, že správné čtení těchto dokumentů samo o sobě stačí k tomu, aby bylo možné
Do konce srpna 1933 bylo například z Moskvy podle údajů GURKM nuceně vystěhováno 214 700 a z
Leningradu 476 182 osob. Žirnov, „Ne imejut prava na pasport 37 procentov graždan“.
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zpochybnit výše nastíněnou tezi o pasovém systému jako prostředku připoutání rolníků k
půdě. Za druhé, některá z raných nařízení o otchodničestvu platila - i přes občasné kolidování
s jinými právními normami a prohlášeními vládních činitelů - nejen po celá 30. léta, ale i
dlouho po skončení války a po konci stalinismu. Jinak řečeno, stalinské normy regulující
migraci mezi venkovem a městy byly mnohdy určující pro celou historii SSSR.

1.2.3 „Znevolnění“ venkovského obyvatelstva?
Přední zastánce teze o novém „znevolnění“ rolníků po roce 1932, V. Popov180, opírá
své závěry o dvě konkrétní nařízení sovětské vlády: „O principu otchodničestva z kolchozů“
ze 17. března 1933181 a „O propisce pasů kolchozniků-otchodniků, přicházejících do podniků
bez dohod s hospodářskými orgány“ z 19. září 1934182. První z těchto nařízení stanovilo, že
člen kolchozu, který mířil za prací do průmyslu, měl nárok na zákonné výhody (ľgoty) pro
kolchozníky jen tehdy, pokud odcházel na základě dohody mezi vedením kolchozu a novým
zaměstnavatelem. Pokud by odešel bez takové dohody, měl být kolchozem vyloučen. Druhé,
podle Popova ještě mnohem důležitější nařízení, stanovilo přesné podmínky, za jakých měla
být otchodnikům v režimních oblastech udělována propiska. Dotyčný kolchozník, nepřišel-li
na základě organizovaného náboru, mohl získat propisku pouze v případě, že už měl v rukou
jednak pas z místa svého dosavadního pobytu a jednak potvrzení (spravku) od vedení
kolchozu, které muselo s odchodem svého člena souhlasit. Jádro argumentace V. Popova je
velmi jednoduché: protože kolchozníci pasy nedostávali, nemohli logicky v režimních
oblastech získat propisku. Navíc i kdyby teoreticky pas měli, jejich přesun z venkova mohla
stále zablokovat administrativa kolchozu tím, že jim nevydala potřebné potvrzení. Tímto
způsobem byli obyvatelé venkova - nakonec na víc než 40 let - fakticky připoutáni k půdě,
respektive ke svým kolchozům.
Teze o „znevolňovací“ funkci vnitřních pasů je však v evidentním rozporu s
dostupnými a dávno publikovanými demografickými údaji. Pokud by primárním smyslem
pasového systému skutečně bylo připoutání venkovského obyvatelstva ke kolchozům, pak by
bylo na místě očekávat, že v jeho důsledku došlo ke zřetelnému zpomalení migrace z vesnic
do měst. Dostupná data ale žádný podobný zlom nedokládají. Budeme-li vycházet z údajů,
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které ve své klasické studii o prostorové distribuci sovětského obyvatelstva nabízejí Robert
Lewis a Richard Rowland, zjistíme, že právě v období údajného „znevolnění“ venkovského
obyvatelstva dosáhly populační přesuny z venkova do měst své historicky největší intenzity.
Úroveň urbanizace SSSR se posunula ze zhruba 13 procent v roce 1926 na 25 procent v roce
1939. Za pouhých dvanáct let tak urbanizace země pokročila bezmála stejně, jako předtím za
celou historii až do začátku 20. století. Jako zcela mimořádné, a to nejen z hlediska ruských a
sovětských, ale i světových dějin, označují Lewis a Rowland především období mezi lety
1930 a 1940, kdy se úroveň urbanizace zvýšila o 11 procent. 183 Převážnou část celkového
populačního růstu měst, podle autorů asi dvě třetiny, přitom tvořil právě přírůstek migrační.184
Podle sovětské studie z konce 80. let bylo v SSSR mezi lety 1926 a 1939 vybudováno celkově
okolo 900 měst (definovaných široce jako gorodskije poselenija), jejichž souhrnný populační
nárůst dosahoval 36,7 milionu lidí.185 Drtivou většinu nových měst samozřejmě tvořila sídla s
počtem obyvatel do 20 tisíc, ale významně rostl i počet největších center v kategoriích mezi
100 a 500 tisíci (z 28 na 78) a mezi 500 tisíci a jedním milionem (z 1 na 8).186 Počet obyvatel
Moskvy i Leningradu - od roku 1933 režimních měst! - se ve stejném období, opět především
díky migraci z venkova, přibližně zdvojnásobil.187
Všechny citované údaje samozřejmě pokrývají velmi široký časový úsek, což
potenciálně snižuje jejich vypovídací hodnotu. Samotné porovnání dat ze dvou celosvazových
cenzů vzdálených od sebe více než 12 let nedostatečně zachycuje dynamiku celého procesu a
nese s sebou riziko, že dojde k zakrytí důležitých krátkodobých výkyvů - a tím pádem i
efektivity pasového systému. Jak dokládá Sheila Fitzpatrick, „drakonická opatření“ z přelomu
let 1932/1933 skutečně měla za následek zpomalení přílivu obyvatelstva z venkova do měst,
ovšem pouze přechodně. Již v roce 1934 migrace znovu zesílila, byť nedosáhla rekordní
intenzity z let 1930-1932. V roce 1934 se do měst přesunulo na 12 milionů lidí, přičemž
rozdíl mezi počtem příchozích a odchozích se v letech 1934 i 1935 pohyboval mezi dvěma a
třemi miliony.188 Počet dělníků a úředníků v Moskvě se od přelomu let 1932/1933 do roku
1937 zvýšil z 1,7 milionu na více než dva miliony a do roku 1939 na 2,3 milionu.189
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Stručně řečeno, zavedení pasového systému nemělo na migrační procesy v SSSR
žádný zásadní vliv. Obyvatelé venkova nejenže mohli i nadále opustit kolchozy a zamířit do
průmyslových center, ale také tak v masovém měřítku činili. Příčina nesouladu mezi tezí o
„druhém znevolnění“ rolnictva na jedné straně a dostupnými demografickými daty na straně
druhé se zdá být jednoznačná - neobjektivní, předpojaté zacházení s normativními
dokumenty. Jak ve své studii190 přesvědčivě dokládá A. Tarasov, většina vládních a
policejních nařízení, která v první polovině 30. let vedla k omezení mobility venkovské
populace, nezůstala v účinnosti déle než pár měsíců a dříve nebo později byla zrušena,
eventuálně „překryta“ nařízeními méně restriktivního charakteru. Opatření namířená ke
znehybnění rolnictva představovala výjimku, nikoliv pravidlo. Jednalo se o mimořádné kroky,
podniknuté v podmínkách akutních krizí, jako byl hromadný exodus z vesnic do měst v době
hladomoru let 1932/1933. Zastánci teze o připoutání rolníků ke kolchozům, jmenovitě
zejména V. Popov, prezentují politiku stalinského režimu přesně naopak. Vydaná nařízení
citují selektivně a zkreslují jejich reálný význam a platnost. V. Popov tak například zcela
opomíjí důležité vládní nařízení z března 1930 s názvem „O odstranění překážek svobodnému
odchodu rolníků do průmyslu a na sezónní práce.“ Rada lidových komisařů prostřednictvím
tohoto dokumentu nařizovala, pod hrozbou trestní odpovědnosti, „[r]ezolutně zakázat místním
mocenským orgánům a kolchozním organizacím jakýmkoli způsobem bránit rolníkům, včetně
kolchozníků, v odchodu do průmyslu a na sezónní práce (stavební práce, těžba dřeva,
rybolovný průmysl atd.).“ Klíčové je, že žádné z Popovem uváděných nařízení tento
dokument výslovně nerušilo. Je tak sice nezpochybnitelné, že členové kolchozu museli
počínaje rokem 1933 pro svůj odchod získat povolení kolchozní administrativy, ale současně
platilo, že pokud jim administrativa potřebné povolení nevydala, vystavovala se hrozbě
trestního stíhání. Princip vydávání spravky tak fakticky míval oznamovací, nikoli povolovací
charakter.
Podobně tomu bylo i v případě vydávání pasů. V. Popov ve své studii vychází z
premisy, že rolníkům se navzdory dřívějším veřejným proklamacím (viz nařízení o vydávání
pasů z 28. 4. 1933, bod 3) pasy zpravidla nevydávaly. V lednu 1935 skutečně Hlavní správa
milice NKVD instruovala pasová oddělení, aby obyvatelům venkova vydávala průkazy pouze
v případě jejich cest do pasportizovaných zón nebo tehdy, když získali práci v
pasportizovaných podnicích. Ve všech ostatních případech měly pasové aparáty nařízeno
průkazy zabavovat. Neuplynuly ale ani tři měsíce a NKVD svůj restriktivní přístup k
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vydávání pasů na venkově znovu zrevidovala. V polovině března vydaný oběžník Hlavní
správy milice stanovil, že „osoby žijící v nepasportizovaných částech venkova, bez ohledu na
to, kam směřují (dokonce pokud směřují do nepasportizované oblasti), jsou povinny si před
svým odjezdem zařídit pas [vydaný] v místě svého bydliště, s platností na jeden rok.“ Podle
mínění A. Tarasova jde o jasný důkaz, že „žádný absolutní zákaz vydávání pasů obyvatelům
venkova neexistoval.“191 Ke shodnému závěru dochází i Fitzpatrick. Nová nařízení podle ní
sice kolchozníkům mířícím do průmyslových center zkomplikovala život a „výrazně posílila
jejich pocit občanů druhé kategorie,“ ale rozhodně jim v migraci nezabránila. „Od roku
1934,“ uvádí autorka, „(...) bylo pro zaměstnatelné kolchozníky relativně snadné odejít, ať už
dočasně nebo natrvalo, a v letech nedostatku pracovní síly v průmyslu je v tom vláda aktivně
podporovala.“192
Nic z výše uvedeného neznamená, že by se sovětský režim nesnažil dostat exodus z
venkova do měst pod kontrolu. Uspořádání, omezení a v několika specifických případech
dokonce zastavení spontánní migrace lze naopak označit za jednu z absolutních priorit
bolševického režimu v raném období stalinské industrializace. Jádro sdělení spočívá v tom, že
smyslem systému vnitřních pasů bylo vypořádat se pouze s jedním, byť z pohledu sovětské
moci nepopiratelně zvláště citlivým okruhem problémů, které živelná migrace zhoršovala, a
to s kritickým ohrožením bezpečnosti velkých měst, průmyslových center a vybraných
příhraničních zón.
Pro přímé zpomalení či zastavení odchodu obyvatel z venkova koneckonců pasový
systém nebyl nezbytně zapotřebí. Pokud to situace vyžadovala, mohl režim sáhnout k použití
hrubé síly. Dobře to ilustruje příklad svazových republik a oblastí zasažených v letech 19321933 hladomorem. Jedním z průvodních jevů hladomoru byl masový útěk obyvatel do měst,
nezřídka ležících daleko za hranicemi zasaženého regionu. V omezené míře tak nápor
prchajících zasáhl i Moskvu a Leningrad.193 Podle některých údajů vyhnal hladomor pouze na
Ukrajině již do poloviny roku 1932 z domovů až tři miliony lidí. 194 Jen za prosinec 1932 a
leden 1933 evidovala OGPU na Ukrajině přes 85 tisíc lidí prchajících z vesnic.195 Reakce
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režimu byla nekompromisní: 22. ledna schválila Rada lidových komisařů direktivu (sepsanou
Stalinem), jež ukládala místním mocenským orgánům a OGPU zastavit proudy prchajících z
Ukrajiny a Severního Kavkazu. Úkolem OGPU ve výchozích oblastech bylo zamezit
rolníkům v odchodu; v hlavních cílových oblastech uprchlíků, jako byla Moskevská oblast,
centrálně-černozemní oblast nebo některé části Povolží, měly bezpečnostní orgány uprchlíky
zastavit, oddělit od nich „kontrarevoluční elementy“ a ostatní poslat zpět do vesnic odkud
přišli.196 O necelý měsíc později byla opatření zavedená na Ukrajině a Severním Kavkaze
rozšířena též do oblasti Dolního Povolží.197 K 22. dubnu zadržela OGPU v různých částech
SSSR více než 258 tisíc prchajících. Naprostá většina z nich, celkově přes 230 tisíc, byla
nucena vrátit se do míst svého registrovaného bydliště.198

1.2.4 Kontrola pohybu pracovních sil
Očištění měst od „škodlivých“ nebo „cizích element“ bylo sice hlavní, nikoli však
jedinou funkcí stalinského pasového systému. Podle mínění některých historiků
specializujících se na problematiku průmyslové pracovní síly v období industrializace
představovaly vnitřní pasy nástroj, kterým se sovětský režim snažil bojovat proti rozsáhlé
fluktuaci dělníků a chronickým problémům s pracovní disciplínou. Je nesporné, že jak
nekontrolované přesuny dělníků mezi průmyslovými podniky (těkučesť), tak svévolné
opouštění pracoviště (progul) dosáhly na začátku 30. let doslova kalamitní úrovně. Jakmile
dělníkům přestala hrozit nezaměstnanost, jali se v masovém měřítku opouštět své podniky a
přesunout se tam, kde jim byly nabídnuty vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky.199 V roce
1930 přesáhla celková fluktuace průmyslových dělníků v SSSR závratných 150 procent. 200
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čtyři měsíce.201 Pokusné snahy některých zaměstnavatelů zkomplikovat dělníkům odchod,
například tak, že je přiměli podepsat pracovní kontrakt podmíněný dokončením plánovaného
projektu, se ukázaly jako prakticky nevymahatelné a tím pádem i neefektivní.202 Absentérství
dosáhlo rekordních hodnot již v roce 1924. Průměrný dělník tehdy za rok až devětkrát bez
povolení nepřišel do zaměstnání (také v tomto případě náleželo prvenství horníkům - ti za rok
v průměru absentovali až pětatřicetkrát). Do roku 1930 se režimu s pomocí přísných
administrativních opatření podařilo stlačit zhruba na polovinu.203 V podmínkách zrychlené
industrializace to však bylo stále málo. Nízká disciplína dělníků a zejména jejich narůstající
tendence k „pendlování“ mezi podniky ve snaze zajistit si co možná nejlepší podmínky začaly
závažným způsobem ohrožovat výrobu a včasné splnění pětiletého plánu.
Po určitou dobu se sovětský režim snažil problémy s pracovní disciplínou řešit nejen
zaváděním administrativních sankcí, ale také s využitím „měkkých“ technik jako byly
materiální stimuly nebo vzdělávání. Poté, kdy se ukázalo, že tato politika nefunguje, rozhodl
se režim přitvrdit a zjednat pořádek v průmyslu přímým nátlakem, tedy skrze zpřísnění
pracovní legislativy.204 Nejrazantnějším krokem v tomto směru se stalo vládní nařízení z 15.
listopadu 1932. Odchod ze zaměstnání s sebou podle znění nařízení nesl zákaz nového
zaměstnání v průmyslu a dopravě na šest měsíců.205 Kromě toho obsahoval dokument také
výčet sankcí za jakýkoliv, byť třeba jen jednodenní progul: okamžité propuštění, odebrání
potravinových lístků, vystěhování z dosavadních ubytovacích prostor a s platností od roku
1933 také vyloučení z bytového družstva.206 Jak ukázaly už nejbližší měsíce, drastická
opatření zapůsobila. Přinejmenším částečně. Fluktuace pracovníků klesla v roce 1933
přibližně na 120 procent a v roce následujícím pod 100 procent. Absentérství prakticky
vymizelo. Průměrný dělník v letech 1933-1934 nechyběl v práci bez povolení více než jeden
den - alespoň podle oficiálních statistik.207
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Sociální historik Solomon M. Schwarz vyjádřil ve své studii o pracovní síle v SSSR ze
začátku 50. let208 názor, že systém vnitřních pasů (zavedený v těsném sledu za uvedeným
zpřísněním zákonníku práce) nebyl ničím jiným, než součástí snah režimu o připoutání
dělníků k jejich pracovním místům. „Očistnou“ funkci pasového systému, jak jí prezentoval
dobový sovětský tisk, interpretoval Schwarz jako pouhou zástěrku: „Nařízení z 27. prosince
1932 ukládalo každému zaměstnanci předkládat pas při žádosti o práci a každému
zaměstnavateli zapisovat do pasu místo, kde jeho majitel pracoval. [...] Pas se tak stával
nástrojem kontroly nad migracemi dělníků a nepřímo i účinným prostředkem připoutání
dělníků k podnikům.“ Účinnost tohoto mechanismu podle Schwarze zvyšoval fakt, že právě
na začátku roku 1933 bylo poprvé po mnoha letech zvažováno snížení zaměstnanosti.
Současně již platily tvrdé tresty za absentérství a vedení podniků získalo pravomoc nakládat
se zásobami potravin pro své zaměstnance. „To vše prakticky smetlo svobodu dělníka
přesouvat se z jednoho pracovního místa na druhé.“209
Jak se však záhy ukázalo, restrikce z konce roku 1932 byly v rámci tažení proti
mobilitě pracovní síly pouhým začátkem. Důvodem pro nová omezení se ve druhé polovině
dekády stala zhoršující se mezinárodní situace a s postupem času čím dál bližší perspektiva
zapojení do války. První ze série opatření proti spontánním přesunům pracovníků z místa na
místo se týkala konkrétních profesí. V létě 1937 bylo přijato rozhodnutí o tom, že
zaměstnanci v železniční dopravě budou namísto pasů disponovat speciálními potvrzeními s
krátkodobou platností. O dva roky později bylo analogické opatření zavedeno také v uhelném
průmyslu. Pasy byly dělníkům vydávány pouze v případě nezbytného odjezdu z místa
trvalého bydliště, za účelem předložení dokumentu na matričním úřadě (ZAGS) nebo
například kvůli přijetí peněz na poště. Současně s tím přistoupil režim k utužení kontroly nad
všemi hornickými osadami, a to prostřednictvím jejich důsledné repasportizace. Smysl všech
těchto kroků byl podle A. Tarasova zřejmý: „přivázání pracovní síly ke strategicky důležitým
objektům a zajištění [jejich] bezpečnosti.“210 Na základě nařízení o pasech z roku 1940 přišly
o pasy také další kategorie pracovníků - zaměstnanci podniků obranného průmyslu,
zaměstnanci Státní banky (Gosbank) a některých dalších institucí manipulujících s většími
finančními obnosy a jinými cennostmi.211
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Dalším z prostředků kontroly nad pracovní silou se od ledna 1939 staly takzvané
pracovní knížky (trudovyje knižki).212 Základní princip systému pracovních knížek byl
jednoduchý: nové průkazy vydávaly pracovníkům administrativy příslušných závodů a úřadů.
Do průkazů se zapisovalo příjmení a jméno jeho držitele, jeho věk a dosažené vzdělání.
Následovaly údaje o jeho profesi, záznamy o změnách zaměstnání včetně důvodů těchto
změn, a nakonec záznamy o případných oceněních a vyznamenáních, která dotyčný pracovník
obdržel. Knížky měly být předkládány administrativám podniků a úřadů pokaždé, když u nich
pracovník žádal o zaměstnání. Byl-li přijat, pracovní knížka přecházela do úschovy
zaměstnavatele. Do rukou pracovníka se pak mohla dostat výhradně v případě jeho odchodu
na nové místo. Podle názoru Solomona Schwarze představovalo zavedení pracovních knížek
„další významné omezení dělníkovy svobody [a] nový krok na cestě k povinné pracovní
službě.“213 Jak ale autor dodává, v praxi zůstal systém pracovních knížek poněkud za
očekáváními režimu. Sovětské pracovní knížky byly evidentně modelovány podle vzoru
německé Třetí říše.214 Ve dvou důležitých ohledech se nicméně sovětský systém od toho
nacistického lišil a ve výsledku za ním zaostával. V první řadě se neopíral o obdobný
komplex úřadů, které by zajistily potřebnou regulaci a dohled. Druhý rozdíl spočíval v tom, že
zatímco v Německu podléhal státní registraci každý, kdo dokončil školu, v SSSR obdržel
člověk pracovní knížku teprve tehdy, když zažádal o zaměstnání. „Dokud nebyl zaměstnán,“
uzavírá Schwarz, „uchoval si sovětský občan jistou míru svobody.“215
Bez ohledu na podobné legislativní mezery byl nicméně kurs režimu jasný - jednou
provždy skoncovat s nekontrolovanou mobilitou pracovní síly. Nový frontální útok proti
dělnické nedisciplinovanosti podnikly sovětské orgány pouhý týden po rozhodnutí o zavedení
pracovních knížek. Ustanovením SNK SSSR a CK VKP (b) z 28. prosince 1938 byly
zavedeny nové, mnohem přísnější sankce (včetně možného propuštění) za nedochvilnost a
zahálčivost na pracovišti. Hlavním opatřením proti fluktuaci pracovní síly bylo prodloužení
doby, ve které musel zaměstnanec oznámit zaměstnavateli svůj záměr odejít, a to z
dosavadních sedmi dnů na jeden měsíc. Připoutat pracující k jejich stávajícím pracovním
místům měla též přeformulovaná pravidla získávání rozličných sociálních dávek, nároku na
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dovolené a jiných výhod.216 Jako progul - přečin trestaný od roku 1932 okamžitým
vyhazovem - byla od ledna 1939 klasifikována jakákoliv nepovolená absence delší než dvacet
minut.217 V červnu 1940 zapojil režim do boje s fluktuací pracovní síly zatím nejtěžší kalibr trestní odpovědnost. Odchod ze zaměstnání z vlastní iniciativy byl od této doby výslovně
zakázán. Přesun na jiné pracovní místo musel schválit zaměstnavatel. Pokud dělník odešel ze
zaměstnání bez jeho svolení, vystavoval se hrozbě trestního stíhání a v případě uznání viny
trestu odnětí svobody na dobu dvou až čtyř měsíců nepodmíněně. Za absentérství, rovněž
klasifikované jako trestný čin, hrozilo zaměstnancům šest měsíců „nápravné práce“ v témže
podniku, při snížení mzdy až o 25 procent.218
K dalšímu zesílení už tak přísných restrikcí přistoupil režim po vypuknutí války s
Německem. Zvláštním dekretem Prezidia NS z 26. prosince 1941219 byli všichni zaměstnanci
obranného průmyslu, stejně jako zaměstnanci závodů, které obranný průmysl zásobovaly, na
dobu trvání války mobilizováni a napevno připoutáni ke svým stávajícím podnikům. Jejich
svévolný odchod ze zaměstnání byl od této chvíle pokládán za dezerci a trestán (na základě
verdiktu vojenského tribunálu) odnětím svobody na dobu 5 až 8 let. O sedm týdnů později,
13. února 1942, rozhodly nejvyšší orgány sovětské moci o zavedení povinné pracovní služby
v průmyslu nebo stavebnictví pro všechny práceschopné muže ve věku 16 až 55 let a všechny
ženy ve věku 16 až 45 let (později upraveno na 16 až 50 let).220 Vyhýbání se pracovní službě
bylo klasifikováno jako trestný čin. V následujících měsících pak režim rozšířil princip
mobilizace také do zemědělství - místní orgány získaly možnost povolat na zemědělské práce
kohokoli, kdo byl právě postradatelný v průmyslové výrobě. 221 Absolutního vrcholu dosáhly
restrikce v období od podzimu 1942 do jara 1943, kdy byli na svých pracovních místech
připoutáni (opět pod pohrůžkou vojenského soudu) nejprve všichni zaměstnanci státních
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podniků nacházejících se „v blízkosti fronty“ a poté postupně všichni pracující v železniční,
říční i námořní dopravě.222
Přestože posledně jmenovaná opatření zavedená po německé invazi ztratila platnost
současně s koncem války, omezení mobility pracovní síly rozhodně rokem 1945 neskončila.
Nařízení z června 1940, které dělníkům znemožňovalo svobodný odchod ze zaměstnání, bylo
s konečnou platností zrušeno teprve v roce 1956.

1.2.5 Omezování růstu měst
Začátek destalinizace znamenal z hlediska fungování pasového systému a využívání
instituce propisky zásadní zlom. Dvě primární funkce stalinského pasového režimu, tedy
sociální pročištění měst a omezení mobility pracovní síly, ustoupily v průběhu 50. let funkcím
zcela novým. Posun ve využívání pasových pravidel přitom nelze oddělit od širšího kontextu,
kterým byla celková transformace sovětské migrační politiky. Základní obrysy této
transformace je možné vymezit s využitím poznatků Mervyna Matthewse. Obecně vzato
samozřejmě destalinizace přinesla z hlediska svobody pohybu a stěhování více svobod než
tomu bylo ve 30. a 40. letech. Organizovaný nábor pracovní síly (orgnabor) ztratil s koncem
stalinismu svůj donucovací charakter. Masové kampaně namířené k přesunu pracovních sil do
režimem preferovaných oblastí, například na nově obdělávané celiny v jižních částech SSSR,
probíhaly zhruba od poloviny 50. let zpravidla na dobrovolném principu.223 Pro podporu
migrace do periferních regionů jakými byly Dálný východ nebo krajní sever využíval
sovětský režim nástroje ekonomické povahy, zejména materiální stimuly v podobě mzdových
koeficientů či nejrůznějších bonusů (regionaľnyje nadbavki).224
V jiných ohledech si nicméně státní migrační politika svůj donucovací charakter
zachovala, respektive jej pouze určitým způsobem recyklovala. I nadále tak fungoval systém
direktivní distribuce čerstvých absolventů specializovaných škol a učilišť (technikumy,
profesionaľno-techničeskije učilišča) na státem určená pracoviště, nezřídka opět v odlehlých
regionech na Sibiři.225 Instituce propisky sice v poststalinském období přestala sloužit k
hromadnému vyhánění „sociálně nežádoucích“ skupin obyvatelstva z měst a dalších
Tamtéž.
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režimních oblastí (alespoň v podobném rozsahu jako na začátku 30. let), ale některé z nových
způsobů jejího využívání stalinské metody přinejmenším silně evokovaly. Vzápětí po
amnestiích z let 1953-1955 byl například mechanismus propisky pasů využit pro regulaci
návratu bývalých vězňů GULAGu do režimních měst.226 Prakticky stejné uplatnění našel také
v případě etnik deportovaných během 40. let do Střední Asie. 227 Za jasnou ozvěnu rané fáze
stalinismu lze označit též Chruščovskou kampaň proti „parazitům“ (tzn. lidem žijícím v
režimních městech, nevykonávajícím žádnou „společensky prospěšnou práci“) spuštěnou na
počátku 60. let.228 Zhruba do stejného období spadá rovněž začátek rezidenčních omezení pro
příslušníky vznikajícího disidentského hnutí.229
Aniž by se tím měla bagatelizovat drastičnost uvedených případů, žádný z nich neměl
skutečně celosvazový význam. Vždy se jednalo o administrativní bariéry, jejichž smyslem
bylo zabránit konkrétní, etnicky či sociálně celkem jasně vymezené skupině občanů, v
usídlení na podobně jasně vymezeném teritoriu. Dopady těchto opatření, jakkoliv závažné z
pohledu humanitárního nebo psychologického, tak měly přeci jen spíše lokální, nanejvýš
republikový dosah. Pokud bychom měli izolovat jednu jedinou funkci pasového systému v
podobě, v jaké existoval od poloviny 50. let, jako funkci hlavní a dominantní, funkci
uplatňovanou v největším měřítku a po nejdelší dobu, pak by to nepochybně muselo být
omezování populačního růstu měst.
Snahy o regulaci velikosti měst jsou v sovětské migrační politice jasně patrné již od
první poloviny 30. let. Omezení populace koneckonců představuje jednu z nejdůležitějších,
ne-li vůbec nejdůležitější součást sovětského urbánního plánování, jehož kořeny sahají do
doby bezprostředně po revoluci roku 1917.230 Opatření namířená k limitaci velikosti měst
měla v době stalinismu jak administrativní, tak ekonomický charakter. Potenciálně
využitelným administrativním nástrojem byl systém vnitřních pasů a propisky. V praxi ale
Matthews, Passport Society, 32. Podrobněji o tématu také Dobson, Miriam. Khruschev's Cold Summer:
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sloužil pasový systém spíše jako nástroj policejního dohledu a sociálně-ekonomického
inženýrství (viz sociální „pročištění“ režimních měst, snahy o znehybnění pracovní síly). Role
pasového systému jako nástroje demografické politiky byla naproti tomu až do poloviny 50.
let druhotná. Do té míry, v jaké se sovětské orgány v období stalinismu snažily zamezit
přílišnému populačnímu růstu měst, využívaly k tomuto účelu spíše opatření ekonomického
rázu, a to zejména územní limity na expanzi průmyslu. Již v roce 1931 přijalo plénum ÚV
VKP(b) rozhodnutí o zákazu výstavby „nových průmyslových podniků, v první řadě (...) v
Moskvě a Leningradu.“231 V roce 1939 bylo na základě vládního ustanovení stejné opatření
zavedeno také pro Charkov, Kyjev, Rostov na Donu, Gorkij a Sverdlovsk. K podstatnému
rozšíření omezení průmyslového růstu došlo po roce 1956. Budování nových a rozšiřování již
existujících podniků bylo zakázáno celkem ve 48 velkých městech. 232 V případě dalších 23
měst pak vláda ustanovila méně striktní omezení.233 Smysl všech těchto opatření byl zřejmý přibrzdit excesivní koncentraci průmyslu v populačně nejsilnějších centrech a naopak
podpořit ekonomický rozvoj menších, pro potenciální migranty jinak málo přitažlivých měst.
Reálný dopad vyjmenovaných nařízení byl mizivý. Jak se ukázalo, státem stanovené
limity bylo velice snadné obejít - novou výstavbu nebo rozšíření stávajících kapacit totiž
stačilo označit jako generální opravu (kapitalnyj remont) nebo modernizaci.234 Kamenem
úrazu byl konflikt mezi představami urbanistů na jedné straně a zájmy průmyslu, konkrétně
především odvětvových ministerstev, na straně druhé. Zatímco primárním zájem plánovačů
spočíval v udržení rovnováhy mezi velikostí populace a sociálně-ekonomickými kapacitami
měst (bytový fond, zásobování obchodů, sociální infrastruktura atd.), ministerstva sledovala
výhradně cíl vlastního rozvoje - a ten diktoval maximální koncentraci výroby ve velkých
městech. Byla to nakonec právě města, která nesla převážnou část nákladů.235 Výsledkem
Cit. dle Chorev, Boris Sergejevič. Problemy gorodov (Urbanizacija i jedinaja sistěma rasselenija v SSSR). 2.
izd. Moskva: Mysľ, 1975, 78-79.
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tohoto nepoměru, „silných ministerstev sešikovaných proti plánovačům,“236 bylo faktické
zakonzervování existujícího stavu, respektive trendu - velká města nadále rostla vlivem
imigrace, zatímco malá města stagnovala.237
Nevyvážený růst populace měst je jasně patrný při pohledu na údaje z celosvazových
cenzů. V období mezi sčítáními v letech 1939 a 1959 stoupl počet obyvatel sovětských měst
ze 60,4 milionu na 100 milionů. K největšímu nárůstu přitom došlo až po roce 1950. Jak
uvádějí Lewis a Rowland, zatímco mezi lety 1939 a 1950 přibylo ve městech celkem 9
milionů obyvatel, mezi lety 1950 a 1959 to bylo 30,6 milionu. Čistý migrační přírůstek
populace měst (počet příchozích mínus počet odchozích) dosáhl ve posledně zmíněném
období přibližně 14,3 milionu. Podíl migrace na celkovém přírůstku populace měst tak činil
zhruba 47 procent.238 Srovnatelná data platí rovněž pro období let 1959 - 1970: počet obyvatel
měst během této periody stoupl o 36 milionů, z nichž samotný migrační přírůstek tvořil 16,4
milionu neboli 45 procent. Zbývající část přírůstku připadala jednak na přirozený
demografický vývoj a jednak na administrativně-teritoriální změny, čili formální úpravy
statusu obcí a rozšiřování administrativních hranic měst.239 Nejproblematičtější rys poválečné
migrace do měst však z pohledu plánovačů nepředstavoval ani tak její celkový objem, nýbrž
její struktura. Příliš velká část migračních proudů směřovala do největších měst v čele s
administrativními centry svazových republik. Mezi lety 1961 a 1974 tak právě na republiková
centra připadala bezmála čtvrtina veškerého migračního přírůstku měst v zemi.240 Velká
města nejenže přitahovala obyvatelstvo venkova, ale jak ukázala analýza dat z cenzu roku
1970, „odsávala“ také populaci menších měst ve svém okolí. V případě největších center (s
počtem obyvatel nad 1 milion) tvořili právě migranti z měst až 23 procent celkového
migračního přírůstku.241
Právě na tomto pozadí, v podmínkách prudce se prohlubujícího rozkolu mezi
představami plánovačů a reálným vývojem migračních procesů, došlo v SSSR k novému
posunu ve využívání pasového systému. Prvotní impuls nemohl přijít odjinud než ze strany
největších měst. Moskva, Leningrad a následně mnohá další republiková centra postupně
dospěla k závěru, že nebude-li mezi nimi a přilehlými oblastmi vztyčena administrativní
bariéra, nebudou s to nadále zajistit obyvatelstvu adekvátní životní podmínky a služby.
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Omezení zakotvená v platném nařízení o pasech z roku 1953 byla v tomto ohledu
nedostačující. Režimní status neznamenal nic víc, než že v daném městě nesměli legálně
pobývat například bývalí vězňové GULAGu uvěznění za zvlášť závažné zločiny anebo
společenští marginálové jako žebráci, prostitutky a chuligáni. Pravidla kodifikovaná v roce
1953 se ale ukázala jako zastaralá a ve vztahu k aktuálním populačním procesům (a
koneckonců ke společenským poměrům po konci stalinismu jako takovým) čím dál méně
relevantní. Tím, kdo vyvíjel na města největší tlak, rozhodně nebyli lidé, jež by bylo možné
zastavit za pomoci stejných administrativních nástrojů, jaké sloužily k sociálním čistkám na
počátku 30. let. Převážnou část migrantů směřujících do velkých měst netvořili prchající
kulaci, banditi nebo běženci před hladomorem, ale lidé, kteří zde získali dočasné povolení
(vremennuju propisku) na základě zaměstnání či studia a kterým se následně podařilo svůj
časově omezený pobyt prodloužit, případně proměnit v trvalý. Mezi další hojně zastoupené
kategorie migrantů patřili také příbuzní studentů, demobilizovaní vojáci a v některých
případech také amnestovaní vězni, na něž se nevztahovala pasová omezení242 a tím pádem ani
zákazy vyplývající z nařízení o pasech.
Co populačně nejvíce přetížená města potřebovala - a především čím dál častěji
požadovala po vládě - už nebylo zařazení mezi území s režimním statusem, ale naopak
vyjmutí z obecně platných pravidel a odsouhlasení zákonné normy, která by pro ně vytvářela
status zcela nový a specifický. To, oč Moskva, Leningrad a některá další města od přelomu
50. a 60. let s větším či menším úspěchem usilovala, bylo de facto vytvoření jejich vlastního
migračního režimu, jinými slovy individuálně přizpůsobeného režimu propisky.
Následující text je úryvkem žádosti, kterou v červnu 1962 adresovalo předsedovi Rady
ministrů A. Kosyginovi nejužší vedení města Moskvy (tajemník MGK P. Demičev a předseda
Ispolkomu Mossovětu N. Dygaj):
„Bez ohledu na systematické provádění opatření určených k omezení propisky občanů
přijíždějících z jiných částí země do Moskvy počet obyvatel města kvůli těmto občanům
nepřestává růst. Jen za období let 1953 až 1956 vzrostl počet obyvatel Moskvy kvůli nově
příchozím o 273 048 lidí. V roce 1960 vzrostl počet obyvatel o 79 123 (...). Růst počtu
obyvatel probíhá zejména kvůli důstojníkům VS SSSR uvolněných do zálohy nebo do
výslužby a jejich rodin, starých a práce neschopných rodičů. Neustávající mechanický
přírůstek obyvatelstva vede k přetížení bytového fondu a vytváří problémy při zlepšování
životních podmínek stálých obyvatel. [P]ravidla propisky ustanovená platným nařízením o
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pasech neposkytují možnost zadržovat přítok občanů přicházejících k pobytu v Moskvě. V
souvislosti s výše uvedeným pokládáme za vhodné vyjmout město Moskvu z obecně platných
pravidel propisky, ustanovených nařízením o pasech.“243
Krátce poté, kdy Rada ministrů žádost Moskvy projednala a schválila projekt nařízení,
který byl k žádosti přiložen, v prosinci 1962, se s prosbou o zavedení zvláštních pravidel
propisky ozvaly také nejvyšší mocenské orgány Leningradu:
„Za poslední roky přibývá občanů, kteří přicházejí do Leningradu a žádají o propisku
ve městě. V souvislosti se zlepšením bytových podmínek zvláště přibylo příjezdů příbuzných
obyvatel města. Vzhledem k přítomnosti velkého počtu vyšších i středních škol vznikají
problémy s propiskou příbuzných studentů, přijíždějících do Leningradu na období studia
hlavy rodiny. Kromě toho do města přijíždí z míst odpykání trestu mnoho [bývalých
trestanců], na něž se nevztahují pasová omezení. Jen za deset měsíců roku 1962 do
Leningradu přišlo a obrátilo se na milici ohledně propisky 532 000 lidí. Takový stav přílivu
obyvatelstva vytváří problémy ve fungování úřadů zabývajících se propiskou občanů, protože
v souladu s nařízením o pasech [schváleným 21. 10. 1953] jsou orgány milice povinny
udělovat propisku všem občanům, kteří mají bytové prostory odpovídající sanitární normě, s
výjimkou osob v minulosti odsouzených a spadajících pod pasová omezení. Neexistence
zákona, který by omezoval propisku v Leningradu, komplikuje snahy o zadržování
mechanického přírůstku obyvatelstva. Výsledkem je, že počet obyvatel v roce 1961 stoupl o
57 146 a za prvních 10 měsíců roku 1962 o 42 461. Růst počtu obyvatel zapříčiněný nově
příchozími z jiných oblastí a republik vede k přelidnění, znemožňuje řešení bytového
problému, komplikuje fungování škol, kulturních i zdravotnických institucí, a také způsobuje
značné přetížení městské dopravy. S přihlédnutím k výše uvedenému žádají Leningradský
obkom KPSS a Lengorispolkom o rozšíření působnosti [nařízení platného v Moskvě], což
umožní omezit mechanický přírůstek obyvatelstva Leningradu.“244
Argumentace založená na populačním přetížení se od začátku 60. let stala nedílnou
součástí všech žádostí o zavedení speciálních omezení propisky. Ať už se jednalo o Moskvu,
Leningrad, lázeňská města na Severním Kavkaze, Soči, Kyjev nebo Minsk, základní
argumentační linie byla i přes některé dílčí rozdíly vždy stejná: migrační („mechanický“)
přírůstek způsobuje přelidnění, přelidnění vytváří problémy v bytové situaci a normálním
fungování sociální infrastruktury a dopravního systému. Jediným schůdným řešením těchto
problémů je zavedení zvláštního režimu propisky.
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Kontrast mezi žádostmi o přidělení režimního statusu ze 30. a 40. let na jedné straně, a
žádostmi o zavedení zvláštních omezení po roce 1960, na straně druhé, těžko mohl být větší.
Stojí za připomenutí, že když ještě v roce 1948 apelovalo na vládu nejvyšší vedení města Ufy,
vykreslovalo obraz města „obleženého“ a „zaneřáděného rozličným kontrarevolučním
elementem“, počínaje „kulaky“ přes „bývalé lidi“, deportované osoby, muslimské duchovní,
bývalé bělogvardějce, osoby „podezřelé ze špionáže, záškodnictví a terorismu“ až po
obyčejné zločince.245 Jestliže až do konce stalinské éry představovalo vstupenku do klubu
režimních měst údajně akutní ohrožení jejich bezpečnosti, v období poststalinském
jednoznačně převážily důvody demograficko-sociálního charakteru. Bezpečnostní aspekt
režimního statusu sice nikdy zcela nevymizel, ale jeho role byla oproti minulosti pouze
okrajová. Dobře to ilustruje například žádost o zavedení zvláštních omezení propisky v Soči z
roku 1984. V dokumentu se sice uvádí, že ve městě za poslední roky došlo ke „zkomplikování
operativní situace“ vinou vysoké kriminální aktivity bývalých trestanců, ale jedná se pouze o
jeden z doplňujících, přičemž ne vždy zcela věrohodných argumentů (dalším je například
spojování vysoké imigrace a ekologického ohrožení černomořského pobřeží). Celkově je téma
zločinnosti v několikastránkové žádosti vyřízeno třemi krátkými větami. Drtivá většina textu
(počínaje prvním řádkem) je věnována přetížení bytového fondu a sociálních služeb v
důsledku gradujícího migračního náporu.246
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2 Řízení migrace v sovětské Moskvě
2.1 Stalinská Moskva
2.1.1 Sovětská metropole na prahu kolektivizace a industrializace
V době, kdy se v sovětském tisku objevily první zprávy o zavedení pasového systému,
na přelomu let 1932 a 1933, zažívala Moskva pravděpodobně největší populační rozmach ve
své historii. V lednu 1933 dosáhl počet obyvatel hlavního města výše 3,7 milionu, což
znamenalo meziroční nárůst okolo půl milionu lidí. Ve srovnání s rokem 1931 stoupl počet
obyvatel bezmála o milion. Není sporu o tom, že za jistou část přírůstku mohly úpravy
administrativních hranic města - jeho rozloha se za zmíněné dva roky zvětšila z původních
25,6 na 26,9 tisíc hektarů. Ani to však nic nemění na faktu, že hlavní část populačního
přírůstku šla na vrub migrace. Čistý mechanický přírůstek obyvatelstva (počet příchozích
mínus počet odchozích) dosáhl v roce 1932 hodnoty přes 321 tisíc. Význam přirozeného
přírůstku byl v této době zanedbatelný.247
Z čistě kvantitativního hlediska nebyl masivní migrační přírůstek začátku 30. let ničím
jiným než kulminací dlouhodobého trendu. Vysokým migračním obratem se Moskva
vyznačovala prakticky po celá 20. léta. Hlavním impulzem pro zvýšení celkového objemu
migrace na území hlavního města se stal konec občanské války v roce 1921. Kromě
demobilizace a návratu lidí, kteří se během válečné blokády přesunuli do venkovských
oblastí, sehrály důležitou roli také faktory ekonomické povahy, zejména celkové oživení
hospodářství v důsledku zavedení Nové ekonomické politiky (NEP). Nezanedbatelnou část
nově příchozích tvořili na samém začátku 20. let také lidé prchající z venkova před
katastrofální neúrodou a následným hladomorem. Poslední, ze zpětného pohledu ale možná
nejdůležitější příčinu zvýšeného mechanického přírůstku, představoval strmý nárůst sezónní
migrace obyvatel z venkova do měst za účelem přivýdělku, takzvaného otchodničestva.248
Budeme-li vycházet z údajů, které ve své studii poskytuje Irina Gavrilova, pak se
migrační procesy v Moskvě vyvíjely následovně: v roce 1923 do města přišlo zhruba 714 tisíc
lidí, zatímco migrační odtok činil 487 tisíc. V dalších dvou letech oba údaje vzrostly, a to
velmi podstatně. Počet příchozích v roce 1924 dosáhl téměř 790 tisíc a v roce 1925 již více
než jednoho milionu. Počet odchozích stoupl za stejné období na 595 respektive 681 tisíc.
Právě rok 1925 představoval co do migrační aktivity vrchol celé dekády - v žádném dalším
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roce pak nebyl zaznamenán ani obdobný migrační obrat (součet migračního přírůstku a
úbytku), ani srovnatelné migrační saldo. Hlavní příčinu tohoto vývoje je jednoznačně třeba
hledat v rostoucí nezaměstnanosti.249 I tak nicméně zůstával migrační přírůstek na poměrně
vysoké úrovni - s výjimkou roku 1927 se vždy pohyboval okolo čtvrt milionu lidí.
Z tohoto pohledu se nárůst počtu příchozích na začátku 30. let skutečně jeví jen jako
další migrační vlna a návrat k maximu roku 1925. Jak ale ukazuje David L. Hoffmann, prudké
navýšení počtu migrantů na přelomu desetiletí doprovázela zásadní kvalitativní změna:
„Počínaje rokem 1929 nejenže exponenciálně vzrostl počet rolníků přicházejících do Moskvy,
ale změnila se i povaha přistěhovalectví. Migranti se rozhodli zůstat ve městě natrvalo a buď
najednou, nebo v průběhu několika let, zpřetrhali vazby na své vesnice.“ Příčinu přechodu k
hromadnému, trvalému stěhování, spatřuje Hoffmann zcela jednoznačně v začátku stalinské
kolektivizace a industrializace. Podstatnou část migrantů tvořili rolníci zařazení do takzvané
třetí kategorie kulaků. Ačkoli se tito lidé na rozdíl od kulaků první a druhé kategorie vyhnuli
masovým deportacím, přišli během rozkulačování o veškerý svůj majetek. Vyvlastněným pak
nezbývalo nic jiného než hledat zaměstnání ve městě, kam je doprovodily miliony rolníků,
jejichž snahou bylo jednoduše uniknout před klesající životní úrovní na kolektivních statcích.
„Současně docházelo k tomu“, pokračuje Hoffmann, „že obrovská poptávka po pracovní síle
vyvolaná industrializační kampaní poskytovala všem rolníkům, ať už opouštěli vesnice z
donucení nebo dobrovolně, příležitost stálého zaměstnání ve městě; sezónní rolničtí
pracovníci, kteří se ve 20. letech setkávali s nezaměstnaností, nyní v Moskvě nacházeli nejen
sezónní, ale trvalé celoroční zaměstnání.“250
Co do příčin se tedy nárůst objemu migrace v Moskvě nijak podstatně neodlišoval od
širšího vývoje v Sovětském svazu jako celku. Ústředním „push“ faktorem migrace do Moskvy
se na přelomu 20. a 30. let stala kolektivizace zemědělství, zatímco klíčovým „pull“ faktorem
byl růst pracovních příležitostí ve městě, vyplývající z urychlené industrializace. Pokud se
Moskva a k ní přímo přiléhající regiony v rámci migračních procesů probíhajících na území
SSSR něčím vyjímaly, pak to bylo pouze jejich měřítko. Migrace do Moskvy a okolních měst
byla zkrátka o stupeň nebo dva intenzivnější než v případě dalších průmyslových center.
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Podle pozdějších sovětských propočtů se do Moskvy a měst Moskevské oblasti během první
pětiletky (1928-1932) přistěhovalo okolo 3,5 milionu lidí.251

2.1.2 Protichůdné zájmy
Vyvstává otázka, jak se na migrační situaci Moskvy podepsalo zavedení systému
vnitřních pasů. Dostupné zdroje naznačují, že vliv pasportizace na mechanický přírůstek
obyvatelstva byl z hlediska dlouhodobého vývoje pouze marginální. Jedinou výraznější
odchylku od trendu, kterým se migrační procesy v hlavním městě vyznačovaly prakticky po
celé období urychlené industrializace, lze zaznamenat v roce 1933. Příčinou této odchylky
byla intenzivní kampaň policejních orgánů namířená k „očištění“ metropole od nežádoucích
skupin obyvatel. Již 5. ledna, tedy ještě před vydáním známé vládní instrukce o pasportizaci
Moskvy, Leningradu a Charkova jakožto tří měst s největším strategickým významem,
obdržely místní orgány OGPU v Moskvě a Moskevské oblasti zvláštní příkaz s názvem „O
čekistických opatřeních

k provádění

pasového systému“.252

Vedení

OGPU jeho

prostřednictvím vyzývalo podřízené policejní orgány, aby věnovaly mimořádnou pozornost
úkolu očištění Moskvy od „kontrarevolučních, kulackých, zločineckých a dalších
antisovětských elementů.“ První povinností místních aparátů bylo zaslat na ústředí seznamy
těchto elementů, a to ve lhůtě maximálně 8 dnů.
Reálné provádění očistné operace umožnily bezpečnostním orgánům dva základní
administrativní nástroje: jednak samotná distribuce pasů a jednak jejich následná registrace
(propiska). Ve své podstatě se jednalo o dvoustupňový mechanismus, s jehož pomocí bylo
možné přefiltrovat populaci města a vydělit z ní všechny osoby, které režim označil za
nežádoucí. Vydání pasu a jeho registraci přitom zpravidla oddělovalo několik týdnů až
měsíců. Údaje týkající se počtu lidí, jimž orgány milice odmítly vydat pasy anebo povolení k
propisce, jsou pouze fragmentární a málo spolehlivé. Obecně lze konstatovat, že s tím, jak
docházelo ke konsolidaci pasové administrativy a zároveň se pozornost policejních orgánů
přesouvala z prioritních průmyslových podniků k většinové populaci, množství zamítnutých
žádostí jevilo tendenci k růstu. Souběžně s tím stoupal počet osob, které v souvislosti s
pasportizační kampaní opustily hranice režimních teritorií.253 Stanovit skutečný úbytek
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obyvatelstva Moskvy, stejně jako jiných režimních měst, zapříčiněný pasportizací, je
prakticky nemožné. Podle zprávy OGPU ze srpna 1933, kterou ve své studii o sovětském
pasovém systému cituje Gijs Kessler, klesl počet obyvatel metropole od začátku roku o 214
700.254 Tento údaj přibližně odpovídá číslu, které udává Gavrilova - podle jejích propočtů
klesla populace Moskvy za stejné období z původních přibližně 3,66 milionu na 3,42
milionu.255 Otázkou však zůstává nejen to, nakolik jsou tyto údaje samy o sobě věrohodné256,
ale především do jaké míry je možné z nich usuzovat na příčinnou souvislost mezi zaváděním
pasového systému a kolísáním moskevské populace. Podle Davida Hoffmanna nebyl úbytek
obyvatel Moskvy v roce 1933 způsoben ani tak pasovým systémem, jako spíše přechodným
útlumem hospodářství. Jakmile se výkonnost průmyslu v roce 1934 vrátila do starých kolejí,
populace města začala znovu nezadržitelně růst.257
Ve světle nejnovějších poznatků o sovětském pasovém systému není ovšem růst počtu
obyvatel Moskvy od roku 1934 relevantní. O pasovém režimu hlavního města totiž platí totéž,
co o systému vnitřních pasů jako celku: omezení počtu obyvatel nepatřilo ve 30. ani 40. letech
mezi jeho hlavní funkce. Jednalo se o nástroj, s jehož pomocí se policejní orgány snažily
očistit město od potenciálně nebezpečných a/nebo ekonomicky nečinných, příživnických
živlů. I kdyby tedy pokles počtu obyvatel Moskvy v první polovině roku 1933 nebyl
způsoben výhradně ekonomickým zakolísáním, ale podepsala se na něm také pasportizační
kampaň, stěží by šlo o něco víc než shodu okolností: zaprvé, právě v roce 1933 byla
koncentrace nežádoucích živlů na území hlavního města (především v důsledku kolektivizace
a hladomoru) na svém vrcholu; za druhé, nikdy předtím ani potom nedosáhly policejní zátahy
proti marginálům obdobného rozsahu a obdobné míry brutality. Vysoký počet zamítnutých
žádostí o vydání pasu a povolení k propisce během prvních fází pasportizační kampaně258 lze
objasnit jednak tím, že se milice mohla, zjednodušeně řečeno, strefit do nepřeberného
množství snadných cílů a jednak tím, že právě očistným operacím ve městech věnovala
převážnou část svých kapacit. Již ve druhé polovině roku 1934 muselo vedení NKVD
prostřednictvím několika oběžníků s nelibostí konstatovat, že aktivita a bdělost milice v
254
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oblasti vnitřních pasů znatelně poklesla. Zcela evidentně přitom nešlo pouze o problém
Moskvy, ale o jev pozorovatelný prakticky na všech pasportizovaných teritoriích, ať už
disponovaly režimním statusem či nikoli.259
Pokud měl někdo zájem na omezení počtu obyvatel režimních měst, pak to byly
nejvyšší orgány místní moci. Postoj moskevského obkomu k problematice populačního růstu
města během první pětiletky pregnantně vyjádřil jeho tehdejší předseda Lazar Kaganovič:
„Toto je velké město a lidé sem přicházejí. Nejsou zde pro ně byty, takže město přetěžují.“260
Obavy místních úřadů z nekontrolovaného nárůstu počtu obyvatel nezůstaly bez odezvy
centra. Problematikou administrativního i sociálně-ekonomického regulování populačního
růstu Moskvy se zřejmě poprvé zabývalo již červencové plénum CK VKP (b) v roce 1931.
Výsledkem byla výše zmíněná omezení týkající se nové průmyslové výstavby a rozšiřování
kapacit stávajících průmyslových podniků na území města. Osobní otisk Lazara Kaganoviče,
zdaleka nejvlivnějšího představitele bolševické moci v hlavním městě první poloviny 30. let,
je možné nalézt v generálním plánu rozvoje Moskvy schváleném ÚV a Radou ministrů v
červenci 1935.261 Hned v prvním bodě příslušného nařízení, v pasáži věnované fyzickému
plánování (planirovke)262 se přikazovalo následující:
„Při stanovení rozměrů a plánování území města Moskvy vycházet z nařízení
červencového pléna CK VKP (b) r. 1931 o nevhodnosti vytváření obřích měst (gorodovgigantov) s kumulací velkého množství podniků v existujících velkých městských centrech a
o nepřípustnosti budoucí výstavby nových průmyslových podniků ve městě Moskvě. V
souladu s tím [se nařizuje] omezit hranice růstu města Moskvy a přijmout do základních
propočtů růstu území města velikost městské populace přibližně na úrovni 5 milionů, s plným
zajištěním bytových a kulturních potřeb této populace (bydlení, městská doprava, zásobení
vodou, kanalizace, školy, nemocnice, obchodní síť, jídelny atd.).“263
Optimální hustotu obyvatelstva stanovili tvůrci plánu264 na úrovni 400 lidí na 1 hektar.
V rajónech, které byly z hlediska bydlení „nejpříznivější a nejcennější“, například na
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nábřežích, pak architekti připouštěli hustotu 500 lidí na hektar. Snížení hustoty obyvatelstva
mělo napomoci plánované rozšíření administrativních hranic města z 28,5 tisíc hektarů na
cílových 60 tisíc hektarů. Co se týkalo redistribuce obyvatel mezi již existujícími obytnými
čtvrtěmi, té mělo být dosaženo prostřednictvím racionálního rozmístění institucí jako byly
školy, nemocnice, divadla, kluby, obchody nebo jídelny. Plány týkající se redistribuce
obyvatel přitom vycházely, podle doslovného znění dokumentu „z úkolu systematického
zvýšení obytné plochy na každého obyvatele Moskvy souběžně s vývojem bytové výstavby a
vytvářením příznivých životních podmínek.“
Ať už tato fráze znamenala cokoli, jisté je jedno: představy urbanistů zachycené v
generálním plánu z roku 1935 zůstaly čirou fikcí. Nebýt nacistického vpádu v roce 1941 a
následné evakuace, předpokládaná bariéra 5 milionů obyvatel by pravděpodobně byla
prolomena někdy okolo poloviny 40. let. Lze tak usuzovat na základě prosté extrapolace
vývoje v posledních letech před válkou. V květnu 1937 žilo v Moskvě podle oficiálních údajů
3,6 milionu lidí. Cenzus z roku 1939 zaznamenal již více než 4,1 milionu obyvatel. Údaje o
migračním přírůstku, jakkoli kusé a problematické, svědčí o přetrvávající roli hlavního města
jako silného populačního magnetu pro centrální oblasti RSFSR. Příliv obyvatel sice
nedosahoval kalamitní úrovně začátku 30. let, ale i tak bezpochyby značně převyšoval ideální
propočty na straně urbanistů a místních administrativ. Například v roce 1939 činil čistý
migrační přírůstek Moskvy více než 180 tisíc lidí (781 tisíc příchozích a 601 tisíc
odchozích).265 Ambiciózního cíle zvýšení obytné plochy na obyvatele mohlo být za této
situace dosaženo jediným způsobem, a to podstatným urychlením bytové výstavby. Její tempo
ale po celé období druhé pětiletky stagnovalo. Jestliže v roce 1933 bylo v Moskvě dokončeno
624 tisíc čtverečních metrů bytových prostor, v následujících třech letech výstavba
dramaticky klesla až k hranici 200 tisíc m2. Těsně před válkou sice bytová výstavba opět
vzrostla (v roce 1940 na 370 tisíc m2 dokončené plochy), ale o zvýšení obytné plochy na
obyvatele tak jako tak nemohlo být řeči. Na základě dostupných údajů se lze oprávněně
domnívat, že bytové podmínky průměrného obyvatele Moskvy se po celá 30. léta pouze
zhoršovaly.266
Schematicky vzato lze tedy na pozadí prudkého populačního růstu Moskvy ve 30.
letech zaznamenat střetávání tří protichůdných institucionálních zájmů. První z nich
265

GARF, f. A-374, op. 32, d. 3029, l. 52.
Sanitární norma obytné plochy na obyvatele byla stanovena na 9 metrů čtverečních. Ve skutečnosti ale na
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představovaly místní mocenské orgány v čele s oblastním a městským výborem KPSS, druhý
milice podřízená ústřednímu aparátu OGPU/NKVD a třetí průmyslové podniky náležící pod
odvětvová ministerstva. O omezení populačního růstu města dlouhodobě a systematicky
usilovala výhradně místní administrativa. Její problém ale spočíval v tom, že pro omezení
mechanického přírůstku obyvatelstva neměla v rukou prakticky žádné prostředky. Potenciálně
využitelný administrativní nástroj v podobě pasového systému, respektive režimu propisky, se
nacházel plně pod kontrolou bezpečnostních orgánů a sloužil primárně pro prevenci
kriminality. Jediným výsledkem snah o snížení migračního náporu na město se tak stala série
vládních nařízení o regulaci další průmyslové výstavby. Jak se ovšem ukázalo, žádné z těchto
nařízení (nemluvě o čistě deklaratorních ustanoveních zanesených do generálního plánu
rozvoje z roku 1935) nebylo v praxi vymahatelné. Velikost migračního přírůstku závisela v
této době téměř výhradně na jednom jediném faktoru, a tím byla poptávka po pracovní síle v
průmyslu.

2.1.3 Evakuace
Rázný konec dlouhému období populačního růstu Moskvy udělala teprve německá
invaze do SSSR zahájená 22. června 1941. Hned druhý den po útoku byl v hlavním městě
vyhlášen výjimečný stav. Souběžně s postupem nepřátelských armád začaly moskevské úřady
organizovat evakuaci obyvatel hlouběji do týla. Jejich práci značně komplikovala skutečnost,
že pro nouzový přesun populace, jakož i strategicky nejvýznamnějších objektů a institucí,
neexistoval žádný ucelený plán. Ne že by v tomto směru nevznikly před válkou žádné
iniciativy. Dva měsíce před německým útokem, 21. dubna 1941, schválila Rada ministrů
nařízení „O opatřeních ke zlepšení místní protivzdušné obrany města Moskvy.“ Krátce nato
byla vytvořena zvláštní komise pro evakuaci, v jejímž čele stanul předseda Mossovětu V. P.
Pronin. 3. června, tedy necelé tři týdny před vypuknutím války, předložila tato komise
Stalinovi plán a projekt vládního nařízení s názvem „O částečné evakuaci obyvatelstva města
Moskvy v době války.“ Plán počítal s tím, že pokud vypukne válka, z hlavního města bude do
týla ihned evakuován 1 milion 40 tisíc obyvatel. Stalin nicméně předložený projekt odmítl. V
komentáři adresovaném Proninovi uvedl následující: „Váš návrh o „částečné“ evakuaci
obyvatelstva Moskvy v „době války“ pokládám za nevčasný. Komisi pro evakuaci žádám
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zrušit a diskuze o evakuaci ukončit. Až bude potřeba a jestli bude potřeba připravit evakuaci,
ÚV a RLK Vám dají vědět.“267
Výsledkem bylo, že evakuace Moskvy, stejně jako dalších měst a oblastí SSSR
ohrožených německým vpádem, probíhala čistě na základě improvizace. V období od 29.
června do 29. července 1941 bylo z Moskvy podle údajů Narkomatu dopravy (NKPS)
evakuováno zhruba 960 tisíc lidí. Z velké části se ovšem jednalo o lidi prchající přes Moskvu
z oblastí ležících dále na západ. Přímo z hlavního města byly během letních měsíců
evakuovány pouze vybrané kategorie obyvatel, převážně děti a zaměstnanci některých závodů
obranného průmyslu. 26. července ale Rada pro evakuaci (vytvořená 24. června při RLK)
rozhodla o tom, že evakuace obyvatelstva hlavního města má být urychlena. NKPS bylo
uloženo v období do 2. srpna každý den vypravit z Moskvy nejméně 64 tisíc lidí.268
Snahy místních úřadů provést evakuaci pokud možno systematicky a organizovaně
vzaly za své v polovině října. Takto popisují nastálou situaci John Barber a Mark Harrison:
„Jak se k městu blížili Němci, většina vládních a stranických organizací začala urychleně
evakuovat své zaměstnance. Jakmile začali Moskvu houfně opouštět vedoucí funkcionáři s
rodinami, vypuklo rabování, boje o jídlo, a začal spontánní exodus. Na tři nebo čtyři dny
ovládla Moskvu masová panika na hraně anarchie.“269 Právě totální rozvrat organizované
evakuace v říjnu 1941 je patrně jedním z hlavních důvodů, proč dodnes existují jen velmi
mlhavé představy o tom, kolik lidí vlastně za války z Moskvy uprchlo a kolik jich v hlavním
městě zůstalo. Většina odhadů hovoří o evakuaci zhruba dvou milionů lidí, tedy poloviny
nebo spíše necelé poloviny předválečné populace města.270
Blízkost fronty a akutní hrozba německého obklíčení postavily moskevskou milici
před zcela nové úkoly. V první řadě bylo zapotřebí zajistit pokud možno uspořádaný průběh
evakuace lidí prchajících ze západních, již okupovaných částí SSSR. Masový přesun
uprchlíků přes hlavní město s sebou ovšem nesl evidentní riziko, že se do týla podaří
proniknout německým špiónům, záškodníkům a dalším krajně nebezpečným osobám. Vedení
NKVD proto ještě v červnu 1941 nechalo na příjezdových cestách do Moskvy vybudovat
zátarasy střežené drážní milicí, jejímž úkolem bylo zajistit přísnou prověrku všech pasažérů a
Cit. dle Kumaněv, V. A. Vojna i evakuacija v SSSR. 1941-1942 gody. Novaja i novejšaja istorija [online].
2006, no. 6. Dostupné z http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/EVACO.HTM (zkontrolováno 5.
12. 2017).
268
Tamtéž.
269
Barber, John a Harrison, Mark. The Soviet Home Front, 1941-1945: A Social and Economic History of the
USSR in World War II. Longman Pub Group, 1991, 64.
270
Kumaněv, Vojna i evakuacija v SSSR; Andrejevskij, Povsedněvnaja Žizň. Colton na základě kombinace
mnoha sovětských zdrojů uvádí, že v prosinci 1941 žilo v Moskvě okolo 2,5 milionu obyvatel. Colton, Moscow,
758.
267

86

nepustit do města nikoho, kdo mohl představovat bezpečnostní hrozbu. Počet zadržených
osob byl značný. Podle údajů, s nimiž pracoval G. Kumanev, prověřila milice za pouhý týden
(od 28. června do 4. července) bezmála 50 tisíc osob, z nichž poté na základě různých příčin
zatkla více než 2 tisíce. Zároveň se v rukou milice ocitlo také značné množství zbraní a
munice - mimo jiné 29 kulometů, přes 1 tisíc pušek, více než 1200 pistolí, 200 granátů a skoro
50 tisíc nábojů.271 Ačkoli se, jak autor připouští, mezi údajné špióny a záškodníky
nepochybně dostala i řada nevinných lidí, opatření jakým bylo přísné prověřování běženců
měla v podmínkách války své opodstatnění.
Zásadním přelomem v regulování mobility obyvatelstva na území hlavního města se
stalo zavedení propustkového systému. Vjezd do Moskvy (nepočítaje sem tranzit běženců)
byl od prvních dní války povolen výhradně lidem, kteří se mohli prokázat místní propiskou.
Jedinou alternativu představovalo přímé pozvání ze strany lidových komisařů SSSR nebo
RSFSR.272 Zaměstnanci moskevských podniků a úřadů, kteří měli registrované bydliště mimo
administrativní hranice hlavního města, tj. na některém z předměstí Moskevské oblasti, si pro
dojíždění museli obstarat speciální propustky. G. Andrejevskij ve svých vzpomínkách na
válečné období uvádí, že zvláštní potvrzení od zaměstnavatele potřebovali dokonce i lidé,
kteří se chystali vyrazit za město například na houby. Pokud tuto povinnost zanedbali, reálně
jim hrozilo, že je milice nepustí nazpět.273 K podstatnému zpřísnění propustkového systému
přistoupily moskevské úřady v říjnu 1941. Vjezd do města byl tehdy na základě zvláštního
nařízení vlády „dočasně“ zakázán všem lidem, kteří se za jeho hranice dostali v rámci
evakuace. Důsledky tohoto opatření na životy běžných Moskvanů byly velmi dramatické.
Statisíce lidí, kteří se v důsledku evakuace (ať už organizované nebo spontánní) ocitli v týlu nezřídka v dezolátních podmínkách mnoho set nebo dokonce několik tisíc kilometrů na
východ - nejenže ztratily možnost vyzvednout si v Moskvě alespoň základní osobní potřeby
nebo cennosti,274 ale často také na dlouhou dobu přišly o přímý kontakt se svými blízkými.275

Kumaněv, Vojna i evakuacija v SSSR.
Andrejevskij, Povsedněvnaja Žizň, 64.
273
Tamtéž.
274
Jedinou možností, jak získat přístup k majetku zanechanému v Moskvě, bylo nechat si některé věci poslat
poštou od příbuzných. Platné předpisy nicméně značně omezovaly velikost zásilky - maximální povolená
hmotnost balíku byla pouhých 8 kg. Tamtéž.
275
Výjimkou nebyly situace, kdy se v důsledku náhle vztyčených administrativních bariér například některý z
rodičů ocitl na rok nebo dva odříznut od svých dětí. Stovky podobných případů lze nalézt zejména v
korespondenci adresované SNK RSFSR. GARF, f. A-259, op. 7, d. 4194, l. 1-320.
271
272

87

2.1.4 Milice mobilizuje síly
Výdej všech druhů propustků, jakož i jiných typů povolení na vstup do města
(razrešenije na v'jezd), dostal na starosti Pasový oddíl milice. Agenda tohoto útvaru,
vytvořeného v rámci reorganizace bezpečnostních složek hlavního města teprve v roce 1938,
se v době války exponenciálně rozrostla. Základní úkol oddílu - údržba pasového režimu
města - zůstával i po 22. červnu 1941 beze změny. Pasový režim předválečné a válečné
Moskvy byly ovšem dvě velmi odlišné věci. Vyhlášení výjimečného stavu a zavedení ostrých
restrikcí na fyzický vstup do města znamenaly pro pasový oddíl milice (a nejen pro něj) z
hlediska každodenní činnosti doslova revoluci. „Udržování pasového režimu“ se v pojetí
NKVD změnilo z rutinní byrokratické činnosti na nedílnou součást válečného úsilí a boje za
přežití národa. Pasový režim se stal nástrojem, s jehož pomocí měly být odhaleny a adekvátně
potrestány úplně nové kategorie veřejných nepřátel: v první řadě pochopitelně němečtí špióni
a záškodníci,276 ale kromě nich také válečným protivníkem údajně využívaní „zločinci,
zbabělci a panikáři“ (zjevný odkaz na chaos, propuknuvší v říjnu 1941) anebo například tzv.
signalščiki, tedy lidé, kteří údajně po nocích naváděli na cíle německé bombardéry. Současně
s tím nepolevovaly ani snahy očistit město od tradičních nežádoucích elementů počínaje
trestanými osobami, na něž se vztahovala pasová omezení, přes „parazity“ nevykonávající
žádnou veřejně prospěšnou činnost, až po bezprizorné děti, chuligány a neplatiče alimentů.
Zvláštní pozice mezi povinnostmi pasového oddílu patřila boji s dezertérstvím.
Zdaleka přitom nešlo jen o odhalování uprchlých vojáků - stojí za připomentutí, že za dezerci
byl od prosince 1941 považován také svévolný odchod z podniků obranného průmyslu. Útěk
z „pracovní fronty“ se od této doby trestal odnětím svobody na 5-8 let. Podle údajů G.
Andrejevského bylo v Moskvě od října 1941 do července 1942 odhaleno více než 10 tisíc
údajných dezertérů. Za stejné období se podle informací autora podařilo milici zadržet více
než 20 tisíc lidí, kteří se nemohli prokázat moskevskou propiskou. Z větší části se mělo jednat
o muže v odvodovém věku.277
Poslední funkcí pasového oddílu, kterou je nutné zmínit, byl dohled nad odstraněním
(udalenijem) všech nežádoucích osob z hranic města. Podle platných nařízení musel hranice
Moskvy, respektive přilehlé stokilometrové zóny, nejpozději do 24 hodin opustit každý, kdo
porušil pravidla pasového režimu, tj. komu orgány milice zamítly žádost o vydání pasu nebo
„Nedostatečná kontrola pasového režimu“, stojí ve zprávě o činnosti Pasového oddílu milice města Moskvy
ze začátku roku 1942, „vede k tomu, že se špióni a záškodníci schovávají v bytech a protileteckých krytech, v
klidu zde nocují a poté konají svou odpornou práci (tvorjat svojo gnusnoje dělo).“ CAOPIM, f. 910, op. 1, d. 22,
l. 15.
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udělení, případně opětovné udělení propisky. Posledně jmenovaný proces, tzv. perepropiska
neboli přeregistrace pasů, proběhl v Moskvě podle dostupných materiálů milice za dobu války
pouze jednou, a to v první polovině roku 1942. Pasový oddíl v rámci této akce obnovil
propisku zhruba 1,6 milionu občanů Moskvy.278 V důsledku přeregistrace bylo z hlavního
města podle interních údajů pasového oddílu vyvezeno 2903 lidí.279 Podobné akce ale
představovaly v činnosti pasového oddílu spíše výjimku. Dohled nad vystěhováním v
důsledku porušení pravidel pasového režimu byl po celé válečné období jednou z největších,
ne-li vůbec největší slabinou útvaru. Vytyčenému a na schůzích donekonečna omílanému cíli
- dosáhnout toho, aby v Moskvě nežil ani jeden člověk bez místní propisky - se pasové orgány
podle všeho ani zdaleka nepřiblížily. Jen podle údajů shromážděných rajónními odděleními
NKVD se například na začátku roku 1944 v Moskvě nacházelo okolo 16 tisíc lidí bez platné
propisky.280 Skutečný počet lidí, kteří ve městě pobývali protizákonně (ať už po výzvě k
vystěhování nebo zcela mimo dosah milice), byl s velkou pravděpodobností několikanásobně
vyšší.

2.1.5 Omezené možnosti
Důvodů, proč se milici přes veškerou snahu dlouhodobě nedařilo dostat nežádoucí
živly mimo hranice města, bylo hned několik. Základní problém představoval nedostatek
zaměstnanců. Mnoho pracovníků opustilo pasový oddíl v důsledku válečné mobilizace někteří byli povoláni, jiní se do armády přihlásili jako dobrovolníci.281 Kromě
kvalifikovaných pracovníků ve vedení útvarů nebo v inspekčních orgánech se milici
nedostávalo ani obyčejných příslušníků, bez nichž byla samozřejmě implementace pasového
režimu stěží představitelná. Elementární pořádek ve městě se moskevské milici dařilo
udržovat jen s vydatnou pomocí tzv. brigadmilů (od brigady sodejstvija milicii) neboli
dobrovolníků z řad civilistů (typicky především dělníků). Některé ze svých činností, jako byly
zátahy proti záškodníkům nebo signalščikům, vykonávala milice ve spolupráci s příslušníky
„stíhacích batalionů“ (istrebitel'nyje bataljony) - ve své podstatě polovojenských jednotek,
jejichž základ tvořili posluchači Vysoké školy vojsk NKVD.282
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Chronický nedostatek personálních kapacit a z něj plynoucí přetížení se v práci
pasového oddílu mohly odrazit jediným možným způsobem, a to nízkou kvalitou odváděné
práce. Rajónní oddělení milice, na nichž závisela veškerá „terénní“ práce nezbytná pro
udržování pasového režimu, se s přemírou nových úkolů vypořádala po svém - všechny
nezbytné kontroly, prohlídky a zátahy prováděla sice v požadovaném rozsahu, ale většinou
nedůsledně a povrchně. V kostce řečeno, kvalita v každodenní činnosti milice jednoznačně
ustupovala kvantitě. Výmluvná je v tomto ohledu například stížnost jednoho z vedoucích
činitelů pasového oddílu z dubna 1943: „16. oddělení milice nám sdělilo, že za 15 dní
provedlo kontroly celkem ve 121 domech a všechny byly v pořádku. Není možné, aby v
takovém množství domů nebyl někdo bez propisky. [Do oddělení milice] budeme muset
posílat inspektory na namátkové kontroly a jejich činnost lépe prověřovat.“283
Podobnou ledabylost, s jakou ke své práci přistupovala milice během rutinních
prohlídek domů, ubytoven nebo protileteckých krytů, projevovali také zaměstnanci řadových
pasových oddělení. Jejich práce se po celé válečné období vyznačovala nedůsledností,
neschopností a až zarážející neochotou ke vzájemné spolupráci a koordinaci. Jak dosvědčují
nesčetné stížnosti ze strany vedení pasového oddílu, pasy, propustky i povolení k propisce v
hlavním městě běžně získávali lidé, kteří na to neměli sebemenší nárok, počínaje údajnými
spekulanty a konče kolaboranty anebo dezertéry z Rudé armády a podniků obranného
průmyslu.284 Zdaleka ne vždy stála za neoprávněným potvrzením dokladů pouhá
nekompetentnost. Úředníci pasových oddělení, nevyjímaje ani vysoce postavené důstojníky,
patřili za války k nejvíce zkorumpovaným veřejným činitelům ve městě. Za vydání
dokumentů, připojení razítka či podpisu běžně brali úplatky, ať už ve formě finančních částek
nebo drobných materiálních „darů“ jako byly cigarety a vodka.285 Existují silné indicie, že
přinejmenším ve vybraných případech přerostla korupce v pasových odděleních až do podoby
organizované, systematické spolupráce se zločineckým podsvětím.286
Vedle případů, kdy milice legitimizovala pobyt ve městě lidem, již na to podle
platných zákonů a nařízení neměli sebemenší právo, docházelo poměrně často také k
opačnému jevu, to znamená zamítání žádostí, které byly ve všech ohledech řádné a
oprávněné. Zvláště ostré výtky nadřízených mířily na hlavy velitelů pasových oddělení tehdy,
když se ukázalo, že bezdůvodně (a často také velice hrubě) zamítli žádosti podané válečnými
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invalidy anebo například vyznamenanými partyzány.287 V podobných případech byla na vině
čirá ignorance. Níže postavení pasoví úředníci, kteří zodpovídali za každodenní příjem
občanů a osobně vyřizovali převážnou část nezbytné byrokracie, neměli mnohdy ani základní
představy o tom, kdo má a nemá nárok v hlavním městě pobývat, anebo jaké podklady jsou
pro vyřízení žádostí nezbytné.288 Patrně nejhorším aspektem zoufalé nekvalifikovanosti
pasových úředníků byl fakt, že s ní vedení oddílu nemohlo v podstatě nic provést. Posílení
inspektorského dohledu se ukázalo jako naprosto neefektivní a zbytečné: „Řekněte jim
[inspektorům], aby zkontrolovali práci toho a toho pasového oddělení,“ stěžoval si v lednu
1944 jeden z čelních představitelů pasového oddílu, „a oni to neudělají. Neudělají to, protože
neví kde a jak začít.“289
Ačkoli by posledně citovaná stížnost mohla vyznít jako kritika práce inspektorů, ve
skutečnosti se zřejmě týkala něčeho úplně jiného - způsobu, jakým jednotlivá oddělení milice
nakládala s pasovými daty. Ani sebeschopnější inspektor nemohl řádně zkontrolovat činnost
pasového oddělení, pokud nedostal k dispozici relevantní, patřičně utříděné a ucelené
statistické údaje. Realita, s níž se inspektoři pasového oddílu setkávali, ale mívala k tomuto
ideálu daleko. Data, která rajónní pasová oddělení za dobu války nashromáždila o moskevské
populaci nebo přesněji o lidech, kteří se v Moskvě z jakýchkoli důvodů zdržovali, byla
zoufale fragmentární, nespolehlivá a špatně uspořádaná.
Patrně největší problém představovala decentralizovanost. Orgány milice sice měly k
dispozici komplexní soupis stálé předválečné populace města (to znamená evidenci osob s
trvalou moskevskou propiskou), ale ten se z hlediska profylaktické činnosti v době po
evakuaci ukázal jako nedostačující. Aby mohly plnit svou primární funkci, to znamená udržet
mimo hranice Moskvy nežádoucí osoby, potřebovaly pasové orgány ucelený registr lidí,
jejichž žádosti o propisku byly zamítnuty. Žádný takový registr ale neexistoval.290 Informace
o tom, komu, kdy a z jakých důvodů byla zamítnuta žádost o propisku, se zpravidla nacházely
pouze a výhradně v pasovém oddělení, které danou žádost řešilo. V praxi to znamenalo, že
pokud žadatel neuspěl u jednoho pasového oddělení, mohl se o legalizaci pobytu pokusit
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znovu, například v sousedním městském rajónu.291 Jestliže se mu propisku nepodařilo získat
ani zde, stále mu zůstávala možnost pasová nařízení ignorovat a v hlavním městě zůstat
načerno.
Situace občanů, kterým pasové oddělení odmítlo vydat propisku, se následně mohla
vyvinout dvěma způsoby. První, zcela reálnou variantou bylo, že příkaz k nucenému
vystěhování292 vůbec neopustí zdi pasového oddělení a tím pádem nebude nikdy
implementován. Pasoví úředníci buď záznam o vystěhování založili do kartotéky a jeho kopii
nepředali žádným dalším pododdělením milice,293 anebo jej jednoduše ztratili. Jak chybějící
iniciativa, tak „papírový chaos“ (chaos bumag) neboli donebevolající nepořádek v ukládání
dokumentů patřily po celé období války k nejčastěji zmiňovaným a nejvíce kritizovaným
defektům pasových oddělení. Druhá varianta nastala tehdy, když pasové oddělení postupovalo
v souladu s platnými předpisy a na vystěhování nežádoucích osob z jejich místa bydliště se
rozhodlo přímo dohlížet. Ani v takovém případě však pasové orgány nedosáhly kýžené
efektivity - z pohledu lidí, které milice fyzicky vystěhovala, se stěží jednalo o něco víc než
dočasnou komplikaci. „Vystěhujeme občana z jednoho domu,“ zněla příznačná stížnost
vedení pasového oddílu, „a on se přesune do jiného.“294
Čím si lze objasnit snadnost, s jakou bylo možné pobývat v hlavním městě bez
povolení? Permanentní přetíženost a chronická neschopnost pasových orgánů milice
vysvětlují tento jev pouze částečně. Neméně významnou roli sehrála jednak přetrvávající
poptávka po pracovní síle a jednak dočasný přebytek ubytovacích prostor zapříčiněný
evakuací.
Jakkoli to může znít překvapivě, válečná Moskva nebyla pouze výchozí, ale stejně
jako po většinu 20. a 30. let také významnou cílovou oblastí migrace. Dočasný úbytek
obyvatelstva zapříčiněný evakuací do jisté míry kompenzoval pokračující příliv pracovních sil
do průmyslu. O tom, jak rozsáhlý tento příliv byl, lze bohužel pouze spekulovat. Jeho
převážná část totiž evidentně probíhala plně pod kontrolou samotných přijímajících podniků a
odehrávala se zcela mimo procedury předepsané pasovými nařízeními. Závody, kterých se
netýkala evakuace let 1941-1942, přijímaly pracovníky podle stejných principů, jako před
válkou, to znamená jak v rámci organizovaného náboru (orgnabor), tak individuálně, mimo
291
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jakýkoli státní dohled. S legalizací nových zaměstnanců cestou jejich registrace v pasových
orgánech (čili zažádáním o udělení dočasné propisky) si ovšem vedení podniků hlavu
nelámalo ani v jednom z těchto případů. Ředitelé závodů povinnost ohlášení zaměstnanců
buď jednoduše ignorovali, anebo v lepším případě odkládali o celé měsíce. Na situaci nic
nezměnily ani stížnosti moskevského gorkomu, ani opakované výzvy vedení NKVD včetně
osobního apelu Lavrentije Beriji.295
Konec války přinesl v tomto ohledu jen další komplikaci. V červenci 1945 vstoupila v
platnost nová, ve srovnání s válečným režimem podstatně zmírněná pravidla pro vydávání
propustek na vjezd do Moskvy.296 S platností od 1. června 1946 pak byl propustkový systém
jako celek s definitivní platností zrušen. Ačkoli je pravda, že kontrola fyzického přístupu do
města nikdy nepatřila k silným stránkám milice a s postupem času pouze slábla,297 zrušení
propustkového systému znamenalo pro činnost pasových orgánů menší pohromu. Systém,
jakkoli byl slabě vymáhaný, měl totiž poměrně silný odrazující efekt. Jeho zrušení pak mělo
za následek nečekaně prudké zvýšení populačního náporu na město, a to nejen ve smyslu
nárůstu počtu běžných „návštěvníků“ nebo přechodně zaměstnaných pracovníků, ale také ve
smyslu zvýšení počtu obyvatel v pravém slova smyslu - lidí, kteří v Moskvě hodlali zůstat
natrvalo. Ve sféře průmyslu měl zánik propustkového režimu dva důležité a vzájemně
propojené důsledky: podniky začaly dovážet pracovní sílu v ještě větším měřítku než dříve a
dělníci začali přijetí do zaměstnání čím dál častěji pojímat jako vstupenku k dlouhodobému
pobytu - jakmile se jim podařilo získat prostřednictvím zaměstnavatele dočasnou propisku, z
práce odcházeli a stávali se, jak s politováním (a nutno poznamenat, že nadsazeně)
konstatovalo vedení pasového oddílu, „autochtonními“ (korennymi) obyvateli města.298
Podobný efekt jako zrušení propustek, byť těžko kvantifikovatelný, měl také konec
přídělového systému (distribuce poukazů, takzvaných kartoček na základě předložení pasu s
lokální propiskou) v roce 1947.299
Shrnuto a podtrženo, výčet kategorií osob, které se na sklonku války anebo těsně po
jejím konci nacházely v Moskvě buď v přímém rozporu s platnými zákony anebo
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přinejmenším na jejich hraně, byl poměrně široký. Na jednom konci spektra se nacházeli lidé,
kteří do města přišli bez propustku a žili zde bez trvalé i dočasné propisky, často navzdory
opakovaným snahám milice o jejich nucené vystěhování. Na druhém konci se nacházeli ti,
kteří sice v hlavním městě žili de iure legálně, čili s propiskou, ale udělenou nesprávně, na
základě chybného (ať už z nedbalosti nebo záměrně, výměnou za úplatek) rozhodnutí
pasových úředníků. Výše zmínění „pracovní dezertéři“ se nalézali v jakési šedé zóně mezi
těmito dvěma póly - do Moskvy se často dostali legálně, získali zde povolení k dočasnému
pobytu, ale poté zneužili jak všeobecně slabou kontrolu nad mobilitou pracovní síly, tak
neschopnost pasových orgánů monitorovat jejich přesuny z místa na místo a koordinovat
přitom svou činnost s dalšími složkami a pododděleními milice NKVD, původní zaměstnání
opustili a v metropoli zůstali nastálo.

2.1.6 Populační kontrola versus profylaxe
Přítomnost tisíců a s velkou pravděpodobností desetitisíců lidí, kterým se podařilo
obejít či nějakým způsobem „ohnout“ pravidla pasového režimu Moskvy, by nicméně neměla
zakrýt jednu důležitou skutečnost: převážnou část příchozích tvořili po celé válečné období
občané, o jejichž nároku na pobyt v hlavním městě nebylo pochyb, a totiž navrátilci z míst
evakuace. Návrat evakuovaného obyvatelstva začal prakticky ihned poté, kdy pominulo
bezprostřední ohrožení Moskvy německými silami, to znamená v průběhu prosince 1941. Za
rok 1942 pak reevakuace zaznamenala prudký rozmach - oficiální údaje sice neexistují, ale
podle výpočtů I. Gavrilovové dosáhl migrační přírůstek asi 380 tisíc osob. Za vrcholný rok
reevakuace označuje autorka rok 1943, kdy se do města přistěhovalo zhruba o 462 tisíc lidí
více, než jej opustilo. Významnou roli zde sehrál fakt, že zatímco ještě v roce 1942 se do
Moskvy směli vracet pouze pracující, o rok později byl vjezd do metropole povolen také
matkám s malými dětmi a rodinným příslušníkům pracujících. Podíl žen a dětí v celkovém
množství příchozích se dále zvýšil v roce 1944, ovšem to už tempo reevakuace mírně kleslo čistý migrační přírůstek činil zhruba 340 tisíc lidí.300 Přibližně na stejné úrovni pak zůstal i v
roce 1945.301
Výsledkem reevakuace, jakož i omezeného přílivu nových obyvatel od konce roku
1941 do konce roku 1945, bylo rychlé přiblížení populace města předválečné úrovni. Ke
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konci roku 1945 dosáhl počet obyvatel Moskvy přibližně 3,5 milionu. Na podzim 1946, kdy
se kromě doznívajícího návratu evakuovaných civilistů projevila také poválečná
demobilizace, žilo v hlavním městě více než 3,7 milionu lidí, tedy jen zhruba o 400 tisíc méně
než kolik zaznamenal cenzus z roku 1939.302
Rychlost, s jakou došlo k obnově předválečného stavu moskevské populace, hovoří ve
prospěch postřehu Timothyho Coltona, a totiž, že „[r]epopulaci Moskvy vzápětí po
německém ústupu patrně téměř nic nepřekáželo.“303 Dostupné archivní materiály jasně
ukazují, že pasový režim a konkrétně systém propisky měly na populační růst Moskvy od
konce roku 1941 pouze okrajový vliv. Není žádný důvod domnívat se, že by policejní orgány
využily válečné evakuace a instituci propisky následně uplatnily k čemukoli na způsob
zevrubné „filtrace“ vracejícího se obyvatelstva. Pasový režim Moskvy mezi lety 1941-1947
rozhodně nefungoval jako nástroj sociálního či politického inženýrství a v žádném případě jej
nelze chápat jako prostředek k omezení nebo snížení stavu populace. Tímto způsobem si
nepochybně smysl pasového režimu představovaly místní úřady, především moskevský
městský výbor (gorkom) KSSS, ale to nic nemění na tom, že systém propisky se nacházel
pevně pod kontrolou milice NKVD, jejíž primarní zájem spočíval v prevenci zločinnosti.
„Moskvané musejí být klidní ohledně svého majetku, svého jmění, svých domů, nesmí
vůbec přemýšlet o tom, že je a nebo jejich blízké okradou zloději nebo zmlátí chuligáni. Z
tohoto důvodu musí být městská milice bdělá a musí pozorně stát na stráži pořádku a
bezpečnosti. Každý policista se tedy, jak vidíte, podílí na plnění pětiletého plánu. Jak známo,
pasový režim slouží k upevňování pořádku v hlavním městě. Pasový režim představuje reálný
preventivní způsob, jak v Moskvě předcházet zločinnosti a přispívat k jejímu snižování.
Nepřispívá snad snižování zločinnosti k úspěšnému plnění pětiletého plánu? Jestliže náš
stranický kolektiv a celý aparát dostane pasový režim na takovou úroveň, aby v Moskvě
nemohly pobývat osoby s pasovými omezeními, tzn. elementy, které brání [řádným
obyvatelům] v klidu pracovat, dezorganizují výrobu, škodí a vyzvídají, tak to bude velká
pomoc straně a státu ve snahách o splnění velkolepých cílů pětiletého plánu.“304
Prakticky totožná prohlášení, jako je výše citované (datované květnem 1945), snad jen
bez obligátního připomínání právě ohlášeného pětiletého plánu, lze v protokolech zasedání
pasového oddílu nalézt téměř na každé stránce. Důraz na boj s kriminalitou přitom
nepolevoval bez ohledu na to, zda byl ještě Sovětský svaz ve válce a německé armády se

Tamtéž, 192.
Colton, Moscow, 341.
304
CAOPIM, f. 910, op. 1a, d. 55, l. 33.
302
303

95

nacházely pár desítek kilometrů od hlavního města, anebo zda už dávno probíhala poválečná
rekonstrukce. Jediné, co se měnilo, byly modelové kategorie zločinců (zpočátku špióni,
záškodníci a dezertéři, později spíše zloději nebo spekulanti). Jako jasný doklad toho, že
primárním a nakonec jediným prokazatelným smyslem pasového režimu Moskvy byla
prevence zločinnosti, je možné uvést příkaz ministra vnitra Sergeje Kruglova č. 379 z dubna
1947. Kruglov v něm apeluje na pasový oddíl moskevské milice, aby okamžitě vypracoval
plán posílení pasového režimu města a zajistil tím snížení nepřípustně vysoké kriminality.305
Ani v tomto dokumentu, ani v jiných příkazech a instrukcích, jimiž se pasový oddíl řídil, 306 se
nevyskytuje jediný náznak, že by měl pasový režim přispět k omezení počtu obyvatel. Pokud
pasový režim skutečně vedl k omezení mechanického přírůstku populace, pak se jednalo
pouze o jeho vedlejší efekt.
Není pochyb o tom, že z hlediska pasových orgánů byl potenciálně stabilní a
především stabilně nízký migrační přírůstek optimální variantou - stačí připomenout stížnost
na přílišný nárůst počtu obyvatel zapříčiněný zrušením propustkového systému v červnu
1946.307 Větší migrační přírůstek anebo přesněji vyšší migrační obrat (součet počtu příchozích
a odchozích) samozřejmě pro moskevskou milici znamenal větší zatížení. Označit
minimalizaci migračního přírůstku za strategický cíl pasové administrativy, za úkol její
činnosti, by však bylo nepřesné a zavádějící. Pokud vůbec v rámci mocenských orgánů
Moskvy existovaly tendence k využití pasového režimu jako nástroje demografické politiky,
pak zůstaly výlučnou záležitostí civilní administrativy - a její vliv na pasové orgány byl podle
všech indicií nulový.

2.1.7 Pasový systém v praxi
Nic z výše uvedeného neznamená, že by stěhování do poválečné Moskvy probíhalo
zcela bez překážek. Je třeba zdůraznit, že administrativní bariéry zakotvené v nařízení o
pasech z roku 1940 byly stále v platnosti a orgány milice se je snažily v maximální možné
míře implementovat. Skutečnost, že se přitom neřídily žádnými pokyny ze strany městské
administrativy, ale výhradně nařízeními NKVD / MVD, byla v tomto směru vedlejší. I
samotný imperativ snížení kriminality stačil k tomu, aby pasové orgány zamítly žádosti o
propisku řádově desítkám tisíc lidí za rok.
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O jaké osoby se jednalo? Bylo zamítavé stanovisko k jejich žádostem opodstatněné?
Jednala milice v souladu se sociálními a ekonomickými potřebami města? Odpovědi na tyto a
mnohé další otázky týkající se pasového režimu poválečné Moskvy lze nalézt v unikátním
zdroji, kterým jsou odtajněné dokumenty Přijímající kanceláře Předsedy Prezidia Nejvyššího
sovětu SSSR. Přijímající kancelář, v byrokratickém jazyce standardně označovaná pouze jako
Prijemnaja, plnila v rámci sovětského politického systému velmi specifickou funkci. Jednalo
se o veskrze tradiční308 sovětskou instituci, která umožňovala občanům osobně (a především
beztrestně) se vyjádřit k rozhodnutím jiných mocenských orgánů a pokud cítili osobní křivdu,
žádat o nápravu. Kancelář sice neměla dostatečné pravomoci na to, aby mohla výrazněji
zasáhnout do mechanismů fungování sovětského systému - její rozhodnutí postrádala závazný
charakter - , ale přesto dokázala díky své prestiži v mnoha případech zvrátit anebo alespoň
zkorigovat chybná rozhodnutí přijatá na úrovni dalších, většinou místních orgánů sovětské
moci. Převážná část stížností před rokem 1941 se týkala otázek půdy, daní, výkupu obilí nebo
například rolnických půjček.309
Počínaje rokem 1944 byla kancelář nucena věnovat čím dál větší množství času a
energie na řešení stížností týkajících se pasového systému. Zvláště frekventovaným tématem
se postupem času stala otázka propisky v režimních městech a zejména pak v Moskvě a
Moskevské oblasti. Tento trend probíhal na pozadí celkového růstu stížností: zatímco v roce
1943 kancelář osobně přijala přibližně 49 tisíc občanů, v roce 1944 už to bylo bezmála 67
tisíc a o rok později 75 tisíc občanů. V roce 1946 sice počet osobních návštěv kanceláře klesl
na 66 tisíc, ale pouze za cenu prudkého nárůstu počtu žádostí podávaných formou dopisu.
Jestliže v roce 1943 kancelář vyřizovala „pouze“ 73 tisíc dopisů, o rok později to bylo již 132
tisíc a v roce 1946 více než čtvrt milionu. Pokud jde o stížnosti týkajících se propisky,
tendence byla následující: v roce 1944 jich kancelář řešila zhruba 4,5 tisíce, v roce 1945 asi
7,2 tisíce a o rok později okolo 6 tisíc.310 Největší nápor měl ale teprve přijít - za rok 1948 a
první čtvrtletí roku 1949 se na předsedu Prezidia obrátilo ve věci propisky v Moskvě a
Moskevské oblasti přes 20 tisíc lidí.311
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Jestliže se stížnosti občanů ohledně propisky něčím vyznačovaly, pak to byla
především obrovská rozmanitost. Důvody, kvůli kterým se lidé obraceli na Přijímací kancelář,
se lišily případ od případu, a to nezřídka diametrálně. Velké množství proseb navíc
obsahovalo hned několik různých položek najednou - otázky vztahující se k samotné propisce
bývaly běžně promíseny s problematikou vydání propustků, vydání nových pasů, přidělení
bytů, administrativního vysídlení a podobně. Z tohoto důvodu je poměrně obtížné stanovit
mezi stížnostmi a žádostmi týkajícími se propisky cokoli jako modelový nebo typický příklad.
Určitým vodítkem může být obecná klasifikace, která se nachází ve zprávě o činnosti
kanceláře za rok 1944. Autor zprávy, tehdejší vedoucí kanceláře P.A. Saveljev, rozdělil
žadatele o propisku do pěti hlavních kategorií: a) Moskvané vracející se do města bez
povolení vjezdu (bez propustku), b) osoby, jež v Moskvě nikdy dříve nežily a žádající nyní o
povolení k trvalému pobytu, c) obyvatelé Leningradu, žádající o dočasnou propisku v Moskvě
do doby, než jim bude povolen návrat domů, d) Moskvané, kteří by rádi přihlásili k pobytu v
hlavním městě své příbuzné z dříve okupovaných území, a to z důvodu jejich obtížné životní
situace, e) váleční invalidé, kteří dříve v Moskvě nežili, ale po demobilizaci by zde chtěli
získat zaměstnání a trvalé bydliště.312
Složení stěžovatelů se nicméně postupem času měnilo. Od druhé poloviny roku 1945
například dramaticky stoupl počet stížností podávaných demobilizovanými vojáky: zatímco
ještě v červnu jich kancelář obdržela jen 16, v prosinci už to bylo skoro 1400.313 Další
kategorii, která po konci války rychle nabývala na síle, tvořili bývalí vězni osvobození v
rámci amnestie. Zpravidla se jednalo o mladé muže do třiceti let, jednou či dvakrát souzené za
drobné přečiny jako byla krádež, chuligánství anebo samovolný odchod z výroby. V těchto
případech se kancelář snažila dotyčným pomoci a zamítavý verdikt milice pokud možno
zvrátit. „Z formálních důvodů bylo někdy nemožné tyto lidi nechat v Moskvě,“ konstatoval v
jedné z výročních zpráv Saveljev, „ale vzhledem k tomu, že tito výrostci za války z různých
důvodů zůstali bez dohledu (otec na frontě, matka ve výrobě), kromě Moskvy nemají nikde
žádné další příbuzné a zamítnutí propisky by se za těchto okolností mohlo nešťastně odrazit v
jejich dalším životě, Prijemnaja jim ve vybraných případech poskytla při snahách o získání
propisky pomoc (...).“
Další, a to velmi specifickou a pozoruhodnou kategorii stěžovatelů představovali
Moskvané, kteří během evakuace z různých důvodů přišli o své byty. Nejčastější příčinou
stížnostmi jasně převládá. Údaj z let 1948-1949 se již týká pouze území hlavního města. Data za rok 1947 autor
neměl k dispozici.
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ztráty bytu bylo neplacení nájmu. Podle platných nařízení museli totiž evakuovaní obyvatelé i
nadále platit nájem a pokud tak nečinili po dobu tří měsíců, práva na užívaní bytu
automaticky přecházela na organizaci, v jejímž vlastnictví se nacházel příslušný bytový
komplex, tzn. na rajónní výkonný výbor (ispolkom) nebo průmyslový závod či trust. Převážná
část takovýchto bytů byla následně přidělena válečným invalidům, vysoce postaveným
vysloužilým armádním činitelům, příslušníkům NKVD, NKGB a dalším osobám s
privilegovaným statusem.314 Důvody vedoucí ke ztrátě obytných prostor však mohly být
velmi různorodé. Někteří občané přišli o nárok na byt v důsledku odsouzení a po návratu do
Moskvy se dostali do táhlých sporů s policejními orgány ohledně toho, zda se na ně vztahuje
nebo nevztahuje poválečná amnestie.315 Jiní Moskvané sice formálně o nárok na byt nepřišli,
ale přesto po svém návratu zjistili, že jej momentálně obývají cizí osoby - například dělníci
závodů obranného průmyslu.316 Na základě nepřímých důkazů je možné se domnívat, že v
některých případech byly byty evakuovaných obsazeny nelegálně prostřednictvím správců
domů, kteří tímto způsobem inkasovali neoficiální „nájemné.“317
Na sklonku 40. let, kdy počet odvolání týkajících moskevské propisky dosahoval
absolutního vrcholu, doznalo složení stěžovatelů výrazných změn. Některé z kategorií, o
nichž Saveljev referoval v letech 1945 a 1946, ztratily koncem dekády jakoukoli relevanci. V
první řadě to platí o občanech usilujících o obnovení propisky po nesankcionovaném návratu
z evakuace (tj. bez propustky). Podobně tomu bylo také u lidí žádajících o dočasné povolení k
pobytu před návratem do Leningradu a rovněž u válečných invalidů. V mimořádné zprávě
adresované tehdejšímu předsedovi Prezidia N. Švernikovi vyjmenoval P. Saveljev kategorie
občanů, s jejichž stížnostmi měla momentálně Přijímací kancelář nejvíce starostí. Posun, k
němuž došlo od konce války, byl zcela zřetelný. První kategorii stěžovatelů tvořili dělníci,
kteří byli za války z Moskvy evakuováni na východ, několik let zde pracovali a teprve nyní
směli své podniky opustit a vrátit se domů. Druhou početnou kategorii tvořili občané,
většinou kvalifikovaní dělníci, kterým milice odmítla povolit propisku kvůli porušení článku
74 trestního zákoníku RSFSR (chuligánství). Zatímco u první jmenované skupiny byl verdikt
pasových orgánů očividně nesmyslný a neoprávněný, v případě narušitelů článku 74 milice
jednala, přísně vzato, v souladu se zákony - odsouzení za chuligánství skutečně spadalo mezi
přečiny, v jejichž důsledku občan ztrácel nárok na pobyt v režimních oblastech I. kategorie.
314
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Podle názoru P. Saveljeva ale milice také v tomto případě jednala nesprávně. Přečiny těchto
osob měly podle něj „zjevně náhodný a ojedinělý charakter“ a milice jich evidentně využila
jen jako záminky, jak se zbavit nadbytečné práce.318
Třetí kategorii stěžovatelů zastupovali opět kvalifikovaní dělníci, pro změnu lidé
přihlášení k trvalému pobytu „na periferii“, kteří našli v Moskvě nejen zaměstnání, ale i
ubytování (zpravidla v závodních ubytovnách) a žádali tak jen o stvrzení své pozice formou
propisky. Řada z těchto dělníků se podle Saveljeva pokoušela získat trvalou moskevskou
propisku také pro své rodinné příslušníky. Čtvrtou skupinu stěžovatelů představovali občané,
kteří sice dosud byli řádně přihlášeni v Moskvě, ale kterým milice bez zjevného důvodu
znemožnila takzvanou perepropisku, tedy přehlášení na jiné místo bydliště. I v tomto případě
Saveljev pokládal postoj pasových orgánů za nepochopitelný. Většina občanů žádajících o
perepropisku se hodlala přestěhovat ke svým příbuzným, kteří nejenže měli k dispozici
dostatečně velký byt, ale s přijetím nového nájemníka také výslovně souhlasili. Milice
nicméně jejich žádosti zamítala na základě čistě formálních, „byrokratických“ a někdy
vyloženě absurdních zdůvodnění, jako bylo například údajné nedodržení sanitární normy.
Poslední kategorii zmíněnou v Saveljevově zprávě pak tvořili vojáci, většinou důstojníci RA,
kteří se v Moskvě nacházeli z důvodu studia na některé z vojenských akademií. Někteří z nich
neúspěšně žádali o propisku pro sebe osobně, jiní pro své blízké příbuzné. Rovněž u této
skupiny označil Saveljev zamítavé stanovisko pasových orgánů za stěží pochopitelné.
Převážná část vojáků podle něj bojovala ve Vlastenecké válce, mnozí z nich obdrželi za své
činy hned několik vyznamenání a ke studiu v Moskvě byli pozváni jakožto nejlepší důstojníci
Rudé armády. Bránit těmto lidem v pobytu v Moskvě, popřípadě jim po všem, co zkusili,
znemožnit sloučení s rodinami, bylo podle Saveljova „nepřijatelné.“
Jak již bylo řečeno, Přijímající kancelář nemohla rozhodnutí pasových orgánů milice
přímo zvrátit. Pasový režim se nacházel plně v kompetenci Ministerstva vnitřních záležitostí.
Kancelář se ve své činnosti musela omezit na poskytování konzultací. V praxi to znamenalo,
že stěžovatelům pouze poradila, na jaké další policejní orgány (rajónní oddělení milice,
Pasový oddíl Hlavní správy milice apod.) se mohou obrátit. V těch případech, kdy došla k
jednoznačnému závěru, že pasové orgány jednaly nesprávně, mohla jim zaslat písemný pokyn
(ukazanije) k nápravě. Nakonec ale vždy záviselo na samotné milici, zda své dřívější
rozhodnutí zrevidovala, anebo jej ponechala v platnosti. Pokyn ze strany Prezidia (zpravidla
jej vydával osobně N. Švernik) tedy fakticky míval pouze doporučující charakter. Jestliže měl
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předseda Prezidia, popřípadě některý z jeho zástupců, o verdiktu milice pochybnosti, zaslal
jim žádost o vyjasnění. Vzhledem k tomu, jak strohá a odměřená bývala většina policejních
vyjádření („Nemá k daným prostorům vztah,“ zněla jedna z typických frází), jednalo se ze
strany Prezidia o velmi častý postup.
Komunikace mezi Přijímací kanceláří a orgány milice se nezřídka protáhla na celé
týdny nebo měsíce. Stávalo se to zejména tehdy, když milice nejdříve informovala kancelář o
konkrétních proviněních dané osoby, předseda Prezidia vyhodnotil tyto informace jako
nepříliš závažné a milici poslal pokyn k udělení propisky. Do věci se však v podobných
případech často vložily vyšší policejní orgány, například 1. oddělení Ochrany MGB a původní
zamítavé stanovisko pasových úředníků důrazně podpořily s tím, že na danou osobu disponují
„velmi závažnými kompromitujícími materiály.“ „Závažnost“ kompromitujících materiálů se
přitom lišila případ od případu. Některým žadatelům milice odmítla povolit propisku v
Moskvě například na základě důvodného podezření z dřívějšího kontaktu s německými
okupanty anebo kvůli tomu, že se jejich příbuzní nacházeli v emigraci.319 Většinou však byly
důvody pro zamítnutí mnohem prozaičtější. Občané se podle všeho poměrně často snažili
Přijímací kancelář podvést - vědomě lhali o své minulosti a povolení k pobytu v hlavním
městě zkoušeli získat s pomocí falešných anebo nelegálně upravených osobních dokumentů.
Pro ilustraci je možné uvést případ, na který Přijímací kancelář upozornil náčelník Pasového
oddílu milice Rodionov v květnu 1949. Na kancelář se nejprve s žádostí o povolení propisky
obrátil demobilizovaný voják jménem V.A. Propadilov původem z Leningradské oblasti. O
propisku žádal mimo jiné proto, že za války údajně přišel o celou rodinu a neměl se na koho
obrátit. Kancelář si jeho tvrzeními a argumenty nebyla jistá, a proto zažádala milici o
vyjasnění. Nakonec se ukázalo, že Propadilov kancelář mystfikoval - nepocházel z
Leningradské, nýbrž Stalingradské oblasti. Co bylo ještě podstatnější, v rodném městě měl
hned několik příbuzných, u kterých mohl potenciálně získat ubytování. Všechny tyto údaje se
snažil před pasovými úředníky skrýt tak, že příslušné pasáže v pase zalil inkoustem a tvrdil,
že se tak stalo již při jeho vydání. Pasový oddíl nicméně této verzi neuvěřil a veškeré
informace se rozhodl ověřit u vojenských jednotek, kde Propadilov sloužil. Na povrch tak
vypluly nejen skutečné údaje o místu jeho trvalého bydliště a rodinných poměrech, ale také o
jeho ne právě příkladném působení v armádě.320 Snahy občanů skrýt určitou část své
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GARF, f. 7523, op. 65, d. 830, l. 31.

101

minulosti, především trestní záznamy,321 byly patrně dosti rozšířené a jak Přijímací kanceláři,
tak orgánům milice přidělávaly spoustu nadbytečné administrativní práce.

2.1.8 Milice zakazuje, prezidium povoluje
Jaká byla šance se žádostí směrem k Prezidiu uspět? Obecně lze říct, že jak absolutní
počet, tak podíl žádostí, jež Prezidium uznalo jako oprávněné, postupem času rostly. V letech
1944-1945 pomohla Přijímací kancelář k získání propisky v Moskvě nebo Moskevské oblasti
řádově jen asi stovce lidí za měsíc (za poslední čtyři měsíce roku 1944 to bylo 388 občanů, za
rok 1945 celkem 1280 občanů).322 Obraz přelomu 40. a 50. let už byl ale dost odlišný. Přesné
výroční statistiky bohužel nejsou k dispozici, ale dostatečně výmluvná je v tomto směru
zpráva P. Saveljeva adresovaná N. Švernikovi s názvem „O činnosti orgánů milice města
Moskvy a Moskevské oblasti v záležitostech propisky.“
Saveljev nejprve připomenul, že za posledních pět čtvrtletí přesáhl počet stížností
týkajících se propisky 20 tisíc a pokračoval: „Výběr ze stížností mířících na Váš osobní
příjem, uskutečněný během jednoho týdne, ukazuje, že skoro všichni, kdo jsou na příjem
zapsáni, od Vás dostávají povolení k trvalé nebo dočasné propisce. Mimo jiné se tím znovu
potvrzuje, že v činnosti orgánů milice dochází k necitlivému a formálnímu vyhodnocování
žádostí občanů o propisku. Celkově v současnosti vznikla situace, kdy občané chápou
Přijímací kancelář Předsedy Prezidia NS SSSR jako jediné místo, kde mohou získat pro své
oprávněné prosby podporu. To samozřejmě představuje pozitivní stránku naší práce. Zároveň
je ale potřeba říci, že zde dochází k jevu, kdy se Přijímací kancelář čím dál tím více mění v
úřad, který se zabývá všemi možnými aspekty propisky, a plní tedy funkci, jež přísluší
orgánům milice. Všechny další mocenské orgány Moskvy (Ispolkom Mossovětu, ispolkomy
rajónních sovětů ad.) se tohoto velmi závažného tématu straní. Přijímací kancelář se přirozeně
nemůže (a nesmí) od této činnosti distancovat, ale jejím úkolem by mělo být pouhé vnášení
občasných korekcí a náprav do rozhodnutí místních orgánů. Všechny další funkce by měly
plnit sovětské orgány Moskvy, orgány milice atd.“323

Žadatelé se zjevně pokoušeli využít shovívavosti Přijímací kanceláře, respektive předsedy Prezidia, pokud šlo
o jednorázové přečiny. Příležitost jim poskytovala praxe, kdy se do pasu nezanášely všechny záznamy o trestech,
ale pouze první z nich. V lednu 1948 například náčelník Pasového oddílu Šiškov důrazně trval na tom, aby
Přijímací kancelář přestala zvažovat udělení propisky jistému V.M. Gončarovovi, protože dotyčný nebyl souzen
jednou, jak opakovaně tvrdil, ale hned čtyřikrát: kromě přiznaného odsouzení za chuligánství si v minulosti
odpykal tresty odnětí svobody i za krádeže a narušení pravidel propisky pasů. Ve vězení a na nápravných pracích
strávil nikoli jeden rok, ale šest let. GARF, f. 7523, op. 65, d. 828, l. 1.
322
GARF, f. 7523, op. 65, d. 577, l. 20; d. 579, l. 25. Citované údaje nezahrnují vydržované osoby.
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GARF, f. 7523, op. 65, d. 594, l. 14-15 (kurzíva J. A.).
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Jak je zřejmé, Přijímací kancelář na přelomu 40. a 50. let vydávala pokyny k udělení
propisky v podstatě automaticky. Více než přesvědčivě to dokládají rovněž namátkou vybrané
přepisy individuálních konzultací v kanceláři N. Švernika. Zde je několik příkladů:
1.
Fedotova (stěžovatelka): Ráda bych se přihlásila [k pobytu] v Moskvě.
Švernik: Žila jste někdy dříve v Moskvě?
Fedotova: V Moskvě jsem žila do roku 1946. Pak jsem se vdala a odjela s manželem.
Teď jsem přijela zpět a ráda bych se přihlásila u maminky.
Švernik: Povolit propisku.
Fedotova: Děkuji.
2.
Švernik: U koho se chcete přihlásit?
Chudov: U rodičů.
Švernik: Čím se zabýváte?
Chudov: V současnosti nepracuji ve svém oboru. Trestního stíhání jsem byl zproštěn.
Švernik: Kde budete pracovat?
Chudov: Budu [pracovat jako] soustružník.
Švernik: Přihlásit [Nužno propisať].324
Pozoruhodné je, že s odvoláním k Přijímací kanceláři zpravidla uspěli nejen bezúhonní
občané, ale i lidé s poměrně pestrou trestní minulostí. N. Švernik v takových případech
standardně vydával pokyn k přihlášní dotyčné osoby pouze na tři nebo šest měsíců s tím, že o
dalším postupu rozhodnou pasové orgány milice - pokud se dotyčný/dotyčná bude chovat
řádně, to znamená nedopustí se žádných přečinů a bude pracovat, platnost propisky bude
prodloužena o další období nebo ad infinitum. Pokud se naopak daná osoba ve „zkušebním
období“ dopustí jakýchkoli přestupků, její stávající propiska bude s okamžitou platností
anulována a nová vydána nebude.325
Švernik: U koho se chcete přihlásit?
Smirnov: U rodičů.
Švernik: My vás přihlásíme a vy zase začnete dělat výtržnosti (načnete bujanit).
Smirnov: Ale kdež!

Cit. dle Orlova, Julija, Prošu vas, tovarišč predsedateľ (Prijemnaja predsedatelja Verchovnogo soveta SSSR i
sovetskije graždaně (1949-1953 gg.). Indeks. 2005, no. 21. Dostupné na
http://www.index.org.ru/journal/21/orlova21.html (zkontrolováno 5. 12. 2017).
325
GARF, f. 7523, op. 65, d. 830, l. 45-48.
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Švernik: Přihlásit na šest měsíců, ale chovejte se, jak se patří.326
Míra tolerance Přijímací kanceláře, respektive osobně N. Švernika, vůči dosavadním
přečinům žadatelů o propisku, byla značná. Dostatečně výmluvným může být výše zmíněný
případ V.A. Propadilova. N. Švernik jeho žádosti navzdory všem snahám o podvod bez
větších průtahů vyhověl: „Udělit propisku v ubytovně závodu č. 23 MAP,“ zněl jeho
pokyn.327 Typický průběh „odvolacího řízení“, můžeme-li proces vyřizování stížností tak
nazvat, byl tedy na konci 40. a začátku 50. let následující: orgány milice původní žádost
zamítly na základě sebemenšího porušení zákona včetně čistě technického, administrativního
přečinu. Neúspěšný žadatel poté přeposlal žádost Přijímací kanceláři a ta mu pobyt v Moskvě
(dočasný nebo trvalý) povolila. Jestliže byl žadatelem občan bez opakovaných trestních
záznamů, pak milice jeho přihlášení podruhé neobstruovala a pokyn kanceláře bez průtahů
vyplnila. Stejným způsobem reagovaly pasové orgány milice také v případě žadatelů v
minulosti jednou odsouzených podle zmíněného článku 74 TZ RSFSR. Zamítavé stanovisko k
rozhodnutí kanceláře reálně hrozilo pouze v těch případech, kdy MGB disponovala ve vztahu
k žadateli opravdu závažnými kompromitujícími materiály.

2.1.9 Pokus o reformu
Podle mínění P. Saveljeva svědčila takováto praxe o dvou problémech: jednak o tom,
že činnost milice v oblasti propisky pasů, mírně řečeno, není na takové úrovni, na jaké by
měla být a jednak o tom, že pasový režim Moskvy je nastaven nesprávně, respektive
neodpovídá aktuálním potřebám města. Pokud šlo o první problém, zde nemohla ani samotná
kancelář, ani předseda Prezidia učinit prakticky nic. Saveljev pouze navrhnul Švernikovi, aby
o situaci v oblasti propisky informoval ministra vnitra Kruglova. Co se týká nastavení
pasového režimu, byl už Saveljev mnohem iniciativnější a Švernikovi zaslal předem
vypracovaný projekt „novelizace“ platného celosvazového nařízení o pasech.
„Moskva (s oblastí) je ve smyslu pravidel propisky zařazena do první kategorie
režimních oblastí spolu s takovými městy, jako jsou Belostok, Grodno, Lvov ad. Není nutné
zdůrazňovat, že pro Moskvu jakožto hlavní město Sovětského svazu by měl být zaveden
zvláštní pasový režim, přísnější než pro města zmíněná výše,“ psal Švernikovi Saveljev.328
Prominentní místo v jeho projektu měla omezení ve vztahu k trestaným osobám. Aktuálně
platný seznam trestných činů, kvůli nimž občané nesměli žít v režimních městech první
kategorie, byl podle Saveljeva nedostačující. V projektu navrhnul zakázat pobyt v Moskvě
Orlova, Prošu vas, tovarišč predsedateľ.
GARF, f. 7523, op. 65, d. 830, l. 35. MAP je akronym Ministerstva leteckého průmyslu.
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GARF, f. 7523, op. 65, d. 594, l. 40.
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občanům odsouzeným podle celé řady dalších článků trestního řádu. Důvodem pro neudělení
propisky se mělo stát například odsouzení za krádež dokumentů, výroba, držení nebo prodej
nelegálního alkoholu jakož i omamných látek, převzetí úplatku, pohlavní zneužívání
nezletilých, znásilnění, prostituce a několik dalších. Jako jeden z trestných činů
vyjmenovaných v platném nařízení o pasech (spolu s banditismem, propagandou,
podněcováním k národnostním nesvárům a mnoha jinými) samozřejmě figurovalo na
Saveljevově seznamu také chuligánství. U něj ale předseda Přijímaci kanceláře navrhoval
učinit výjimku a pobyt v Moskvě zamezit jen dvakrát či vícekrát odsouzeným. Důvod byl
zcela zřejmý - Saveljev si byl dobře vědom toho, že Moskva v danou dobu trpěla obrovským
nedostatkem kvalifikovaných dělníků a pokud by mimo její hranice měli zůstat všichni lidé
odsouzení za tak banální a přitom soudy tak „oblíbený“ přečin jako chuligánství, pak zkrátka
nebude z jakých zdrojů potřebnou pracovní sílu získat.
Pootevření dveří pro kvalifikované dělníky z periferie bylo koneckonců jednou z
hlavních, nijak nezastíraných inovací projektu. Saveljev navrhoval udělovat dočasnou
propisku všem kvalifikovaným pracovníkům mířícím na největší stavby města - výškové
budovy (slavných „sedm Stalinových sester“), plynovody, metro a další - bez ohledu na to,
zda byli najímáni organizovaně, nebo přicházeli individuálně na základě vlastního rozhodnutí.
Vedle kvalifikovaných dělníků návrh počítal s udělováním dočasné propisky také pro
rodiny posluchačů na vojenských akademiích. Nutno ovšem zdůraznit, že se jednalo o jediné
dvě kategorie, pro něž měl být pasový režim zmírněn. Celkově vzato měl Saveljevův projekt
jednoznačně restriktivní ráz. V obou případech šlo nakonec pouze o časově ohraničený pobyt
- u dělníků na dobu trvání konkrétních stavebních projektů, u rodin posluchačů akademií na
dobu jejich studia. Co se týkalo pobytu trvalého, přinášel návrh nového režimu výhradně
zpřísnění. Patrně největší zásah v tomto směru představoval záměr omezit možnosti pro
příchod příbuzných. Saveljev navrhoval omezit udělování trvalé propisky pouze na členy
„jádrové“ rodiny, tj. na děti a manžele / manželky. Ve srovnání s existujícími pravidly by se
jednalo o poměrně silný zásah. Platné nařízení o pasech totiž umožňovalo přihlášení k
trvalému pobytu i pro některé členy „rozšířené“ rodiny, konkrétně pro rodiče a pro
sourozence mladší 18 let.
Jak je jasně patrné, Saveljev se ve svém projektu pokusil v té či oné míře zohlednit
zájmy nejméně tří institucionálních skupin najednou: zájem odvětvových ministerstev na
volném přísunu pracovních sil, zájem bezpečnostních orgánů na zachování bariér pro zločinné
elementy a nakonec i zájem místních mocenských orgánů na celkové omezení migračního
přírůstku. Jak se nicméně ukázalo, ani v této relativně vyvážené a svým způsobem
105

pragmatické podobě neměl návrh šanci uspět. Těžko s úplnou jistotou určit, ve které fázi
schvalovacího procesu na linii Přijímací kancelář - předseda Prezidia - vedení MVD - ÚV
KSSS byl Saveljevův projekt zablokován, ale s největší pravděpodobností se tak stalo na půdě
MVD. Jak dokládá např. Timothy Colton, dokud stál v čele MVD Lavrentij Berija, jakékoliv
zásahy do funkcí a činnosti milice iniciované zvenčí byly prakticky vyloučeny. 329 MVD v této
době nemělo důvod jakkoli upravovat obecně platná pravidla pasového systému - a už vůbec
ne předávat některé ze svých pravomocí orgánům místní moci, jak navrhoval Saveljev.

2.2 Moskva v období destalinizace a pozdního SSSR
2.2.1 Přelomový rok 1956
Prostor pro vytvoření speciálního režimu Moskvy se tak otevřel teprve v období
destalinizace. Za první významný krok v tomto směru je možné označit nařízení Mossovětu č.
16 z 23. března 1956. Mossovět tímto nařízením zakazoval udělovat propisku v hlavním
městě a ve vybraných částech Moskevské oblasti pracovníkům, přicházejícím do zdejších
podniků neorganizovaným způsobem, to znamená spontánně, bez pozvání příslušných
ministerstev či úřadů.330 Pracovníkům přicházejícím na organizovaném základě měla být
propiska udělována výhradně pokud pro ně měl zaměstnavatel ubytování odpovídající
sanitární normě (9m2). Propiska se měla udělovat pouze na dobu uzavřeného kontraktu a
prodloužena směla být jen po uzavření kontraktu nového. Kromě dělníků pak nařízení
regulovalo také podmínky pobytu studentů technických učilišť a kurzů. Ministerstva a úřady
vyzýval Mossovět k tomu, aby v Moskvě přestaly organizovat jakékoli kurzy a cvičení, které
bylo možné uskutečnit v jiných regionech. Současně s tím také omezil jejich možnost
pronajímat si v Moskvě soukromé ubytovací prostory.331
Největší průlom na cestě ke zformování zvláštního pasového režimu Moskvy měl ale
teprve přijít. V říjnu 1956 přijala Rada ministrů spolu s ÚV KSSS nařízení „O opatřeních ke
zlepšení činnosti Ministerstva vnitřních záležitostí SSSR.“ Dokument nejprve konstatoval
celkově neuspokojivý stav ochrany veřejného pořádku a boje s kriminalitou (nízké procento
objasněných trestných činů, nízký počet dopadených pachatelů apod.). Největší pozornost
však nebyla věnována samotné činnosti, ale existující struktuře MVD. Závažné nedostatky ve
fungování ministerstva byly v nařízení vylíčeny jako symptom jeho přílišné centralizace a
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Colton, Moscow, 360-361.
Text nařízení neměl autor k dispozici; klíčová ustanovení lze nalézt ve schvalujícím posudku MVD z 13. 1.
1956 adresovaném ÚV KSSS. RGASPI, f. 556, op. 14, d. 53, l. 1-5.
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chybějící součinnosti s orgány místní moci. S cílem zvýšení efektivity boje s kriminalitou
bylo proto MVD podrobeno radikální decentralizaci. Orgány (upravlenija) MVD a orgány
milice na úrovni oblastí a krajů byly sloučeny v jednotné správy vnitřních záležitostí a
nominálně podřízeny regionálním centrům sovětské moci, čili oblastním a krajovým
výkonným výborům. Obdobný přesun nastal také na úrovni rajónů a měst. Náčelníci nově
zformovaných správ měli do budoucna podléhat dvojité podřízenosti - jednak se zodpovídali
příslušnému regionálnímu sovětu a jeho ispolkomu a jednak výše postavené správě vnitřních
záležitostí.332
Pro další formování pasového systému SSSR a praktické provádění pasového režimu
na místní úrovni mělo říjnové nařízení zcela zásadní význam. Dvojitá podřízenost nově
vytvořených správ znamenala, že ústřední vedení MVD ztrácelo v oblasti provádění pasového
systému svůj dosavadní monopol. Zaměstnanci pasových oddělení (stolů) milice museli ve
své činnosti zohlednit nejen instrukce výše postavených policejních orgánů, ale nově také
vrcholných orgánů místní moci. Pasový režim tím získával - alespoň potenciálně - novou
funkci: jestliže pod výsadní kontrolou MVD byla pravidla pasového režimu využívána
výhradně jako prostředek boje s kriminalitou, s posílením pravomocí místních mocenských
orgánů se mohla stát také silným nástrojem migrační politiky. To, zda se tak skutečně stane a
zda budou snahy o omezení migračního přírůstku efektivní, samozřejmě záleželo na prioritách
konkrétního regionu či města, jakož i na jeho relativní politické síle.
Pozice Moskvy byla v tomto ohledu zcela ojedinělá. O omezení populačního růstu
zapříčiněného migrací usilovaly zdejší mocenské orgány přinejmenším od poloviny 30. let.
Mimořádná politická „váha“ hlavního města navíc zaručovala, že pokud zde z iniciativy
Mossovětu anebo spíše místního stranického výboru budou zavedeny dodatečné restrikce,
svazové centrum se je nepokusí blokovat. Jak se ukázalo, Moskva byla připravena využít
tento potenciál beze zbytku. Decentralizace MVD provedená v říjnu 1956 byla pro místní
mocenské orgány signálem ke kodifikaci celé série nových opatření a omezení, jež přímo
nebo nepřímo omezila přístup do města. V prosinci 1956 odsouhlasila Rada ministrů rozšíření
zvláštního pasového režimu Moskvy na celé území Moskevské oblasti. Milice současně
dostala volné ruce k deportaci žen provozujících prostituci. Pobyt v Moskvě, jakož i dalších
režimních oblastech, byl odepřen osobám odsouzeným podle dalších článků TZ, od spekulace
SSSR. Prikaz MVD SSSR ot 27.10. 1956 g. No 0500 s objavlenijem Postanovlenija Sověta ministrov SSSR i
CK KPSS ot 26 okťjabrja 1956 g. „O merach po ulučšeniju raboty ministěrstva vnutrennich děl“. Dostupné z
http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009162 (zkontrolováno 5. 12. 2017). Podrobněji o
transformaci MVD v chruščovském období Salnikov, Viktor Petrovič, ed. Ministerstvo vnutrennich del Rossii
1802-2002: istoričeskij očerk v 2-ch tomach. Sankt-Peterburg: Fond „Universitet”, 2002, sv. II, 443-453.
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přes organizování prostituce po znásilnění.333 O tři měsíce později, 8. března 1957, schválil
Nejvyšší sovět RSFSR nové sankce za „soustavné porušování pasového režimu.“ Pokud
občan nereagoval na opakovanou výzvu milice k opuštění režimní zóny a nadále zde bydlel,
hrozilo mu nyní odnětí svobody na 6 měsíců až jeden rok.334
Mezi další významná opatření patřilo nařízení Mossovětu z června 1958, které
vyžadovalo od policejních složek mimo jiné trestní stíhání narušitelů pasového režimu,
anulování propisky a následné vysídlování osob „vyhýbajících se společensky prospěšné
práci“ a znemožnění pobytu mimo místo trvalého přihlášení (dokonce v rámci samotné
Moskvy). Ministerstvo obrany bylo vyzváno, aby do hlavního města neposílalo
demobilizované vojáky. Ministerstvo vyššího a středního speciálního vzdělávání SSSR pro
změnu nesmělo do Moskvy posílat mladé specialisty pokud zde již v daný moment nebyli
trvale přihlášeni.335
Zdaleka nejdůležitější zákonné normy upravující migrační režim Moskvy byly přijaty
v první polovině 60. let. První z nich se stalo vládní nařízení č. 1063 ze 4. října 1962 s názvem
„O částečné změně pravidel propisky občanů v Moskvě.“ Bod 1 stanovil, že nárok na trvalý
pobyt v hlavním městě ztráceli všichni propuštění vězni, kteří zde před svým odsouzením
bydleli v ubytovnách, dočasně (v kačestve vremennych žilcov) nebo v podnájmu. Nárok na
návrat do Moskvy byl zároveň odepřen lidem odsouzeným za dalších asi 20 druhů trestných
činů mimo činy vyjmenované v nařízení o pasech z roku 1953, a to bez ohledu na to, za
jakých podmínek ve městě žili dříve. V bodě 2 se zakazovalo „všem ministerstvům, správám
a také ředitelům podniků, úřadů a organizací najímat pro práci v Moskvě dělníky, specialisty
a úředníky z jiných oblastí,“ jakož i převádět do Moskvy vlastní odborníky, aspiranty,
specializované lékaře336 a další čerstvě vyškolené kádry bez vlastních ubytovacích prostor.
Bod 5 citelně omezil možnosti pro slučování rodin - v Moskvě podle něj nesměli být
přihlášeni manželé, manželky ani další rodinní příslušníci těch, kdo žili v ubytovnách nebo
podnájmu. Podobné omezení se týkalo rovněž členů rodin aspirantů, posluchačů vysokých
škol a středních odborných škol (posluchači vojenských akademií byli z tohoto seznamu
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vyškrtnuti teprve po důrazném apelu ministra obrany Grečka)337. Poslední vyloučenou
skupinou byli vojáci, konkrétně důstojnící a délesloužící poddůstojníci Sovětské armády i
ozbrojených sil KGB a ministerstev pro ochranu veřejného pořádku, a to opět v případě, že
před svým povoláním do služby neměli v Moskvě trvalé bydliště. Orgány milice mohly podle
nařízení jedincům z výše vyjmenovaných kategorií propisku udělit v rámci výjimky, ovšem
pouze po souhlasu ispolkomu Mossovětu.338
Druhou fundamentální normu schválila sovětská vláda v červnu 1964. Význam
nařízení č. 585339 nespočíval v tom, že by přinášelo něco zásadně nového a převratného. Jeho
nejdůležitějším aspektem byla spíše komplexnost - smyslem nařízení bylo sjednotit veškeré
normy týkající se pasového režimu Moskvy přijaté od roku 1956 a v případě potřeby je pouze
doplnit či upřesnit. Nařízení tak definovalo pasový režim Moskvy v celé jeho šíři, to znamená
od podmínek krátkodobého pobytu (v bytech, hotelích, penzionech, sanatoriích apod.) přes
všechna nyní již nesčetná omezení propisky až po čistě technické detaily jako byla přesná
teritoriální působnost, administrativní poplatky, pokuty nebo například časové lhůty na
povinný odjezd.
Dohromady obsahovalo nařízení - včetně tajné neboli „zvláštní“ části III - 28 článků a
na tři desítky pododstavců. Vzhledem k tomu, že se z větší části jednalo o nové formulování
již existujících opatření, nemá smysl rozebírat jednotlivé části dokumentu dopodrobna.
Mnohem podstatnější je vyzdvihnout jeho klíčové „sdělení“: Moskva se stala prakticky
nepřístupným městem. Série administrativních opatření přijatých na místní i celosvazové
úrovni v období mezi lety 1956-1962 a v koherentní podobě zformulovaných v roce 1964
izolovala sovětskou metropoli od širších migračních procesů v zemi a pro nově příchozí
obyvatele jí činila zapovězenou. V Moskvě a Moskevské oblasti situované podniky nesměly
nadále přijímat žádnou pracovní sílu z jiných regionů. Dříve akcentovaná otázka
organizovanosti nebo neorganizovanosti náboru ztratila jakýkoli význam. Nově příchozí
pracovníci ministerstev, správ, organizací a dalších institucí, od úředníků přes mladé
specialisty po aspiranty, ti všichni mohli v Moskvě legálně pobývat pouze za předpokladu, že
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zde měli vlastní ubytovací prostory (na prave ličnoj sobstvennosti).340 Získat povolení k
trvalému pobytu navzdory kriminální minulosti se rovnalo zázraku. Ve zkratce řečeno, pobyt
v Moskvě se stával privilegiem silně fixovaným (kromě bezúhonnosti) na dva vzájemně
propojené faktory: blízké rodinné vazby a vlastnictví nebo alespoň spoluvlastnictví bytu. Pro
občana, jenž nemohl doložit ani jedno ani druhé, se život v Moskvě stával tabu.

2.2.2 Zavřené město?
Tolik k legislativní stránce problému. Expanze administrativních omezení na konci 50.
a v první polovině 60. let sama o sobě znamenala jen to, že se Moskva uzavírala před nově
příchozími obyvateli de iure. To, zda a do jaké míry se před nimi uzavírala reálně, záviselo na
implementaci nových omezení (v praxi konkrétně tajných instrukcí, které následovaly
bezprostředně po přijetí vládních nařízení) ze strany policejních orgánů. Praktická činnost
moskevské milice v oblasti pasového režimu doznala po roce 1956 podstatných změn. Obecně
vzato lze konstatovat, že vzápětí po reformě MVD pasové orgány Moskvy zásadně zvýšily
nejen svou aktivitu, ale co bylo důležitější, postupem času také efektivnost. Činnost milice na
poli vymáhání pasového režimu se vyznačovala rok od roku rozsáhlejšími kontrolami a
zátahy, přísnějšími a důsledněji uplatňovanými sankcemi, rostoucí kompetentností a
kvalifikovaností pasových úředníků a v neposlední řadě také zlepšenou koordinací s dalšími
policejními orgány.
Ne všechna nařízení se nicméně milici dařilo implementovat stejnou měrou a se
stejným úspěchem. Ukázkovým příkladem instrukce, jejíž implementace selhala a jež přes
všechny urgence nadřízených orgánů zůstala po celý zbytek sovětské éry pouze na papíře,
byla výše uvedená výzva centrální vlády k razantnímu zákroku proti prostituci. Ve své
podstatě představovala tato iniciativa pozoruhodný návrat do časů raného stalinismu. K
prvnímu pokusu o vymýcení prostituce přistoupil sovětský režim na začátku 30. let. Jak se
však brzy ukázalo, „na problém prostituce bylo snazší zapomenout, než jej řešit.“341
Stanovisko sovětského tisku k této problematice bylo od této doby jednoznačné: prostituce v
SSSR je poražena a jako sociální jev existuje už jen v zemích „zahnívajícího kapitalismu.“ Do
poloviny 50. let se však prostituce v Sovětském svazu rozšířila v takové míře, že její existenci
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nebylo možné nadále popírat. V prosinci 1956 odsouhlasila vláda doplněk k platnému
nařízení o pasech, podle něhož podléhaly všechny ženy zabývající se prostitucí a opakovaně
za to zadržené milicí nucenému vysídlení z Moskvy a Leningradu. 342 Reálné výsledky
kampaně však byly mizivé. Během prvních tří měsíců po vydání příslušné instrukce vykázala
moskevská milice za hranice města jen 44 žen. Množství rajónů přitom nemohlo doložit ani
jediný případ deportace za prostituci.343 S přibývajícím časem se neúspěch milice na této
frontě stával jen čím dál viditelnějším. Za celý rok 1959 bylo z Moskvy vykázáno za
prostituci všehovšudy 29 žen a za první pololetí následujícího roku dokonce jen dvě.344
Prakticky stejnými čísly se mohla moskevská milice „pochlubit“ i o dekádu později.345
Slabým místem milice zůstával dohled nad dělníky v ubytovnách. Velké množství jich
v Moskvě žilo a pracovalo bez propisky, s prošlými pasy anebo úplně bez dokladů.
Namátková kontrola provedená inspektory Pasového oddílu (nyní již Pasového oddílu Správy
vnitřních záležitostí Ispolkomu Mossovětu!) v Leninském rajónu na začátku roku 1957
odhalila, že v něm bez povolení k pobytu žijí více než tři tisíce lidí.346 Dalším chronickým
problémem byl dohled nad řádným odjezdem osob, kterým milice odmítla udělit propisku.
Řada neúspěšných žadatelů sice podepsala předložené prohlášení o odjezdu, ale ve městě
nadále žila nelegálně. Výjimkou nebyly případy, kdy se lidé písemně zavázali k odjezdu
pětkrát či šestkrát za sebou, ale orgány milice je přesto nebyly schopné přivést k trestní
odpovědnosti.347 Nařízení NS RSFSR z března 1957 zpřísňující sankce za „soustavné
porušování pasového režimu“ tak podle všeho nepřinášelo kýžený výsledek. Velmi slabé
výsledky přinášel boj s tzv. tunejadci, tedy osobami nezabývajícími se po delší dobu (podle
platných předpisů více než tři měsíce) žádnou užitečnou činností a tím pádem „vedoucími
parazitický způsob života.“ Za první čtvrtletí roku 1957 vykázala moskevská milice za
hranice města kvůli „příživnictví“ pouhých 63 osob. Některá oddělení na boj proti
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příživníkům zcela rezignovala a ani za celý následující rok nedonutila k opuštění města vůbec
nikoho.348
Rozhodování o povolení či nepovolení propisky stále provázely diletantství a
ledabylost. Finální verdikt pasových úředníků mnohdy závisel nejen na profilu žadatele, ale
také na jeho zarputilosti a nezřídka i štěstí. Takto v roce 1959 okomentoval proces udílení
propisky inspektor vlády RSFSR I. Karabajev: „V mnoha [oddělených] případech bývají
přijímána opačná rozhodnutí, ačkoli situace žadatelů a jejich prosby jsou zcela totožné. [...]
Tento nerovný přístup, někdy závislý na náladě toho kterého úředníka, vede pracující k tomu,
že svou žádost podávají znovu, tentokrát směrem k výše postaveným organizacím a vládním
orgánům. Zároveň vyvstává pochybnost, nakolik je rozhodování pasových orgánů milice
spravedlivé.“349 Velmi výstižná je v tomto ohledu také poznámka, jež zazněla na jedné ze
schůzí Pasového oddílu v roce 1965 a týkala se činnosti jeho vlastní přijímací kanceláře: 350
„Přijde mi zvláštní, že v prvním patře naší kanceláře žádosti o propisku zamítají a ve druhém
propisku povolují. V kanceláři jsou zaměstnáni gramotní lidé nesoucí zodpovědnost za svou
práci, takže je dvojnásob zvláštní, že takhle bezdůvodně propisku zamítají. [...] Když se někdo
takového fušerství dopustí ve výrobě, tak si to tam s ním vyřídí. Proč to tak není u nás?!
Kancelář něco bezdůvodně zamítne a my o tom akorát mluvíme na schůzích.“351
I přes všechny tyto nedostatky se ale moskevské milici podařilo pasový režim Moskvy
podstatně zpevnit. Zmíněné odhalení víc než tří tisíc občanů bez propisky (z toho asi dvou
tisíc dělníků) v jediném rajónu bylo koneckonců možné pokládat jak za důkaz selhání v
dosavadní činnosti, tak za přelomový úspěch - pokud by policejní orgány nepřistoupily k
vystupňování kontrol, razií a inspekcí, obdobné množství narušitelů režimu by vůbec nemohly
objevit. Rozsah a důslednost kontrol od roku 1956 téměř bez ustání rostly. Jen za leden a únor
roku 1957 bylo v jejich důsledku odhaleno bezmála 14 tisíc narušitelů pasového režimu.
Skoro polovinu z nich tvořili lidé bez propisky. Mezi zadrženými se ocitlo více než 300
bývalých trestanců, kteří spadali pod pasová omezení a podléhali okamžitému vysídlení. 123
osob bylo ihned přivedeno k trestní odpovědnosti, 11 tisíc osob bylo pokutováno a asi 4 tisíce
se písemně zavázaly k odjezdu.352
Intenzifikaci boje proti narušitelům pasového režimu v roce 1957 je zapotřebí zasadit
do patřičného kontextu. Mocenské orgány Moskvy v této době upíraly zrak na dvě významné
348
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události, kvůli nimž potřebovaly ve městě zajistit maximální možnou úroveň bezpečnosti a
pořádku. První z nich byl VI. Světový festival mládeže a studentstva naplánovaný na přelom
července a srpna, druhou pak monstrózní podzimní oslavy 40. výročí Velké říjnové
socialistické revoluce. Očištění ulic města od nežádoucích elementů, jež se z pohledu
sovětských mocenských orgánů skrývaly v řadách narušitelů pasového režimu, se zkrátka
právě v roce 1957 stalo více než kdy jindy otázkou prestiže. Moskva se chtěla předvést jak
před zbytkem světa, tak před domácím publikem. Z hlediska čelních představitelů města
odpovědným svazovému vedení přesněji nešlo ani tak o chtění jako spíše bezpodmínečnou
nutnost. Právě tento zájem byl nejspíše tím hlavním faktorem, který zapříčinil prudký nárůst
aktivity moskevské milice začátkem roku 1957. Neplnění povinností a porušování úředních
předpisů už oproti minulosti nezůstávalo bez následků. Náčelníkům oddělení milice a
zejména jejich zástupcům zodpovědných za chod pasových kanceláří hrozilo v případě
nedostatků nejen napomenutí, ale velmi reálně i okamžité propuštění. Vedle přísných
disciplinárních opatření přistoupil Pasový oddíl také k široké osvětové práci a činnost
pasových úředníků se jal zefektivnit pomocí množství mimořádných porad, seminářů a
vícedenních instruktážních kurzů.353
Periodické zvyšování aktivity milice v době významných společenských událostí se v
Moskvě postupně stalo určitým folklórem. Logicky platilo, že čím větší pozornost se na
Moskvu soustředila, tím ostřeji se milice snažila pasový režim provádět. Nejrozsáhlejší
kontroly a razie proto většinou kolidovaly s návštěvami významných představitelů Západu,354
nejrůznějšími mezinárodními festivaly či výstavami, velkými sportovními akcemi, oslavami
1. máje a „kulatými“ výročími nejdůležitějších událostí ruských, sovětských, případně
socialistických dějin od říjnové revoluce přes narození V. I. Lenina po založení Moskvy.
Mimořádné prověrky a zátahy ale představovaly v rámci zpevňování pasového režimu
jen jakýsi vrchol ledovce. Aktivity milice v této oblasti byly totiž dosti působivé i v letech,
kdy se v Moskvě žádná velká akce mezinárodního nebo celosvazového významu nekonala
(byť je pravda, že takových lze napočítat poměrně málo). Výmluvná jsou následující čísla: v
roce 1966 provedla moskevská milice namátkové kontroly dokladů ve zhruba 400 tisících
bytech, ubytovnách a soukromých domech, přičemž prověřila více než milion osob Tamtéž.
Moskevské vedení se bezpochyby snažilo vyvarovat opakování situace z roku 1959, kdy Moskvu u
příležitosti americké národní výstavy navštívil tehdejší viceprezident Richard Nixon a během proslulé
„kuchyňské debaty“ s Nikitou Chruščovem poznamenal, že v ulicích města viděl spoustu „šmelinářů а
nicnedělajících přihlížejících.“ Chruščova tato poznámka údajně silně rozčílila a stala se jedním z impulzů pro
přípravu již zmíněného dekretu umožňujícího deportaci nežádoucích elementů do odlehlých částí země. „Vnušiť
poleznyj strach“.
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jedenapůlkrát víc než v roce 1965. V průběhu kontrol bylo odhaleno přes 15 tisíc osob žijících
v Moskvě bez propisky. Jen za první pololetí kromě toho milice prověřila na 7 ticíc podniků,
úřadů a dalších institucí.355 Během následujících dvou let vyrostl počet prověřených bytů a
domů na 400 tisíc a do roku 1970 na více než půl milionu. Ani v této fázi ale milice
nepolevovala: v roce 1971 zkontrolovala bytů a domů přes 770 tisíc a narušitelů režimu
odhalila 29 tisíc. Do roku 1976 se počet prověřených ubytovacích jednotek vyšplhal k 1,3
milionu. V rámci těchto kontrol ověřila milice legálnost pobytu celkem 4 milionů
Moskvanů.356 Počet odhalených osob bez propisky kolísal od druhé poloviny 60. let zpravidla
mezi 12 a 23 tisíci.
Přístup milice k odhaleným hříšníkům procházel postupem času určitými proměnami.
Zatímco v první polovině 60. let inklinovaly moskevské policejní orgány celkově k větší
razanci a narušitele pasového režimu často bez okolků deportovaly nejen na pověstný „101.
kilometr“, ale i do oblasti krajního severu nebo za Ural, později volily spíše mírnější a více
odstupňovaný postih ve spektru upozornění-zkušební lhůta-pokuta-příkaz k vystěhování.
Speciálním typem sankce, dá-li se tomu tak říkat - uplatňovaným vůči osobám podléhajícím
článku 41 nařízení o pasech (dlouhodobě nepracující) se stalo povinné umístění do
zaměstnání (trudoustrojstvo) s následným dohledem. Čím dál více rozšířenou praxí, svým
způsobem další „měkkou“ formou zpevňování pasového režimu, byla osvěta. V 60. a 70.
letech, typicky vzápětí po zavedení nových pasových pravidel, organizovaly orgány milice
každoročně desítky tisíc veřejných přednášek a besed, jichž se účastnilo mnoho set tisíc až
jeden milion Moskvanů.357

2.2.3 Demografické dopady
Jakým způsobem se zpevnění pasového režimu po roce 1956 odrazilo na intenzitě a
podobě migračních procesů? Stručně řečeno, velmi zásadně. Omezení migračního přírůstku
města zaujalo v činnosti pasových orgánů ihned po reformě MVD prominentní pozici. Z
pohledu některých vedoucích představitelů Pasového oddílu dokonce až příliš prominentní důraz na omezení populačního růstu podle nich odváděl pozornost od implementace těch
nařízení, která se přímo vztahovala k potírání zločinnosti (trestní stíhání chronických
narušitelů režimu, deportace škodlivých elementů atd.). Výsledky byly patrné téměř okamžitě.
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CAOPIM, f. 910, op. 3, d. 339, l. 30-53.
CAOPIM, f. 910, op. 7, d. 9, l. 65.
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Občané byli v rámci některých diskuzí vyzýváni k tomu, aby v případě, že se dozvědí o osobách žijících v
Moskvě nelegálně, poskytli milici patřičný „signál“ - tj. aby narušitele udávali. CAOPIM, f. 910, op. 2, d. 188, l.
40.
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Ve zprávě o činnosti oddílu v prvním čtvrtletí roku 1957 stojí: „V důsledku nově přijatých
opatření UVD Ispolkomu Mossovětu (...) byla omezena propiska nově příchozích, což vedlo
k tomu, že počet obyvatel města vlivem mechanického přírůstku nejenže nestoupl, ale za
leden letošního roku klesl o 1430 a za únor o 10 962.“358 Prudký pokles migračního přírůstku
od druhé poloviny roku 1956 dokládají nejen interní údaje milice, ale také archivní data
statistického úřadu města Moskvy. Podle tohoto zdroje klesl nejprve čistý migrační přírůstek
města z rekordních 160 tisíc v roce 1953 během dvou let na 57 tisíc, načež přešel do
negativních hodnot: mínus 5,5 tisíce v roce 1956 a mínus 8 tisíc v roce 1957.359 Údaje, které
uvádí Gavrilova, jsou sice co do konkrétních hodnot odlišné, ale samotný přechod k
zápornému migračnímu saldu potvrzují jednoznačně. Podle Gavrilové klesl čistý migrační
přírůstek Moskvy už v roce 1956 na hodnotu mínus 10,9 tisíce.360
Radikální omezení migračního přírůstku automaticky znamenalo i radikální omezení
přírůstku celkového. Demografický růst sovětské metropole tradičně závisel především na
počtu nově příchozích; přirozený přírůstek se na něm podílel v 50. letech nanejvýš 40
procenty361 a jeho význam rychle klesal. Stačí uvést, že po roce 1970 tvořil přirozený
přírůstek v rámci celkového přírůstku již jen 15-20 procent.362
Okolo roku 1960 nicméně nastal v demografickém vývoji Moskvy pozoruhodný zlom.
Stabilizaci počtu obyvatel, jíž bylo možné zaznamenat vzápětí po zostření migračních
restrikcí v roce 1956, opět vystřídal populační růst. Pravda, skokové zvýšení počtu obyvatel v
roce 1960 - z 5,1 na 6,2 milionu - nebylo výsledkem demografických procesů, ale primárně
souviselo se změnou administrativních hranic města. Vnější okraj metropole byl na základě
rozhodnutí Prezidia NS RSFSR posunut až k Moskevskému dálničnímu okruhu (MKAD),
čímž se její plocha zvýšila přibližně dvaapůlkrát (z 380 km2 na 878 km2). V následujících
letech ale počet obyvatel nadále rostl: v roce 1963 žilo v Moskvě 6,35 milionu obyvatel, v
roce 1965 6,42 milionu, v roce 1967 6,51 milionu.363 Podle celosvazového cenzu z roku 1970
činila populace Moskvy již více než 7 milionů lidí. Přibližně za deset let tedy počet obyvatel
stoupnul bezmála o jeden milion. Administrativní změny ani přirozený demografický
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přírůstek nesehrály v tomto procesu významnější roli. K jediné úpravě hranic Moskvy v 60.
letech došlo v roce 1965, kdy byl pod jurisdikci Mossovětu převeden satelitní Zelenograd.
Přirozený přírůstek (přepočítaný na jeden tisíc obyvatel) klesl v průběhu dekády z už tak
mimořádně nízké hodnoty 6,9 na 2,3. Naprostá většina populačního růstu byla tedy
výsledkem migrace.
Po roce 1960 tak nastává na první pohled paradoxní situace: Právní úpravy z let 19561964 činí Moskvu pro potenciální migranty z jiných regionů prakticky nepřístupnou, milice v
bezprecedentní míře dbá na zpevnění pasového režimu a nová pravidla implementuje rok od
roku efektivněji, ale nově příchozích permanentně přibývá. Čím si tento paradox vysvětlit?
Tvrdit, že pasový režim Moskvy, v té formě, v jaké byl uceleně kodifikován v letech 1962 a
1964, nabízel potenciálním migrantům stále ještě dostatek legálních cest, jak do Moskvy
proniknout, by bylo evidentně scestné. Pokud člověk nemohl doložit, že v Moskvě žijí jeho
blízcí příbuzní (ochotní ho přijmout), a to ještě výhradně ve vlastním bytě či domě, jeho šance
na úspěch byly de iure nesmírně omezené.
Jedním z méně konvenčních způsobů, jak získat moskevskou propisku, bylo uzavřít
fiktivní sňatek. Přesné statistiky sice z pochopitelných důvodů neexistují, ale podle řady
zdrojů se z uzavírání manželství se zájemci (většinou muži) o moskevskou propisku stal od
60. let svébytný druh byznysu.364 V recyklované podobě lze na tuto praxi narazit také v
prostředí postsovětského Ruska.365 Těžko nicméně předpokládat, že by „manželská migrace“
představovala jakkoli zásadní součást populačního růstu města. Totéž platí také o další z
alternativních metod moskevské „naturalizace“, a to výměně bytu. Jen velmi málo Moskvanů
bylo ochotno vyměnit výsady, které s sebou neslo trvalé bydliště v hlavním městě, za život na
periferii. Proces výměny bytu kromě toho obnášel značné, ne vždy překonatelné byrokratické
překážky. Třetí cesta, jak získat v hlavním městě legální pobyt, byla vyhrazena pro
příslušníky privilegovaných organizací - „stranického aparátu, obranných podniků a
projekčních institutů, KGB, špičkových vědeckých institutů a pár dalších - takových, které
měly dostatečný vliv, aby v jejich případě mohla být pravidla pro vstup ponechána stranou,“
uvádí Colton.366 Vůči organizacím tohoto kalibru byly výkonné orgány města fakticky
bezmocné a jejich žádosti až na výjimky automaticky schvalovaly. Počet přijatých příslušníků
Viz např. Colton, Moscow, 463; Vachitov, Rustem. Moskviči kak soslovije. Otečestvennyje zapiski. 2012, no.
3 (48). Dostupné z http://magazines.russ.ru/oz/2012/3/v41.html (zkontrolováno 5. 12. 2017).
365
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ženichi i něvesty po dogovornoj ceně“, in Russkaja služba BBC, 24. 05. 2011. Dostupné z
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elit rozhodně nebyl zanedbatelný - za rok 1971 například ispolkom a Prezidium obdržely
žádosti k „protekčnímu“ přihlášení asi 15 tisíc osob a propisku povolily přibližně 80
procentům z nich.367 V rámci celkového migračního přírůstku nicméně i tento mechanismus
zodpovídal jen za relativně malou část.
Převážnou většinu nově příchozích ve skutečnosti tvořili řadoví zájemci o práci - lidé
bez protekce, bez využitelných rodinných vazeb a bez vlastního bydlení. Dveře do Moskvy
otevřel těmto lidem jediný důležitý faktor, a totiž náhle se objevivší nerovnováha na
regionálním trhu práce.

2.2.4 Limitový systém jako „boční vchod“
Není pochyb o tom, že jednou z hlavních pohnutek pro radikální snížení populačního
náporu na Moskvu byla vysoká nezaměstnanost. Přetížení sociální infrastruktury, přetížení
veřejné dopravy, nápor na systém zásobování, to vše byly faktory, kvůli nimž správní orgány
města usilovaly o zavedení migračních restrikcí už od 30. let. Právě výbuch nezaměstnanosti
ale v polovině 50. let přidal všem těmto faktorům na naléhavosti. Podle oficiální mantry
sovětského režimu samozřejmě nezaměstnanost v SSSR neexistovala - jednalo se o dávno
vyřešený problém, který se stal výlučnou záležitostí kapitalistických ekonomik. Pravda je, že
nezaměstnanost v SSSR představovala z dlouhodobého hlediska okrajový jev - pokud již
existovala, pohybovala se okolo 0,5 procenta a mívala pouze přechodný, frikční charakter.368
Ve výjimečných případech ale úroveň nezaměstnanosti vzrostla výrazně nad tuto hodnotu369 a
mohla získat charakter středně- až dlouhodobý.370 Přesně to byl také případ Moskvy let 19551956. Ministerstvo městského a venkovského stavebnictví žádalo v roce 1956 ÚV strany, aby
na kazašské celiny, případně na budování sovchozů, MTS a dalších objektů převedlo z
hlavního města a přilehlé oblasti přes 76 tisíc dělníků, pro něž momentálně nebyla k dispozici
žádná práce. Ministerstvo lehkého průmyslu deklarovalo už o rok dříve přebytky pracovní síly
v počtu 3 tisíc lidí, Ministerstvo leteckého průmyslu přebytek více než 1 tisíce lidí. V tomto
výčtu by se dalo pokračovat.371

Ispolkom obdržel za daný rok 699 žádostí, Prezidium 3620. V čísle 15 tisíc jsou zahrnuti též rodinní
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Ještě na konci 50. let se ale situace v Moskvě zásadně obrátila - znepokojivě vysokou
nezaměstnanost vystřídal akutní nedostatek pracovních sil. Jednu z příčin tohoto jevu lze
spatřovat v operativním „odčerpání“ přebytečných pracovníků do periferních regionů skrze
organizovaný nábor anebo některý z jemu podobných mechanismů (např. tzv. veřejný či
komsomolský odvod). Jako mnohem podstatnější se však zdají být příčiny strukturálního
charakteru. Moskevský pracovní trh procházel v této době složitou transformací, jejímž
základem byl hromadný přesun domácí, „autochtonní“ pracovní síly z výrobního do
nevýrobního sektoru. Mimořádnou expanzi zažívala především odvětví jako materiálnětechnické zásobování, zdravotnictví, sociální služby, stavebnictví, vzdělání, věda, kultura a
další.372 V rámci samotného výrobního sektoru současně probíhala zřetelná diferenciace mezi
kvalifikovanými a nekvalifikovanými profesemi - pracovníci z řad domácího obyvatelstva se
v rostoucí míře odkláněli od nejhůře placených a nejtěžších manuálních prací a tíhli k
profesím vyžadujícím vyšší kvalifikaci a nabízejícím lepší pracovní podmínky. Narůstající
nerovnováhu na pracovním trhu Moskvy ještě více prohluboval nepříznivý demografický
vývoj. Ve vybraných sférách ekonomiky, a to zejména ve výrobním sektoru, vznikalo tímto
způsobem vakuum, které mohli reálně zaplnit pouze pracovníci z jiných regionů.
Otázkou bylo, jakým kanálem migranty do Moskvy přivést. Pasový režim města
vytvořený po roce 1956 nábor přespolní pracovní síly téměř dokonale znemožňoval. Oproti
minulosti se také citelně zúžil prostor pro příchod a pobyt bez institucionálního zastřešení
(tzv. samoťjok). Řešením se ukázalo být zavedení systému výjimek, standardně označovaného
jako limit propisky. Ve své podstatě se jednalo o systém kvót na přivedení pracovní síly. V
Moskvě situované podniky či organizace dostaly možnost předložit každý rok mocenským
orgánům města své požadavky na přivedení pracovníků z jiných regionů. Úřady poté jejich
požadavky přezkoumaly, vyhodnotily, zda a do jaké míry jsou opodstatněné a každé z
institucí nakonec vydělily přesně stanovenou početní kvótu neboli limit. Pracovníci přijatí na
základě limitu získali od zaměstnavatele místo v ubytovně a povolení k dočasné, většinou
roční propisce. Po uplynutí stanovené doby jim byla propiska bez větších složitostí
prodloužena.
V prvních letech využívaly princip limitu propisky především obranné podniky,
respektive vůbec závody obranného významu.373 Limitní systém je proto možné chápat jako
určitou extenzi výše zmíněného mechanismu, podle něhož mohla být pravidla pasového
Chorev a Kiseleva, Urbanizacija i demografičeskije processy, 172-181.
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režimu Moskvy v případě vybraných institucí s privilegovaným statusem „ohnuta“ nebo
ignorována. Ještě v průběhu 60. let byl ale limitní systém rozšířen prakticky do všech
pracovně náročných odvětví moskevské ekonomiky, od strojírenství přes automobilový,
chemický, spotřební a potravinářský průmysl až po stavebnictví, dopravu nebo úklidové
služby. Mnohé z největších a nejvýznamnějších podniků, jaké se na území hlavního města
nacházely, se na přísunu pracovníků skrze limitní systém staly doslova závislými. Jako
příklad je možné uvést Automobilový závod Leninského komsomolu (AZLK), výrobce
proslulých vozidel Moskvič. Začátkem 70. let závod zaměstnával zhruba 18 tisíc pracovníků,
přičemž asi třetinu z nich tvořili lidé z jiných regionů přijatí na základě limitu propisky. Kvůli
vysoké fluktuaci zasílalo vedení závodu rok co rok Mossovětu žádost o vydělení nového
limitu v rozsahu 1500-2000 nových pracovníků. Obdobná situace panovala i v dalších
gigantických závodech jako byly Serp i molot, závod I. A. Lichačeva (ZIL) či závod S. M.
Kirova (Dinamo).374 Celkový počet pracovníků přijatých každoročně na principu limitu
propisky se v 60. letech pohyboval kolem 40 tisíc, v 70. letech mezi 50 a 60 tisíci a v první
polovině 80. let zřejmě mezi 60 a 70 tisíci. Je ale třeba zdůraznit, že dostupné údaje týkající se
limitního systému jsou neúplné a nedokáží dostatečně zachytit meziroční výkyvy.
Výše limitu na každý rok závisela primárně na rozhodnutí Mosgorispolkomu. Kvóty
vydělené pro jednotlivé podniky a organizace přitom bývaly výsledkem poměrně složitého
vyjednávání. Zatímco zaměstnavatelé usilovali o fixaci kvót na co možná nejvyšší úrovni,375
snahou Mosgorispolkomu bylo stlačit dílčí limity na hladinu, která by alespoň přibližně
odpovídala skutečným potřebám hospodářství. Podloženost žádostí přezkoumávala zvláštní
správa Mosgorispolkomu pro pracovní zdroje, zkráceně označovaná jako Mosgortrudresursy.
Její zjištění byla každý rok prakticky totožná: požadavky většiny zaměstnavatelů
neodpovídaly ani jejich reálným potřebám ani ubytovacím kapacitám (řada závodů dokonce
bez okolků avizovala, že nadbytek přidělených pracovníků umístí do ubytoven patřících pod
jiný podnik či ministerstvo); převážná část zaměstnavatelů shodně uváděla, že na volná místa
nemůže najít pracovníky z řad Moskvanů, ale ve skutečnosti se o to ani nepokoušela a čím dál
více se spoléhala pouze na limitní systém; podniky v důsledku zavedení limitního systému
téměř úplně rezignovaly na zvyšování produktivity práce. Rozdíl mezi požadavky
zaměstnavatelů a finální kvótou vydělenou Mosgorispolkomem býval po zohlednění všech
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těchto faktorů dosti podstatný. Průměrný zaměstnavatel dostal k dispozici nanejvýš 40
procent pracovníků, o něž původně žádal.
Obecně vzato se tedy Mosgorispolkom snažil stlačit každoroční limit na minimum.
Jeho manévrovací prostor byl nicméně omezený. Problém spočíval v tom, že nezanedbatelná
část podniků a organizací, jež žádaly o vydělení limitů - a co bylo nejpodstatnější, právě ty z
nich, jež byly na limitním systému nejvíce závislé - spadala pod jeho vlastní kontrolu. Pro
ilustraci je možné uvést statistiky za rok 1974: celková výše limitu propisky dosáhla po
dodatečných navýšeních čísla 65 155. Povolení k přivedení pracovní síly získalo 160 podniků
a organizací náležících pod 35 ministerstev a správ (vedomstv) svazové úrovně, dále 30
podniků a organizací podřízených ministerstvům a správám na republikové úrovni a nakonec
25 „hlavních správ“ a „správ“ (upravlenij) Mosgorispolkomu. Právě na Mosgorispolkom ale
připadala více než polovina celého limitu - 37 295. Svazovým ministerstvům bylo naproti
tomu vyděleno jen 24 770 a republikovým 3090 míst. Suverénně nejvyšší limit - bezmála 12
tisíc pracovníků - získal Glavmosstroj. Více než 7 tisíc pracovníků směl přihlásit
Glavmospromstroj, 3 tisíce Glavmosžilstroj a Glavmosžilupravlenije, 2 tisíce míst byly
vyhrazeny pro správy veřejné přepravy a tak dále.376 Zajištění dostatečného počtu pracovníků
pro tyto a další lokální giganty bylo z pohledu mocenských orgánů města naprosto nezbytné.
Pokud by místní úřady jejich žádosti příliš seškrtaly, podkopaly by tím vlastní zájmy - od
přísunu „limitních“ pracovníků se přímo odvíjelo tempo bytové výstavby, budování metra či
rozšiřování silniční sítě. Ve druhé polovině 70. let se rozšíření limitů stalo kromě jiného
jediným způsobem, jak zabezpečit včasné dokončení olympijského komplexu.377
Na pracovníky přivedené na základě limitu propisky - brzy se pro ně vžilo označení
limitčiki - čekaly v Moskvě velice těžké podmínky. Do jisté míry to pochopitelně vyplývalo z
jejich statusu nekvalifikované pracovní síly. Většina limitčiků zastávala na místní poměry
špatně placené, těžké, špinavé a často zdraví nebezpečné práce, o které místní obyvatelé
neměli zájem.378 Nešlo ale jen o podmínky na pracovišti. S ještě většími nesnázemi se
limitčiki museli vypořádat pokud šlo o bytové podmínky. Podle standartní praxe byli limitčiki
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hned po svém příjezdu umístěni do podnikových ubytoven a získali dočasnou propisku.
Pokud se z jakéhokoli důvodu rozhodli dané pracovní místo opustit, orgány milice jim
propisku anulovaly a dohlédly na jejich okamžitý odjezd. Nárok na trvalou moskevskou
propisku získávali limitčiki teprve po odpracování předem stanovené doby, nejčastěji 3-5 let.
Přesné podmínky si ovšem stanovil každý podnik individuálně - limitní systém totiž na rozdíl
např. od organizovaného náboru nikdy neupravovala žádná ucelená právní norma. Výjimkou
tak nebyly ani kontrakty uzavírané na dobu 10 let.
Teprve poté, kdy limitčiki získali trvalou propisku a de iure se tedy stali plnoprávnými
Moskvany, směli legálně změnit zaměstnání a zažádat o byt. Získat vlastní byt nebo alespoň
pokoj byl nicméně v sovětské Moskvě běh na dlouhou trať. Formální žádost o přidělení bytu
znamenala pouze to, že se její autor dostával na seznam čekatelů (tzv. očeredniků) vedený
každým rajónním ispolkomem. Už v 60. letech přitom na takových seznamech figurovaly
statisíce lidí.379 Běžná čekací doba na přidělení bytu činila 8-10 let.380 V průběhu 70. a 80. let
se situace v oblasti centrální distribuce bytů zlepšila pouze marginálně.
Ani náročná práce, ani složité bytové podmínky, ani takřka bezprávný status, ani
opovržení místních obyvatel381 ale nezabránily většině limitčiků v tom, aby se v Moskvě
usadili natrvalo. Limitový systém se tak už od začátku 60. let stal hlavním faktorem,
přispívajícím k růstu počtu obyvatel města. V roce 1968 zodpovídali pracovníci přivedení na
základě limitu propisky za 41 procent celkového demografického a 43 procent migračního
přírůstku.382 Do roku 1976 stoupl podíl limitčiků v celkovém růstu na 64 procent a v
migračním na 91 procent.383 Podle některých zdrojů zvyšoval příliv limitčiků a jejich blízkých
příbuzných v 60., 70. a 80. letech počet obyvatel Moskvy „každou dekádu o jeden milion.“384
Takové tvrzení je sice přehnané, ale rozhodně ne příliš výrazně. Populace sovětské metropole
se v tomto období skutečně za spolupůsobení všech demografických faktorů zvyšovala
přibližně o jeden milion každých deset let. Především po roce 1970 přitom růst probíhal skoro
výhradně kvůli migračnímu přírůstku - přičemž jediným migračním kanálem, který mohl
propustit takové množství lidí, byl limitový systém.
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3 Pasový systém v období demokratické transformace
3.1 Průběh demontáže systému vnitřních pasů
3.1.1 Pozdně sovětská liberalizace
Proces demontáže sovětského pasového systému je možné rozdělit do dvou fází. První
fáze probíhala přibližně mezi lety 1986 a 1990. Spočívala v sérii relativně drobných
administrativních úprav, jejichž smyslem bylo zmírnit či odstranit rozmanité problémy, které
pasová omezení způsobovala na místní a regionální úrovni. Druhá fáze byla charakteristická
přechodem od dílčích, víceméně technických úprav pasového systému k jeho celkové
likvidaci. Tuto fázi lze časově vymezit podzimem 1990 a koncem roku 1993.
K dílčím úpravám pasového systému samozřejmě docházelo po celou dobu jeho
existence. Až do poloviny 80. let nicméně převládaly změny represivního charakteru. Se
začátkem Gorbačovových reforem přišel nápadný zlom – nad úpravami ve směru dalšího
zdokonalování a zpřísňování systému začaly velmi rychle převládat kroky směřující k jeho
liberalizaci. Zřejmě posledním významným opatřením represivního rázu bylo zavedení
nových omezení propisky v Kyjevě, které sovětská vláda odsouhlasila v srpnu 1985. Žádost
vlády Běloruské SSR o zavedení obdobných omezení pro Minsk ze začátku roku 1987 už
svazové centrum rezolutně zamítlo.385 V této době již měly prakticky všechny změny v rámci
instituce propisky a vypisky za cíl uvolnění, nikoliv zpřísnění stávajících pravidel.
První pozitivní změny pocítili lidé, kterým podle dosavadních předpisů hrozila
v důsledku dlouhodobé nepřítomnosti ztráta bytu. V souladu s pravidly propisky a vypisky
platnými ještě v polovině 80. let ztrácel každý, kdo se z jakýchkoliv důvodů na šest a více
měsíců nacházel mimo místo svého trvalého bydliště, nárok na svůj obytný prostor. Výjimky
se vztahovaly pouze na zástupce vybraných profesí a na nepřítomnost ze specifických
důvodů, například kvůli vojenské službě či hospitalizaci. Celkově vzato byla ale pravidla
týkající se nepřítomnosti v místě trvalého bydliště značně nepřehledná a nepředvídatelná.
Tento stav měl závažné důsledky pro vnitrostátní mobilitu obyvatelstva. Zejména zástupci
inteligence a vysoce kvalifikovaní specialisté nehodlali riskovat ztrátu bydliště ve velkých
městech a odmítali odjíždět za prací do dalších regionů. Situaci alespoň částečně změnil
teprve verdikt Nejvyššího soudu z jara 1987, podle něhož měli občané i v případě dlouhodobé
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nepřítomnosti stále v principu právo na svůj obytný prostor. Při odjezdu se sice i nadále
museli odhlásit, ale po návratu měli nárok na opětovné přihlášení.386
Další změny probíhaly v oblasti speciálních pohraničních zón. Pásma podél vnějších
hranic Sovětského svazu podléhala už od začátku 30. let zváštnímu, mimořádně striktnímu
pasovému režimu. Vstup do těchto oblastí, byť jen krátkodobý, byl zakázán nejen cizincům
(včetně těch ze zemí sovětského bloku), ale bez zvláštního povolení MVD i občanům
samotného Sovětského svazu. Celková rozloha speciálních pohraničních zón se vytrvale
zvětšovala. V některých oblastech, zejména při hranici s Čínou, dosahovaly speciální zóny na
konci 80. let šířky až několika stovek kilometrů. Zvláštní režim platil mimo jiné pro celý
Přímořský kraj, tedy region o rozloze 166 tisíc čtverečních kilometrů s dvoumilionovou
populací. Ještě větší rozlohu měly zvláštní zóny v Kazachstánu. Na západě pokrývaly
speciální zóny oblast při hranici s Norskem a Finskem, dále podstatnou část západní Ukrajiny
a především pak většinu území pobaltských republik.387 Stejný nebo velmi podobný režim
jako v pohraničních zónách platil také v mnoha regionech daleko ve vnitrozemí, nejčastěji
okolo vojenských základen, podniků přímo či nepřímo napojených na sovětský vojenskoprůmyslový komplex, strategicky významných dopravních uzlů a podél klíčových
železničních tratí.
Jeden z prvních posunů směrem k omezení soustavy pohraničních zón nastal v říjnu
1987, kdy byly všem držitelům sovětských pasů s místní propiskou zpřístupněny zvláštní
zóny v Estonsku.388 Ke skutečně systematické likvidaci speciálních pohraničních zón ale
přistoupilo sovětské vedení teprve v roce následujícím. V létě 1988 byla na základě sovětskoamerických jednání zrušena omezení týkající se pohybu zahraničních novinářů v oblasti
Dálného východu. Až dosud se západní dopisovatelé při cestách na východní sovětskou
periferii nedostali dál než do Chabarovsku. Přímořský kraj jim byl s výjimkou železničního
koridoru do přístavu Nachodka zapovězen. Podle nové dohody se jim s celým Přímořím plně
otevřel i Vladivostok, nejdůležitější komerční přístav regionu a základna sovětské
tichomořské flotily.389 O několik měsíců později, na konci září 1988, byl Přímořský kraj
386

Matthews, Mervyn. Passport Society: Controlling Movement in Russia and the USSR. Westview, 1993, 76.
Standartní pásmo se zákazem vstupu pro cizince dosahovalo podél sovětských západních a jihozápadních
hranic (s Íránem a Tureckem) šířky asi 25 kilometrů. Kolosov, V. A. a Poljan, P. M. Ograničenije těrritoriaľnoj
mobiľnosti i konstruirovanije prostranstva ot stalinskoj epochi do našich dněj. In: Kondratěva, T. S. a Sokolov,
A. K., eds. Režimnyje ljudi v SSSR. Moskva: ROSSPEN, 2009, 42-46.
388
„Estonia residents to be allowed in closed zones near border“, in Reuters News, 2. 11. 1987. Dostupné z
https://global-factiva-com.ezproxy.is.cuni.cz/ha/default.aspx#./!?&_suid=1520938403891015018251571145957
(zkontrolováno 5. 12. 2017).
389
Jak v této souvislosti uvedl list The Los Angeles Times, sovětští novináři v USA získali v rámci reciprocity
povolení vstupu do floridského zábavního parku Disney World. Shannon, Don, „U.S. and Soviet Closed Areas
on Agenda : Summit May Ease Press Travel Curbs“, in The Los Angeles Times, 27. 5. 1988. Restrikce pro pohyb
387

123

definitivně vyšrtnut ze seznamu speciálních pohraničních zón. Vladivostok a přilehlé oblasti
tak mohli kromě novinářů po třiceti letech izolace navštívit i zahraniční turisté.390
Nový průlom na cestě ke zrušení omezení pohybu v pohraničních zónách nastal v říjnu
1989. Vladimir Krjučkov, šéf KGB, ohlásil záměr zredukovat tyto zóny přibližně na desetinu
jejich dosavadní rozlohy. Přesný rozsah speciálních zón stejně jako detaily ohledně jejich
rušení Krjučkov odmítl sdělit. Podle některých zdrojů se zvláštní režim vztahoval na bezmála
čtyři miliony kilometrů čtverečních. Kromě plánů na snížení rozlohy pohraničních zón KGB
informovala o současném zjednodušení vybraných procedur při překračování státních
hranic.391
Není pochyb o tom, že hromadné rušení pohraničních zón představovalo zásadní
rozchod s dosavadní sovětskou praxí. Jak občané samotného SSSR, tak cizinci získali na
konci 80. let přístup do mnoha oblastí, které silové struktury v čele s KGB a armádou desítky
let držely v naprosté izolaci od vnějšího světa. Západní tisk oslavoval zpřístupnění
pohraničních zón jako jeden ze symbolů Gorbačovovy perestrojky a především projev
nového, celkově vstřícnějšího kurzu v sovětské zahraniční politice. Pokud ovšem posuzujeme
rušení pohraničních zón čistě ve vztahu k rozpadu sovětského pasového systému, je na místě
určitá opatrnost. Nové opatření žádným způsobem nenarušilo institucionální základy
pasového systému jako takového. Došlo pouze k částečnému omezení jeho teritoriální
působnosti. Pohraniční zóny byly sice významně zredukovány, ale nikoliv de iure zrušeny
jako celek. Ve své podstatě se jednalo o pragmatickou nebo spíše vynucenou reakci silových
struktur na politické a ekonomické impulsy ze strany svazového centra, v první řadě na
snižování početního stavu ozbrojených sil a razantní seškrtání výdajů na obranu.
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Z tohoto hlediska se jako důležitější jeví opatření, které sice na první pohled
nepůsobilo podobně spektakulárním dojmem, ale zato podkopalo samotné institucionální
jádro pasového systému. Touto změnou bylo zrušení vybraných omezení propisky v Moskvě
pro příslušníky ozbrojených sil, k němuž došlo na začátku roku 1990. S iniciativou zrušení
vybraných omezení propisky v Moskvě přišli na podzim 1989 čelní představitelé všech tří
hlavních silových struktur ve státě: šéf KGB Vladimir Krjučkov, ministr obrany Dmitrij Jazov
a ministr vnitra Vadim Bakatin.392 Důvodem jejich apelu na vedoucí orgány KSSS byla krajně
napjatá situace, do níž se v hlavním městě dostávali přijíždějící důstojníci a poddůstojníci
v záloze a ve výslužbě. Podle pravidel z roku 1964393 vojáci vykonávající službu v dalších
regionech automaticky ztráceli právo na propisku v Moskvě a jejích předměstích. To, jestli
před nástupem do služby disponovali dočasnou nebo trvalou moskevskou propiskou, bylo
zcela irelevantní. Pro zrušení nároku na obnovení propisky stačilo, aby příslušný voják dostal
v místě konání služby přidělen byt. Řada vojáků původem z Moskvy zůstala kvůli tomuto
pravidlu fakticky odříznuta ve velmi odlehlých oblastech s drsnými klimatickými
podmínkami. Výjimky z platných předpisů se vztahovaly pouze na vojáky vykonávající
službu v oblastech sovětského Dálného severu, dále mimo hranice SSSR a také v zavřených
vojenských městech. V případě, že vojáci ztratili nárok na obnovení moskevské propisky,
nabízely se jim v podstatě jen dva plně legální způsoby jak se do hlavního města vrátit.
Prvním způsobem bylo uzavření sňatku s držitelkou trvalé moskevské propisky, druhým
výměna bytů. Není ale třeba zdůrazňovat, že případů dobrovolného uvolnění bytů v Moskvě
bylo za celé sovětské období velmi málo.
V souvislosti s probíhajícím snižováním početního stavu ozbrojených sil se v Moskvě
na konci 80. let začal rychle rozrůstat kontingent důstojníků a poddůstojníků, kteří se důrazně
domáhali obnovení svojí propisky. Se svými stížnostmi se obraceli jak na Ministerstvo
obrany, tak na MVD a KGB. Ve druhé polovině roku 1989 už byl tlak na tyto instituce
neúnosný a vyústil v jejich žádost směrem k sovětské vládě o zrušení příslušných
restriktivních pravidel. Krjučkov, Jazov a Bakatin argumentovali mimo jiné tím, že v žádném
dalším sovětském městě, kde platila zvláštní omezení propisky (například Leningrad, Kyjev,
Sevastopol), důstojníci a poddůstojníci propuštění do zálohy nárok na nové přihlášení
neztráceli. V žádosti nechybí zmínka ještě o jednom negativním důsledku, který mimořádně
přísná omezení v Moskvě silovým strukturám způsobovala. Byl jím klesající zájem o studium
392
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na důstojnických akademiích a v dalších vojenských vzdělávacích institucích. Ještě v roce
1985 se ke studiu na moskevských vojenských školách přihlásilo více než 1800 lidí. O rok
později počet nových studentů klesl na 1450, v roce 1987 na 1356 a v roce 1988 pod 1200.394
Příčina propadu byla evidentní - mladí lidé se přestávali na vojenské školy hlásit, protože
pochopili, že se po konci své služby nebudou moci vrátit zpět do Moskvy.
Politbyro ÚV KSSS se dopisem představitelů KGB, MVD a Ministerstva obrany
zabývalo v polovině října 1989 a přes některé dílčí výhrady se usneslo o potřebě jejich žádosti
v principu vyhovět. Vláda SSSR schválila příslušné usnesení v lednu 1990. Povolení
k obnovené propisce v Moskvě měli bez jakýchkoliv dalších podmínek získat všichni vojáci
poslaní do zálohy nebo do výslužby v rámci snižování početního stavu ozbrojených sil SSSR,
ovšem pouze v době od 1. ledna 1989. Vojáci, kteří byli do zálohy nebo výslužby posláni před
tímto datem se mohli dočasně přihlásit v místě trvalého bydliště blízkých příbuzných (rodičů
nebo dětí) a později zažádat o samostatný byt podle stejných pravidel jaká platila pro všechny
ostatní kategorie obyvatelstva.395
Výsledkem všech dosud zmíněných opatření přijatých od poloviny 80. let do začátku
roku 1990, bez ohledu na jejich kompromisní charakter a zpravidla úzce vymezenou územní
působnost, byla citelná eroze sovětského pasového systému. Počínaje rokem 1986 nebyla
v žádném novém městě nebo regionu zavedena nová, přísnější omezení propisky obyvatel.
Moskvané, stejně jako obyvatelé dalších velkých měst, získali alespoň částečnou garanci, že
jim v případě několikaměsíční nepřítomnosti nebude odebráno právo na jejich bydlení.
Občané SSSR i cizinci mohli po mnoha desítkách let bez zvláštních omezení navštívit
rozsáhlá území státu, do té doby neprodyšně odříznutá armádou a speciálními vojsky KGB.
Přinejmenším stovky, s velkou pravděpodobností však spíše tisíce vojáků propuštěných
z aktivní služby do zálohy či výslužby získaly povolení k návratu z odlehlých regionů země
do hlavního města. Tento výčet rozhodně není kompletní. Drobné úpravy jednotlivých
nařízení v rámci pasového systému a instituce propisky pokračovaly přinejmenším do
podzimu 1990. V květnu například vláda schválila zákon, díky němuž mohli penzisté dostávat
důchod i v místě svého přechodného bydliště. Dosavadní praxe byla taková, že důchod chodil
přímo na adresu trvalého bydliště (tedy na adresu trvalé propisky), eventuálně do místní
spořitelny. Důchodcům, kteří se z jakýchkoliv důvodů (včetně zdravotních) nacházeli na
jiném místě, nezbývalo, než se periodicky vracet domů a peníze vyzvedávat. Nové nařízení
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umožnilo doručit důchod prostřednictvím pošty nebo bankovního systému na místo
faktického pobytu příjemce.396
Ve výčtu právních úprav, které měly za cíl zmírnit některé z nejviditelnějších a nejvíce
kritizovaných předpisů v rámci pasového systému, by bylo možné pokračovat. Zdaleka ne u
všech změn lze nicméně vysledovat významnější dopad na pasový systém jako celek a nemá
proto smysl věnovat jim větší pozornost. Do této kategorie patří mimo jiné série bilaterálních
dohod z roku 1986, díky kterým mohli občané SSSR používat vnitřní pasy pro překračování
státních hranic v rámci východního bloku.397 Kromě toho je potřeba zdůraznit, že ne všechny
úpravy pasového systému se podařilo přenést z právní roviny do praxe. Hlavním důvodem
tohoto nedostatku byla klesající váha celosvazových institucí a jejich rozhodnutí ve srovnání
s institucemi a rozhodnutími na nižší, zejména republikové úrovni. Některá usnesení svazové
vlády z přelomu 80. a 90. let se nijak nepromítla do legislativy svazových republik. Typickým
příkladem tohoto jevu byl právě zmíněný zákon o flexibilnější distribuci důchodů. Verze
zákona o penzích, přijatá vládou RSFSR v listopadu 1990, ponechala systém přidělování
důchodů beze změn. Ani v případech, kdy se podařilo sladit celosvazové zákony
s odpovídající legislativou svazových republik, navíc neexistovaly žádné záruky, že budou
nová opatření reálně implementována.

3.1.2 Od liberalizace k likvidaci
V období mezi květnem a zářím 1990 přešel proces demontáže sovětského pasového
systému z první do druhé fáze. Drobné korekce postupně vystřídal zřetelný kurz režimu
směrem k úplnému zrušení instituce propisky a vytvoření nového, volnějšího systému
evidence obyvatel. Klíčovou platformou pro zahájení závěrečné ofenzívy proti pasovému
systému se stal Výbor ústavního dozoru (Komitět konstitucionnogo nadzora). Tento orgán je
při zpětném pohledu možné chápat jako určitý vývojový předstupeň ruského Ústavního soudu
(stále ovšem s celosvazovou jurisdikcí). Výbor vznikl na konci roku 1988 jako organická
součást Gorbačovových politických a ekonomických reforem. Oficiálním úkolem výboru bylo
„zajistit přesný soulad zákonů a nařízení výkonné moci s Ústavou SSSR,“ a to s cílem
garantovat nadřazenost zákonodárné moci jakožto „základu socialistické státnosti a
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samosprávy.“398 Výbor měl tedy při jistém zjednodušení zaplnit vakuum po neexistujícím
Ústavním soudu SSSR.
Idea vytvoření kvaziústavní revizní instituce, která by dokázala omezit svévolný
byrokratický odpor vůči probíhajícím reformám a zároveň garantovat jejich soulad s ústavním
pořádkem a mezinárodními normami, měla v SSSR na konci 80. let velkou podporu
politických a vůbec intelektuálních elit bez ohledu na přesnou ideologickou orientaci. Vzápětí
poté, co byl výbor v prosinci 1988 oficiálně ustanoven, se však objevily dohady ohledně jeho
přesných pravomocí. Příprava ústavního zákona definujícího pozici výboru v soustavě
existujících politických a soudních institucí399 proto trvala Nejvyššímu sovětu celý následující
rok. Výsledné pravomoci výboru představovaly pro řadu právních expertů určité zklamání.
Navzdory původním záměrům získal výbor spíše poradní než revizní funkci. Jedinou oblastí,
ve které měla mít rozhodnutí výboru nezvratný a závazný charakter, byly svazové zákony
porušující lidská práva. Vůči legislativě svazových republik, jež se dostávala do rozporu se
svazovými zákony, byl naproti tomu výbor prakticky bezmocný.
Posledním předpokladem pro to, aby mohl Výbor ústavního dozoru zahájit činnost,
bylo jmenování jeho členů. Tento proces se protáhl přibližně na půl roku, a to i přesto, že se
výběr vhodných kandidátů nacházel pevně pod osobní kontrolou Michaila Gorbačova jakožto
předsedy Nejvyššího sovětu. Většinu členů výboru nakonec tvořili profesoři práva. Jen oni
mohli podle architektů výboru zajistit nové instituci kromě potřebné odbornosti také
nezbytnou distanci od byrokratických elit a partikulárních politických zájmů. Předsedou
výboru byl jmenován široce uznávaný teoretik práva, akademik Sergej Alexejev.
Jakým směrem se bude činnost nového výboru ubírat se stalo zřejmým v květnu 1990.
Alexejev v několika vlastních článcích a rozhovorech potvrdil, že výbor se soustředí na
kontrolu dodržování lidských práv v souladu jak s mezinárodními normami, tak i
reformovanými ústavními zákony SSSR. Výbor měl podle vyjádření Alexejeva vynášet svá
usnesení na základě vlastní iniciativy, tedy bez předcházející ústavní stížnosti některé
z dalších svazových či republikových institucí. Mezi otázky, jimž by se měl výbor věnovat
prioritně, Alexejev výslovně zařadil i soubor vládních nařízení týkajících se propisky
obyvatel.400
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Propisku obyvatel nikdy neupravoval žádný specifický zákon. Jednalo se o instituci,
jejíž konstrukci tvořily výhradně podzákonné právní normy, zpravidla nařízení ústředních
orgánů KSSS a svazové vlády. Počet podzákonných norem regulujících pasový systém a
instituci propisky, dosáhl na přelomu 80. a 90. let bezmála pěti desítek. Výbor ústavního
dozoru se ihned po zahájení své činnosti soustředil na dva hlavní cíle. Prvním z nich bylo
jednorázové suspendování účinnosti těch normativních aktů, které podle mínění členů výboru
nejvíce odporovaly Ústavě SSSR a mezinárodním konvencím a ujednáním o lidských
právech. Druhý cíl výboru souvisel s těmi nařízeními, která měla (alespoň prozatím) zůstat
v platnosti. Výbor hodlal dosáhnout jejich úplného odtajnění. Na tomto místě je třeba
zdůraznit, že zamýšlené odtajnění normativních aktů regulujících pasový systém a instituci
propisky znamenalo vzhledem k dosavadní praxi obrovský přelom. Přísné utajení pravidel
pasového režimu bylo nedílnou, přímo esenciální součástí systému v té podobě, v jaké byl na
začátku 30. let 20. století vytvořen.
Jeden z prvních zásahů Výboru ústavního dozoru se dotkl omezení propisky bývalých
trestanců. Tato omezení se koncem 80. let vztahovala na asi sedmdesát sovětských měst a
obcí, dále na pohraniční zóny a řadu dalších teritorií se zváštním režimem. Obecně vzato bylo
jejich smyslem chránit vymezené oblasti před zvlášť nebezpečnými recidivisty a před
osobami, které se v minulosti dopustily výjimečně těžkých zločinů. Nejpřísnější pravidla pro
vstup bývalých trestanců platila v Moskvě. Podle pravidel propisky a vypisky obyvatelstva
z roku 1964 bylo přihlášení v hlavním městě odepřeno osobám, které si v minulosti odsloužily
trest odnětí svobody nebo vyhnanství (ssylky) za jeden nebo více z vyjmenovaných zločinů.
Seznam trestných činů, jejichž spáchání vylučovalo jedince z nároku na moskevskou
propisku, byl poměrně dlouhý – pokrýval téměř pětinu článků trestního zákoníku RSFSR.
V první řadě ztráceli právo na život v Moskvě pachatelé „zvlášť nebezpečných státních
zločinů“ jako byla vlastizrada, špionáž, terorismus, záškodnictví nebo například antisovětská
agitace a propaganda. Vstup do hlavního města byl doživotně upřen také pachatelům
některých dalších, o stupeň méně závažných zločinů proti státu, mezi něž patřily mimo jiné
banditismus, pašeráctví, účast v masových nepokojích a padělání peněz a cenných papírů.
Omezení se pochopitelně vztahovala i na pachatele velké části „zločinů proti socialistickému
vlastnictví“ – sem patřilo rozkrádání veřejného majetku, zpronevěra státních prostředků,
získání státních prostředků prostřednictvím podvodu a (ve vybraných případech) „záměrné
ničení nebo poškozování státního nebo veřejného majetku.“ V Moskvě dále nesměli žít lidé
v minulosti odsouzení za vraždu nebo přesněji většinu kategorií vražd, za nezákonné
provádění potratů, za znásilnění, pohlavní zneužívání nezletilých, homosexualitu, krádež,
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loupež či podvod. Na seznamu nechyběly ani vybrané zločiny hospodářské povahy jako
například soukromá podnikatelská činnost a spekulace. Z ostatních zločinů lze namátkou
jmenovat předání či převzetí úplatku, odpor kladený veřejnému činiteli při výkonu jeho
dohledu nad veřejným pořádkem, chuligánství, „systematický sklon k tuláctví a žebrání“,
nezákonné přechovávání či výrobu zbraní a výbušnin, kuplířství a mnoho dalších.401
Rada ministrů rozhodla o zrušení omezení propisky bývalých trestanců v Moskvě 8.
září 1990.402 Současně na doporučení Výboru ústavního dozoru jednorázově pozastavila
platnost dalších 29 nařízení a usnesení regulujících propisku obyvatel. Seznam otevíralo
nařízení (Položenije) o pasech z roku 1953. Většinu dalších suspendovaných předpisů tvořily
buď pozdější dílčí úpravy obecně platných pravidel pasového režimu, nebo nařízení
zavádějící nová omezení propisky pro vybraná teritoria. Do druhé kategorie patřila například
nařízení týkající se pasového režimu v kavkazských lázeňských střediscích, ve Stavropolském
kraji (obě z roku 1963), v Sevastopolu (1989),403 v Leningradu (1977), v Severní Osetii,
Ťjumenské oblasti (obě 1982) nebo Kyjevě (1985). Bližší pohled na výčet suspendovaných
omezení propisky umožňuje lépe pochopit mimořádnost pasového režimu Moskvy. Zatímco
města jako Leningrad a Kyjev jsou v dokumentu zmíněna jen jednou, Moskva se v něm
objevuje hned třikrát. Ukazuje to na výjimečnou pozornost, která byla v sovětském období
věnována regulování vstupu obyvatelstva do hlavního města.
V souvislosti se zrušením omezení propisky pro bývalé trestance platných pro Moskvu
je nicméně zapotřebí jedno upřesnění. Projekt zrušení daných omezení vznikl už na konci
roku 1989. Z podnětu Rady ministrů se jím v prosinci poprvé zabývaly Ministerstvo vnitra,
KGB, Nejvyšší soud, Prokuratura, vlády jednotlivých svazových republik a vybrané
moskevské organizace. Naprostá většina oslovených institucí s návrhem v principu
souhlasila.404 Všechny úpravy projektu, k nimž v následujících měsících došlo, měly spíše
technický než principiální charakter. V momentě, kdy se na scéně objevil Výbor ústavního
dozoru, tedy v květnu 1990, tak už bylo o osudu omezení propisky bývalých trestanců patrně
rozhodnuto. Výbor poskytl iniciativě pouze určitou dodatečnou legitimizaci. V tomto směru
tedy lze konstatovat, že problematika souzených osob představuje v portfoliu Výboru jistou
výjimku. Výbor nejenže zrušení daných omezení neinicioval, ale co je ještě důležitější, podle
Ob utveržděnii Položenija o propiske i vypiske naselenija v gorodě Moskve, část III, článek 27.
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všech dostupných indicií sehrál v celé záležitosti jen vedlejší roli. Zdá se pravděpodobné, že
ohledně omezení pro trestance existoval mezi všemi zúčastněnými institucemi tak široký
konsenzus, že zkrátka nebylo potřeba, aby se Výbor předloženým projektem jakýmkoliv
způsobem podrobněji zabýval.
Problematika omezení pro bývalé odsouzence ale skutečně představovala výjimku
z pravidla. Většina verdiktů, které Výbor ústavního dozoru vynesl (nejen těch týkajících se
propisky), byla založena na jeho vlastní iniciativě. Jako typický příklad je možné uvést
rozhodnutí o tom, že nařízení a vůbec všechny další podzákonné normy regulující propisku
obyvatel je nutné odtajnit. Události probíhaly následovně: Výbor si krátce po zahájení své
činnosti vyžádal po Úřadu Rady ministrů vydání všech existujících právních norem, které
propisku obyvatel regulovaly. Členové Výboru záhy dospěli k názoru, že stupně utajení
příslušných norem („tajné“, „přísně tajné“ apod.) představují zásadní překážku pro jejich
transparentní projednání (vsestoronnoje i glasnoje obsuždenije). Předseda Výboru Alexejev se
proto začátkem června 1990 obrátil na předsedu Rady ministrů Nikolaje Ryžkova s písemnou
žádostí, aby byl zvláštní režim platný pro dotyčné dokumenty co nejdříve zrušen. V polovině
července návrh Výboru bez dalších připomínek přijali zástupci silových struktur, Politbyra
ÚV KSSS, Ministerstva vnitra a Prokuratury.405 Rada ministrů schválila odtajnění
diskutovaných nařízení o necelé dva měsíce později, konkrétně 8. září.
Dosavadní vrchol činnosti Výboru ústavního dozoru přišel na konci října, a to
v podobě závěrů týkajících se samotné instituce propisky a její legálnosti.406 Výbor došel
k rozhodnutí, že „existující pravidla propisky zásadním způsobem omezují občany ve svobodě
pohybu (peredviženija), výběru místa bydliště, zaměstnání, získání vzdělání a realizace
dalších práv.“ Po přezkoumání všech předložených materiálů nicméně Výbor konstatoval, že
registrace a evidence obyvatel podle místa jejich bydliště sama o sobě není v rozporu ani se
zákony SSSR ani s všeobecně uznávanými mezinárodními normami v oblasti lidských práv.
Za nezákonná označil Výbor pouze ta pravidla propisky, která měla „povolovací“
(razrešitelnyj) charakter, to znamená těch, která hovořila o povinnosti občanů získat pro pobyt
ve vybraném regionu povolení orgánů vnitra. Taková pravidla podle mínění Výboru
odporovala jednak článku 9 Základů občanského práva SSSR a svazových republik, podle
něhož měli občané nárok na výběr povolání a místa bydliště, a jednak mezinárodním aktům o
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lidských právech, jmenovitě vybraným článkům Všeobecné deklarace lidských práv z roku
1948 a Mezinárodního paktu o občanských a lidských právech z roku 1966.
Výbor rozhodl, že „[p]ravidla propisky, která nutí občany získat povolení orgánů
vnitra nebo dalších státních orgánů pro život v jakékoliv obci na území SSSR omezují právo
občanů na svobodu pohybu a výběru místa bydliště. Tato omezení, kromě těch, která jsou
nezbytná pro ochranu státní bezpečnosti, veřejného pořádku, zdraví nebo mravnosti
obyvatelstva, anebo práv a svobod dalších osob, musí být odstraněna ze zákonodárství cestou
jeho postupného přehodnocení, s cílem záměny povolovacího principu propisky [principem]
registračním,“ a to „v procesu přechodu k tržním vztahům, vytvoření trhu s bydlením a
pracovního trhu.“407
S okamžitou platností Výbor suspendoval osm vybraných předpisů o propisce. Hned
čtyři z nich byly součástí nařízení platných pro Moskvu. V první řadě ztratily platnost
předpisy, podle nichž nesměly moskevské vysoké školy a stejně tak ani střední školy a
odborná učiliště přijímat více studentů z jiných měst než pro kolik stačila kapacita jejich
kolejí a ubytoven. Další důležitý zásah představovalo zrušení omezení propisky v Moskvě pro
manžele/manželky lidí, kteří žili v tamních ubytovnách, přebývali ve městě pouze s dočasným
povolením anebo si pronajímali byt. Tento zákaz z roku 1962 měl nesmírně destruktivní
důsledky hlavně pro mladé rodiny s dětmi. Většina ubytoven, a to nejen moskevských, ale
třeba i leningradských, byla vyhrazena pouze pro muže nebo pouze pro ženy. Druhý
z manželského páru nejenže nesměl v ubytovně žít, ale často jí nemohl ani navštívit.
Důvodem pro takto drastická omezení byla potřeba zmírnit katastrofální nedostatek bytových
prostor – separované ubytovny umožňovaly umístit do každého pokoje mnohem víc lidí než
ubytovny smíšené. Z ostatních zrušených předpisů stojí za pozornost zejména bod 27 Nařízení
o pasech z roku 1974, který předepisoval neúspěšným žadatelům o propisku v Moskvě a
dalších velkých městech maximálně sedmidenní lhůtu na odjezd.

3.1.3 Uzákonění svobody pohybu
Poté, co Výbor ústavního dozoru v říjnu 1990 představil své „závěry“, nastal v diskuzi
o propisce a vůbec celém pasovém systému určitý oddechový čas. Vše nasvědčovalo tomu, že
Výbor dosáhl za šest měsíců činnosti maxima možného. Ať už z vlastní iniciativy nebo
z podnětu dalších státních či stranických institucí prosadil zrušení desítek předpisů, jež shledal
v jasném rozporu se sovětskou Ústavou a mezinárodními lidskoprávními normami. Kromě
toho se zasadil o odtajnění podstatné části pasové legislativy, čímž otevřel cestu pro širší
407
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veřejnou diskuzi a usnadnil individuální obranu občanů proti porušování jejich legitimních
nároků na svobodu pohybu a výběr místa bydliště. Především ale jednoznačně zamítl
legálnost propisky jako nástroje regulování mobility obyvatelstva. Propiska mohla podle
verdiktu Výboru výhradně evidenční funkce. Není pochyb o tom, že pokud šlo o problematiku
propisky, považovali členové Výboru ústavního dozoru svoji práci za skončenou. Přispěli ke
zrušení všech omezení, která v daný moment zrušit šlo a vytvořili cosi na způsob právního
rámce pro další transformaci systému. Další pokrok už z jejich pohledu závisel na jiných
institucích – na stranickém vedení, vládě, Prokuratuře, Nejvyšším sovětu a dalších aktérech.
Očekávaný pokrok ale nenastal. Režim nepodnikl do konce roku 1990 žádné z kroků,
k nimž jej Výbor ústavního dozoru vybídl. Za největší úspěch bylo možné pokládat
skutečnost, že se garance svobody pohybu a výběru místa bydliště dostala do první verze
projektu nové ústavy RSFSR. V projektu (článek 2.3.6) se objevila následující formulace:
„Občané Ruské federace mají právo na svobodný pohyb (peredviženije) po území federace,
výběr místa bydliště, a také právo opouštět Ruskou federaci a vracet se do ní. Zvláštní režim
pohybu ve vybraných oblastech může být zaveden pouze z rozhodnutí Parlamentu Ruské
federace, a ve vztahu k vybraným osobám [též] z rozhodnutí soudů.“408
V situaci, kdy režim fakticky ignoroval prvotní výzvy ke zrušení nebo alespoň úpravě
všech „povolovacích“ aspektů propisky, nezbývalo Výboru ústavního dozoru než se k tématu
vrátit a pokusit se zapůsobit na vládu novými argumenty. Výsledkem obnovené činnosti
Výboru se staly aktualizované a rozšířené „Závěry o povolovacím principu propisky
obyvatel“ z 11. října 1991.409 Tento text je pozoruhodný hned z několika hledisek. Předně je
ve srovnání s původními závěry argumentačně jednoznačnější a přímočařejší. Důvod tohoto
posunu je nasnadě – dokument vznikal ve zcela jiných politických podmínkách. Svazové
struktury po srpnovém pokusu o puč ztratily legitimitu, z velké části byly demontovány a
vyklidily pole mocenským institucím na úrovni jednotlivých republik. Výboru ústavního
dozoru přineslo pročištění politické scény možnost využít svůj mandát naplno, bez dřívější
nutnosti složitého hledání kompromisů.
„Závěry“ z října 1991 jsou zajímavé také tím, že disponují úplně novou právní oporou,
a totiž Deklarací lidských práv a svobod, kterou Sjezd lidových zástupců schválil zhruba o

RSFSR. „Projekt Konstitucii na 9 nojabrja 1990 goda. Opublikovan po rešeniju Konstitucionnoj komissii ot
12 nojabrja 1990 goda“. Dostupné z http://rumiantsev.ru/a608/ (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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měsíc dříve.410 V Deklaraci stojí, že „[k]aždý člověk má právo na svobodný pohyb uvnitř
státu, místo bydliště a přebývání. Omezení tohoto práva můžou být zavedena jen zákonem.“
O významu Deklarace pro Výbor ústavního dozoru vypovídá už jen fakt, že se na ni ve své
závěrečné zprávě odvolává hned na prvním řádku. V textu se mimo jiné uvádí, že schválením
Deklarace lidských práv a svobod (respektive jejím vstupem v platnost) odpadají právní
důvody pro další platnost vládních nařízení a dalších podzákonných norem upravujících
povolovací princip propisky. Tento princip navíc kromě Deklarace odporuje i Mezinárodnímu
paktu o občanských a politických právech. Omezení pohybu občanů na teritoriu státu můžou
být zavedena pouze zákonem a pouze v případech, kdy je to nezbytné pro ochranu státní
bezpečnosti, veřejného pořádku, zdraví a mravnosti obyvatel, nebo práv a svobod dalších lidí.
Výbor dále konstatoval, že povolovací princip propisky skrze omezování svobody pohybu
nepřímo narušuje i další práva a svobody občanů, kromě jiného právo na svobodný výběr
profese, na vzdělání, na odpočinek, na sdružování ve společenských organizacích a na
svobodné zacházení se soukromým majetkem. Systém brání rozvoji trhu s bydlením, překáží
svobodnému podnikání, svobodnému toku peněz, zboží a služeb.411
Tolik první, deklaratorní část dokumentu. Jeho druhá část již byla věnována
konkrétním, právně závazným závěrům. Výbor rozhodl, že s platností od 1.1.1992 ztrácí
platnost celé Nařízení o propisce a vypisce obyvatel v Moskvě z roku 1964, všechna
povolovací ustanovení Nařízení o pasech z roku 1974 a kompletní Nařízení o propisce z roku
1974. Platnost měla ztratit také většina zbývajících regionálních omezení propisky, jež přežila
všechny předchozí legislativní čistky (oblast Kavkazských minerálních vod, Prigorodnyj rajon
Severoosetské ASSR, Soči, Kyjev, Krym, Krasnodarský kraj). Výbor dále instruoval nejvyšší
orgány státní moci, aby do 1.1.1992 přijaly nové právní akty jednak o registraci a evidenci
obyvatel podle místa bydliště a jednak o zavedení a způsobu implementace omezení v pohybu
pro vybraná teritoria. Nařízení stanovující sankce za narušení povolovacího principu propisky,
stejně jako ta nařízení, která zamezovala vlastníkům svobodně disponovat a zacházet se svými
domy, byty a dalším majetkem, rušil Výbor s okamžitou platností. Jinými slovy, lidé už
nepotřebovali propisku pro to, aby si mohli koupit byt.412
Propiska, bezmála padesát let ústřední součást sovětského pasového systému, se s
přijetím říjnových „Závěrů“ jevila jako definitivně odepsaná. S její likvidací padla největší
překážka vnitrostátní mobility obyvatelstva. Jediné, co museli nově udělat lidé při změně
SSSR. S’jezd narodnych děputatov SSSR. Děklaracija ot 5 sentjabrja 1991 goda N 2393-I „Děklaracija prav i
svobod čelověka“. Dostupné z http://base.garant.ru/6334589/ (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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bydliště, bylo oznámit svoji přítomnost policii. Už žádná povolení, žádná svévole úřadů,
žádná protekce nebo diskriminace, žádné lhůty na odjezd, žádné odvážení „za 101. kilometr.“
Sergej Alexejev neskrýval svoji spokojenost: „Propiska je ostuda naší země. Je to feudální
instituce. Se systémem propisky nemůžete mluvit o demokracii, nemůžete mít trh.“413
Posledním hřebíčkem do rakve sovětské propisky se stal zákon „O právu občanů
Ruské federace na svobodu pohybu, výběr místa pobytu a bydliště na území Ruské federace“
schválený ruským parlamentem (Nejvyšším sovětem) v červnu 1993.414 V platnost zákon
vstoupil 1. října téhož roku. S ohledem na to, že se jedná o základní právní akt upravující
svobodu vnitřní mobility a migrace obyvatelstva v Ruské federaci a současně základní
referenční normu pro všechny následující diskuze, spory a konflikty, které s touto svobodou
souvisely, stojí za to citovat klíčové pasáže zákona v jejich plném znění.
První článek zákona je věnován obecnému zakotvení práva na svobodu pohybu a
stěhování:
V souladu s Ústavou Ruské federace a mezinárodními akty o lidských právech má
každý občan Ruské federace právo na svobodu pohybu, výběr místa pobytu a bydliště na
území Ruské federace. Omezení [tohoto] práva je přípustné pouze na základě zákona.
Článek 3 hovoří o záměně systému propisky systémem registrace:
S cílem zajištění nezbytných podmínek pro realizaci práv a svobod občanů Ruské
federace, a rovněž vyplnění závazků vůči dalším občanům, zavádí stát a společnost systém
registrace (registracionnyj učet) občanů Ruské federace podle místa pobytu a místa bydliště
na území Ruské federace. Občané Ruské federace jsou povinni registrovat se podle místa
pobytu a místa bydliště [...]. Registrace ani její absence nemůžou sloužit jako základ pro
omezení nebo podmínka pro realizaci práv a svobod občanů stanovených Ústavou Ruské
federace, zákony Ruské federace či Ústavami a zákony republik v rámci Ruské federace. [...]
Pravidla registrace a deregistrace (snjatija s registracionnogo učjota) [...] a stejně tak i výčet
činovníků odpovědných za registraci potvrzuje Vláda Ruské federace.
Článek 6 upřesňuje princip registrace podle místa bydliště:
Občan Ruské federace měnící místo bydliště je povinen se nejpozději do sedmi dnů
ode dne příjezdu do nového místa bydliště obrátit na činitele zodpovědného za registraci
s žádostí v předepsané formě. Při tom předkládá:
• pas nebo jiný průkaz totožnosti
„Soviet Union eases control on movement“, in Financial Times, 15. 10. 1991.
RUSKÁ FEDERACE. Zakon RF ot 25 ijunja 1993 goda No 5242-1 „O prave graždan Rossijskoj federacii na
svobodu peredviženija, vybor mesta prebyvanija i žitěľstva v predělach Rossijskoj feděracii“. Dostupné z
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2255/ (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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• dokument, na jehož základě se občan stěhuje do bytových prostor (příkaz, dohoda,
prohlášení osoby poskytující občanovi bytový prostor, nebo jiný dokument) či jeho
ověřenou kopii
Registrační orgán je povinen občana zaregistrovat nejpozději do tří dnů od podání
[požadovaných] dokumentů.
Článek 8 pojednává o omezeních práva na svobodný pohyb a výběr místa bydliště:
Právo občanů Ruské federace na svobodu pohybu, výběr místa pobytu a bydliště na
území Ruské federace může být zákonně omezeno:
• v pohraničním pásmu
• v zavřených vojenských městech (zakrytych vojennych gorodkach)
• v zavřených administrativně-teritoriálních útvarech
• v zónách ekologických katastrof
• na územích a v obcích, kde jsou kvůli nebezpečí rozšíření infekčních chorob nebo
hromadných neinfekčních onemocnění či otrav obyvatel zavedeny zvláštní podmínky
a režimy [upravující] život obyvatel a hospodářskou činnost
• na územích, kde byl zaveden výjimečný nebo válečný stav

3.1.4 Dlouhá cesta k občanskému průkazu
Výklad o vývoji pasového systému v pozdním Sovětském svazu a na začátku
existence nezávislé Ruské federace nelze zredukovat na osud samotné propisky. Propiska
byla jen jedním z mnoha údajů, které sovětský pas obsahoval, a co je podstatnější, jen jedním
z mnoha údajů, které odporovaly nově přijímaným zákonům a mezinárodním dohodám o
lidských právech. Až do roku 1990 se například do pasů zanášely údaje z trestního rejstříku.
Lidé, které bezpečnostní orgány považovaly za nespolehlivé nebo z určitého hlediska
nebezpečné, měli ve svém pase poznámku, kvůli níž nesměli žít nejen přímo v režimních
městech a zónách, ale dokonce ani v jejich blízkosti. Transformace pasového systému na
začátku 90. let se proto těžko mohla omezit jen na zrušení propisky a překreslení státních
znaků. Pasy sovětského vzoru bylo potřeba nahradit novými, moderními průkazy totožnosti,
které by odpovídaly mezinárodním standardům.
O chystaném zavedení nových průkazů totožnosti ruský tisk poprvé informoval na
podzim 1992 (shodou okolností skoro přesně 60 let po zavedení sovětského pasového
systému). Nový průkaz měl mít podobu plastové kartičky, na níž budou uvedeny jen
absolutně nejnutnější informace o jejím držiteli. Podle Michaila Aruťjunova, předsedy
parlamentní pracovní skupiny, která projekt průkazů připravovala, se mělo jednat o tyto
136

údaje: jméno, příjmení, jméno po otci, pohlaví, krevní skupina, adresa a podpis držitele.
Součástí kartičky měla být také fotografie držitele a otisk prstu – Arťjunov uvedl, že v zemi,
kde se každý rok nepodaří identifikovat deset tisíc těl, je takové opatření nezbytné. Průkaz
měl být vybaven strojově čitelným proužkem, který umožní ověřit správnost všech údajů a
poskytne o držiteli další informace (například o rodinném stavu) uložené v počítačových
databázích jednotlivých regionů a měst. Průkaz měl obdržet každý občan starší 15 let;
každých 10 let měl být průkaz obnoven.415
Zavedení nových průkazů totožnosti nicméně vyžadovalo čas. Nejprve bylo nutné
vyřešit některé nejasnosti ohledně množství a přístupnosti informací o držitelích průkazů
v počítačových databázích. Druhý, ještě mnohem náročnější úkol spočíval v technickém,
respektive technologickém zajištění nového systému. Počítačově čitelné kódy a biometrické
informace představovaly na začátku 90. let velkou výzvu i pro mnoho vyspělých zemí
Západu.416 V postsovětské zemi na hraně ekonomického kolapsu měly zprávy o zavedení
podobných technologií nádech science-fiction. V neposlední řadě zde byl problém distribuce.
Rozdání průkazů zhruba sto milionům lidí mohlo být jen stěží uskutečněno v řádu týdnů nebo
měsíců. Poslední sovětská pasportizace zahájená v roce 1976 (vůbec první, která zasáhla celé
území SSSR) se koneckonců protáhla na více než pět let.
Do doby, než se podaří překonat konceptuální a technologické potíže, bylo nutné najít
provizorní řešení. Tím se staly tzv. vkládky (vkladyše) – jednoduché certifikáty vlepené na
první dvojstranu starých pasů, které potvrzovaly, že jejich držitel je občanem Ruské federace.
Vkládky umožňovaly majitelům pasů cestovat do jiných zemí Společenství nezávislých států,
především na Ukrajinu. Pokud jde o nově vydávané pasy, tak ty zůstávaly v prvních
postsovětských letech prakticky beze změn.
Původní plán počítal se zavedením nových průkazů totožnosti někdy v průběhu roku
1994. Brzy se však ukázalo, že tento termín je naprosto nereálný. Příčin zdržení bylo více, ale
jako nejdůležitější z nich je bezpochyby potřeba chápat zásadní spory o celkovou podobu,
respektive celkový smysl nového dokumentu. Hned na počátku debat o pasové reformě se na
ruské politické scéně vyprofilovaly dvě zcela protichůdné koncepce. Zatímco administrativa
prezidenta (přesněji její oddělení pro otázky občanství) se klonila k původní „minimalistické“
verzi plastové kartičky ve stylu řidičských průkazů v USA, Ministerstvo vnitra usilovalo o to,
aby si nové pasy zachovaly všechny klíčové atributy svých předchůdců a poskytovaly o
„Russia to replace residency permit“, in The New York Times, 27. 12. 1992.
Viz např. Lyon, David. Under my skin: From Identification Papers to Body Surveillance. In: Caplan, Jane;
Torpey, John. Documenting Individual Identity: The Development of State Practices in the Modern World.
Princeton University Press, 2001, 291-310.
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držitelích co možná nejvíce osobních informací. Spor dosáhl takové intenzity, že se do něj
musel osobně vložit prezident. Teprve jím vytvořená speciální komise dokázala dosáhnout
kompromisu. Finální podoba nového pasu byla představena v létě 1997, tedy s více než
tříletým zpožděním. Slavnostní zahájení distribuce nových průkazů se odehrálo na konci září
v Georgijevském sálu Kremlu. Prvních třicet exemplářů předal prezident Boris Jelcin
sirotkům z moskevských dětských domovů.417
V jistém smyslu lze zavedení nových vnitřních pasů v roce 1997 chápat jako určité
symbolické završení procesu rozpadu Sovětského svazu. Ruský tisk v této souvislosti
připomněl čtenářům komunistické rčení o tom, že „SSSR je naživu, dokud je naživu sovětský
pas.“418 I když připustíme, že v tomto konkrétním případě jde jen o nadsázku, nemůžeme
symbolickou rovinu přechodu od starých pasů sovětského typu k novým plně opominout.
Teprve v roce 1997, více než pět let po vzniku nezávislé Ruské federace, dostali lidé do rukou
první průkaz totožnosti, který jasně a nedvojsmyslně definoval jejich novou státní příslušnost
a tím i novou identitu.
Z hlediska vnějšího vzhledu a především obsahu nicméně nový pas příliš velký pokrok
neznamenal. Na první pohled vypadal téměř stejně jako dřív. Srp a kladivo na titulní straně
dokumentu pouze nahradil ruský dvouhlavý orel. Nejvýznamnější obsahovou úpravou –
samozřejmě kromě nahrazení razítka propisky razítkem registrace místa bydliště - bylo
vynechání nechvalně proslulého „pátého řádku,“ tedy údaje o národnosti (ve smyslu etnicity nacionaľnosti). „Pátý řádek“ sloužil v sovětském období jako jeden z hlavních prostředků
diskriminace etnických menšin. Příslušníci netitulárních etnik v jednotlivých republikách a na
celosvazové úrovni zejména Židé, Krymští Tataři či Němci se kvůli „pátému řádku“ stávali
obětí diskriminace při přijímání na vysoké školy, do zaměstnání, při snaze o vycestování za
hranici a v mnoha dalších oblastech života. Jako takový byl údaj o národnosti jedním
z prvních terčů kritiky sovětského pasového systému už od časů glasnosti, a to jak na domácí
půdě, tak ze strany mezinárodních lidskoprávních organizací.
Paradoxně to však byla právě absence kolonky o národnosti, co zkomplikovalo
pasportizaci ještě dřív, než se stačila pořádně rozběhnout. Proti vynechání údaje o národnosti
totiž vystoupila početná skupina etnicky neruských republik, jež se obávaly, že toto opatření
povede k oslabení jejich etnické identity. V čele odporu proti novým pasům stanul Tatarstán.
Tatarstánský parlament se v polovině října 1992 předběžně usnesl, že distribuce nových

„Minus pasportizacija vsej strany“, in Kommersant, 6. 6. 1997; „Pervyje rossijskije pasporta polučili siroty“,
in Kommersant, 1. 10. 1997.
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„V Rossii pojavjatsja novyje pasporta“, in Kommersant, 14. 3. 1997.
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průkazů v republice bude moci začít pouze za předpokladu, že federální centrum přistoupí na
dvě podmínky – vrátí do pasu údaj o národnosti a vyčlení několik stránek pro informace
v jazyce titulárního národa příslušného regionu. Prezident republiky Mintimer Šajmijev se
nechal slyšet, že vynechání kolonky o národnosti odporuje ruské Ústavě. Výhrady neruských
republik (kromě Tatarstánu s odstraněním „pátého řádku“ nesouhlasily ještě Baškortostán,
Židovská autonomní oblast, Kabardino-balkarie, Dagestán a Ingušsko) se netýkaly jen otázky
národnosti. Kontroverzi vyvolával i symbol dvouhlavého orla na titulní straně jakožto údajný
symbol ruské imperiální nadvlády.419
Ačkoliv spor o kolonku národnosti přibrzdil pasportizaci hned v jejím začátku, je
diskutabilní, jestli se z pohledu federálního centra jednalo o skutečně závažný problém. Pokud
by tomu tak bylo, dala by se z jeho strany očekávat okamžitá snaha o vyjednání
kompromisního řešení. Orgány zodpovědné za pasportizaci (administrativa prezidenta a
MVD) ale podle všeho neměly zájem na svém stanovisku cokoliv měnit. Podoba nových pasů
zůstala navzdory protestům neruských republik stejná. Klíčovým důvodem, proč hromadná
distribuce pasů nabrala na konci roku 1997 další několikaměsíční zpoždění, s velkou
pravděpodobností nebyly ani tak rozpory mezi centrem a regiony, jako spíše nedostatek
prostředků. Distribuci nových pasů od začátku provázely obrovské problémy s financováním.
V roce 2000 se celá kampaň ocitla na hraně kolapsu. Její dokončení umožnila jen mimořádná
opatření zavedená prezidentem Putinem – kvartální vydělování peněz, nové technické
vybavení pro pasová oddělení MVD a jejich personální posílení. Pasportizaci se nakonec
podařilo dokončit v prosinci 2003, což bylo dva roky před původně plánovaným termínem.
Ještě než byla distribuce nových vnitřních pasů dokončena, objevily se v tisku
spekulace o tom, že MVD připravuje další, tentokrát již skutečně biometrický průkaz
totožnosti. Výhodou nového průkazu mělo být jeho možné použití pro účely cestování do
zahraničí. Podle anonymních zdrojů z MVD se počítalo se spuštěním nové pasportizace
vzápětí po tom, co bude dokončena probíhající výměna starých sovětských pasů. Primárním
smyslem této výměny koneckonců nebylo nic jiného, než získat pro zavedení biometrických
průkazů dostatek peněz (poplatek za nový pas činil 50 rublů). Ať už byla tato informace
pravdivá nebo ne, jisté je jedno: na jaře 2005, pouze rok po dokončení výměny pasů
sovětského typu, vláda skutečně schválila koncepci a rozpočet projektu biometrických
průkazů totožnosti. Pilotní, experimentální distribuce těchto pasů proběhla už na přelomu let
2006-2007 v Kaliningradské oblasti a v Petrohradu. Podobně jako v roce 1997 projekt hned
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zkraje zpomalily problémy, tentokrát však spíše technického než finančního rázu. Podstatu
technických potíží ve svém komentáři asi nejlépe shrnul šéf petrohradského oddělení
Federální migrační služby (FMS): „Tahle technika je jako starý Zaporožec – někdy funguje,
někdy ne.“420
Zatím posledním pokusem nahradit papírové pasy vzoru 1974 moderním průkazem
totožnosti se stalo zavedení takzvané Univerzální elektronické karty (UEK) v roce 2013.421
Projekt, iniciovaný prezidentem Sberbank Germanem Grefem a prosazený premiérem
Dmitrijem Medveděvem,422 rozhodně nepostrádal ambicióznost. Podle původních záměrů měl
nový průkaz nejen zastat identifikanční funkci klasického pasu, ale také nahradit prakticky
všechny existující doklady počínaje řidičským oprávněním přes důchodcovské či studentské
průkazy až po kartičku zdravotního pojištění. S jeho získáním měli občané získat možnost
zaplatit daně, komunální poplatky, cla, pokuty i jízdné v hromadné dopravě. Kromě toho měl
nový průkaz plnit také funkci klasické platební karty.423
Ambicióznost (a tím pádem také předpokládaná finanční náročnost) projektu se
nicméně od začátku dostala do zjevného rozporu s jeho zamýšlenou životností - plán vlády
počítal s tím, že nová karta bude v horizontu 3-5 let plynule transformována v „řádný“
elektronický průkaz totožnosti, vydávaný nikoliv již pověřenou organizací na bázi Sberbank,
ale Federální migrační službou.424 Šéf FMS Konstantin Romadanovskij se v této souvislosti
nechal slyšet, že se zavedením finální verze průkazu jeho úřad počítá na začátek roku 2016.
Platnost starých papírových pasů měla podle jeho slov definitivně vypršet v roce 2030.425
Skutečnost, že Univerzální elektronická karta měla fakticky sehrát roli pouhé
přestupní stanice mezi starým pasem sovětského typu a finální, stále ještě neexistující
podobou univerzálního dokladu, se nevyhnutelně podepsala na jejím přijetí veřejností.
Zatímco původní předpoklady počítaly jen pro první rok s vydáním asi 3,5 milionu karet, za
první tři čtvrtletí o ni projevilo zájem426 jen okolo 100 tisíc lidí. Jedním z hlavních důvodů
nízké poptávky byl pravděpodobně nečitelný mechanismus financování celého projektu, který

„Biopasporta dali techničeskij sboi“, in Kommersant, 1. 2.2007.
Příslušný federální zákon byl přijat v červenci 2010.
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bránil aktivnější kooperaci na straně regionů, ať už ve formě vytváření nezbytné
infrastruktury nebo osvěty mezi obyvateli.427 Ze slepé uličky, v níž se po pár měsících od
rozjezdu ocitl, se projekt nepodařilo dostat ani speciální vládní komisi v čele s premiérem
Medveděvem.428 Do listopadu 2013 stoupl počet vydaných karet jen na 160 tisíc. K lednu
2015, kdy od začátku distribuce karet uplynuly dlouhé dva roky, činil celkový počet žadatelů
jen asi 600 tisíc - podstatně méně, než 12-15 milionů, s jejichž pomocí se podle původních
propočtů mělo v rámci celého projektu podařit pokrýt náklady.429
Neslavná epizoda Univerzální elektronické karty s konečnou platností skončila v
prosinci roku 2016. Idea UEK jako určitého prototypu nového průkazu totožnosti, který měl
nadto usnadnit občanům přístup k nespočtu sociálních i komerčních služeb, se v praxi obrátila
v naprosté fiasko. Ze všech funkcí, které měl průkaz podle prvotních záměrů plnit, se podařilo
realizovat pouze funkci bankovní. Karta nikdy nezačala plnit roli identifikačního průkazu,
natož skutečného elektronického pasu (elektronnogo pasporta).430 Krachem skončil dokonce i
ad hoc podniknutý pokus využít ji jako platformu pro zavedení autonomního ruského
platebního systému.431
Kdy a zda vůbec se podaří nahradit stále platné papírové pasy, téměř shodné s
archaickými sovětskými originály, moderními průkazy totožnosti, zůstává po zániku
Univerzální elektronické karty otevřenou otázkou. Výroky federálních činitelů lze v tomto
ohledu stěží pokládat za směrodatné. Plány na spuštění nové pasportizace se v ruských
médiích objevují několikrát za rok, nezřídka i s poměrně detailním popisem připravovaného
průkazu a jeho funkcí,432 ale s železnou pravidelností vyznívají do ztracena. Jisté je, že pro
definitivní rozchod se sovětským pasem a přechod k modernímu identifikačnímu systému
západního typu může dojít teprve tehdy, když pro to nastanou příznivé politické a
ekonomické podmínky, mezi zúčastněnými institucemi nastane konsenzus ohledně toho, jestli
má mít nový průkaz liberálnější „minimalistickou“ či spíše orgány vnitra preferovanou
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„maximalistickou“ podobu, podaří se překonat tradiční byrokratickou inercii, 433 a v
neposlední řadě až se režimu podaří překonat přirozenou nedůvěřivost občanů v jakékoli
snahy státu získat nad jejich životy ještě větší míru kontroly, než kterou aktuálně disponuje.434

3.2 Proč byl sovětský pasový systém demontován?
3.2.1 Možné interpretace
Akademicky zajímavou, v odborné literatuře ale prakticky absentující otázkou je, jaké
měla demontáž sovětského pasového systému příčiny. Zatímco interpretací zavedení vnitřních
pasů v roce 1932 existuje celá řada (s alternativním důrazem na jeho „znevolňující“ roli na
venkově, bezpečnostní profylaxi měst anebo zabránění fluktuace pracovních sil v průmyslu),
oslabení pasových omezení a likvidace systému propisky na přelomu 80. a 90. let jsou ve
studiích rozpadu sovětského systému a státu až na pár výjimek opomenuty. Přitom se jedná o
dobrou příležitost, jak prozkoumat zájmy, relativní vliv a vzájemnou interakci institucí, které
sehrály v procesu vnitřní proměny a rozpadu SSSR, zásadní roli - ústředními mocenskými
orgány počínaje a regionálními administrativami či silovými strukturami konče.
V zásadě je možné za procesem rozkladu sovětského pasového systému identifikovat
tři základní typy faktorů. Britský historik Mervyn Matthews ve své průlomové práci o
omezování vnitřní migrace v Rusku a SSSR označuje za rozhodující sílu „sociální a morální
tlaky.” Transformaci pasového systému zároveň chápe jako součást širší snahy o
„přizpůsobení ruské legislativy standardům vyspělých zemí Západu.”435 Z pracovních důvodů
se jeví jako obhajitelné jednak vydělit z Matthewsova hodnocení zvlášť faktory sociální,
zvlášť morální, a jednak mezi druhé jmenované započítat i zmiňované snahy sovětského,
respektive ruského vedení o legislativní harmonizaci se státy Západu (v jistém smyslu se
nakonec jednalo o projev akceptace západních morálních hodnot a standardů).
Pod pojmem sociální tlaky se rozumí právě ty místní a regionální problémy, o nichž
byla řeč v souvislosti s první fází procesu demontáže sovětského pasového systému, tedy s
drobnými úpravami pravidel propisky a vypisky obyvatel mezi lety 1986 a 1990. Sociálními
tlaky par excellence byly stížnosti důchodců na rigidní pravidla distribuce penzí či stížnosti
O odporu byrokratických aparátů vůči reformám v rámci pasového systému pojednává mj. Matthews, The
Passport Society, 82-3. Byrokratickou inercií v ruském prostředí se v širších souvislostech zabývá Ryavec, Karl
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vysloužilých a propuštěných důstojníků a poddůstojníků na restriktivní systém propisky v
Moskvě. Samotný fakt, že sociální tlaky tohoto typu ve druhé polovině 80. let sílily (v
důsledku glasnosti) a sovětské vedení je při rozhodování muselo brát v potaz, je dnes
dostatečně historicky doložen.436
Druhý Matthewsem načrtnutý faktor, tedy faktor tlaků morálních, je konceptuálně
hůře uchopitelný. Morálními tlaky se v tomto případě rozumí všechny iniciativy, které tlačily
sovětský režim ke změnám v rámci pasového systému a odvolávaly se přitom na základní
principy právního a demokratického státu. Koncept morálních tlaků je problematický proto,
že nerozlišuje tlaky vnitřní, to jest vycházející ze samotné sovětské společnosti a jejích
hodnot, a tlaky vnější, působící zejména ze strany dominantních liberálně-demokratických
zemí Západu a mezinárodních lidskoprávních organizací. Pokud se například v diskuzích o
změnách pravidel propisky vyskytne argument o potřebě vyhovět požadavkům „právního” či
„demokratického” státu, není zřejmé, jestli jde o odkaz spíše na nově akcentované hodnoty
vycházející z Gorbačovových vnitropolitických reforem, anebo z lidskoprávních závazků
SSSR vůči mezinárodnímu společenství. V určitých případech tak nelze přesně určit, zda se
sovětské vedení řídilo domácími morálními imperativy, anebo jednalo pod vlivem
mezinárodněpolitických tlaků.
Třetí faktor, který bezpochyby ovlivnil proces rozkladu sovětského pasového systému
je faktor ekonomický. Logiku ekonomické nebo přesněji „makroekonomické” teze je možné
ve zkratce shrnout asi takto: sovětský pasový systém představoval překážku pro mobilitu
pracovní síly. Bez mobility pracovní síly bylo nemyslitelné vytvořit pracovní trh. A protože
vytvoření pracovního trhu bylo nedílnou součástí, respektive nutným předpokladem
provedení ekonomických reforem, pasový systém musel být demontován nebo alespoň
oslaben. Ačkoliv ve zmiňované Matthewsově studii ekonomický argument výslovně
zmiňován není, v dobové publicistice a (v o něco menší míře) i v odborných kruzích se
vyskytuje poměrně často (viz níže), a to nezřídka jako argument jediný a vševysvětlující.

3.2.2 Sociální napětí a role armády
Jak už bylo řečeno, sociální tlaky ovlivnily proces rozkladu sovětského pasového
systému zejména v jeho první fázi. Fungovaly jako jeho spouštěč a poté i hlavní pohonná síla
přinejmenším do druhé poloviny roku 1990. Nabízí se však otázka, do jaké míry sociální tlaky
přispěly k dynamice celého procesu. Faktem je, že jednotlivé sociální problémy, které vyústily
Viz např. Brown, Archie. Seven years that changed the World: Perestroika in Perspective. Oxford University
Press, 2007, 212.
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v úpravy pravidel propisky, při zpětném pohledu samy o sobě nepůsobí nijak akutním
dojmem. Řada z nich se týkala pouze stovek nebo jednotlivých tisíců lidí. Příkladem za
všechny může být problematika uvolněných důstojníků a poddůstojníků v Moskvě na konci
80. let. Podobné případy vyvolávají pochybnosti o tom, jestli je nebylo možné řešit méně
razantním způsobem, než úpravami pasového režimu na úrovni svazové vlády. Význam
sociálních tlaků je ale potřeba hledat spíše v jejich souhrnu. Ve druhé polovině 80. let a
zejména pak po roce 1988 se v Moskvě, Leningradě, Kyjevě, Minsku a mnoha dalších
městech nahromadilo několik zdánlivě zanedbatelných, snadno řešitelných sociálních
problémů najednou. Pro akceleraci snah o uvolnění restriktivních pravidel propisky a vůbec
celého pasového systému bylo přitom klíčové, že některé z takto nahromaděných a vzájemně
zablokovaných problémů přímo ohrozily zájmy silových struktur, tedy armády, MVD a KGB.
Korespondence mezi silovými ministerstvy a vládou jednoznačně odhaluje pouze dva
problémy, které ozbrojené síly a orgány vnitra pokládaly za rizikové. První z nich zmínil ve
svém dopise předsedovi Rady ministrů Nikolaji Ryžkovovi ministr vnitra Vadim Bakatin.
Dopis se týkal problematiky omezení propisky v Moskvě a dalších městech pro bývalé
trestance. Podle Bakatina by zachování stávajících zákazů mělo „krajně negativní vliv na stav
právního pořádku a úroveň kriminality.” Ministr dále uvedl, že bývalí trestanci, kterým je
odepřena možnost získat propisku se „vracejí na cestu zločinu a rozšiřují řady recidivistů.
Stačí poukázat na to, že recidiva mezi lidmi, kterým je zamítnuta žádost o propisku, je
v Moskvě desetkrát vyšší, než u těch, kteří propisku dostali na základě výjimky. Zrušení
všech omezení propisky z důvodů dřívějšího odsouzení proto podle našeho názoru nejen
nepovede ke zhoršení stavu veřejného pořádku v zemi, ale naopak může přispět k jeho
zlepšení.“437 MVD tedy mělo na odstranění omezení propisky bývalých trestanců eminentní
zájem. Platné předpisy totiž nejenže přestaly plnit svoji původní funkci, tzn. držet kriminální
živly mimo Moskvu a další velká města, ale začínaly být kontraproduktivní. Jakmile MVD
došlo k závěru, že restrikce vůči bývalým trestancům přispívají ke zvyšování, nikoliv
snižování kriminality, začalo aktivně podporovat jejich zrušení. Nízká úroveň kriminality ve
velkých městech a zejména v Moskvě byla pro orgány vnitra absolutní prioritou.
Druhý problém, který znepokojoval silové struktury, souvisel s výše nastíněnou situací
ohledně uvolněných důstojníků a poddůstojníků. Komunikace mezi silovými složkami a
vládou tento problém zdaleka neodhaluje v plné šíři. Argumenty Krjučkova, Jazova a
Bakatina ve prospěch zrušení omezení propisky pro uvolněné vojáky působí na první pohled
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zcela nevinně. Odhad Ministerstva obrany, že uvolnění diskutovaných pravidel propisky v
Moskvě zvýší počet příchozích vojáků nanejvýš o 500 za rok, vytváří dojem, že jde v celé
záležitosti v podstatě jen o marginální, čistě technickou úpravu. Tento údaj byl ale naprosto
zavádějící. V době, kdy jej Ministerstvo obrany vládě poskytlo, tedy v polovině roku 1989,
počet přijíždějících vojáků v záloze a ve výslužbě vytrvale stoupal. Největší měrou se na tom
podílelo plošné snižování početního stavu ozbrojených sil. Nelze ale zapomínat ani na
stahování jednotek ze zahraničí: z Afghánistánu se mezi květnem 1988 a únorem 1989 zpět
do SSSR vrátilo přes 100 tisíc vojáků. Přibližně ve stejné době, kdy poslední sovětské síly
opouštěly Afghánistán, začala hlavní fáze stahování zhruba 60 tisíc vojáků z Mongolska.438
Ačkoliv nejsou k dispozici přesné údaje, je zřejmé, že mnoho uvolněných vojáků z těchto
kontingentů dříve nebo později zamířilo do Moskvy a Moskevské oblasti.
V dalších měsících populační nápor na Moskvu neustával. Sociální situace se začínala
vyhrocovat také v Leningradě a dalších velkých městech. V únoru 1990 oznámil generál
Mojsejev, vrchní velitel sovětských ozbrojených sil, že SSSR plánuje v brzké době přemístit
zpět do vlasti 35 tisíc vojáků rozmístěných v Československu a Maďarsku. Spolu s nimi mělo
přijít i 30 tisíc jejich rodin. Mojsejev zároveň nevyloučil ani zredukování sovětských sil
v Polsku a Východním Německu. Jedním dechem dodal své obavy: „Přivedeme jednotky
domů, ale nikdo pořádně nepromyslel, co nás to bude stát. Kvůli nutnosti zajistit důstojníkům
a jejich rodinám bydlení budeme čelit ještě vážnějším sociálním problémům [než dosud].
Rodiny se ocitnou bez bydlení a bez práce, děti bez škol. Bude zapotřebí ucelený program
sociálního zabezpečení.“439 Jak se brzy ukázalo, obavy nejvyššího velení byly zcela
oprávněné. Poté, kdy se k vojákům proudícím z Československa a Maďarska připojily
jednotky stahované z NDR, situace ve velkých městech přerostla v kalamitu. Za normálních
okolností by bylo možné většinu příchozích vojáků i s rodinami přechodně ubytovat
v kasárnách. Jenže moskevská kasárna byla obsazena uprchlíky z Arménie a Ázerbajdžánu
„Soviet withdrawal from Afghanistan on target - U.N. envoy“, in Reuters News, 8. 7. 1988. Dostupné z
https://global-factivacom.ezproxy.is.cuni.cz/du/article.aspx/?accessionno=lba0000020011203dk780216m&fcpil=en&napc=S&sa_fro
m=&cat=a (zkontrolováno 5. 12. 2017); „Soviet troops in Mongolia to go home“, in Reuters News, 11. 5. 1989.
Dostupné z https://global-factivacom.ezproxy.is.cuni.cz/du/article.aspx/?accessionno=lba0000020011129dl5b03h5z&fcpil=en&napc=S&sa_fro
m=&cat=a (zkontrolováno 5. 12. 2017); „Any Barracks for Ivan?“, in The Christian Science Monitor, 2. 7. 1991.
Dostupné z https://global-factivacom.ezproxy.is.cuni.cz/du/article.aspx/?accessionno=chsm000020011109dn7200170&fcpil=en&napc=S&sa_fro
m=&cat=a (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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(první přišli o střechu nad hlavou v důsledku zemětřesení, druzí utíkali před etnickým
násilím).440 Mnohým vojákům i s rodinami nezbylo nic jiného než přežívat v provizorně
postavených stanech. Sovětská vláda se snažila zmírnit tlak na Moskvu a Leningrad tak, že
rozmísťovala stahované jednotky na Ukrajině a v Bělorusku. I tam ale vznikaly obrovské
problémy. Běloruské úřady měly dost starostí už jen z toho důvodu, že zajišťovaly dočasné
ubytování pro lidi evakuované kvůli havárii černobylské jaderné elektrárny. V některých
regionech (například v západoukrajinském Ivano-Frankovsku) musela armáda překonávat
silný odpor místních obyvatel, kteří se odmítali smířit s tím, že by se jejich města měla
fakticky změnit na posádková a výstavbu bytů pro vojáky se snažili blokovat.441
V létě 1990 se počet důstojníků bez řádného bydlení vyšplhal podle některých zdrojů
až na 200 tisíc. Větší část z přibližně 565 tisíc vojáků dislokovaných ve střední a východní
Evropě měla přitom teprve dorazit. Jen v NDR se stále nacházelo přes 300 tisíc vojáků.
K tomu je nutné připočíst okolo půl milionu lidí z řad jejich rodinných příslušníků a také
civilního personálu. Ministr obrany Jazov se nechal slyšet, že s výstavbou bytů pro uvolněné
vojáky bude muset pomoct sama armáda. Podle jeho odhadu bylo nutné postavit během pěti
let asi 440 tisíc bytů.442 Potíž byla v tom, že armáda prakticky neměla pro plánovanou
výstavbu personální kapacity. Ironií osudu to totiž byly právě ženijní stavební jednotky,
kterých se dotkly jedny z prvních početních redukcí v armádě.443
Chybějící bydlení nebylo zdaleka to jediné, s čím se navrátivší vojáci museli
vypořádat. Mnozí důstojníci si ve východní Evropě zvykli na relativně vysoký životní
standard. Podmínky, se kterými se setkali po svém návratu do SSSR, představovaly pro řadu
z nich naprostý šok. Jejich platy klesly hluboko pod úroveň, na níž se nacházely mzdy řidičů
autobusů. Pokud měli vůbec kde bydlet, museli se vyrovnat s problémy jako byl například
nedostatek teplé vody. Místo cvičení se běžně účastnili podřadných manuálních prací jako
bylo sklízení brambor. Všechny tyto nesnáze se pochopitelně negativně odrážely na celkovém
morálním stavu armády. Indicie svědčící o nespokojenosti důstojníků a vůbec úpadku
disciplíny v ozbrojených silách byly všudypřítomné. Sahaly od běžných stížností až k násilí:
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armádní list Krasnaja Zvjozda přinesl na jaře 1990 informaci, že zatímco v roce 1988 přišli
při přepadeních o život všehovšudy dva důstojníci, o rok později už bylo obětí bezmála šest
desítek.444
Obtíže způsobené překotným stahováním z Afghánistánu a zemí Varšavské smlouvy
znamenaly pro sovětské ozbrojené síly nesmírně vážnou újmu. Z hlediska armádního velení
se jednalo jen o další z celé série politicky motivovaných kroků, jež ohrožovaly jeho výsadní
pozici ve státě. V roce 1989 armáda ztratila podstatnou část rozhodovacích pravomocí ve
prospěch nově vzniklého parlamentu – Sjezdu lidových zástupců. Už o rok dříve prosadil
Michail Gorbačov výrazné zredukování výdajů na obranu. V plném proudu byl proces
přestavby obranného průmyslu pro účely civilní výroby. Další hrozbu pro ozbrojené síly
představoval vzestup politické moci svazových republik na úkor centra. Řada z nich například
uzákonila vlastní pravidla pro odvody do armády. Ztráta někdejší prestiže a společenského
statusu posilovala dojem, že se armáda stala jakýmsi obětním beránkem za všechny problémy,
kterým Sovětský svaz čelil.
V tomto kontextu bylo zcela pochopitelné, že krizová situace okolo životních
podmínek vojáků a především důstojníků vyvolávala obavy z hrozícího převratu. Mezi jinými
se v tomto smyslu vyjadřovali lidé z okolí ruského viceprezidenta Alexandra Ruckoje anebo
bývalý sovětský ministr zahraničí Eduard Ševarnadze.445 Při zpětném pohledu se nicméně
podobné obavy zdají přehnané. Jak ve své studii přesvědčivě ukázal Brian D. Taylor,
ohrožení společných zájmů ozbrojených sil, jakými byly demobilizace, ztráta kontroly nad
přidělováním financí či politické sbližování s nepřátelskými státy, nebylo faktorem, který by
na přelomu 80. a 90. let významně zvýšil pravděpodobnost vojenského puče. Kdyby tomu tak
bylo, armáda by na obranu svých zájmů musela vystoupit už v prvních letech Gorbačovových
reforem. Jestli něco na začátku 90. let posilovalo uvnitř armády sklony k intervenci do
politického procesu, pak to nebylo ohrožení jejích zvláštních zájmů, ale celková labilita
režimu a křehkost státu.446
Pro snahy o likvidaci sovětského pasového systému však nebyla určující hrozba
vojenského převratu, nýbrž hrozba revolty řadových důstojníků proti nejvyššímu armádnímu
Cit. dle „Rumblings in the Soviet Army“, in Straits Times, 10. 4. 1990. Dostupné z https://global-factivacom.ezproxy.is.cuni.cz/du/article.aspx/?accessionno=STIMES0020050711dm4a005ym&fcpil=en&napc=S&sa_
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velení. Zatímco svazové politické elity si mohly být celkem jisté, že riziko centrálně řízeného
a hlavně široce podporovaného vojenského puče je minimální, nejvyšší velitelé ozbrojených
sil se obávali agresivních reakcí ze strany těch, kteří na rozklad sociálního pořádku dopláceli
nejvíce – nižších důstojníků. To poslední, o co generalita mezi lety 1989 a 1991 stála, byly
zástupy důstojníků namačkaných v kasárnách, stanových městečkách a hostelech, kteří se
kvůli přetrvávajícím omezením propisky nemohli ani zařadit do fronty na přidělení řádného
bydlení. Restriktivní opatření v rámci pasového systému se pro silové struktury stala
zbytečnou přítěží. V jejich zájmu bylo dosáhnout jejich co možná nejrychlejšího zrušení.
Sociální tlaky je tedy potřeba chápat nejen jako hlavní příčinu drobných úprav
pasového režimu ve druhé polovině 80. let, ale také jako faktor, který výrazně přispěl ke
změně kurzu od dílčích korekcí systému směrem k likvidaci jeho klíčové součásti – instituce
propisky. Význam sociálních tlaků rostl s tím, jak docházelo k jejich kumulaci a vzájemnému
propojování a posilování. Největší vliv na proces demontáže pasového systému získaly
sociální tlaky v momentě, kdy přímo ohrozily životně důležité zájmy silových struktur v čele
s armádou.

3.2.3 Morální rovina
Působení morálních tlaků na proces rozkladu sovětského pasového systému se do
značné míry překrývá s fungováním Výboru ústavního dozoru v letech 1990-1991. Vliv
morálních úvah a argumentů na drobné úpravy pasového režimu mezi lety 1986 a 1989 byl
zanedbatelný.

Ani

v nejmenším

to

neznamená,

že

by

sociální

problémy

vyvolané restriktivními pravidly propisky neměly výrazný etický rozměr. Stejně scestné by
bylo tvrdit, že sovětský režim v tomto období nevěnoval morálním problémům a tlakům
žádnou pozornost. Mezi oběma rovinami ale zatím neexistovala žádná spojnice – pro úpravy
v rámci pasového systému nebyla určující starost režimu o respektování lidských a
občanských práv, ale zcela konkrétní obavy místních orgánů a vybraných ministerstev z růstu
sociálního napětí.
Se začátkem činnosti Výboru ústavního dohledu nastala prudká změna. Z hlediska
Výboru nebylo podstatné, které atributy pasového systému způsobují největší sociální
problémy, ale které jsou v největším rozporu s platnou Ústavou, Deklarací lidských práv a
svobod (1991) a mezinárodními závazky SSSR. Zajímavé bylo, že v okamžiku, kdy se tématu
pasového systému a instituce propisky začal věnovat Výbor ústavního dozoru, převzaly jeho
lidsko- a občanskoprávní argumentaci prakticky všechny zúčastněné orgány státní moci.
Zdaleka ne vždy působilo převzetí morální rétoriky úplně přesvědčivě. Zvlášť pochybné se
148

jeví rychlé převzetí eticky zabarvené terminologie v podání silových struktur. Jako příklad
může posloužit stanovisko MVD k problematice zrušení omezení propisky pro bývalé
trestance. Ministerstvo se vyjádřilo, že zvažované zrušení příslušných omezení „odpovídá
potřebám právního státu.” Poté, kdy se vláda Lotyšské SSR pokusila prosadit, aby se změny
týkaly jen těch trestaných osob, které v daném regionu už dříve propisku měly, chopil se
morálních argumentů sám ministr vnitra Bakatin. V dopise Ryžkovovi konstatoval, že
stávající omezení „poškozují právo občanů na výběr místa bydliště.” Pokud by byl projekt
zrušení stávajících omezení vrácen k přepracování, bylo by podle jeho slov ohroženo řešení
„jednoho z nejdůležitějších a nejaktuálnějších problémů humanizace pasového systému.
Existující zákazy propisky pro trestance představují dodatečný způsob mimosoudního trestání
a odporují principům trestního práva.”447 Další příklad morální argumentace ze strany
silových struktur lze objevit v debatě o zrušení omezení propisky v Moskvě pro uvolněné
důstojníky a poddůstojníky. V prohlášení podepsaném šéfy KGB, MVD a Ministerstva
obrany se mimo jiné uvádí, že tato omezení „narušují princip sociální spravedlnosti.”448
Kromě sovětské Ústavy, trestního práva a principů typu sociální spravedlnosti se v
letech 1990-1991 silně rozšířila argumentace mezinárodními závazky Sovětského svazu na
poli lidských a občanských práv. Výbor ústavního dohledu ve svých „závěrech” z roku 1990
odkazoval na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948 a Mezinárodní pakt o
občanských a lidských právech z roku 1966. MVD se ve svých materiálech odvolávalo na
závěrečný dokument vídeňské schůzky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
(KBSE) z ledna 1989. V dokumentu (článek 20) se členské země zavazovaly respektovat
právo všech na „svobodu pohybu a výběr místa bydliště na území každého státu.” 449 Svobodu
pohybu akcentovala i řada dalších mezinárodních ujednání: závěrečný dokument schůzky
KBSE v Kodani, Pařížská charta o sjednocené Evropě (obojí 1990) a zvláště pak závěrečný
dokument moskevské schůzky o lidské dimenzi KBSE z října 1991. V tomto dokumentu
(kapitola 3, článek 33) se členské státy zavazovaly „odstranit všechna právní a další omezení
ve vztahu k cestování po svém území pro vlastní občany i cizince a ve vztahu k místu bydliště
pro ty, kteří mají na trvalé bydliště nárok, s výjimkou těch omezení, jež mohou být nezbytná a
mohou být oficiálně vyhlášena s ohledem na vojenské, bezpečnostní, ekologické nebo další
legitimní státní zájmy, v souladu se státními zákony, ujednáními KBSE a mezinárodními
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lidskoprávními závazky.” Členské státy zároveň přislíbily, že se budou snažit udržovat taková
omezení na minimu.450
Frekvence, s jakou se právo občanů na svobodu pohybu a výběr místa bydliště
vyskytovalo v mezinárodních ujednáních z oblasti lidských práv, je však do jisté míry
klamavá. Pokud už Spojené státy či mezinárodní lidskoprávní organizace vyvíjely na SSSR
tlak, pak to bylo kvůli právu jeho občanů na výjezd do zahraničí, nikoliv na svobodný pohyb
uvnitř státu. Velmi dobře to ilustruje například zpráva o stavu lidských práv v SSSR, kterou v
květnu 1988 předložila americkému Kongresu KBSE.451 Sekce věnovaná svobodě pohybu
(přibližně tři strany z celkových osmdesáti) se týká výhradně cestování do zahraničí.
Restrikce pohybu občanů uvnitř státu jsou v celé zprávě zmíněny jen jednou, a to v pasáži
týkající se politických vězňů. Autoři zprávy zde kritizují přetrvávající praxi takzvaného
„administrativního dozoru.” Propuštění vězni museli na základě tohoto principu informovat o
své přítomnosti místní orgány milice, což jim způsobovalo problémy při hledání práce i
výběru místa bydliště.
Jaký byl tedy vliv morálních tlaků na proces demontáže sovětského pasového
systému? Odpověď je potřeba hledat v činnosti Výboru ústavního dozoru a především
reálných dopadech jeho rozhodnutí. Výbor byl ve své podstatě postaven na morálních
úvahách – vznikl proto, aby uvedl sovětskou legislativu a vůbec fungování sovětského státu
do souladu s Ústavou a mezinárodními právními normami. Svá rozhodnutí týkající se
pasového systému a zejména instituce propisky Výbor obhajoval s pomocí odkazu na ústavní
práva občanů SSSR. V tomto světle nemůže být pochyb o tom, že nejradikálnější krok celého
procesu rozebírání starého pasového systému – faktické oficiální zrušení instituce propisky v
roce 1992 – bylo výsledkem tlaků morální povahy. Na druhou stranu ale platí, že rozhodnutí
Výboru vždy závisela na tom, co mu povolily nejvlivnější orgány státní moci. V roce 1990
Výbor pozastavil účinnost mnoha zastaralých a nejvíce odiózních pasových pravidel, ale často
až poté, kdy k tomu dostal zelenou od stranického vedení nebo silových ministerstev. Ještě
podstatnější však bylo, že jeho rozhodnutí vyzněla z velké části do ztracena – režim je
akceptoval, ale jen výjimečně inicioval další, hlubší legislativní změny, k nimž jej Výbor
vyzýval. Stručně řečeno, ačkoliv morální úvahy sehrály při rozebírání sovětského pasového
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režimu důležitou, dokonce zásadní roli, vždy byly podmíněny úvahami ryze praktického
charakteru. Praktické úvahy buď přímo předurčily, jaká rozhodnutí Výbor ústavního dohledu
přijal, nebo alespoň to, jak byla skutečně implementována.

3.2.4 Ekonomické úvahy
Zhodnotit, do jaké míry stály za rozebíráním sovětského pasového systému
ekonomické motivy, je krajně nesnadný úkol. Problém rozhodně není v teoretickém
zdůvodnění. Ve prospěch zrušení administrativních omezení mobility obyvatelstva hovořily
ve druhé polovině 80. let zcela jasné makroekonomické argumenty. Stávající restrikce brzdily
mobilitu pracovní síly a bránily provedení ekonomických reforem. V zájmu režimu bylo tyto
restrikce uvolnit a umožnit svobodnou fluktuaci pracovní síly mezi jednotlivými sektory
hospodářství. Mobilitu pracovní síly bylo nutné osvobodit od vlivu politických či
ideologických priorit (v této souvislosti stačí zmínit tradiční upřednostňování těžkého a
zejména obranného průmyslu) a nechat její regulování na tržních mechanismech jako byla
nezaměstnanost. Asi nejvýstižněji vystihl toto odůvodnění Donald Filtzer: „Mobilita pracovní
síly a svobodný trh práce byly ústředním cílem ekonomických reforem perestrojky. Šlo o to
vyřešit dvě otázky. Zaprvé, jak uvolnit zdroje pracovních sil zablokované v průmyslových
podnicích, tak aby bylo možné zajistit pracovní sílu pro nová průmyslová odvětví a služby. Za
druhé, jak odstranit nedostatek pracovních sil [jakožto chronický problém sovětského
průmyslu], tak aby byla oslabena individuální i kolektivní síla dělníků ve výrobě, což byla
sama o sobě nezbytná podmínka pro restrukturalizaci výrobního procesu. Oba tyto úkoly
vyžadovaly hromadné propouštění a vytvoření nezaměstnanosti.”452
S názorem, podle něhož bylo sovětský pasový systém liberalizovat či zrušit, protože
byl v rozporu s realizací ekonomických reforem, se lze setkat poměrně často. Ekonomické
argumenty doprovázely již některé z prvních úprav pasového systému koncem 80. let. Když
například režim v letech 1986 a 1988 otevíral občanům SSSR, a zároveň i zahraničním
návštěvníkům Vladivostok, respektive Přímořský kraj, reagoval tím mimo jiné i na hlasité
stížnosti místních úřadů, že příhraniční status a s ním spojená pasová omezení brání
ekonomickému rozvoji, a to jak odrazováním zahraničních investic, tak blokováním volného
pohybu pracovních sil.453 Jako překážku provádění ekonomických reforem vykreslovali
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pasové restrikce také mnozí moskevští korespondenti západních listů.454 Za připomenutí stojí
i výše uvedená slova tehdejšího předsedy Výboru ústavního dozoru Sergeje Alexejeva o tom,
že [za existence systému propisky] „nemůžeme mít trh.“ Stejný článek uzavírá konstatování,
že „[s]ystém je nekompatibilní s tržním hospodářstvím, brání ambiciózním a nezaměstnaným
v tom, aby si v zemi svobodně hledali zaměstnání a znemožňuje vytvoření skutečného
pracovního trhu.“455 Totožný názor, tedy že zrušení propisky patří mezi nezbytné předpoklady
úspěšného provedení tržních reforem, zazníval ve stejné době i z řad předních sovětských
ekonomů a spoluautorů perestrojky, jako byl Jurij Malcev.456 Ze zpětného pohledu považují
ekonomický faktor za rozhodující impuls ke zrušení propisky také někteří odborníci na danou
problematiku z oboru právní vědy.457
Při bližším pohledu na dynamiku celého procesu se nicméně role ekonomických
faktorů zdá poněkud přeceněná. Skutečnost, že zredukování pasových omezení na konci 80.
let a zejména zrušení propisky na přelomu let 1991/1992 z ekonomického pohledu dávalo
smysl, ještě neznamená, že instituce, které měly na průběh těchto procesů rozhodující vliv,
braly ekonomické argumenty v potaz, případně že jim připisovaly větší váhu než argumentům
ostatním. Jinými slovy: přestože „ekonomické“ vysvětlení demontáže sovětského pasového
systému představuje zdánlivě jednoduchý a logický narativ, neexistuje pro něj příliš mnoho
konkrétních důkazů. Ba co víc, podobné vysvětlení se zdá být v rozporu s poměrně široce
přijímanou interpretací Gorbačovových reforem. Nejen že jim implicitně přisuzuje
nepřiměřeně velkou míru plánovitosti a systematičnosti, ale zároveň poněkud přeceňuje
manévrovací prostor jejich ústředního protagonisty. Jak naopak dokládá řada uznávaných
studií, reformy byly prováděny převážně metodou pokusu a omylu, přičemž sám Gorbačov
musel při prosazování své politiky respektovat početné a často protichůdné institucionální
zájmy.458 Výklad v tom směru, že propiska byla zrušena z iniciativy klíčových ekonomických
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reformátorů perestrojky, tak aby byly vytvořeny podmínky pro vznik opravdového
pracovního trhu, se v tomto světle nejeví příliš přesvědčivě.459

Pochyby vyvolává i chronologické porovnání: největšími průlomy v demontáži pasového systému byly
„závěry“ Výboru ústavního dozoru z října 1990 a října 1991. První se časově kryly s razantním odklonem
Gorbačova od provádění liberalizačních reforem, druhé pak přišly v době, kdy byly nejen ekonomické, ale i
politické reformy na svazové úrovni věcí minulosti.
459

153

4 Řízení migrace v postsovětské Moskvě
4.1 Devadesátá léta a „pevnost Moskva“
4.1.1 Konec limitového systému
Zatímco na celosvazové úrovni ve druhé polovině 80. let zvolna sílila politická vůle k
alespoň dílčí „humanizaci“ pasových pravidel, vedení hlavního města hledalo způsob, jak
zastavit zdánlivě nekontrolovatelný populační růst. Prudký nárůst počtu obyvatel, započatý
okolo roku 1960, probíhal zcela bez ohledu na představy plánovačů. Ještě na jaře 1960 se
hlavní moskevský architekt Josif Lovejko a šéf přípravného týmu pro nový generální plán
města Nikolaj Ullas zasazovali o to, aby byl dodržen populační strop stanovený plánem z roku
1935, tedy 5 milionů (navzdory skutečnosti, že už byl v této době překonán). Lovejko v této
souvislosti vyzýval vedení města, aby odolalo „velkému tlaku“ odvětvových ministerstev a
dalších organizací, které „hledají jakýkoli způsob, jak v Moskvě rozšířit svou [působnost].“460
Optimismus urbanistů ohledně regulování populace hlavního města, nepochybně vycházející
z relativní demografické stability konce 50. let, dobře dokládá úryvek ze zkrácené verze
nového generálního plánu, datovaný rokem 1966: „[D]alší zvýšení populace by nevyhnutelně
zhoršilo život Moskvanů, oslabilo efektivitu našich snah o městské plánování a vedlo k
neduhům, jakými trpí městští giganti jako New York, Londýn a Tokio. [Způsob]
socialistického systému řízení umožňuje takovýto problém řešit.“461
„Rozšíření hranic města ze srpna 1960, díky kterému se Moskva přehoupla přes 6
milionů,“ uvádí Timothy Colton, „stoupence restrikcí neodradil. V roce 1961 zkritizoval šéf
GlavAPU462 G. Miščenko stávající omezení jako příliš mírná a prohlásil, že v 80. letech
Moskva nebude moci pojmout více než 5 až 5,2 milionu lidí, s dalšími 800 tisíci až 1
milionem v přilehlém zeleném pásu.“463 Lovejkův nástupce na pozici hlavního architekta
Michail Posochin („méně zatvrzelý, ale přesto nakloněný restrikcím,“ píše Colton) se v roce
1962 nechal slyšet, že chystaný plán zastaví růst počtu obyvatel na aktuální metě 6,2
milionu.464 Finální verze generálního plánu, schválená ÚV KSSS a Radou ministrů SSSR v
červnu 1971, respektovala demografickou realitu jen o málo více: v době, kdy už počet
obyvatel Moskvy činil 7,1 milionu, stanovila jako horní hranici populačního růstu 7,5 milionu
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(8 milionů při zahrnutí zvlášť spravovaného Zelenogradu). Tohoto cíle mělo být dle plánu
dosaženo prostřednictvím omezení migračního (mechaničeskogo) přírůstku. Kromě toho plán
počítal také se snížením dojížďky, tzn. každodenních přesunů lidí z aglomerací do vlastní
Moskvy za prací a studiem.465
I relativně umírněná vize, zachycená generálním plánem, však rychle vzala za své:
hranice 7,5 milionu obyvatel, zamýšlená jako limitní, padla už v roce 1975. V roce 1980
stoupl počet obyvatel na 8,1 milionu, v polovině dekády překonal 8,6 milionu a k lednu 1990
dosáhl 9 milionů.466 Celkový populační přírůstek byl přitom v čím dál menší míře výsledkem
přírůstku přirozeného. Jestliže ještě v roce 1960 dosahoval přirozený přírůstek (v přepočtu na
tisíc obyvatel) hodnoty 6,9, do roku 1970 klesl na 2,3 a do roku 1980 na 1,4.467 Mezi rokem
1965 a koncem 80. let se pak podle některých odhadů přirozený přírůstek nepodílel na
celkovém růstu počtu obyvatel více než 15 procenty.468 Za zbylými 85 procenty souhrnného
demografického růstu v tomto období stála migrace.
Ačkoliv zdrojů migračního přírůstku Moskvy bylo více - možná až 35 tisíc lidí
získávalo každý rok povolení pro pobyt v hlavním městě na základě uzavření sňatku, 3 až 4
tisíce z důvodu péče o děti či vnuky a další přibližně 4 tisíce v rámci redistribuce
kvalifikovaných odborníků z venkovských oblastí469 - nejdůležitějším z nich byl nábor
pracovní síly skrze mechanismus limitu propisky. Systém, na začátku 60. let vytvořený jako
prostředek centrálně řízené saturace vybraných moskevských průmyslových závodů pracovní
silou, se během dvou desetiletí své existence de facto vymkl kontrole. Základní příčina, kvůli
níž přiváděl limitový systém v 80. letech bez ohledu na generální plán do hlavního města
každoročně odhadem až 70 tisíc nových obyvatel, byla dobře známa: strukturálně zakotvená a sklonem podstatné části nových zaměstnanců (limitčiků) hledat si nová pracovní místa ihned
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po získání moskevské propisky ještě umocněná - nenasytnost podniků a je zastřešujících
ministerstev a organizací po pracovní síle.
Masivní příliv migrantů v čele s limitčiky způsoboval Moskvě čím dál závažnější
sociální problémy. V první řadě docházelo k přetížení bytového sektoru. Podle údajů, které
uvádí Gregory Andrusz, čekalo v Moskvě v 1988 na přidělení individuálního bytu téměř 345
tisíc rodin či jednotlivců.470 Doba, kterou byli žadatelé (tzv. očeredniki) nuceni trávit
v provizorních podmínkách – v přeplněných ubytovnách a komunálních bytech – běžně
dosahovala deseti a více let.471 Mezi další sociální problémy, jež způsoboval, anebo
přinejmenším zhoršoval nápor limitčiků - a jež často s nedostatkem ubytovacích kapacit úzce
souvisely - patřilo šíření chudoby472, rozmach bezdomovectví473, přetížení systému hromadné
dopravy, kolaps městských služeb, růst kriminality a prohloubení zásobovacích potíží (viz
níže).
Boris Jelcin, jenž stál od prosince 1985 v čele moskevského gorkomu (městského
výboru) KSSS, hodnotil ve svých pamětech sociální situaci v hlavním městě takto: „Ukázalo
se, že kvůli limitovému dovozu dělníků z celé země (a do hlavního města jich takto přijelo asi
700 tisíc) populace Moskvy v roce 1986 přesáhla plánovaný počet [tzn. počet uvedený v
generálním plánu roku 1971] o milion sto tisíc. Když se k tomu přidali běžní návštěvníci,
jejichž počet dosahoval v letních měsících tří a v zimě dvou milionů, a jimž také nebyla
přizpůsobena sociální sféra města, došlo se přesně k tomu smutnému výsledku, jehož jsme
všichni byli svědky – fronty, špína, přeplněné metro i pozemní doprava. Město jako takové se
ocitlo doslova na hranici svých možností.“474
Ve stranickém projevu z července 1986 Jelcin prohlásil, že kvůli své neefektivitě stál
nábor limitčiků Moskvu od roku 1970 nejméně 10 miliard rublů (v přepočtu podle oficiálního
kurzu asi 14,5 miliardy dolarů) a rozhodl o jeho zrušení. Likvidace limitového systému 475
zapadala do širšího rámce ekonomických změn: Jelcin ohlásil záměr snížit do roku 1990
470
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množství pracovní síly v moskevských podnicích o 5 procent, přesunout pryč z města 128
továren a zredukovat počet pracovníků ve vědeckých institutech o 7 procent. Celkem mělo
zmizet na 40 tisíc pracovních pozic. Mezi další body Jelcinova proslovu patřilo zlepšení
systému hromadné dopravy (renovace metra) či zrychlená výstavba bytů (bez využití
dodatečných pracovních sil). Zvláštní pozornost Jelcin věnoval snahám o eliminaci
nedostatků spotřebního zboží jakožto „hanby Moskvy.“476
Jelcin spatřoval limitový systém za celou řadou ekonomických a sociálních nemocí
města. „Limit Moskvu zkrátka rdousil,“ uvádí ve svých vzpomínkách. „Šéfové podniků, kteří
takto mohli nabírat pracovníky, je využívali pro ty nejméně kvalifikované práce. Vadné
využívání limitu brzdilo modernizaci podniků, protože bylo mnohem jednodušší nabírat
nekonečné množství pracovníků odjinud (inogorodnich) než zdokonalovat výrobu.“ Samotné
limitčiky Jelcin charakterizoval jako „otroky rozvinutého socialismu konce 20. století,
nemající prakticky žádná práva.“ „K podniku byli natvrdo připoutáni dočasnou moskevskou
propiskou, ubytovnou a vytouženým snem o propisce trvalé. Dalo se s nimi zacházet jak bylo
libo, [a třeba i] porušovat pracovní zákony: stěžovat si nebudou, nikam nenapíšou. A když zrušíme ti dočasnou propisku a pakuj se. Mnozí utápěli ponižování a nespravedlnost ve vodce.
[V místech], kde se nacházely ubytovny limitčiků, bývala jedna z nejhorších situací co se týče
kriminality.“477
Ihned poté, co byl limitový systém zrušen, se ukázalo, do jaké míry na něm byla
Moskva závislá. O nekvalifikované a špatně placené práce, které byly tradiční doménou
limitčiků,478 nejevili Moskvané zájem. Akutní nedostatek pracovních sil se Jelcin nejprve
pokusil řešit „postaru“ a nařídil provést zátah na Moskvany v pracovním věku, kteří neměli
zaměstnání. „Chybí nám 5 tisíc řidičů, zatímco v Moskvě je 200 tisíc lidí, kteří se jen tak
poflakují,“ prohlásil Jelcin.479 Do jaké míry tato snaha uspěla, není známo. Krátce po
rozhodnutí o konci limitu byl každopádně gorkom nucen přistoupit na kompromis a nábor
přespolních pracovníků ve vybraných případech akceptoval. Problematickou otázkou bylo,

„Tough-Talking Yeltsin Tries To Get Moscow Working“, in The Associated Press, 29. 7. 1986. Dostupné z
https://global-factivacom.ezproxy.is.cuni.cz/du/article.aspx/?accessionno=asp0000020011119di7t00jpv&fcpil=en&napc=S&sa_from
=&cat=a (zkontrolováno 5. 12. 2017); „Moscow gets a shot in the arm Party boss makes Soviet capital work -but not without ruffling feathers“, in The Toronto Star, 5. 10. 1986. Dostupné z https://global-factivacom.ezproxy.is.cuni.cz/du/article.aspx/?accessionno=TOR0000020080607dia5017pv&fcpil=en&napc=S&sa_fr
om=&cat=a (zkontrolováno 5. 12. 2017).
477
Jeľcin, Ispoveď, 98.
478
Jednalo se převážně o pozice v průmyslu, stavebnictví a komunálních službách. Migranti z jiných částí SSSR
bývali ale v této době zaměstnáváni také v řadách moskevské milice. Někteří místní obyvatelé ji z tohoto důvodu
posměšně označovali termínem „limicija“. „Soviets Take Lowly Jobs”.
479
„Moscow gets a shot in the arm“.
476

157

jakým legálním kanálem dodatečnou pracovní sílu do Moskvy přivést: v podmínkách, kdy se
standartním způsobem uplatňoval pasový režim a chyběl mechanismus limitu propisky, bylo
téměř nemožné vyřešit deficit s pomocí vnitřních sovětských zdrojů.
Částečným řešením se ukázal nábor pracovníků ze zahraničí, a zejména pak z
Vietnamu. Právní základ pro přivádění vietnamských dělníků položila bilaterální smlouva,
kterou vláda SSSR uzavřela s vládou Socialistické republiky Vietnam (SRV) již v roce 1981.
V prvních letech platnosti smlouvy však byla většina přijíždějích vietnamských dělníků
(jejich počet za celé desetiletí nakonec přesáhl 100 tisíc)480 nasměrována mimo sovětskou
metropoli. Podle Jurije Prokofjeva, dlouholetého vysoce postaveného moskevského činitele,
stál za nepřijímáním vietnamských dělníků odpor Viktora Grišina, Jelcinova předchůdce na
postu generálního tajemníka moskevského gorkomu. Grišin (a stejně tak i Jelcinův pozdější
nástupce Lev Zajkov) byl podle Prokofjeva přesvědčen, že Vietnam vysílá do SSSR občany
pochybných kvalit - s mizernou pracovní disciplínou, sklonem ke kriminálním aktivitám a
nezřídka i s nakažlivými chorobami. Jelcin podle Prokofjeva akceptoval přijímání
vietnamských dělníků až poté, kdy jej osobně přijel přesvědčit tajemník komunistické strany
SRV.481

4.1.2 Zásobovací krize, její „viníci“ a přídělový systém
Kromě bytové krize se Moskva ve druhé polovině 80. let musela vypořádat také se
závažnými problémy v zásobování. Nedostatek potravin a základních druhů spotřebního zboží
se na životě obyvatel hlavního města každý rok podepisoval více a více. Občané Sovětského
svazu, Moskvy nevyjímaje, byli samozřejmě na periodicky se opakující nedostatky do značné
míry zvyklí. Poloprázdné regály, dlouhé fronty před obchody a neformální metody shánění
zboží byly běžnou součástí každodenního života přinejmenším od dob Nikity Chruščova. 482
V období perestrojky však nedostatky získaly úplně nový rozměr. Zatímco ještě v 70. letech
se týkaly zpravidla luxusního zboží za jaké bylo považováno třeba exotické ovoce nebo
kvalitní maso, po roce 1985 čím dál častěji zasahovaly i potraviny pokládané za zcela
základní.
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Zásobovací krizi odstartoval na podzim 1986 nedostatek kávy. Krátce nato začaly
z moskevských obchodů mizet i další produkty: pomeranče a vůbec tropické ovoce, džusy,
některé druhy masa a ryb. Na přelomu let 1987 a 1988 se stalo skoro nemožným sehnat
v Moskvě zubní pastu. Na jaře 1988 se k nedostatkovému zboží přidal cukr. Značnou nevoli
způsobil v létě 1988, uprostřed červencových veder, nedostatek dříve běžně dostupné
zmrzliny. Mnohem závažnější důsledky měl ale spíše kolaps dodávek brambor, k němuž
došlo i přes relativně slušnou úrodu. Oslavy pravoslavného Nového roku v lednu 1989 byly
kvůli všeobecnému nedostatku potravin jedny z nejchudších za poslední dvě dekády. Většina
obyvatel Moskvy musela oželet běžné potraviny jako kuřecí maso, kávu, salámy, sýry, dorty
či bombóny. Velké problémy způsobovalo i shánění mouky, soli, čaje a tak základních druhů
spotřebního zboží jako mýdla, pracího prášku či sirek. Na začátku tuhých mrazů nebylo kde
sehnat dětské oblečení ani zimní boty.483 Nový rok 1990 už Mokvané nemohli oslavit ani
tradičním přípitkem šampaňským, protože továrnám došly lahve.484 V průběhu následujících
měsíců se zhroutilo zásobování hlavního města pohonnými hmotami a topným olejem.
Z pultů obchodů prakticky zmizely cigarety, hroutila se distribuce léků. Za naprosté dno
zásobovací krize je pak možné označit krátké, ale z pochopitelných důvodů nesmírně vypjaté
období z léta 1990, kdy pekárny přestaly prodávat chléb.485
Souběžně s tím, jak se zhoršovaly problémy v zásobování, rostly mezi veřejností
snahy o nalezení viníka.486 Zvláště rozšířeným se stalo přesvědčení, že za sílícími nedostatky
stojí návštěvníci (hosté) hlavního města přijíždějící z jiných regionů, všeobecně známí jako
„Worsening shortages mar Soviet holiday season“, in St. Petersburg Times, 1. 1. 1989.
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tzv. prijezžajuščije. Pod tímto pojmem se neměli na mysli ani tak pracovní migranti, jako
spíše lidé, kteří do Moskvy jezdili pouze proto, aby zde nakoupili nezbytné potraviny a další
produkty. I v době největších nedostatků v letech 1989-1991 totiž platilo, že v Moskvě (ať už
ve státních obchodech, na povolených tržištích nebo na černém trhu) bylo možné sehnat
zboží, které už jinde v centrálních oblastech Ruska beznadějně došlo. Hlavním důvodem byla
samozřejmě výsadní pozice Moskvy jakožto hlavního města. Místní mocenské orgány
dokázaly v případech opravdu akutních nedostatků vyvinout nátlak na stranické vedení,
svazovou vládu či jednotlivá ministerstva a přimět je k zajištění mimořádných dodávek. Často
se tak dělo na úkor měst a obcí přilehlých oblastí. Výsledkem bývaly až absurdní situace –
potraviny byly pod větším či menším tlakem úřadů posílány do Moskvy, jen aby je vzápětí
skoupili obyvatelé těch samých regionů, ze kterých pocházely. 487 Podle některých odhadů
mířily do metropole každý den „zájezdy“ nakupujících v síle 500 až 600 autobusů.488 Počet
prijezžajuščich tedy s velkou pravděpodobností dosahoval minimálně několika desítek tisíc
osob denně. Samostatnou kategorii pak tvořili obyvatelé Moskevské oblasti, kteří do hlavního
města každý den dojížděli za prací – v této souvislosti stačí připomenout Jelcinova slova o
třech milionech návštěvníků denně. Pravidelné nájezdy nakupujících z oblastí mimo Moskvu
nemohly u místních obyvatel nevyvolávat rozhořčení. Jen málokomu mohlo uniknout, že od
začátku perestrojky zmizely dlouhé fronty na nákup potravin všehovšudy jen jednou, a to
v červenci 1986, kdy se v Moskvě konaly Hry dobré naděje a město bylo pro obyvatele
ostatních regionů zavřené.489
Poté, kdy selhaly pokusy vyřešit zásobovací potíže prostřednictvím omezení na vývoz
zboží ven z města,490 přistoupily úřady ke krajnímu, ale v daných podmínkách patrně
jedinému možnému opatření – zavedení přídělového systému.

První přídělové kupóny

(historicky vzato první od konce druhé světové války) se v Moskvě objevily už v květnu 1989
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a vztahovaly se na distribuci cukru - jediné skutečně základní potraviny, kterou se do obchodů
nedařilo dostat dlouhodobě, tedy ani přes všechny administrativní „páky“, jež měly místní
úřady k dispozici. Rozhodujícím impulsem pro rozšíření přídělového systému také na většinu
dalších základních potravin se stalo panické „drancování“ obchodů z května 1990, vyvolané
zprávami o chystaném zvyšování cen.491
Počínaje 28. květnem měli nárok na příděl základních potravin pouze ti občané, kteří u
vchodu do obchodu, případně u pokladny, předložili svůj pas s platnou moskevskou
propiskou (ať už dočasnou nebo trvalou). Totožné podmínky byly zavedeny také pro
obyvatele Moskevské oblasti. V této otázce Mossovětu nic jiného nezbývalo – ekonomické
propojení samotné Moskvy a jejích aglomerací bylo příliš těsné, než aby bylo možné pro obě
teritoria zavést separátní režim. Z oblasti do metropole každý den mířily za prací statisíce lidí.
Dojížďka přitom představovala jen jeden – a nikoliv nejdůležitější – typ mobility obyvatelstva
mezi metropolí a jejími periferiemi. Ještě více lidí, než kolik pravidelně dojíždělo za prací z
oblasti do Moskvy, se na letní měsíce přesouvalo směrem opačným, tedy z Moskvy na
venkov.492 Pomyslnou čáru pro přístup k místním zásobám potravin proto Mossovět
nenarýsoval mezi Moskvou a Moskevskou oblastí, ale mezi oblastí a zbylými regiony
centrálního Ruska. Tímto způsobem v podstatě ukončil pravidelné výpravy prijezžajuščich do
hlavního města. Výjimky se vztahovaly pouze na důchodce a válečné veterány. Poslední
kategorii obyvatel, jíž město zaručilo nepřerušené dodávky potravin, pak tvořili uprchlíci.
Přídělový systém založený na moskevské (a oblastní) propisce byl zaveden výslovně
jako provizorní, nouzové řešení. Mossovět, v jehož čele stál teprve od konce dubna ekonom
Gavril Popov, se rozšíření přídělového systému bránil do poslední chvíle. Je třeba uvést, že
Moskva zavedla příděly o několik měsíců později, než většina dalších sovětských měst. V
Leningradě byl přídělový systém spuštěn už na začátku ledna. Distribuce potravin tam
probíhala na základě zvláštních průkazů (tzv. vizitek), které dostali všichni obyvatelé s místní
propiskou. Ačkoliv se zásobovací situace v Moskvě od té v Leningradě v prvních měsících
roku 1990 příliš nelišila, místní úřady se dlouho snažily problémy řešit s pomocí
ekonomických, nikoliv administrativních nástrojů. Postoj vedení Mossovětu byl takový, že
„Panic Buying Prompts Restrictions by Moscow Mayor“, in The Associated Press, 26. 5. 1990; „Na sessii
Mossoveta“, in Moskovskaja pravda, 26. 5. 1990; „Torgovlja po kartočkam?“, in Večernjaja Moskva, 26. 5.
1990; „Tovary po pasportam“, in Moskovskaja pravda, 27. 5. 1990.
492
Sezónní přesun obyvatel z centra na periferii každým rokem drasticky měnil populační geografii celého
moskevského regionu. Pro ilustraci lze uvést, že v Moskevské oblasti se nachází více sezónních osad (sadogoogorodnych poselkov) než „klasických“ vesnic. Jejich zaplnění dačniky způsobuje, že v letních měsících stoupá
populace Moskevské oblasti až o 60 procent. Podrobněji k tématu moskevské sezónní suburbanizace Machrova,
A. G.; Nefedova, T. G. a Trejviš, A. I. Moskovskaja oblasť segodnja i zavtra: tendencii i perspektivy
prostranstvennogo razvitija. Moskva : Novyj Chronograf, 2008, 65-69.
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administrativní restrikce nevedou k ničemu jinému než k podpoře černého trhu. Když
nicméně všechna ostatní opatření selhala a Mossovětu nezbylo než přídělový systém zavést,
dal Popov alespoň jasně najevo, že jakmile se podaří dostat situaci pod kontrolu, mimořádná
opatření zase zruší. Přídělový systém měl původně fungovat jen čtrnáct dní.493
Plány Mossovětu však rychle vzaly za své. Přídělový systém se v Moskvě i přes
občasná uvolnění udržel až do konce roku 1991. Nedostatky potravin a základních druhů
spotřebního zboží sice už nikdy nedosáhly takových rozměrů, jako v květnu 1990, ale
zásobování zůstávalo nespolehlivé a nevypočitatelné. Začátkem září v Moskvě na týden
zmizel chleba. Ve stejné době musela radnice kvůli nedostatku tabáku zavést improvizovaný
přídělový systém na cigarety (úřady vyzvaly občany, aby při nákupu cigaret využívali kupóny
na příděl cukru. Neformální přídělový systém nicméně vznikl už dříve – kiosky vydávaly
zákazníkům s moskevskou propiskou maximálně dvě a cizincům jednu krabičku).494 Na
začátku roku 1991 následovala – opět se zpožděním oproti jiným velkým městům - omezení
prodeje vodky (každý občan starší 21 let měl podle nových pravidel nárok na jednu láhev
měsíčně. Limit pro svatby a smuteční slavnosti byl stanoven na deset lahví).495
Přídělový systém let 1990-1991 je třeba chápat jako významnou kapitolu
postsovětského vývoje ruské metropole. Spojitost mezi přídělovým systémem a formující se
migrační politikou města je sice nepřímá, ale velice podstatná. Restriktivní pravidla distribuce
potravin, která Mossovět zavedl v květnu 1990, vedla k okamžitému snížení náporu na město
a jeho infrastrukturu ze strany obyvatel okolních oblastí. Ne všechny dopady přídělového
systému byly z pohledu Moskvanů pozitivní. Kontrola pasů (od července 1990 pak vizitek –
podobných průkazů jaké už dříve zavedl Leningrad) například zabírala personálu obchodů
hodně času, takže zredukování řad zákazníků se nijak podstatně nepromítlo do doby, kterou
byli místní obyvatelé nuceni trávit ve frontách. Dalším nedostatkem systému byla skutečnost,
že zdaleka ne všechny kupóny na příděly základních potravin se občanům podařilo uplatnit.
Město mělo i nadále obrovské problémy se sháněním zásob a běžně se proto stávalo, že se z
přídělových kupónů stávaly na konci měsíce bezcenné kusy papíru.496
Přesto platí, že stížnosti Moskvanů na neustále se opakující problémy se zásobováním
mířily proti svazovému centru, tedy proti Gorbačovovi a jeho ekonomickým reformám. Čelní
představitelé ústředních moskevských úřadů (Mossovět, gorkom a od léta 1991 radnice neboli
„Residency Rule Keeps Soviets Down on Farm“, in The Los Angeles Times, 30. 7. 1990.
„Angry Smokers Block Traffic in Moscow“, in St. Petersburg Times, 23. 8. 1990.
495
„Vodka Rationing Begins In Moscow“, in The Associated Press, 2. 3. 1991. Dostupné z https://global-factivacom.ezproxy.is.cuni.cz/du/article.aspx/?accessionno=asp0000020011109dn32007vw&fcpil=en&napc=S&sa_fro
m=&cat=a (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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Tamtéž.
493
494

162

„Moskevská vláda”), jmenovitě Gavril Popov a Jurij Lužkov, byli naproti tomu vnímáni
pozitivně – jako lídři schopní napravit chyby svazového centra. Jurij Lužkov se problémům se
zásobováním věnoval prakticky od okamžiku, kdy pronikl do nejvyšších výkonných orgánů
moskevské správy.497 Renomé, které si získal v letech 1987-1988 jako předseda Moskevského
agroprůmyslového výboru (Mosagropromu), podtrhl na konci roku 1991498, kdy se
významnou měrou podílel na tom, že se Moskva během nadcházející zimy na rozdíl od
Petrohradu obešla bez zahraniční humanitární pomoci. Lužkov tehdy dokázal některé z
nedostatkových potravin získat prostřednictvím barterových dohod (příkladem může být
výměna zemního plynu za dodávky brambor, jablek a rostlinného oleje, dohodnutá s polským
vicepremiérem Leszkem Balcerowiczem).499 Důkazem toho, že Popov s Lužkovem byli
vnímáni jako akceschopní lídři se stalo jejich drtivé vítězství v přímých volbách starosty a
vicestarosty v červnu 1991. Volby jasně ukázaly, že klíčem k politickému úspěchu v Moskvě
je více než co jiného schopnost jednat nezávisle na centru a v případě nutnosti i proti němu.
Nutným předpokladem vedení samostatné, asertivní, zjednodušeně řečeno „akční” politiky
bylo maximální možné využití všech nástrojů a institucí, které se v dané době nabízely.
Jedním z nástrojů, kterých se Popov s Lužkovem chopili v době největší zásobovací krize, byl
sovětský pasový systém, respektive to, co z něj v letech 1990-1991 zbývalo: pasy a propiska.

4.1.3 Propiska na prodej
Politika přidělování moskevské propisky v posledních letech existence Sovětského
svazu se v zásadě nijak nelišila od dávno zavedené praxe. Pasová oddělení milice vycházela
při posuzování žádostí o propisku primárně z pravidel zavedených v polovině 60. let.
Instrukce schválené Mossovětem v říjnu 1990 a listopadu 1991500 v tomto ohledu
neznamenaly žádný zásadní zlom. Pokud žadatel o propisku neměl v Moskvě blízké příbuzné
a v hlavním městě nikdy v minulosti trvale nebydlel, jeho šance na úspěch byly minimální.
Moskevská milice tedy až do samotného rozpadu SSSR uplatňovala povolovací princip
udělování propisky, zcela bez ohledu na rozhodnutí Výboru ústavního dozoru.
Neústupný postoj orgánů vnitra se ovšem dostával do čím dál většího rozporu se
zájmy rozvíjejícího se podnikání. Až do poloviny 80. let se mohly velké průmyslové podniky
„Lužkov, Jurij. Byvšij mer Moskvy“, in Lenta.ru. Dostupné na https://lenta.ru/lib/14159332/ (zkontrolováno
5. 12. 2017). Srov. též Medveděv, „Jurij Lužkov i Moskva“, 9-19, 44-61.
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Ve funkci předsedy Mezirepublikového ekonomického výboru (MEK) – Tamtéž, 57-58.
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Tamtéž, 58.
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Oba dokumenty jmenuje nařízení Moskevské vlády ze 4. února 1992 (článek 6): MOSKVA A MOSKEVSKÁ
OBLAST. Pravitěľstvo Moskvy ot 4 fevralja 1992 g. N 51, Administracija Moskovskoj oblasti ot 4 fevralja 1992
g. N 8 „O jedinom porjadke propiski i vypiski naselenija v Moskve i Moskovskoj oblasti“. Dostupné z
http://docs.cntd.ru/document/3700709 (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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při nabírání pracovní síly spoléhat na limitový systém. Po jeho zrušení Jelcinovou
administrativou ale představovalo najímání zaměstnanců, a zvláště kvalifikovaných
specialistů, značný problém.
V létě 1991 se Mossovět rozhodl řešit obtíže s propiskou pro zaměstnance
moskevských podniků prostřednictvím svérázného experimentu: místo aby se pokusil obnovit
systém centrálně stanovených administrativních kvót, rozhodl se jej převést na komerční bázi:
nabídl povolení k propisce k přímému prodeji, a to prostřednictvím veřejných aukcí. Zvolené
řešení mělo z pohledu moskevských úřadů dvě zásadní výhody. Nejenže slibovalo odpovědět
na potřeby zaměstnavatelů, ale také – a to bylo možná ještě důležitější – mohlo přinést peníze
do městského rozpočtu. Získané prostředky měly být využity pro investice do infrastruktury a
na výstavbu nových ubytovacích kapacit, jež by umožnily aspoň části Moskvanů
namačkaných v ubytovnách a komunálních bytech přesunout se do civilizovanějších
podmínek.501
Předmětem aukcí byly licence na přivedení kvalifikovaných specialistů. Případné
obdržení licence znamenalo nárok na jednoroční nebo trvalou propisku.502 Účastnit aukcí se
směly pouze právnické osoby zaregistrované v Moskvě, a to po uhrazení vstupního poplatku
(1500 rublů) a dodání detailních informací o osobě, respektive osobách, pro něž byla licence
zamýšlena (povolení se mělo vztahovat i na rodinné příslušníky), jakož i doložení nezbytnosti
jejich zaměstnání. V rámci experimentu mělo být k dražbě nabídnuto 50 licencí, na
premiérové aukci ale zatím jen deset. Ohledně základní vyvolávací ceny licencí panovaly do
poslední chvíle nejasnosti. Zatímco představitel společnosti „Orgkomitět“, která aukce
spoluorganizovala, mluvil o 50-70 tisících rublů, další informované zdroje odhadovaly
startovací cenu minimálně na 200 tisíc rublů.503
Experiment s sebou nesl zjevná rizika. Odborníci, které oslovil list Kommersant,
prozíravě upozorňovali, že dražební systém by brzy mohli začít zneužívat podnikatelé, kteří
budou do Moskvy přivádět „přespolní specialisty“ a poté jim kupovat propisku - přirozeně za
jejich vlastní peníze a s připočtením komise. Druhé nebezpečí spatřovali experti ve vysoké
vyvolávací ceně. Ta podle jejich mínění mohla vyvolat odpor velkých průmyslových podniků,
které dříve přiváděly prostřednictvím limitového systému do Moskvy desítky tisíc lidí ročně,
MOSKVA. Rasporjaženije Ispolkoma Mossověta i Prezidiuma Mossověta ot 10. ijunja 1991 g. N 820r-450r
„O prodaže licenzij na priglašennych inogorodnich specialistov“, cit. dle MOSKVA. Rasporjaženije vice-mera
Moskvy ot 31 janvarja 1992 g. N 46-RVM „O priglašenii inogorodnich specialistov dlja raboty v g. Moskvu“.
Dostupné z http://base.garant.ru/316448/ (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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Platnost propisky se odvíjela od typu ubytování, které zvoucí organizace zaměstnancům nabízela.
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„Moskovskaya propiska: svyashchennaya korova poshla s molotka“, in Kommersant, 15. 7. 1991. 200 tisíc
rublů se při tehdejším oficiálním kurzu rovnalo přibližně 120 tisícům dolarů.
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a to zcela bezplatně. „Není vyloučeno,“ konstatoval list, „že [vysoká cena] dříve nebo později
přiměje lobby velkých průmyslníků k aktivním krokům, a to ne ani tak proti aukcím, ale spíš
směrem k obnovení praxe limitu.“504
První dražba se konala 27.7. a soudě podle ohlasů v sovětském i zahraničním tisku
skončila neúspěchem. Na vině byla jednoznačně příliš vysoká cena: teprve v předvečer dražby
se starosta Popov a vicestarosta Lužkov rozhodli stanovit vyvolávací částku na závratných 1,5
milionu rublů (v přepočtu bezmála milion dolarů). Organizátoři aukce ovšem o této
skutečnosti účastníky předem neinformovali. Výsledkem bylo, že jakmile vyvolávač cenu
poprvé oznámil, asi čtvrtina osazenstva se zvedla a odešla. Z celkem deseti nabízených licencí
se podařilo prodat pouze dvě (v obou případech za vyvolávací cenu).505
Ze zpětného pohledu se i tento počet jeví jako pozoruhodně vysoký. Připustíme-li, že
legální pobyt v hlavním městě pro ředitele nebo jiného vedoucího manažera mohl zajistit
firmě bezproblémové fungování a podstatně vyšší zisky, lze chápat snahu získat povolení k
propisce jakýmkoliv možným způsobem jako racionální. Částky, které byli dva úspěšní
zájemci ochotni obětovat, přesto působí poněkud absurdně. Striktně řečeno, tito lidé zaplatili
1,5 milionu rublů, tedy pětitisícinásobek průměrné sovětské mzdy, za razítko do pasu. Díky
tomuto razítku získali nárok na legální trvalý pobyt a práci v přelidněném a znečištěném
městě, kde se základní potraviny, pohonné hmoty a další druhy zboží už více než dva roky
vydávaly pouze na přídělové lístky. Často zmiňovanou výhodou vlastnictví moskevské
propisky je přístup k místní sociální infrastruktuře, konkrétně bezplatné zdravotní péči a
vzdělání. V případě vítězných účastníků aukcí z roku 1991 ale tento argument nepůsobí
zrovna přesvědčivě. Zdá se přinejmenším pochybné, že by lidé schopní jednorázově zaplatit
bezmála milion dolarů hodlali využívat služeb sovětského zdravotnictví nebo posílat své děti
do státních škol.
Jak navíc zdůraznila Carey Goldberg, moskevská dopisovatelka deníku The Los
Angeles Times, získáním samotného povolení k propisce snahy zájemců o pobyt v Moskvě
nekončily. Další výzvu, často neméně časově a finančně náročnou, představovalo shánění
bytu.506

Tamtéž.
„Residency permit commands top ruble History made as woman pays $941,300 at auction for right to live in
Moscow“, in The Globe and Mail, 29. 7. 1991; „Prodaža moskovskoj propiski: žadnosť frajera sgubila“, in
Kommersant, 5. 8. 1991.
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„Residence Permits Bring a High-Rise Price: $840,000 : Soviet Union: Two in Moscow pay 1.5 million
rubles for the privilege at an unprecedented auction. And that does not include a dwelling“, in The Los Angeles
Times, 28. 7. 1991. Sovětská vláda legalizovala soukromé vlastnictví bytů v roce 1990. Předmětem koupě a
prodeje se byty staly v roce následujícím. Trh s bydlením nicméně zůstal až do rozpadu SSSR a začátku
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4.1.4 Moskevská autonomizace a pasivita federálního centra
Experiment s prodejem povolení k propisce prostřednictvím aukcí nakonec zůstal
pouhou epizodou. Od července 1991 do začátku roku 1992 se podařilo prodat celkem 50
povolení, a to za 25,4 milionu rublů.507 Jak se ukázalo krátce po rozpadu SSSR a vzniku
nezávislé federace, moskevské úřady neměly ani nejmenší zájem zavedený systém propisky
zrušit nebo liberalizovat. Na začátku února 1992 schválila Moskevská vláda spolu s
administrativou přilehlé oblasti nařízení nazvané „O jednotném režimu propisky a vypisky
obyvatelstva v Moskvě a Moskevské oblasti.”508 Tento dokument je třeba chápat

jako

základní stavební kámen přistěhovalecké politiky hlavního města, a to přinejmenším pro celá
90. léta. Prakticky všechny následné dokumenty regulující migraci do Moskvy, přesněji
získávání legálního pobytu a pracovního povolení, ve větší či menší míře vycházely z pravidel
stanovených na začátku roku 1992, aniž by zásadním způsobem měnily jejich základní
charakter.
Nařízení v první řadě stanovilo, že „o otázkách propisky a vypisky obyvatel v Moskvě
a Moskevské oblasti rozhodují orgány milice GUVD (Hlavní správa vnitřních záležitostí)
Moskvy a Moskevské oblasti, a také komise vlád Moskvy a Moskevské oblasti, jejichž
rozhodnutí jsou konečná.” Samotná pravidla propisky a vypisky jsou určitým mixem
liberálních ustanovení na jedné straně a restriktivních opatření na straně druhé. Výčet
kategorií občanů, jimž mají místní orgány milice udělovat propisku, je ve srovnání se starými
nařízeními poměrně rozsáhlý. Mimo jiné zahrnuje manžele/manželky osob již disponující
trvalou registrací, práceneschopné rodiče, neplnoleté a ve výjimečných případech i plnoleté
Jelcinových ekonomických reforem velmi omezený. Vůbec první byty v Moskvě byly prodány formou aukce v
dubnu 1991, přičemž novými vlastníky se mohly stát výhradně podniky a organizace, figurující na seznamu
zájemců o zlepšení bytových podmínek. Druhá várka bytů, stále ve značně omezeném množství a za podobně
přísných pravidel, byla udána teprve o dva měsíce později. Svobodný prodej a koupi bytů v soukromém držení
umožnil až zářijový dekret starosty Popova. Zájemci se museli prokázat moskevskou propiskou a samozřejmě
zaplatit adekvátní sumu. Ceny moskevských bytů přitom rapidně rostly: na začátku roku 1992 se ceny těch
nejlevnějších, nacházejících se zpravidla na periferii a daleko od metra, pohybovaly v rozmezí 1,2-2,2 milionu
rublů. Byty v centrálních částech města pak stály mezi 8 a 10 miliony rublů. Vzhledem ke všem
administrativním omezením a čím dál větší tržní ceně nebylo překvapující, že počet privatizovaných bytů do
konce roku 1991 dosáhl podle různých odhadů jen asi tří tisíc. Privatizace bytového fondu se naplno rozjela
teprve se začátkem postsovětských tržních reforem. Od ledna 1992 měli obyvatelé Moskvy nárok na převedení
bytů, v nichž žili, ale které dosud formálně patřily městu (asi 72% všech bytů v Moskvě – mnohem více než
jinde v SSSR), do soukromého vlastnictví, a to bezplatně, jen při uhrazení úředních poplatků v řádu jednotlivých
rublů. Za celý rok 1992 bylo tímto způsobem privatizováno 366 tisíc bytů. Tempo privatizace pak výrazně
zrychlilo na začátku roku 1993. Podrobněji k tématu privatizace v Moskvě zejména Bater, James H.
Privatization in Moscow, Geographical Review, Vol. 84, No. 2 (Apr., 1994), pp. 201-215.
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MOSKVA. Rasporjaženije vice-mera Moskvy ot 18 marta 1992 g. N 137-RVM „O napravlenii sredstv
polučennych ot aukcionnoj prodaži licenzii po propiske“. Dostupné z http://mosopen.ru/documents/type/5/5
(zkontrolováno 5. 12. 2017).
508
MOSKVA A MOSKEVSKÁ OBLAST. Pravitěľstvo Moskvy ot 4 fevralja 1992 g. N 51, Administracija
Moskovskoj oblasti ot 4 fevralja 1992 g. N 8 „O jedinom porjadke propiski i vypiski naselenija v Moskve i
Moskovskoj oblasti“. Dostupné z http://docs.cntd.ru/document/3700709 (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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děti, sourozence nebo například děti v pěstounské péči. Za nezvykle benevolentní je možné
označit zařazení důstojníků (nejen armádních, ale i těch spadajících pod rozličné síly
Ministerstva vnitra) ve výslužbě, osob propuštěných z výkonu trestu nebo třeba osob, které z
rozhodnutí soudů přišly o nárok na své dosavadní bydliště.
Na rozdíl od pravidel z roku 1964 nové nařízení neobsahovalo výčet osob, jejichž
žádost o povolení k propisce by měly orgány vnitra zamítat. Restriktivní strana dokumentu se
skrývala jinde: skoro každý bod týkající se osob způsobilých získat propisku obsahoval frázi,
která tím či oním způsobem podmiňovala udělení propisky jejím dřívějším vlastnictvím nebo
úzkou vazbou na jiné osoby, které již v Moskvě legálně žijí. Jinak řečeno, nařízení právně
zakotvovalo princip, kterého se moskevské úřady v praxi držely odjakživa – kdo není z
Moskvy, má smůlu. V podstatě jedinou alternativní šanci představovalo přihlášení do bydliště
blízkých příbuzných. Únorové nařízení bylo velmi přísné i pokud šlo o propisku na dobu
určitou. Studenti dostávali povolení k pobytu maximálně na dva roky, lidé přijíždějící do
Moskvy na návštěvu k příbuzným či známým, na dovolenou a na léčení pak pouze na 45 dní.
V jiných pasážích dokumentu je zase udělování propisky vázáno na písemný souhlas dalších
obyvatel domu, případně jeho části, na existenci dostatečně velké obytné plochy a podobně.
Kontroverznost nového nařízení přesto přese všechno spočívala spíše v celku než v
detailech. Moskevská vláda jím totiž znovu právně zakotvila přesně tu součást starého
systému, kterou v září předešlého roku výslovně zakázal Výbor ústavního dozoru, a která od
1. 1. 1992 ztratila na federální úrovni legální oporu, tedy povolovací princip. Z pohledu
federálního práva bylo úplně irelevantní, komu moskevské úřady povolovaly propisku a za
jakých konkrétních podmínek. Milice neměla komu co povolovat, její jedinou povinností bylo
žádosti o propisku, ať už trvalou nebo dočasnou, schvalovat.
Proč proti novému nařízení moskevské vlády nezakročilo federální centrum? Nemůže
být pochyb o tom, že pasivitu orgánů výkonné i soudní moci vůči svévolnému počínání
Popovovy a Lužkovovy administrativy v letech 1992-1993 do značné míry umožnila slabá,
téměř neexistující právně-institucionální základna. Ačkoliv Výbor ústavního dozoru apeloval
na vytvoření nového právního rámce registrace obyvatelstva už v září 1990 a znovu pak v
říjnu 1991, kdy odstranil podstatnou část rámce starého, zákonodárci v tomto směru přílišnou
aktivitu nevyvíjeli. Zákon „O právu občanů Ruské federace na svobodu pohybu, výběr místa
pobytu a bydliště na území Ruské federace,“ jenž definoval nový systém registrace, podepsal
prezident Boris Jelcin teprve v lednu 1993. Na schválení parlamentem ale zákon čekal dalších
šest měsíců a účinnosti nabyl teprve na začátku října (což, jak se nakonec ukázalo, bylo velmi
nešťastné načasování). I kdyby se tedy hypoteticky vzato moskevským nařízením z února
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1992 začal zabývat Ústavní soud, těžko jej mohl zpochybnit. V Ruské federaci zatím
neexistoval ani jednotný systém registrace obyvatel, ani ústavně garantované právo občanů na
svobodu výběru místa bydliště či pobytu. Jedinou referenční normu – je-li to vůbec možné za
normu pokládat – představovaly „Závěry“ Výboru ústavního dozoru, tedy v podstatě
deklarativní akt instituce, kterou beztak skoro nikdo nebral vážně ani v době jejího působení,
natož několik měsíců poté, co fakticky zanikla.
Legislativní vakuum samo o sobě ale nezájem federálního centra o Moskvu a její
nařízení nevysvětluje. Moskevská radnice pod vedením Jurije Lužkova nerušeně pokračovala
v nastaveném kurzu ještě dlouho poté, co zákon o svobodě pohybu, výběru místa pobytu a
bydliště nabyl účinnosti a poté, co sovětskou ústavu z roku 1978 konečně nahradila ústava
nová, mezi jinými právy garantující i svobodu pohybu. Ještě v listopadu 1993, měsíc před
ratifikací ústavy, Lužkov podepsal výnos (rasporjaženije) nazvaný „O zavedení zvláštního
režimu pobytu hlavním městě Ruské Federace Moskvě pro občany trvale žijící mimo hranice
Ruska.“509 Výnos se týkal pouze těch cizinců, jejichž domovské státy měly s Ruskem
bezvízový styk. V daný moment ale do této kategorie spadali občané všech členských zemí
Společenství nezávislých států.510 Vzhledem k poměrně masivním migračním přesunům na
postsovětském prostoru a speciálně na území Moskvy měl proto dokument velmi závažné
implikace.
Výnos zaváděl v Moskvě cosi na způsob samostatného vízového režimu. Všem
cizincům, kteří hodlali ve městě strávit více než čtyřiadvacet hodin, ukládal povinnost
registrace a uhrazení zvláštního poplatku za každý den pobytu. Povinnosti uhrazení poplatku
byli zbaveny pouze děti do 16 let, řádně zaregistrovaní uprchlíci a nucení přesídlenci, 511 staří
rodiče, a lidé přijíždějící do Moskvy na léčení. Za porušení nových pravidel výnos zaváděl
sankce sahající od varování přes udělení pokut až po deportaci.512 Výše denního poplatku byla
stanovena na deset procent aktuální minimální mzdy, pokuty mohly sahat od dvoj- do
padesátinásobku minimální mzdy. Kromě osob bez průkazu totožnosti výnos zakazoval
registrovat občany, kteří se nemohli prokázat písemným souhlasem všech plnoletých členů
rodiny pronajímatele bytu, v němž dotyční hodlali přebývat,513 a také občany, kteří v Moskvě

MOSKVA. Rasporjaženije mera ot 5 nojabrja 1993 g. N 637-RM „O vvedenii osobogo porjadka prebyvanija
v gorodě Moskve – stolice Rossijskoj federacii graždan, postojanno preživajuščich za predělami Rossii“.
Dostupné z http://docs.cntd.ru/document/3609465 (zkontrolováno 5. 12. 2017).
510
Dle ujednání v tzv. Biškekské dohodě z roku 1992.
511
Status uprchlíka (rusky bežence) se vztahoval na cizí státní příslušníky, status nuceného přesídlence –
vynuždennogo pereselence – v první řadě na osoby s ruským občanstvím.
512
podr. – Položenije, porjadok vydvorenija (vlakem, na místo trvalého bydliště/pobytu).
513
V komunálních bytech souhlas všech ostatních obyvatel.
509
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narušili zákon. Doba registrace mohla být opakovaně prodloužena, ale vždy maximálně o 45
dní. Celkové délka pobytu pak nesměla přesáhnout jeden rok.
Další podstatná úprava moskevského migračního režimu přišla v květnu následujícího
roku. Moskevská vláda se tehdy rozhodla spravit jeden zásadní defekt svého registračního
systému: občané Ruské federace trvale přihlášení v jiných regionech než v Moskvě a
Moskevské oblasti měli už od podzimu 1991 garantované právo na koupi moskevských
bytů.514 Podle nařízení z února 1992 ale v hlavním městě nemohli dostat propisku. Výsledkem
byl narůstající počet relativně movitých občanů, kteří v hlavním městě žili bez propisky, tedy
nelegálně. Lužkovova administrativa k této situaci přistoupila veskrze oportunisticky. Občané
žijící v legálně vlastněných bytech dostali možnost svůj pobyt legalizovat, ovšem jen za
speciální poplatek do městského rozpočtu. Radnice se tímto způsobem vrátila ke tři roky
starému experimentu s prodejem práva na propisku, pouze s tím rozdílem, že tentokrát
zájemci nemuseli o kýžené povolení soupeřit v aukcích. Stačilo převést pevně stanovenou
částku na účet města.
Nový poplatek rozhodně nebyl jen symbolický. Jeho přesná výše byla odstupňována
v závislosti na tom, do jaké kategorie spadal konkrétní plátce. Občané Ruské federace museli
za povolení uhradit sumu odpovídající pětisetnásobku minimální mzdy. Na konci roku 1994
se jednalo přibližně o 10 milionů rublů, od začátku roku 1995 pak v souvislosti se zvýšením
minimální mzdy o 27 milionů rublů. Sazba pro občany jiných států SNS byla nastavena na
dvojnásobek této částky. Občané z dalších zemí, stejně jako lidé bez občanství, měli podle
květnového nařízení zaplatit ekvivalent 2500 minimálních mezd. Později byl poplatek pro
cizince ze zemí mimo SNS „zaokrouhlen“ dokonce na desetinásobek částky, kterou měli platit
Rusové.515 V roce 1994 tak cizinci platili za povolení k propisce něco málo přes sto milionů a
od Nového roku zhruba 270 milionů rublů. Ve výjimečných případech mohli „novopečení
Moskvané“ zažádat o slevy. Oprávněnost každé takové žádosti pak posuzovala zvláštní
komise při Moskevské vládě.
Legalizaci občanů dlouhodobě žijících v hlavním městě bez trvalé propisky bylo jen
stěží možné označit za krok směrem k větší benevolenci nebo, jak se vyjádřily jedny
z moskevských novin, „civilizovanosti.“ Radnice se postarala o to, aby ze svého registračního
systému co nejvíce finančně profitovala, a zároveň nevpouštěla do města více lidí, než bylo
z jejího pohledu žádoucí. Získání povolení k propisce bylo i nadále vázané primárně na

„Soviet Union gives citizens right to move within nation“, in The Herald, 15. 10. 1991.
Pro představu: pět tisíc minimálních mezd se v letech 1995-96 rovnalo přibližně 70 tisícům dolarů. Z toho je
patrné, že poplatky za registraci byly mnohdy srovnatelné s cenou bytu.
514
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doložení dřívějšího legálního pobytu anebo možnosti bydlet u blízkých příbuzných.
Zpeněžením povolení k propisce v roce 1994 moskevské úřady pouze pootevřely jakýsi
„boční vchod“ pro ty občany, kteří byli schopni za vstup řádně zaplatit.516

4.1.5 Význam dobového kontextu: krize a institucionální paralýza
Na výše uvedených příkladech výnosů a nařízení regulujících pobyt v Moskvě z let
1993-1994 je jasně patrné, že Lužkovova administrativa nepřikládala federálním zákonům o
svobodě výběru místa bydliště prakticky žádnou váhu. Proč nová opatření nevyvolala žádnou
reakci federálního centra? Odpověď na tuto otázku je zřejmě potřeba hledat v dobovém
politicko-ekonomickém kontextu. V období od ledna 1992 až do října 1993 byly všechny tři
složky státní moci, od výkonné přes zákonodárnou až po soudní, přinejmenším zcela
zaměstnány, přesněji však spíše paralyzovány kombinací eskalující ústavní krize, konfliktu
mezi centrem a regiony a v neposlední řadě také katastrofální ekonomické situace. Přesně v
době, kdy Moskva zaváděla svůj nový registrační režim, tedy na začátku roku 1992, v Rusku
startovaly rozsáhlé ekonomické reformy. 2.1. byla provedena plošná deregulace cen.
Prezidentským dekretem z 29.ledna byl v Rusku plně liberalizován obchod. Ve stejný den
Boris Jelcin podepsal i přelomový dekret schvalující všechny klíčové právní akty upravující
pravidla privatizace. Jen do června přešlo do soukromých rukou okolo 10 tisíc státních a
municipálních objektů. Na tzv. malou privatizaci v srpnu plynně navázala privatizace
kupónová (vaučerová). Bezprostředním důsledkem radikálních tržních reforem provedených
metodou „šokové terapie” se stal v první řadě raketový růst inflace. V lednu 1992 vzrostly
spotřebitelské ceny meziměsíčně o 245%. Do května se podařilo srazit inflaci na 12%, ale
úspěšnost prvního pokusu o finanční stabilizaci neměla dlouhého trvání. Už v červnu inflace
znovu vylétla ke 20% a za celý rok 1992 dosáhla téměř 2500%. Pod 50%, tedy úroveň, která
podle mezinárodních zkušeností umožňuje hospodářství alespoň minimální růst, inflace
poprvé klesla teprve v roce 1996. Z celé řady dalších ekonomických problémů, které musela
vláda řešit hned v prvních měsících reforem, je potřeba jmenovat hlavně vysoký schodek
státního rozpočtu a extrémní vzájemné zadlužení největších ruských podniků.
Růst cen, propad výroby a razantní škrty ve státních výdajích (platy státních
zaměstnanců, důchody aj.) způsobily růst sociálního napětí a aktivizaci radikální politické
Aby nebyl systém jakýmkoliv způsobem obcházen nebo zneužíván, zpevnily navíc úřady nové nařízení
množstvím detailních byrokratických podmínek. Spolu s dokladem o uhrazení poplatku musel každý žadatel
předložit pasovým úředníkům více než desítku dalších dokladů a potvrzení. MOSKVA. Postanovlenije
pravitěľstva Moskvy ot 11.10.94 N 922 „O propiske (registracii) graždan pribyvajuščich na žiteľstvo v Moskvu
na žiluju ploščaď, prinadležajuščuju im na prave sobstvennosti“. Dostupné z http://base.garant.ru/10108708/
(zkontrolováno 5. 12. 2017).
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opozice. 23.2. došlo v centru Moskvy k násilnému střetu mezi silami OMON na jedné a
příznivci krajní levice a pravice na druhé straně. Událost někdy označovaná jako „krvavá
neděle” se stala spoušťovým momentem pro zformování „nesmiřitelné” pravo-levé opozice
vůči Jelcinově režimu a Gajdarovovým reformám. V říjnu téhož roku na této platformě
vznikla „Fronta národní spásy.”
Souběžně s ekonomickým propadem se na začátku roku 1992 vyhrocoval také
nebezpečný konflikt mezi centrem a regiony. Řešení autonomistických respektive
separatistických tendencí Tatarstánu, Baškortostánu, Sachy (Jakutije) a Čečenska, a v menší
míře i nároků dalších regionů, zabralo prezidentu Jelcinovi i dalším složkám státní moci
obrovskou spoustu času a energie. Většina regionů přistoupila na podmínky federální
smlouvy ještě do konce roku 1992. Otázku autonomie Tatarstánu se ale podařilo vyřešit
teprve začátkem února 1994, tedy dva měsíce po ratifikaci nové ústavy, a to jen za cenu
velkých ústupků tak citlivých oblastech jakými byly zisky z prodeje ropy či povinné vojenské
služby.517 Politický konflikt s Čečenskem trvající od podzimu 1991 naproti tomu neskončil
kompromisní dohodou, ale naprostým rozkolem, nepovedeným vojenským zásahem a válkou,
která se s tříletou přestávkou protáhla až do roku 2000.
Čečensko samozřejmě nebylo ani zdaleka jediným regionem, kde na začátku 90. let
zasahovaly ruské ozbrojené síly, a který zaměstnával jak diplomatické, tak i další politické
kapacity státu. Vůbec prvním násilný konflikt přímo na území Ruska vypukl v říjnu 1992
mezi Ingušskem a Severní Osetií. Už o pár měsíců dříve, od března do července, se ruská 14.
armáda účastnila mini-války, která vypukla mezi jednotkami Moldavské republiky a
separatistického Podněstří. V roce 1993 se Rusko diplomaticky i vojensky angažovalo při
řešení konfliktů v Gruzii (Jižní Osetie, Abcházie) a mezi lety 1992 a 1997 také občanské
války v Tádžikistánu.
Tržní reformy, z nich plynoucí makroekonomická krize, propad životní úrovně
obyvatelstva, masové protivládní demonstrace, hrozící rozpad federace a lokální ozbrojené
konflikty jak na území samotného Ruska, tak v jeho bezprostředním sousedství, to vše
absorbovalo od začátku roku 1992 podstatnou část mocenských kapacit nového státu. Pro
lepší porozumění tomu, proč prezident, parlament ani Ústavní soud dlouho nebyly schopné
účinně zasáhnout proti očividně protizákonnému a protiústavnímu počínání moskevské
radnice na poli regulování přistěhovalectví, je nicméně zapotřebí podtrhnout význam takzvané
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ústavní krize, tedy konfliktu mezi výkonnou a zákonodárnou mocí, jenž vyvrcholil
ostřelováním budovy parlamentu v říjnu 1993.
Ústavní krizi je bezpečně možné označit za ústřední vnitropolitické téma prvních dvou
let existence nezávislého Ruska. Vzhledem k tomu, že v sázce bylo přerozdělení klíčových
kompetencí mezi jednotlivými větvemi státní moci (a konec konců samotné přežití některých
z nich), je zcela logické, že krize odsouvala do pozadí všechny další problémy, kterými se
prezident a parlament zabývali, respektive kterými se zabývat měli. Ve stejné, ne-li větší míře
to platí i pro Ústavní soud. Jak ve své studii dokládá Carla L. Thorson, Ústavní soud pod
předsednictvím Valerije Zorkina se mocenského soupeření v letech 1991-1993 nejen aktivně
účastnil, ale postupně se ocitl přímo v jeho středu. Důvody, proč byl soud plně vtažen do
politického souboje mezi prezidentem a parlamentem, byly v zásadě dva. První příčinu je
podle autorky potřeba hledat ve snaze všech klíčových politických aktérů najít u soudu zastání
ve sporech týkajících se ústavních pravomocí: „Stará ruská ústava, ratifikovaná v roce 1978,
byla sice mnohokrát změněna, ale ne vždy zcela objasňovala, která z ústředních mocenských
institucí nového režimu má mít v dané situaci rozhodující pravomoc; nedefinovala ani řádné
administrativní procedury. Za těchto podmínek se stal názor Ústavního soudu velmi žádaným.
Rozhodnutí soudu mohlo nastavit nová pravidla vládnutí ve prospěch jedné ze složek státní
moci nebo jednoho z politiků. První dva roky fungování Zorkinova soudu ukazují, jak zásadní
roli může sehrát ústavní soud v politickém soupeření začátku demokratického přechodu.“
Druhá příčina zatažení Ústavního soudu do mocenského soupeření spočívala v jeho
ochotě se apely jednotlivých politických aktérů zabývat. Hlavní díl viny na tom nese osobně
Valerij Zorkin. Byl to totiž právě on, kdo z podaných stížností vybíral ty nejvíce politicky
kontroverzní. Jak uvádí Thorson, více než dvě třetiny stížností, které Ústavní soud přijal v
letech 1991-1993 k projednání, byly podány jednou z ústředních mocenských institucí,
politikem nebo skupinou politiků, zpochybňujícími jednání některé z dalších, konkurenčních
institucí. Stížnosti ze strany občanů nebo společenských organizací tvořily v inkriminované
době méně než čtvrtinu stížností, kterými se Zorkinův soud zabýval.518
Už jen tím, že se bez váhání rozhodl akceptovat roli arbitra v politických sporech,
Zorkin v podstatě znemožnil, aby si jeho soud zachoval potřebnou neutralitu. V situaci, kdy
vztahy mezi jednotlivými větvemi státní moci a pravomoci konkrétních ústavních činitelů
popisoval tak nejasný dokument, jakým byla zastaralá a nesčetněkrát doplňovaná ústava z

Právě z této kategorie je taky naprostá většina – 73 ze 78 – stížností, které soud zamítl. Thorson, Carla.
Politics, Judicial Review, and the Russian Constitutional Court. Palgrave Macmillan, 2012, 77.
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roku 1978, to zkrátka nebylo reálné.519 Zorkin se ale ani nesnažil zachovat byť jen zdání
neutrality. Čím více se vyhrocoval konflikt mezi Jelcinem a Kongresem lidových zástupců,
tím jasněji se Zorkin stavěl na stranu prezidentových odpůrců. V březnu 1993, krátce poté, co
se Jelcin pokusil navzdory parlamentu prodloužit platnost svých mimořádných pravomocí,
přidal se Zorkin na stranu předsedy Kongresu Ruslana Chasbulatova a podpořil jím navržené
hlasování o impeachmentu.520 Rozhodující - a jak se mělo ukázat fatální – příklon soudců
Ústavního soudu na stranu parlamentu pak přišel o šest měsíců později, kdy se Jelcin rozhodl
Nejvyšší sovět rozpustit pomocí dekretu. 17. října, tedy necelé dva týdny po násilném
potlačení odporu ze strany konzervativních poslanců, Jelcin vydal dekret, kterým Ústavní
soud až do schválení nového základního zákona suspendoval.
Pozastavení činnosti Ústavního soudu se nakonec protáhlo bezmála na rok a půl.
Tribunál sice po celé období de iure nadále existoval, ale kvůli průtahům se jmenováním
nových členů (jejichž počet byl zvýšen ze 13 na 19) byl de facto paralyzován. Reálně začal
znovu fungovat až v únoru 1995. Teprve v novém složení, pod vedením nového předsedy
(Vladimir Tumanov) a především podle nově vymezených pravomocí byl Ústavní soud
schopen plnit funkce, které mu teoreticky přísluší v jakémkoliv demokratickém systému.
Zorkinův soud tyto funkce plnit nedokázal. Od svého vzniku v roce 1991 až do suspendování
v říjnu 1993 věnoval podstatnou část svých kapacit politickému soupeření a obecně politicky
silně kontroverzním otázkám. Problematiku lidských a občanských práv naproti tomu téměř
ignoroval. I kdyby se tedy některá z ústředních politických institucí státu rozhodla soudně
zpochybnit podobné jednání jakým byla diskriminační omezení pohybu v Moskvě, neměla
prakticky žádnou šanci na úspěch. Od konce roku roku 1991 do října 1993 by se Ústavní soud
takovou stížností zřejmě vůbec nezabýval, protože byl zcela zaneprázdněn politickými,
respektive zpolitizovanými případy. V říjnu 1993 sice vstoupil v platnost zákon o svobodě
pohybu, s nímž byla moskevská registrační pravidla v jednoznačném rozporu, ale pro změnu
už neexistoval soud, který by to jasně stanovil. O dva měsíce později byla schválena nová
Ústava, ale protože stále nezačal fungovat Ústavní soud, závisel její výklad stále primárně na
výkonné moci, konkrétně na prezidentovi.
Sečteno a podtrženo, Ústavní soud mohl moskevský imigrační režim zpochybnit
teprve od roku 1995. Vhodné podmínky pro to nepochybně nastaly – nový soud od začátku
věnoval problematice lidských a občanských práv nepoměrně více pozornosti, než jeho
předchůdce. Otázkou zůstávalo jak rychle se na téma registrace obyvatel zaměří, jak dlouho
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bude trvat, než v této záležitosti vynese nějaký verdikt, a v neposlední řadě, jaké bude mít
takový verdikt důsledky.

4.1.6 Aktivizace Ústavního soudu
V prvních dvou ohledech si Ústavní soud počínal s až překvapivou přímočarostí.
Pokračující existenci propisky, respektive povolovacího charakteru registrace místa pobytu, se
mu podařilo podkopat poměrně rychle, od dubna 1995 do února 1998. Zásadní roli zde
sehrály především tři konkrétní rozhodnutí. První „epochální“ verdikt (jak se vyjádřil list
Kommersant) padl v dubnu 1995. Ústavní soud posuzoval stížnost občanky L. N. Sitalovové,
která se týkala jejího práva na získání bydliště v Moskvě a údajné porušení tohoto práva ze
strany moskevských úřadů. Celý spor vyplýval z následujícího: Sitalovová už několik let v
hlavním městě bydlela, a to v bytě svého partnera, jistého V. N. Kaděrkina. Oficiálně byla
nicméně registrována v jiném regionu spolu se svou dcerou a zetěm. Poté, kdy zemřeli
Kaděrkinovi rodiče, rozhodla se své oficiální místo bydliště změnit a zažádala o
přeregistrování do bytu Kaděrkina. Orgány moskevské milice však její žádost zamítly.
Sitalovová se proto obrátila na soudy. Narimanovský rajónní lidový soud Astrachaňské
oblasti sice její žalobu uznal, ale soudní kolegium Astrachaňského oblastního soudu pro
občanské záležitosti vzápětí verdikt zrušilo. Podle vyjádření kolegia by registrace Sitalovové
v Moskvě byla v rozporu s pravidly o propisce, uvedenými v článku 54 bytového zákoníku
RSFSR. Aby měla nárok na registraci v novém bydlišti, musela by Sitalovová podle této
normy patřit mezi Kaděrkinovy blízké příbuzné.
Podle stěžovatelky byl verdikt kolegia protiústavní. Článek 40 Ústavy RF totiž
garantuje každému občanovi právo na bydliště a říká, že nikomu nemůže být toto právo
svévolně odejmuto. Kolegium se ovšem ve svém zdůvodnění opřelo o právní normu, která je
s tímto článkem v přímém rozporu. V první části zmíněného článku 54 stojí, že k registraci
občana v novém místě bydliště dochází „podle ustanoveného pořádku.“ Problém je v tom, že
tato formulace je příliš vágní a ponechává legislativním i exekutivním orgánům příslušného
subjektu federace značný prostor pro svévolné rozhodování. Není určeno ani to, jaký
konkrétní orgán o registraci rozhoduje, ani jakým právním aktem se tak děje. Dochází tím
nejen k narušení článku 40, ale i článku 55 Ústavy, který výrazně omezuje možnosti omezení
ústavních práv občana federálními zákony. Kromě toho je porušena i rovnost občanů před
zákonem a soudy, zaručovaná ústavním článkem 19.
Ústavní soud ve svém rozhodnutí sice zdůraznil, že jeho cílem není posuzovat
ústavnost či protiústavnost normativních aktů o propisce (což byla z právního hlediska dávno
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uzavřená záležitost), ale co bylo mnohem důležitější, projednávanou stížnost označil za
opodstatněnou. „Z Ústavy Ruské federace a ze zákona „O právu občanů RF na svobodu
pohybu (...)“ plyne, že registrace, zaměňující institut propisky, anebo její absence, nemohou
sloužit jako podklad pro omezení či podmínka pro realizaci práv a svobod občanů, včetně
práva na bydliště,“ uvádí se v rozhodnutí soudu. Výše uvedená nejasná formulace z bytového
zákoníku o „ustanoveném pořádku“ byla ale podle soudu v praxi standartně uplatňována v
souladu s pravidly o propisce, a tedy protiústavně. Přesně k tomu došlo i v případě občanky
Sitalovové. Posuzování nároku občana na registraci místa bydliště podle „ustanoveného
pořádku“ nakonec soud shledal v rozporu hned s pěti články federální Ústavy.521
Druhé z přelomových rozhodnutí Ústavního soudu následovalo s odstupem jednoho
roku. 4. dubna 1996 soud vyhověl stížnosti, jejímž autorem byl Jurij Spiridonov, tehdejší
hlava republiky Komi. Současně vydal soud rozhodnutí také ve věci individuálních žalob
novinářky Veroniky Kucyllo a důchodce Romana Klebanova. Soud označil jako protiústavní
skupinu právních norem, s jejichž pomocí některé z ruských regionů (jmenovitě Moskva,
Moskevská oblast, Stavropolský kraj, Voroněžská oblast a město Voroněž) udělovaly
registraci jen těm občanům, kteří předtím uhradili požadovaný poplatek. V případě Moskvy se
jednalo o „zákon“ ze 14. září 1994 s právnicky brilantně konstruovaným názvem „O poplatku
na kompenzaci nákladů městského rozpočtu na rozvoj infrastruktury města a zajištění
sociálně-bytových služeb pro občany, přijíždějících za bydlištěm do města Moskvy.“
Nárok regionů na zavádění vlastních daní a poplatků soud v principu nezpochybnil.
Zdůraznil však, že tyto daně a poplatky můžou být stanoveny výhradně v mezích, které určuje
Ústava, přičemž nesmí dojít k porušení základních práv a svobod občanů. Poplatky Moskvy a
dalších projednávaných regionů vybírané v souvislosti s registrací z těchto mezí flagrantně
vybočovaly. Kromě toho, že nebyly zavedeny zákonem, jak požaduje Ústava, ale nižšími
právními normami, byly mimořádně vysoké (soud připomněl, že v případě Moskvy se jednalo
nejčastěji o pětisetnásobek minimální mzdy) a ve výsledku tak představovaly zásadní
překážku pro registraci místa bydliště. Registrace ve jmenovaných regionech tím pádem
ztrácela zákonem předepsaný oznamovací charakter a stávala se závislou na povolení místních
úřadů. Soud došel ke zcela jasnému závěru, že poplatky za registraci, reálně fungující jako

RUSKÁ FEDERACE. Konstitucionnyj sud RF, Postanovlenije ot 25 aprelja 1995 g. N 3-P „Po dělu o
proverke konstitucionnosti častej pervoj i vtoroj stati 54 Žiliščnogo kodeksa RSFSR v svjazi s žaloboj graždanki
L. N. Sitalovoj“. Dostupné z https://moskv.ru/laws/fulltext/show/id/1489/ (zkontrolováno 5. 12. 2017).
521

175

podmínka registrace, mají za následek porušení práva občanů na svobodný výběr bydliště,
garantovaného zákonem z června 1993.522
Reakci moskevských úřadů na obě rozhodnutí Ústavního soudu lze stručně popsat
jako „zdráhavé dodržování.“ Lužkovova radnice nemohla verdiktům přímo odporovat nebo je
bezostyšně ignorovat, ale zvolila taktiku, která tomu nebyla příliš vzdálena: počínaje dubnem
1995 vsadila v otázce registrace na zdržování, co možná nejmenší ústupky a periodicky se
opakující „testování“ soudů novými a novými nařízeními a právními kličkami. Výsledkem
této snahy bylo, že se rozhodnutí Ústavního soudu promítla do praktické roviny buď
minimálně, anebo výrazně, ovšem se značným časovým odstupem. Verdikt z dubna 1995 o
nepřípustnosti registrace jakožto podmínky pro získání bydliště se nakonec ukázal jako
„epochální“ pouze na papíře. Rozhodnutí o protiústavním charakteru poplatků vybíraných za
registraci bylo sice implementováno poměrně úspěšně, ale teprve po překonání lítého odporu
moskevské radnice.
Taktiku Lužkovovy administrativy v boji o registraci výstižně popsala novinářka
Ženja Sněžkina. „Odolná imunita“ moskevských úřadů vůči rozhodnutím soudů spočívala
podle jejích slov v následujícím: „[P]ravidla registrace se měnila ještě předtím, než se
rozhodnutí stala pravomocnými, přičemž se měnila formálně, stačilo změnit číslování bodů
anebo na některých místech dokumentu přeházet pár odstavců, aniž by se měnila podstata. Po
takovéto úpravě se pravidla z právního hlediska pokládala za nová a proces zpochybňování
pravidel registrace bylo možné začít znovu.“523
Další součást taktiky spočívala v cíleném využívání slabé informovanosti občanů.
Radnice brzy poznala, že čím méně bude na verdikty soudů reagovat, tím menší část
veřejnosti se o nich dozví (rozhodnutí a nařízení bývala zpravidla publikována ve vládním
listu Rossijskaja gazeta, ale ostatní, sledovanější, zvláště bulvární média, o nich informovala
minimálně). Řada zájemců o přeregistrování tak zaplatila úřadům bez jakéhokoliv odporu
tisíce dolarů, aniž by tušila, že jde o nezákonnou praxi. V případě, že zájem o registraci
oznamoval výjimečně uvědomělý občan, využívala radnice známého pravidla, že jakýkoliv
státní dokument se stává dokumentem závazným pro úředníky teprve tehdy, když jejich
nadřízený vydá odpovídající nařízení. Úředník konfrontovaný s asertivním občanem tak mohl
RUSKÁ FEDERACE. Konstitucionnyj sud RF, Postanovlenije ot 4 aprelja 1996 g. N 9-P „Po dělu o
proverke konstitucionnosti rjada normativnych aktov goroda Moskvy i Moskovskoj oblasti, Stavropoľskogo
kraja, Voronežskoj oblasti i goroda Voroneža, reglementirujuščich porjadok registracii graždan, pribyvajuščich
na postojannoje žiteľstvo v nazvannyje regiony“. Dostupné z
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10033/ (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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svým způsobem oprávněně poukázat na to, že i když možná rozhodnutí jakéhosi Ústavního
soudu existuje, a i když možná bylo publikováno v tisku, on sám nedostal v tomto smyslu
žádnou instrukci od nadřízených, a tudíž se bude řídit podle dosavadních norem. Úkol
nejvyšších nadřízených - jako byl například moskevský starosta - spočíval v tom,
neinformovat a neinstruovat své podřízené tak dlouho, jak to jen půjde.524
V otázce poplatků za registraci postupovala radnice způsobem „jeden krok vzad, jeden
krok vpřed.“ Již měsíc poté, co bylo publikováno rozhodnutí ÚS, Lužkov zvláštním nařízením
zrušil všechny normy týkající se registrace, které soud označil za protiústavní. Ve skutečnosti
ale patrně už v této době radnice chystala protiopatření. Se svými záměry se přitom nijak
netajila. Sergej Doncov, ředitel státně-právního oddělení moskevské radnice, řekl ještě v
průběhu soudního projednávání přítomným novinářům, že pokud Ústavní soud skutečně
poplatky zruší, Moskva zavede nové. „Koneckonců,“ prohlásil Doncov, „soudy obecné
jurisdikce se budou řídit platnými moskevskými zákony, a ne rozhodnutími ruského
Ústavního soudu.“525
Podobným způsobem reagovaly na rozhodnutí Ústavního soudu i další dotčené
regiony - a místo slov rovnou přistoupily k činům. Parlament Moskevské oblasti tak již v létě
1996 schválil zákon „O poplatku na kompenzaci výdajů rozpočtu Moskevské oblasti na
infrastrukturu [...],“526 jenž nařizoval zájemcům o registraci zaplatit namísto dřívějšího
pětisetnásobku „pouhý“ třísetnásobek minimální mzdy. Ústavní soud nechal i tento zákon
zrušit, ovšem až s odstupem jednoho roku. Lužkov měl v roce 1996 v úmyslu postupovat
stejně jako jeho kolegové z oblasti. Plány mu ale křížila jednak městská duma, která odmítala
příslušný zákon schválit, a jednak předseda Ústavního soudu Tumanov, který dokonce v jeden
moment zaslal Lužkovovi rozzlobený dopis, doplněný o svazek korespondence od občanů,
kteří o registraci v hlavním městě požádali již po verdiktu soudu, ale přesto dostali zamítavé
stanovisko. Jak k celé epizodě poznamenal týdeník Kommersant-Vlasť, nebýt Tumanovovy
ješitnosti, „propiskový separatismus“ Moskvy mohl nerušeně pokračovat.527
Ve skutečnosti pokračoval, pouze po krátkém oddechovém čase. Jestliže v letech
1996-97 Lužkovova radnice rozhodnutí Ústavního soudu sice neochotně, ale přeci jen
„Udar po mestu žiteľstva“, in Kommersant-Vlasť, 17. 2. 1998.
Maksim Žukov, „Kucyllo i jejo propiska“, in Kommersant, 13. 3. 1996.
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respektovala,528 v roce 1998, kdy se již mohla opřít o podporu nového zastupitelstva, vytáhla
do boje se soudci nanovo. Na březnovém zasedání své vlády Lužkov prohlásil, že v hlavním
městě znovu zavádí poplatek za registraci. Jedině s jeho pomocí prý radnice dokáže pokrýt
vysoké rozpočtové výdaje v sociální sféře. Takové vysvětlení ale mohlo stěží obstát: město
právě v této době disponovalo větší volnou kapacitou bytů než kdykoli předtím a spíše než
nedostatkem prostředků na sociální potřeby trpělo nedostatkem nových zájemců o bydlení.
Prezentace poplatku za registraci jakožto „anděla strážného moskevských důchodců“ nebyla
ze strany radnice ničím jiným, než populistickou zástěrkou a další variací na ohrané téma
„Moskvu neotevřeme a peníze vystačí.“529 Pravý důvod pro znovuzavedení plateb byl
mnohem prozaičtější – právě v této době pro to zkrátka nastaly příhodné politické podmínky.
Kromě městské dumy Lužkov silně spoléhal také na „nebeský“ patronát prezidenta Jelcina.530
Tentokrát Lužkovovi jeho kalkulace vyšla. Zájemci o získání trvalého bydliště
v Moskvě – i kdyby se chtěli registrovat ve svém vlastním bytě – museli nejdřív na účet města
převést částku odpovídající několika stovkám minimální mzdy. Pravdou je, že existovaly dvě
alternativy. První z nich bylo obrátit se na soudy. Touto cestou se ale vydal jen zlomek nově
příchozích. Šance na dosažení spravedlnosti skrze soudy byla sice solidní (alespoň pokud se
případ dostal k některému ze soudů vyšší instance), ale jako jednodušší se jevilo zařídit si
registraci neoficiálně, za pomoci specializované agentury. Nabídka podobných služeb byla
velmi pestrá. Znovuzavedení poplatků za registraci vedlo v Moskvě ke vzniku svébytného
průmyslu – soustavy pololegálních agentur či zprostředkovatelských firem, které za patřičnou
kompenzaci (typicky v řádech stovek dolarů) připravily svým klientům nezbytné podklady,
získaly všechna úřední potvrzení, opatřily do pasu falešná razítka, sehnaly byt nebo prostě jen
zajistily urychlení všech byrokratických procedur.531
Z taktického vítězství se nicméně Lužkov neradoval dlouho. Stanovisko soudů (kromě
Ústavního brojil proti Moskvě a dalším „separatistickým“ regionům také Nejvyšší soud RF)
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sebe představovaly povinné platby nájemného pro všechny (sic!) dočasné obyvatele moskevských bytů, a to i v
případech, kdy lidé bydleli např. u svých známých či příbuzných (podrobněji viz níže). Podle některých odhadů
tak například zájemce o pobyt v Moskvě na měsíc a půl za všechny administrativní poplatky utratil v přepočtu
asi 60 dolarů. V případě, že neměl všechny náležitosti v pořádku a chytla jej milice, hrozila mu pokuta až 75
dolarů. Shakirov, Mumin, „Moscow's Strict Regime“, in The Moscow Times, 11. 10. 1997.
529
Voronin, Dmitrij, „Plata za registratsiyu spaset moskovskikh pensionerov“, in Kommersant, 11. 3. 1998.
530
Tamtéž. Je také více než pravděpodobné, že odhodlanost Lužkova trvat na svém a otevřeně konfrontovat
federální soudy přímo souvisela s jeho prezidentskými ambicemi. Ty byly nejsilnější právě v letech 1997-99.
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Viz např. „Propisnaja istina“, in Izvestija, 27. 2. 2002; „Sbor za propisku otmenjat“, in Vedomosti, 9. 12.
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nakonec přeci jen převážilo a Lužkov byl nucen kapitulovat - na začátku prosince 2000
předložil městské dumě návrh zákona, kterým byly prohibičně vysoké poplatky definitivně
zrušeny. Nově registrovaní obyvatelé Moskvy museli od tohoto momentu uhradit pouze státní
poplatek ve výši jednoho procenta minimální mzdy (zhruba 80 rublů). Místní úřady měly
kromě toho zákonem stanovený nárok na vybírání vlastního poplatku, odpovídajícímu třem
procentům minimální mzdy za dvanáct měsíců (v případě Moskvy se jednalo o relativně
zanedbatelnou částku asi 30 rublů).532 Federální soudy, respektive státní struktury v širším
smyslu tak nakonec dokázaly Lužkovův „propiskový separatismus“ potlačit (alespoň pokud
šlo o zpoplatnění registrace), ovšem trvalo jim to více než pět let.
Ještě než dozněl spor o poplatky, vynesl Ústavní soud ve věci registrace svůj třetí
zásadní verdikt. V únoru 1998 s definitivní platností rozhodl o tom, že registrace místa
bydliště či pobytu v jakémkoliv ze subjektů federace nemůže mít povolovací charakter a smí
sloužit výhradně jako nástroj evidence obyvatel. Předmětem sporu bylo nařízení federální
vlády z července 1995,533 které fakticky vymezovalo rámec pro tvorbu registračních pravidel
a procedur v jednotlivých ruských regionech. Svého času byla do tohoto nařízení vkládána
velká očekávání: předpokládalo se, že jím bude v Rusku jednou provždy zrušena nenáviděná
propiska. K velkému zklamání (především na straně lidskoprávních organizací) mělo však
nařízení za následek pouhou změnu terminologie. Namísto propisky operovalo s pojmy
„registrace místa bydliště“ (pro trvalé usazení) a „registrace místa pobytu“ (pro přechodný
pobyt). Restriktivní podstatu propisky nařízení neměnilo, a to i přesto, že se v preambuli
výslovně opíralo o Ústavu RF a zákon o svobodě pohybu a stěhování z roku 1993.534
Soud došel k závěru, že ačkoli právo na svobodu občanů není absolutní, smí být
omezeno pouze za mimořádných okolností (pohraniční pásmo, zavřená města - ZATO, místa
přírodních katastrof, území kde byl vyhlášen výjimečný stav apod.) a výhradně federálním
zákonem. Omezování svobody pohybu či výběru místa bydliště na základě vlastních kritérií a
prostřednictvím vlastních podzákonných norem označil soud za protiústavní. Federální vláda
podle jeho mínění vyšla při schvalování projednávaného zákona mimo hranice, které jí Ústava

„Sbor za propisku otmenjat“.
RUSKÁ FEDERACE. Postanovlenije pravitěľstva RF ot 17.07.1995 N 713 „Ob utveržděnii pravil registracii
i snjatija graždan Rossijskoj federacii s registracionnogo učeta po mestu prebyvanija i po mestu žiteľstva v
predělach Rossijskoj federacii.“ Dostupné z
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7271/f1a24baee8b161dc4b1ce29715c9f6468a6597a6/
(zkontrolováno 5. 12. 2017).
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Podzakonnyje akty federaľnych i mestnych vlastej, opreděljajuščije položenije bežencev i vynužděnnych
pereselencev. Pravozaščitnyj centr Memorial [online]. Dostupné z http://www.memo.ru/hr/refugees/doklad97/Chapter5.htm (zkontrolováno 5. 12. 2017); Srov. též Semjonov, Vladimir, „Graždaně vtorogo sorta“, in
Nězavisimaja gazeta, 26. 1. 2001.
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vymezuje. Regionální ani místní úřady nemají právo určovat, po jaké době musí občan s
registrací místa pobytu danou lokalitu opustit - to je v souladu s Ústavou věc jeho vlastního
rozhodnutí. Stejně tak nemají právo prověřovat, jestli jsou jeho doklady, potvrzení nebo další
dokumenty pravé, získané v souladu s předpisy a podobně. Tím by podle soudu nepřípusně
zasahovaly do právních sfér, do kterých jim přísně vzato nic není (občanské, rodinné, bytové
právo).
Týdeník Kommersant-Vlast interpretoval verdikt ÚS zcela jednoznačně. Marat Baglaj,
stávající předseda soudu, podle listu „dokončil to, co načal Vladimir Tumanov. (...) 2. února
definitivně dorazil instituci propisky.“
Vladimir Jaroslavcev, ústavní soudce a jeden z autorů verdiktu, označil v komentáři
pro tentýž list propisku sovětského střihu za instituci nejen přežilou, ale hlavně veskrze
škodlivou: „Migrační proudy v našem státě žádné bariéry místních vlád nezastaví. Taková je
realita. Pokoušet se o to znamená ještě více komplikovat už tak složitou situaci v zemi. I sám
Jurij Lužkov zmínil, že v Moskvě žijí stovky tisíc lidí bez registrace. Co bude špatného na
tom, když tam budou žít zákonně? Kterýkoli lídr subjektu federace pak bude mít právo říct:
zvýšil se počet obyvatel - a požádat o dodatečné prostředky z rozpočtu na zdravotnictví,
školství a tak dále. Registraci je nutné spatřovat jako blaho!“
„Tím, že jsme před migračními procesy zavírali oči,“ pokračoval Jaroslavcev, „jsme
produkovali zločince. Já sám, se svou téměř dvacetiletou zkušeností okresního soudce, a poté
i soudce městského soudu, vím, že právě takováto pravidla propisky dělaly z normálních lidí a
občanů dodržujících zákony, opravdové zločince.“ Zároveň Jaroslavcev vyjářil optimismus
ohledně dalšího vývoje: „Naše nařízení se jednoznačně stane přelomovým momentem.
Chápeme, že regionální lídři naše rozhodnutí nepřivítají s nadšením. Ale s Ústavním soudem
si nikdo zahrávat nebude. Postupně budeme angažovat příslušné sféry zákonodárné i výkonné
moci a celou věc budeme řešit komplexně. Zajistíme, aby byly Ústava i federální zákony
dodržovány. Máme oddělení pro dohled nad plněním rozhodnutí ÚS, které bude další vývoj
sledovat.“535
Předpoklad, že regionální vlády „nepřivítají rozhodnutí soudu s nadšením“, povrdily
už jen reakce, které redaktoři týdeníku zaznamenali bezprostředně po verdiktu. Gubernátor
Krasnodarského kraje Nikolaj Kondratěnko s poukazem na složitou migrační a etnickosociální situaci ve svém regionu prohlásil, že „zrušit propisku a otevřít Kubáň pro migraci
znamená vyhodit do vzduchu ne jen jedno území, ale celý Severní Kavkaz.“ A dále
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pokračoval: „Jako gubernátor to nemůžu dovolit. Dokud platí dohoda o rozdělení pravomocí s
federálním centrem, budeme se řídit situací v regionu a ne podle nějakých uměle vytvořených
koncepcí - při veškeré mé úctě k Ústavnímu soudu. Není to otázka barvy ideologie, je to
otázka zdravého rozumu. K Severnímu Kavkazu se musí přistupovat obezřetně.“ Boris
Duchan, zástupce gubernátora Nižegorodské oblasti, označil propisku za „regulátor migrace
obyvatelstva“ a vyjádřil přesvědčení, že rozhodnutí ÚS „vyostří bytové problémy, vnese
zmatek do evidence [obyvatel]“ a vůbec „způsobí řadu problémů, které byly dříve regulovány
zákony.“ Oslovení představitelé regionálních pasových orgánů se omezili na strohé
konstatování, že si počkají na příslušné instrukce od svých nadřízených. Z řady tak vystoupil
jen gubernátor Omské oblasti Leonid Poležajev. „Dost už bylo nevolnictví!“, citoval jeho
slova list. Rozhodnutí Ústavního soudu prý „schvaluje“ a postará se o jeho plnění v praxi.536

4.1.7 „Propiska tak jako tak bude!“
Jurij Lužkov se svou první veřejnou reakcí čekal bezmála půldruhého měsíce, ovšem o
to větší rozruch poté vyvolal. 11. března prostřednictvím televizního kanálu „TV-Tsentr“537
prohlásil, že „propiska v Moskvě tak jako tak bude!“
Soudcům ÚS trvalo celých čtyřiadvacet hodin, než na výrok Lužkova odpověděli nebo
- jak se vyjádřil list Kommersant - než se probrali z šoku. Jejich odpověď byla nicméně zcela
jednoznačná. „[J]e potřeba varovat Lužkova, stejně jako vedoucí představitele dalších
regionů: žádná zavřená města nebudou!“, nechal se slyšet soudce Vladimir Jaroslavcev. Dále
prohlásil, že „jestli se s námi starosta Moskvy pustí do konfrontace, budeme konat. Použijeme
pro to všechna zákonná opatření a všechny způsoby, které slouží pro dodržování ústavních
principů.“ List ve svém komentáři poznamenal, že ačkoli reakce soudu Lužkova nepochybně
nezastaví, má potenciál zviklat alespoň Borise Jelcina, na jehož podporu moskevský starosta
spoléhal. Prezident by se podle deníku mohl chtít vyvarovat podpory Lužkova, pokud by to
obnášelo porušení Ústavy.538
První část této předpovědi se vyplnila beze zbytku. Již krátce po rozhodnutí ÚS začala
Lužkovova radnice pracovat na nových pravidlech registrace. Nové nařízení,539 nakonec
schválené s jistým zpožděním v březnu 1999, bylo jen stěží možné označit za krok směrem k

„Propiska - mať porjadka“, in Kommersant-Vlasť, 17. 2. 1998.
Majoritním vlastníkem kanálu, který vznikl v lednu 1997, byla moskevská radnice. Podle některých
komentátorů tak Lužkovovi sloužil jako osobní „hlásná trouba“ a prostředek pro politické zviditelnění před
očekávaným odchodem Borise Jelcina z postu prezidenta. Viz např. „8 veščej, kotoryje ujdut vmestě s
Lužkovym“, in Forbes.ru, dostupné na http://m.forbes.ru/article.php?id=56933 (zkontrolováno 5. 12. 2017).
538
„Juriju Lužkovu ukazali jego mesto“, in Kommersant, 12. 3. 1998.
539
Jeho platnost se vztahovala jak na Moskvu, tak na Moskevskou oblast.
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liberalizaci. Největší změny se týkaly sice důležitých, ale rozhodně ne klíčových bodů
předchozí, soudem zpochybněné verze dokumentu (jmenovitě se jednalo o články 10 a 12
starých pravidel, jež upravovaly registraci příslušníků ozbrojených sil, respektive
odpovědnost občanů, poskytujících ubytování osobám bez registrace).540 Pokud tedy někdo
pochyboval o Lužkovových záměrech a odhodlanosti vzdorovat ÚS i po jeho protiofenzívě v
otázce poplatků, nová pravidla registrace ho vyvedla z omylu. Lužkov byl pevně rozhodnut
pokračovat v ústupových bojích se soudy. Jeho taktika přitom zůstávala v zásadě neměnná:
zdržování, výhradně kosmetické úpravy sporné legislativy a udržování celého konfliktu v
„bezpečné“, čistě právní rovině, mimo implementující orgány.
Soudní spory občanů s pasovými orgány Moskvy tak pokračovaly ještě řadu let, pouze
s tím rozdílem, že se jimi nezabýval soud Ústavní. Mimo rámec zmíněných tří přelomových
verdiktů ÚS z let 1995-98 stojí bezpochyby za zmínku ještě případ Andreje Inozemceva.
Inozemcev, trvale registrovaný v Lipecké oblasti, zažádal v dubnu 1998 o pětiletou registraci
v moskevském rajónu Zjuzino. Místní oddělení vnitřních záležitostí (OVD) však jeho žádost
zamítlo, přičemž se odvolalo na registrační pravidla schválená federální vládou v roce 1995 jinými slovy přesně na ta pravidla, která pouze o dva měsíce dříve Ústavní soud fakticky
smetl ze stolu. Poté, co se Inozemcev rozhodl za svá práva bojovat, nastal poněkud absurdní
(s ohledem na jednoznačnost verdiktu ÚS) soudní kolotoč, do něhož se postupně zapojily
soudy okresní, městský (Mosgorsud) a nakonec Nejvyšší. Ústředním předmětem sporu byla
délka pobytu. OVD totiž odmítlo Inozemcevovi udělit registraci na dobu delší než šest
měsíců. Nejednalo se o nic jiného než o důsledek nejnovějšího „vynálezu“ Lužkovovy
radnice, a totiž podmínění časově neomezené registrace uzavřením nájemní smlouvy. Soudy
nižší instance, o jejichž podporu se Lužkov opíral, tak Inozemcevovi sdělily, že pokud si
nevezme za manželku řádně registrovanou Moskvanku, anebo nepodepíše nájemní smlouvu,
smí se registrovat jen na půl roku.541
Tečku za případem udělal až Nejvyšší soud, když příslušné instrukce MVD označil za
nezákonné.542 Inozemcevův případ mimo jiné znovu demonstroval, že pokud se občané
rozhodnou nesmířit se zamítavým stanoviskem moskevských úřadů a dosáhnout spravedlnosti
MOSKVA A MOSKEVSKÁ OBLAST. Pravitěľstvo Moskvy i Pravitěľstvo Moskovskoj oblasti.
Postanovlenije ot 30 marta 1999 g. N 241-28 „Ob utveržděnii pravil registracii i snjatija graždan Rossijskoj
federacii s registracionnogo učeta po mestu prebyvanija i po mestu žitěľstva v Moskve i Moskovskoj oblasti“.
Dostupné z http://www.moepravo.com/content/content-cat-1/content-12.html (zkontrolováno 5. 12. 2017);
Achundov, Sejfali, „Moskovskim vlastjam nužna propiska“, in Russkij telegraf, 22. 7. 1998.
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soudní cestou, mají relativně velmi vysokou šanci na úspěch. Nezbytnou podmínkou ale bylo
dotáhnout spor k některému ze soudů vyšší instance, na něž Lužkovův úřad nedosáhl.543
Druhým problémem, na který pár let po Inozemcevově případu (kdy byla celková situace
evidentně stále stejná) upozornil jeden z předních specialistů na problematiku propisky a
registrace, právník Moskevské helsinské skupiny David Gorelišvili, zůstávala izolovanost
jednotlivých případů - obránci lidských práv podle Gorelišviliho sice poměrně snadno
obdobné spory u soudů vyhrávali,544 ale bohužel šlo o individuální případy bez širších
konsekvencí.545
Přestože legislativní válka o registraci pokračovala ještě dlouho, nikdy již nedosáhla
takového zájmu médií a takového ohlasu veřejnosti jako v letech 1995-98. V žádném případě
to neznamená, že by Lužkovova radnice přestala usilovat o separátní režim registrace - právě
naopak. Konfrontace Moskvy a federálního centra (respektive některých jeho složek)
pokračovala a počínaje rokem 1999 dokonce na určitou dobu eskalovala, ale získala přitom
nové parametry. Při jistém zjednodušení lze říci, že jestliže po většinu 90. let probíhalo
soupeření mezi Moskvou a centrem převážně v soudních síních, v roce 1999 se jeho těžiště
přesunulo přímo do moskevských ulic. Politika místních úřadů vůči migrantům, anebo spíše
vybraným skupinám migrantů, se v tomto období stala o stupeň přísnější a otevřeně
agresivnější. Tradiční byrokratické průtahy byly do značné míry nahrazeny policejními
zátahy, pokutami, vězněním a pokusy o deportaci. Nikdy jindy v postsovětském období si
Moskva se svým registračním režimem nezasloužila přirovnání k policejnímu státu546 více než
na přelomu let 1999 a 2000.

4.2 Proč Moskva bránila volné migraci?
4.2.1 Sociálně-ekonomické argumenty
Proces, který bylo v moskevské migrační politice pozorovat od roku 1999, je možné
charakterizovat jako nápadný posun diskurzu od sociálně-ekonomického směrem k
bezpečnostnímu. První snahy moskevských úřadů o maximální autonomii v oblasti migrační
politiky byly vysvětlovány a obhajovány jako reakce na nekontrolovaný příliv obyvatelstva a
Značnou roli v případu Andreje Inozemceva, a to zdaleka ne pouze kvůli jeho medializaci, sehrál deník
Kommersant. Inozemceva u Nejvyššího soudu zastupoval právník vydavatelství Kommersant Dmitrij Žarkov.
544
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„Kak graždaně borolis’ s moskovskoj propiskoj“, in Kommersant, 16. 2. 2006.
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obrana před hrozícím přelidněním. Ústřední argument moskevských úřadů spočíval v tom, že
Moskva potřebuje systém povinné registrace všech obyvatel bez rozdílu, aby nedošlo
k přetížení regionálního trhu s bydlením a ke kolapsu dopravní, energetické a sociální
infrastruktury.
Veřejně byla tato hrozba poprvé jasně artikulována během zásobovací krize let 19901991.547 Od té doby z veřejných prohlášení Jurije Lužkova a dalších čelních představitelů
moskevské administrativy nikdy nevymizela. Zvláště často se varování před hrozícím
přelidněním objevovalo v době, kdy byl moskevský systém registrace konfrontován s novou,
liberálnější legislativou na federální úrovni, případně (ve druhé polovině dekády)
s potenciálně „nebezpečnými“ rozhodnutími soudů. V roce 1993 například radnice tímto
způsobem zareagovala na přijetí přelomového federálního zákona „O právu občanů RF na
svobodu pohybu, výběr místa pobytu a místa bydliště na území RF.“ Měsíc před plánovaným
vstoupením zákona v platnost uspořádala radnice spolu s mossovětem tiskovou konferenci, na
níž de facto oznámila připravenost nový zákon nerespektovat. V tiskovém prohlášení radnice
se uvádělo, že „daný zákon přímo ohrožuje programy bytové a sociálně-kulturní výstavby ve
městě.“ Zástupci radnice představili odhad, podle kterého přijetí zákona povede k tomu, že
v Moskvě budou každý rok přibývat dva miliony nových obyvatel. Důsledkem takto
masivního populačního přírůstku bude přetížení infrastruktury a zhroucení systému distribuce
bytů.548 V dubnu 1996, pouhý den poté, kdy Ústavní soud zakázal Moskvě pokračovat
v udělování registrace za poplatek, vydala radnice oficiální prohlášení v následujícím znění:
„Každému zdravě uvažujícímu člověku musí být jasné, že neohraničený příliv občanů hrozí
zahubit nejen Moskvu, ale i jakékoliv jiné velké město v zemi. [...] Jestliže dojde ke zrušení
beztak už jen symbolických omezení, jež dosud umožňovaly administrativě hlavního města
‘zadržovat’ (sděrživať) počet zde žijících lidí, povede to k chaosu a zhoubě obyvatelstva,
protože vznikne deficit bydlení, všech nezbytných a životně důležitých služeb, zásobování a
sanitárního zabezpečení Moskvy.“549
Apokalyptickou rétoriku moskevské radnice běžně reprodukoval (a dodnes občas
reprodukuje) regionální tisk, a to nejen bulvární. Následující ukázka pochází z článku, který
v roce 2000 otiskl list Moskovskaja Pravda (článek vyšel těsně po tiskové konferenci
věnované tématu registrace. Vedle zástupců radnice se konference účastnil také zástupce
Viz např. „Moscow will keep permit system to restrain population growth“, in Reuters, 30. 1. 1991. Dostupné
z https://global-factivacom.ezproxy.is.cuni.cz/du/article.aspx/?accessionno=lba0000020011124dn1u00nmq&fcpil=en&napc=S&sa_fro
m=&cat=a (zkontrolováno 5. 12. 2017).
548
Belova, Oľga, „Moskovskije vlasti vystupili protiv otmeny propiski“, in Kommersant, 10. 9. 1993.
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pasového oddělení GUVD Alexandr Barabanščikov a zdá se pravděpodobné, že text odráží
primárně jeho vlastní, nikoliv autorův pohled na věc): „Samozřejmě by bylo možné otevřít
pro všechny dveře dokořán (vsjo pustiť na samoťjok) a řict: prosím, máte volnost, žádná
registrace nebude. Co by se stalo? Jak známo, město disponuje určitou infrastrukturou,
pečlivě přizpůsobenou počtu obyvatel. Pod pojmem infrastruktura se rozumí zásobování,
zdravotní péče, dovoz přesně stanoveného množství léků, úklid ulic [...], rozvod pitné vody,
tepla nebo plynu – zkrátka všeho, co umožňuje pohodlný život v ohromné megalopoli.
Jestliže nebudou existovat žádné brzdící mechanismy, nelze vyloučit, že do Moskvy bude
každý den přijíždět takové množství lidí, že se město prostě zadusí - v pravém i přeneseném
smyslu slova.“550
Podobným způsobem jako Barabanščikov obhajoval v roce 2004 systém povinné
registrace migrantů Anatolij Baturkin, náčelník útvaru GUVD pro záležitosti migrace:
„[Ústavně zakotvené právo na svobodu pohybu] nikomu neupíráme. Hranice města jsou
otevřeny. Moskva není žádný tajný objekt. Ale není možné, aby člověk do hlavního města
přijel a jen tak zmizel (rastvorilsja). Všichni se musí zaregistrovat. My zkrátka potřebujeme
vědět, kolik se ve městě nachází lidí. Podle odhadů expertů tady zhruba milion cizinců
pracuje nelegálně. Tyto lidi je potřeba živit, vozit veřejnou dopravou a léčit v
nemocnicích.“551
Nedílnou součástí sociálně-ekonomických argumentů ve prospěch autonomní
migrační politiky byly odjakživa i argumenty bezpečnostní. Abstraktní hrozbu populačního
přetížení vždy doplňovaly snáze představitelné a proto i politicky dobře využitelné hrozby v
podobě konkrétních, marginálních skupin obyvatelstva. Lužkovova radnice se při obhajování
své politiky nikdy neobešla bez jmenovitých „nepřátel“.
Výčet potenciálních „nepřátel,” tedy kategorií lidí, kvůli kterým Moskva po roce 1991
vystavěla svůj systém migračních bariér, je poměrně rozsáhlý. Nejširší kategorii, na kterou lze
narazit ve vyjádřeních Lužkova, eventuálně dalších čelních představitelů moskevské vlády a
orgánů vnitra, představují tzv. „hosté” nebo „návštěvníci” (prijezžije, prijezžajuščije, gosti,
případně gosti stolicy). Jedná se o univerzální, všeobjímající označení, pod něž se v závislosti
na kontextu může vejít v podstatě kdokoliv počínaje lidmi dojíždějícími do hlavního města za
prací z okolních regionů přes ekonomické migranty až po uprchlíky. O stupeň užší, ale stále
velmi vágní a flexibilní kategorií jsou potom tzv. inogorodnije (doslova „z jiných měst,”
Sugak, Galina, „Press-konferencija. Registracija neobchodima i zakonna“, in Moskovskaja Pravda, 11. 8.
2000.
551
„Anatolij BATURKIN: „V Moskve načalas’ operacija „Migrant“ - nemnožko počistim gorod“„, in Izvestija,
17. 9. 2004.
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možno přeložit také jako „přespolní”). Pod tímto termínem se nejčastěji mají na mysli opět
libovolní „návštěvníci,” ovšem už jen z dalších ruských regionů a nikoliv ze zahraničí.
Přehled výrazů s čistě negativními konotacemi nelze nezačít už ze sovětských dob
známými „živly“ (elementy). „Škodlivé“ (vrednyje) živly ohrožující slušné občany hlavního
města v období stalinismu ovšem v nové době nahradily živly „kriminální,“ „zločinné,“
„nežádoucí,“ „asociální“ či „amorální.“ Ilegální imigranti jsou typicky označováni zkráceně
jako „ilegálové“ (nělegaly). Jednoznačně nejoblíbenějším výrazem Jurije Lužkova pak byli
odjakživa „pobudové“ (gastroljory). Opět se jedná o velmi mlhavě vymezenou kategorii.
Gastroljor nemusí být nezbytně zločinec. Archetypem gastroljora je spíše člověk, který
přijíždí do hlavního města bez řádných dokladů (platný pas), bez pozvání a hlavně bez úmyslu
zabývat se zde legální a veřejnosti jakkoliv prospěšnou činností. Obdobným způsobem lze
charakterizovat také osoby, které Jurij Lužkov označoval za brodjagi, tedy „tuláky“ či
„vandráky.“ Na termín brodjagi lze v ruském tisku poměrně často narazit v jedné větě spolu
s pojmem bomži - bezdomovci. Samotné slovo bomž je akronymem fráze bez opreděljonnogo
mesta žiteľstva – „bez trvalého (ev. přesného, jasného) místa pobytu.“ Netřeba zdůrazňovat,
že vzhledem ke složitému systému registrace pobytu a bydliště v hlavním městě byl termín
bomž od začátku 90. let aplikovatelný velmi široce a nahodile. Nálepku bomž mohl
v závislosti na okolnostech a především na momentálních politických potřebách získat
prakticky kdokoliv.552 Nekontrolovaný příliv výše vyjmenovaných skupin obyvatel podle
Lužkova činil z Moskvy „holubník“ (prochodnoj dvor)553. Stejný termín někdy Lužkov
používal v širším smyslu, když poukazoval na provázanost migračních kontrol v hlavním
městě s kontrolami na vnějších hranicích státu: tak jako se Moskva údajně stávala
„holubníkem“ uvnitř Ruska, stávalo se i samotné Rusko „holubníkem“ celého světa.554
Pro zločince nejtěžšího kalibru Lužkov čas od času používal pojem „banditi.“ Od
poloviny 90. let se nicméně termín „bandita“ stal téměř synonymním s výrazem „terorista.“
Pokud Jurij Lužkov, případně některý z představitelů moskevské milice, hovořil o nutnosti
ochránit město před „bandity“, měl většinou na mysli čečenské nebo obecně severokavkazské
teroristy.

552

Stephenson, Svetlana. Crossing the Line: Vagrancy, Homelessness and Social Displacement in Russia.
Ashgate, 2006, 113-161.
553
V přeneseném významu. Překlad dle online slovníku https://slovniky.lingea.cz/.
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Podlubnyj, Viktor, „Moskva nechlebosoľnaja. Lužkov brosajet vyzov konstitucii“, in Biznes & Baltija, 5. 10.
1999.
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4.2.2 Registrace jako obrana před terorismem
Právě terorismus, přesněji zasažení Moskvy terorismem, jehož kořeny vyrůstaly z
obnoveného konfliktu v Čečensku, stály v roce 1999 na počátku nové vlny migračních
restrikcí, jež byly v ruské metropoli zavedeny. Devátého září došlo k výbuchu obytného domu
na Gurjanovově ulici, při němž zahynulo 94 lidí. O čtyři dny později teroristé vyhodili do
vzduchu další dům na Kaširské silnici a zabili při tom 119 civilistů. Jestliže veřejnému
diskurzu o migrační politice do této doby dominovalo téma přelidnění a s ním spojených
problémů, ihned po zářijových útocích se pozornost přesunula na téma bezpečnosti, a
jmenovitě ochrany obyvatel Moskvy před čečenskými teroristy či „bandity“.555 Podobně jako
se o necelou dekádu dříve stala prvotní záminkou pro moskevský „propiskový separatismus“
zásobovací krize, nyní se záminkou pro sekuritizaci migračních kontrol a pro nový vzdor vůči
centru stala teroristická hrozba.
Ještě ten samý den, kdy došlo ke druhému z útoků, vydal Jurij Lužkov zvláštní
nařízení, jež předepisovalo všem osobám s registrací místa pobytu nejpozději do tří dnů
registraci obnovit. Narušitelům hrozil v souladu s nařízením „zákonem povolený“ postih
včetně vykázání do místa trvalého bydliště.556 V následujících dnech Lužkov utvrdil nový
migrační režim ve městě několika dalšími nařízeními a instrukcemi. Ne všechny z těchto
dokumentů byly publikovány.
Na tiskové konferenci 13. září Lužkov řekl, že „hlavní hrozba pochází z Čečenska“ a
„zvláštní pozornost bude věnována návštěvníkům z této republiky a nákladu, který z
Čečenska přijíždí.“ Dále se nechal slyšet, že tři exploze, které v uplynulých dnech otřásly
Moskvou (v pořadí k prvnímu výbuchu došlo již 31. srpna v obchodním komplexu Ochotnyj
rjad nedaleko Kremlu. Útok si vyžádal desítky zraněných, ale žádné oběti na životech)557
nijak nesouvisí s problémy města a jsou „ozvěnou čečenské války a přesunu této války do
Dagestánu vinou banditů.“ „Všechny tři výbuchy v Moskvě jsou spojeny s Čečenskem,“
doplnil Lužkov a zároveň ujistil, že místní úřady ani policejní složky „nebudou klást žádný
důraz na ty, kdo vypadají odlišně.“ Zavedená opatření byla podle starosty namířena proti
Skutečnost, že zapojení osob jmenovitě čečenského původu do útoků nebylo nikdy pevně prokázáno a
bezprostředně po útocích bylo pouhou spekulací, nehrálo v této věci žádnou roli. Podrobněji k danému tématu
viz zejména Emil Souleimanov, Konflikt v Čečensku. Minulost, současnost, perspektivy. Praha: Sociologické
nakladatelství (SLON), 2012, s. 186-192. Zajímavostí je, že jedním z mála vrcholných činitelů, kteří se nenechali
strhnout antičečenskou hysterií, byl Vladimir Putin, jenž v době útoků zastával funkci premiéra. Beecher
Eichrodt, Joan, „Moscow's scapegoats. The war on the Chechen diaspora“, in The Washington Times, 23. 9.
1999.
556
MOSKVA. Rasporjaženije mera Moskvy ot 13 senťjabrja 1999 g. N 1007-RM „O něotložnych merach po
obespečeniju porjadka registracii graždan, vremenno prebyvajuščich v Moskve“. Dostupné z
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/18507220/ (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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banditům, zločincům a návštěvníkům se zločinnými úmysly a jejich smyslem nebylo
podněcování etnické nesnášenlivosti. Přirovnání zpřísněného bezpečnostního režimu ve městě
k výjimečnému stavu Lužkov odmítl.558
Implementace nových nařízení se ale rychle zvrátila v hon na osoby kavkazského, a
zvláště pak čečenského původu. Aktivity bezpečnostních orgánů a celkovou situaci v Moskvě
vzápětí po útocích asi nejlépe popisuje níže citovaná výroční zpráva Moskevské helsinské
skupiny. V dokumentu se konstatuje, že zátahy proti tzv. „nelegálům“, podnikané na etnickém
základě, nebyly v Moskvě ničím novým. Policejní manévry zahájené v souvislosti se
zářijovými výbuchy představovaly vlastně jen poslední epizodu a mimořádnou eskalaci násilí,
kterému byly „viditelné“ neruské menšiny vystaveny přinejmenším několik měsíců.
Diskriminaci etnických menšin, do níž nejnovější události zapadaly, umožňoval podle zprávy
systém registrace:
„Regionální a místní zákony a podzákonné akty proměňují registraci místa bydliště a
pobytu [v rozporu s Ústavou a federálními zákony] z oznamovací na povolovací proceduru. S
cílem udržovat tento pořádek milice průběžně provádí „kontrolu dodržování pravidel
registrace“. Oběťmi porušování práva na svobodu pohybu a policejní zvůle se stávají všichni
příchozí, nemající místní registraci. Obecně nicméně dochází ze strany příslušníků milice k
cílenému pronásledování Ázerbajdžánců, Čečenců, Ingušů, Gruzínců, Tádžiků a dalších.“559
Mezi nejčastějšími projevy diskriminace zpráva uvádí nahodilá a nepřiměřeně častá zatčení
příslušníků „viditelných“ menšin, vymáhání peněz pod pohrůžkami sankcí za skutečné i
smyšlené administrativní přestupky, opět nahodilé a časté prohlídky domovních prostor, a v
neposlední řadě také nezákonné a nepřiměřené používání násilí vůči zadrženým.560
Stovky zadržených byly umístěny do improvizovaného detenčního centra na okraji
Moskvy561 a následně vyhoštěny, stejně jako tisíce dalších, kteří se dopustili jen
administrativních přečinů, tj. neměli v pořádku registraci. Mechanismus deportace bylo
„Moscow's mayor announces more stringent security measures“, in Interfax, cit. dle BBC Monitoring, 13. 9.
1999. V souvislosti s přímým propojením atentátů a čečenského terorismu je pozoruhodný Lužkovův výrok z
téhož dne o tom, že policejní orgány již učinily konkrétní pokrok ve „vyšetřování příčin explozí“. Tato
formulace by naznačovala, že ke 13. září stále nebylo úplně jisté, zda byly výbuchy skutečně teroristickými
útoky. Je ale možné, že se přesný význam „ztratil v překladu“ - autorovi se bohužel nepodařilo dohledat
původní, ruskojazyčnou verzi Lužkovových výroků.
559
Doklad o sobljuděnii prav čeloveka v Rossijskoj federacii v 1999 godu. Moscow Helsinki Group. 1991.
Dostupné z https://www.mhg.ru/sites/default/files/files/doklad-mhg-za-1999.pdf (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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Organizace Memorial a výbor Občanská pomoc (Graždanskoje sodějstvije), na jejichž poznatky se MHG ve
své zprávě odvolává, měly podle konkrétní důkazy o více než padesáti individálních případech. O popsané praxi
informoval také zahraniční tisk. Viz např. „Moscow's scapegoats“. Diskriminační a násilné praktiky používané
příslušníky MVD podrobně popsalo také občanské hnutí „Nělegaly Moskvy“, viz Moskva posle vzryvov.
Etničeskije čistki. Nělegaly Moskvy [online]. Dostupné z http://www.nelegal.ru/archive/chistki.html
(zkontrolováno 5. 12. 2017).
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ovšem nejdříve nutné vypracovat. Necelé dva týdny po posledním útoku si úřady
představovaly proceduru vyhoštění následovně: narušitelé režimu budou nejprve vyzváni k
„dobrovolnému“ opuštění města, a to nejpozději do tří dnů. Policie zároveň zanese jejich
osobní údaje (spekulovalo se i o snímání otisků prstů) do speciální databáze. V případě, že je
milice zadrží kvůli porušení registračních pravidel znovu, budou převezeni do zvláštního
distribučního centra. Velitel příslušného oddělení vnitřních záležitostí (OVD) poté vydá
příkaz k deportaci, na jehož základě milice eskortuje dotyčné osoby ke státním hranicím RF
(jedná-li se o občany jiných států), anebo k místům jejich trvalého bydliště v rámci Ruska.
Náklady celé procedury uhradí sami vyhoštění, případně se využijí prostředky vybrané za
udělování moskevské registrace.562
Netřeba zdůrazňovat, že podobné představy byly naprosto nerealistické. Jak vytvoření
zmiňované databáze, tak zřízení „distribučního centra“, eventuálně center, by vyžadovalo čas.
Lužkov naproti tomu potřeboval jednat co nejrychleji, a to přinejmenším ze dvou důvodů.
Zaprvé proto, že byl v tomto smyslu instruován prezidentem Jelcinem. Ten moskevského
starostu ještě 13. září vyzval, aby „obnovil pořádek ve městě do 24 hodin“ („taková doba je
nedostatečná pro jakákoliv radikální opatření, ale nesmíme ztratit ani den,“ reagoval na
prezidentův apel Lužkov).563 Druhý důvod spočíval v tom, že přijatá opatření, počínaje
tajnými nařízeními a instrukcemi, přes evidentní tolerování, ne-li přímou podporu brutálních
postupů milice, až po hromadné deportace, byla v tak příkrém rozporu se zákony, že je jinak
než rychle provést nešlo. Lužkov musel svůj úmysl realizovat okamžitě a své potenciální
oponenty (ke kterým se rozhodně řadil i Jelcin)564 postavit před fait accompli. Smysl byl
nasnadě: i když by výjimečná opatření někdo následně zpochybnil - což se také nevyhnutelně
stalo - politické body za halasné vykázání „nelegálů“ a ochránění Moskvanů před teroristy by
už Lužkov měl takříkajíc v kapse. Stojí za připomenutí, že novou bitvu za propisku zahájil
Lužkov tři měsíce před přímou volbou starosty.565

Informace o plánované proceduře deportací přinesl list Segodnja, cit. dle „Legality of proposed Moscow
expulsions questioned“, in BBC Monitoring, 25. 9. 1999. Dostupné z https://global-factivacom.ezproxy.is.cuni.cz/du/article.aspx/?accessionno=bbcsup0020010901dv9p00kji&fcpil=en&napc=S&sa_from
=&cat=a (zkontrolováno 5. 12. 2017). Prakticky stejný scénář zazněl i na tiskové konferenci GUVD z 22. září,
viz „Iz Moskvy vydvorjat 50 tysjač čelovek?“, in Lenta.ru, 22. 9. 1999, dostupné na
http://lenta.ru/russia/1999/09/22/registration/ (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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Je prakticky nemožné stanovit, kolik osob bylo z Moskvy skutečně deportováno. Z
čísel, která byla citována v týdnech a měsících po atentátech, lze jen stěží poskládat ucelený
obrázek. Michail Serov, velitel pasového oddělení GUVD Moskvy, hovořil zhruba deset dní
po útocích o tom, že úspěšným přeregistrováním zatím prošlo bezmála 12 tisíc lidí, zatímco
15,5 tisícům dalších bylo obnovení registrace zamítnuto.566 Lužkovův zástupce Valerij
Šancev zároveň potvrdil, že proces vyhošťování je již v plném proudu. 567 Během několika
dalších dnů dosáhl počet lidí se zamítnutou přeregistrací 20 tisíc (celkové množství žádostí
činilo 105 tisíc).568 U všech těchto osob se v nejbližší době počítalo s jejich dobrovolným
nebo nuceným vyhoštěním. O měsíc později úřady uváděly, že počet dosud vyhoštěných činí
přibližně 10 tisíc.569 Počátkem listopadu, kdy už prvotní vlna represí opadala, prohlásil Sergej
Smidovič z Migrační služby Moskvy, že z města bylo zatím násilím deportováno 480 cizinců,
zatímco dalších 8 tisíc jich opustilo metropoli dobrovolně.570
I kdyby byly všechny tyto údaje technicky vzato přesné, jejich informační hodnota je
přinejlepším sporná. Jednak operují s nepříliš jasnými kategoriemi (není například jasné, kdo
byl vyhoštěn z RF a kdo jen za hranice města; pochyby vyvolává také rozlišování mezi
nuceným vyhoštěním a „dobrovolným“ opuštěním města571). Co je ale ještě podstatnější,
nevypovídají nic o permanentním policejním útlaku, zvůli a šikaně, kterým byly v době po
útocích vystaveny stovky tisíc nerusky vyhlížejících občanů Moskvy. Právě všudypřítomné
kontroly, zátahy, zastrašování, vybírání „pokut“ a další nezákonné diskriminační praktiky,
byly přitom podle řady nezávislých pozorovatelů hlavní náplní a smyslem celé kampaně.
Legálnost Lužkovových nařízení byla zpochybňována od samého začátku. K plánům
na deportace se rezervovaně stavěla nejen řada představitelů radnice, ale dokonce i
policejních orgánů. Výše zmíněný zástupce GUVD Michail Serov zaujal k probíhající operaci
neutrální postoj - nechal se slyšet, že „ačkoliv neexistuje zákon, který by přijatá opatření
povoloval, neexistuje ani zákon, který by je zakazoval.“572 Mnohem jednoznačněji
„Iz Moskvy vydvorjat 50 tysjač čelovek?“.
„GUVD Moskvy podvodit itogi pereregistracii inogorodnich“, in Izvestija, 23. 9. 1999.
568
„Doklad o sobljuděnii prav čeloveka v Rossijskoj federacii v 1999 godu“.
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Russian federation: Chechen Republic -- Russian Government must protect civilians of Chechnya. Amnesty
International. 1999. Dostupné z https://www.amnesty.org/download/Documents/148000/eur460341999en.pdf
(zkontrolováno 5. 12. 2017).
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„Moskva prodolžajet boroťsja s prijezžimi“, in Lenta.ru, 3. 11. 1999, dostupné na
http://lenta.ru/russia/1999/11/03/migration/ (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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Sergej Smidovič později použil v souvislosti s vyhošťováním poněkud absurdní termín „dobrovolná
deportace“. Ježova, Natalija, „V Moskve, po ocenkach ekspertov, nachoditsja okolo miliona ne imejuščich
registracii graždan Rossii i drugich stran“, in ITAR TASS, 25.7. 2001. Dostupné z https://global-factivacom.ezproxy.is.cuni.cz/du/article.aspx/?accessionno=tassru0020020308dx7p06fi3&fcpil=en&napc=S&sa_from
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komentoval nařízení moskevského starosty Vladimir Krivcov, zástupce velitele pasověvízového oddělení (PVU) MVD. Podle jeho názoru přeregistrace odporovala federálním
zákonům. Deportace Krivcov označil za „krajní opatření“, které se prý „nyní neuplatňuje.“
Krivcov nijak nezpochybnil povinnost nově příchozích obyvatel absolvovat proceduru
registrace, ale upozornil, že dobu platnosti registrace můžou určovat pouze a jedině sami
občané.573
Občanské hnutí „Nělegaly Moskvy“ v první řadě upozornilo na fakt, že Lužkovovo
nařízení o povinné přeregistraci nebylo publikováno a nevznikly tím zákonné podmínky pro
jeho implementaci. Hnutí citovalo výsledky nezávislé právní analýzy, podle níž nařízení
odporovalo celé řadě závazných norem počínaje mezinárodními úmluvami přes Ústavu RF až
po federální zákony. Právní expertka organizace Memorial došla pro změnu k závěru, že
nařízení Lužkova z 21. září, jež fakticky sankcionovalo deportace, 574 odporuje kromě
federálních zákonů také minimálně osmi článkům Ústavy.575 Dění v Moskvě nezůstalo bez
povšimnutí ani v Radě Evropy. Komisař pro lidská práva Alvardo Gil-Robles probíhající
antiimigrační kampaň odsoudil jako „nejhrubší porušení lidských práv“ a pohrozil možným
zavedením sankcí, ať už proti moskevským úřadům nebo Rusku jako takovému.576
Bylo jen otázkou času, kdy proti Lužkovovi zasáhne centrum. Administrativa
prezidenta Jelcina oznámila odhodlanost podat stížnost k Ústavnímu soudu ještě v průběhu
září.577 Přítrž protizákonným deportacím učinilo s odstupem několika měsíců Ministerstvo
spravedlnosti.578 Soudní projednávání Lužkovových nařízení bylo nakonec pouhou
formalitou: Městský soud je označil za neplatná v září 2000 (analogické žaloby podaly Hnutí
za lidská práva a úřad generálního prokurátora)579 a Nejvyšší soud tento verdikt podle
očekávání potvrdil zhruba o měsíc později. Radnice sice oznámila, že se odvolá k vyšší
„Ukaz Luzhkova o pereregistratsii narushaet zakon“, in Lenta.ru, 21. 9. 1999, dostupné na
http://lenta.ru/russia/1999/09/21/registration/ (zkontrolováno 5. 12. 2017).
574
MOSKVA. Postanovlenije pravitěľstva Moskvy ot 21 senťjabrja 1999 g. N 875 „Ob utveržděnii vremennogo
porjadka peremeščenija lic, zlostno narušajuščich pravila registracionnogo učeta, za predely goroda Moskvy
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instanci (prezidiu NS), ale to nic neměnilo na faktu, že rozhodnutí vstoupilo v okamžitou
platnost. Verdikt NS mimo jiné znamenal, že protizákonně vyhoštění občané získali právo
požadovat po vedení města finanční kompenzaci. Představitelka radnice Ljudmila Domčenko
prohlásila, že její úřad bude takové žádosti přijímat a s největší pravděpodobností jim
vyhoví.580
Nemůže být pochyb o tom, že z pohledu Jurije Lužkova byly tyto spory zcela vedlejší.
Nařízení vydaná bezprostředně po teroristických útocích ze září 1999 měla charakter
mimořádných, dočasných opatření. Jejich smyslem nebylo zavést v Moskvě nový, komplexní
systém registrace, ale vyhovět momentální poptávce obyvatelstva po energické odpovědi na
údajnou hrozbu severokavkazského terorismu. Lužkovovi muselo být od začátku jasné, že
životnost jeho nařízení, stejně jako policejních zátahů proti „nelegálům“, je přímo navázána
na trvání všeobecné protikavkazské hysterie, vyvolané vzápětí po obnovení čečenského
konfliktu. Měřeno Lužkovovými kritérii nařízení nepochybně splnila svůj účel. Ulice se díky
nim zaplnily policisty (stojí za připomenutí, že operace „Vichřice“ se v Moskvě účastnilo
nejen 22 tisíc příslušníků zdejší milice, ale také asi 9 tisíc policistů z dalších měst),581
přeregistraci skutečně absolvovalo přes sto tisíc „cizinců“ či „přespolních“, a za hranice města
byly (přinejmenším podle většiny médií) odsunuty tisíce gastroljorů či potenciálně
„nebezpečných živlů“. Výjimečná opatření navenek zafungovala: nové útoky po 14. září
nepřišly a bezpečnostní situace v Moskvě se stabilizovala. Lužkov se mohl před blížícími se
volbami stavět do své tradiční role ochránce a obránce obyčejných Moskvanů.

4.3 Registrační separatismus v Putinově éře
4.3.1 Lužkov vs. Putin
Mnohem větší hrozbu než soudní pře o výjimečná opatření ze září 1999 představoval
pro Lužkova nejnovější útok na moskevský systém registrace jako takový. Jeho iniciátorem
byl nový zplnomocněný představitel prezidenta (polnomočnyj predstavitel prezidenta,
zkráceně tzv. polpred) v centrálním federálním okruhu582 Georgij Poltavčenko. V červenci
2000 Poltavčenko oznámil, že hodlá se systémem povinné registrace v hlavním městě jednou
provždy skoncovat. Odvolal se přitom na rozhodnutí Ústavního soudu z roku 1996, jež
„Lužkov zaplatit vydvorjennym iz Moskvy inogorodnim graždanam“, in Lenta.ru, 3. 11. 2000, dostupné z
http://lenta.ru/russia/2000/11/03/registration/ (zkontrolováno 5. 12. 2017).
581
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které existují mimo ústavně zakotvenou administrativně-teritoriální strukturu Ruské federace a nejsou jejími
subjekty, je, zjednodušeně řečeno, zvýšení prezidentského dohledu nad regiony.
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fakticky označilo moskevskou registraci za protiústavní. „Jestliže existují rozhodnutí soudů,
musí se vyplňovat. Pokud se nevyplňují, může být vedení [Moskvy] přivedeno k trestní
odpovědnosti“, pohrozil polpred Lužkovovi.583 Odmítl specifikovat, v jakém časovém
horizontu by ke zrušení moskevských pravidel registrace mělo dojít, ale ujistil, že „je to jeden
z úkolů, které se budou řešit.“584
Lužkov odmítl ustoupit. Prohlásil, že sice „respektuje názor Poltavčenka,“ ale přesto je
nadále odhodlán chránit Moskvany před přílivem gastroljorů.585 Lužkov se ve své
argumentaci opřel o Generální prokuraturu, která podle jeho výkladu o rok dříve neshledala
moskevská pravidla registrace v rozporu s federálními zákony. Moskva podle starosty
prostřednictvím svého registračního systému suplovala funkce, které nedokázalo plnit
centrum, to jest chránit obyvatelstvo před gastroljory a jinými nebezpečnými živly. Dokud
tyto funkce nebude schopen znovu převzít stát, Moskva se podle vyjádření Lužkova svých
„ochranných opatření“ nevzdá.586
Konfrontace mezi Lužkovem a Poltavčenkem nicméně skončila dříve, než pořádně
začala. Necelé tři týdny po prvním výpadu Poltavčenka, 8. srpna 2000, došlo v podchodu na
moskevském Puškinově náměstí k explozi, která si bezprostředně vyžádala osm lidských
životů a na šedesát zraněných. Pět z nich později svým zraněním podlehlo. Experti citovaní
agenturou RIA Novosti označili výbuch za dílo teroristů.587
Pro průběh sporu mezi radnicí a federálním centrem ohledně registrace měl incident
podobné důsledky, jako bombové útoky na obytné domy o rok dříve. Jurij Lužkov získal nový
argument pro to, aby byl v metropoli zachován svébytný režim mobility obyvatel (s tím
rozdílem, že tentokrát nedošlo na obdobnou imitaci výjimečného stavu jako v září 1999),
zatímco federální centrum dočasně ustoupilo a téma registrace odsunulo na později. Georgij
Poltavčenko během následujících pár týdnů otočil ve svých názorech o 180 stupňů. Na
tiskové konferenci v polovině října prohlásil, že změna registračních pravidel je „velmi složitý
problém,“ který „nelze vyřešit za den nebo týden.“588 Poltavčenko sice uznal, že „registrace
narušuje práva desítek i stovek tisíc občanů, kteří by chtěli být v Moskvě.“ Pokud by ale byla
registrace zrušena, pokračoval Poltavčenko, „narušilo by to práva 8,5 milionů Moskvanů,
Šiškunova, Jelena, „Poltavčenko, Lužkov i moskovskaja registracija“, in Gazeta.ru, 19. 4. 2003, dostupné na
http://www.gazeta.ru/2003/04/19/poltav4enkol.shtml (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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kteří toto město stavěli - například nebudou moci získat normální zdravotní péči.“ „Jinými
slovy,“ poznamenal list Kommersant, „polpred se postavil na stranu moskevské radnice.“
Jeho argumenty ve prospěch zachování registrace byly podle deníku v zásadě tytéž, které
pravidelně používá sám Lužkov.589
Tragédie na Puškinově náměstí tak přispěla k tomu, že Lužkov ubránil pro Moskvu
autonomní systém registrace a přinejmenším na několik měsíců odrazil nejnovější útok
federálního centra. V rozhovoru pro TV-Centr ujistil „své“ Moskvany, že můžou zůstat v
klidu: „Znovu chci říct Moskvanům, že registraci nezruším. Prohlašuji to na základě postojů
naprosté většiny obyvatel Moskvy. (...) Žádné změny, o které tolik usilují naši
pseudodemokraté nebo takzvaní bojovníci za lidská práva, nebudou. Ať si zkusí bojovat za
práva člověka napadeného nějakými neřády, kteří do města pronikli, aby tu škodili. Možná
změní názor.“590
Při bližším pohledu je ale zřejmé, že nejnovější teroristický útok nebyl tím hlavním
důvodem, proč centrum v otázce registrace ustoupilo. Ve skutečnosti představovala epizoda s
registrací součást širší politické hry, jejímiž aktéry byli nově zvolený prezident Vladimir Putin
na jedné straně a gubernátoři na straně druhé. Moskevský systém registrace nebyl v této hře
ničím jiným než jedním z mnoha žetonů, které si obě strany vyměňovaly.
Jednou z prvních velkých iniciativ Putina na postu prezidenta, který zaujal po
odstoupení Borise Jelcina 31.12. 1999, se stala komplexní reforma federálního systému. Putin
hodlal od základů přetransformovat vztahy mezi federálním centrem (reprezentovaným v
první řadě prezidentem) a subjekty federace (reprezentovanými gubernátory). Základním
předpokladem úspěšného provedení reformy bylo přivedení regionálních právních norem do
souladu s normami federálními. Úkol zplnomocněných představitelů v sedmi federálních
okruzích spočíval v tom, aby na tento proces dohlédli.
Identifikovat sporné regionální normy nebylo nutné - tuto práci už měly Ministerstvo
spravedlnosti a administrativa prezidenta odvedenou dávno. Množství těchto norem bylo
udivující: podle informací, které poskytl prvně jmenovaný úřad, odporovalo federálním
zákonům více než 20 procent všech regionálních právních norem. Co se týkalo ústav
jednotlivých subjektů, tak plně v souladu s ústavou federální byla jen ta, která platila v

Tamtéž.
Cit. dle „Moscow mayor says registration for non-Muscovites will stay on“, in BBC Monitoring, 27. 9. 2000.
Dostupné z https://global-factivacom.ezproxy.is.cuni.cz/du/article.aspx/?accessionno=bbcsup0020010804dw9r00ilx&fcpil=en&napc=S&sa_fro
m=&cat=a (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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Udmurtské republice.591 V Moskvě bylo z pohledu centra nutné modifikovat více než 70
zákonů a podzákonných norem.592
Informací potřebných pro ofenzívu proti gubernátorům tak mělo centrum dostatek.
Druhou

podmínkou

úspěšného

provedení

reformy

bylo

poskytnout

zmocněným

představitelům prezidenta dostatečné páky k tomu, aby gubernátory skutečně přiměli jejich
zákony změnit. V tomto ohledu neponechal Kreml nic náhodě: subjekty zbavil části daňových
příjmů, znemožnil financování soudů z regionálních rozpočtů a seškrtal zvýhodněné tarify,
které měly regiony bilaterálně dohodnuté s energetickými společnostmi či ministerstvy.
Zjednodušením struktury Centrální banky, Ministerstva pro daně a cla593 a Státního celního
výboru přišli gubernátoři de facto o poslední možnosti, jak zneužívat federální prostředky.
Sám Jurij Lužkov přišel v rámci zpevňování federální mocenské vertikály o vlastního
prokurátora, vedoucího GUVD, vedoucího kriminální služby a vedoucího daňové policie.
Jednou z mála výsad, kterou Putin v roce 2000 prozatím gubernátorům ponechal, byl jejich
status politiků držících své úřady na základě přímých voleb.594 Pokud tedy měli gubernátoři v
úmyslu i nadále centru odporovat, museli se připravit na boj s „těžkými vahami“: Federální
službou bezpečnosti (FSB), Ministerstvem vnitra (MVD) a Generální prokuraturou, a to již
bez tradiční možnosti rozmělnit pozice těchto institucí skrze jejich regionální filiálky.
Podobně iluzorní se v nových podmínkách stávala i naděje na ovlivnění regionálních soudů.
Otevřený konflikt s centrem tak s sebou na rozdíl od Jelcinovy éry nesl vysoké riziko,
ne-li přímo jistotu odvolání. Potenciálních kandidátů byla na jaře 2000, kdy se reforma
federální struktury rozbíhala, celá řada. Mezi nejvíce ohrožené gubernátory patřili podle
seriózního tisku například starosta Sankt-Petěrburgu Vladimir Jakovlev, prezident Ingušska
Ruslan Aušev, gubernátor Tulské oblasti Vasilij Starodubcev, gubernátor Přímořského kraje
Jevgenij Nazdratěnko, gubernátor Krasnodarského kraje Nikolaj Kondratěnko, hlava
Karačajevsko-Čerkeska Vladimir Semjonov, prezident Baškortostánu Murtaza Rachimov,
gubernátor Lipecké oblasti Oleg Koroljov, gubernátor Moskevské oblasti Boris Gromov a
samozřejmě také starosta Moskvy Jurij Lužkov. Proč právě tito politici? Důvody jejich
zařazení na „černou listinu“ se lišily případ od případu: někteří z nich dávali až příliš najevo
svou politickou orientaci nekompatibilní s linií Putinovy Jednoty (Starodubcev), jiní si
dlouhodobě nedokázali poradit s etnickými sváry ve svém regionu (Semjonov), další byli
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příliš hluboko zapleteni do korupčních kauz (Nazdratěnko). Vladimira Jakovleva údajně Putin
podezříval z účasti na vraždě svého dřívějšího mentora Anatolije Sobčaka.595
Pozici Jurije Lužkova ohrožovaly jeho příliš vysoké politické ambice. Jen o pár
měsíců dříve, než Putin započal s reformou federálního systému, na podzim 1999, aspiroval
Lužkov se svým (a Primakovovým) blokem Otěčestvo-Vsja Rossija na vítězství v ruských
parlamentních volbách. Plány mu zkřížil teprve raketový vzestup Putina a jím podporované
strany Jednota. Otěčestvo-Vsja Rossija nakonec získala pouhých 13 procent hlasů, o deset
procent méně než Jednota. Necelé dva týdny po volbách pohasly i Lužkovovy naděje na to, že
po Borisi Jelcinovi převezme post prezidenta.
V době, kdy se chystal na střetnutí s gubernátory, neměl Vladimir Putin žádnou jistotu,
že Lužkov své politické ambice opustil či zmírnil. Byl to koneckonců právě moskevský
starosta, kdo jako první z předních ruských politiků Putinovo jmenování prezidentem
kritizoval.596 Jak se nicméně ukázalo, šlo o výjimečný exces. V průběhu ledna se Lužkov stáhl
do ústraní a dění v nejvyšších patrech politiky nekomentoval. Důvod, proč zaujal pro sebe tak
nezvyklý „nízký profil“, byl podle politických komentátorů zřejmý: poté, kdy nečekaně rychle
vzaly za své jeho premiérské i prezidentské ambice, si starosta musel vzít čas na rozmyšlenou.
Klíčovou otázkou bylo, jaký zaujmout postoj vůči Kremlu a zda podpořit Putina v březnových
prezidentských volbách. Politický analytik Vjačeslav Nikonov formuloval Lužkovovo dilema
obdobně, jen jinými slovy: Lužkov spolu se svým týmem řešil otázku, zda i nadále usilovat o
význačnou roli v ruské federální politice, anebo své politické aktivity omezit na regionální
úroveň.597
Zvítězil pragmatismus. Lužkov pochopil, že pokud se včas nepřikloní na stranu Putina,
jeho čtyřletý mandát na postu starosty Moskvy, získaný teprve o pár týdnů dříve, může být
vážně ohrožen. V únoru tak nejprve deklaroval, že v nadcházejících prezidentských volbách
nemá v plánu s Putinem soupeřit598 a v polovině března prohlásil, že jím vedené hnutí
Otěčestvo Putinovu kandidaturu plně podpoří. Podmínění této podpory dodržením Putinových
předvolebních slibů (mezi něž patřilo například zachování demokratických svobod)599 bylo
jen chabým pokusem zakrýt očividné: Lužkov poznal, že nemá smysl pouštět se do
konfrontace, ze které nemohl reálně vyjít jako vítěz. Odpor proti Putinovi s sebou naopak nesl
„Gorjaščaja děsjatka gubernatorov“, in Kommersant-Vlasť, 30. 5. 2000.
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riziko předčasného konce politické kariéry a potenciálně i trestního stíhání - jak upozornil
analytik nadace Heritage Foundation Jevgenij Volk, nikdo toho o Lužkovovi a jeho
dosavadním působení na moskevské radnici nevěděl tolik, jako bývalý šéf FSB Putin.600
Během následujících několika měsíců Lužkov demonstroval loajalitu vůči novému
prezidentovi doslova na každém kroku. Jak v posledních dnech před volbami, tak po nich
doprovázel Putina na několika oficiálních cestách. V květnu Lužkov otevřeně podpořil
Putinův plán administrativní reformy a vyslovil se pro to, aby měli zmocnění zástupci
prezidenta ve federálních okruzích široké pravomoci - gubernátoři pak podle jeho slov
nebudou muset řešit problémy, kterými by se z principu mělo zabývat centrum. Za vrchol
pokrytectví je možné označit výroky moskevského starosty o tom, že by ruské regiony měly
přizpůsobit své zákony legislativě, která je jim nadřazená, tedy federální.601
Ve zdánlivě bezproblémových vztazích mezi Putinem a Lužkovem se nicméně velmi
brzy objevily trhliny. Na začátku července otiskl deník Kommersant článek, v němž se
uvádělo, že na moskevské radnici mají v nejbližší době proběhnout rozsáhlé personální
změny. Jednou z obětí chystané čistky se údajně měl stát i sám Lužkov. Nejmenované zdroje
z radnice podle listu uvedly, že výsledkem nedávných jednání mezi Lužkovem a Putinem
(poslední se uskutečnilo během tříhodinové audience, na níž byl Lužkov pozván po společné
oficiální návštěvě Itálie) se stala dohoda podobná té, kterou dříve uzavřeli Putin a Jelcin:
Lužkov se vzdá postu starosty a výměnou za to získá záruku soudní imunity.602
Sám Lužkov označil tuto informaci za „nesmysl“, „provokaci“ a „blábolení
pomatence“. Oním pomatencem, a tedy člověkem, který zveřejnění fámy inicioval, byl podle
jeho mínění vlivný oligarcha a majitel Kommersantu Boris Berezovskij.603 Svým způsobem
měl Lužkov pravdu. Informace o jeho hrozícím odvolání byla s největší pravděpodobností
smyšlená a za jejím zveřejněním stály politické motivy. Na druhou stranu však celá kauza
odrážela těžko zpochybnitelnou věc, a totiž opětovné ochlazení vztahů mezi moskevským
„Luzhkov Will Not Challenge Putin“. V knize rozhovorů „Putin: z první ruky“ ruský prezident nepřímo
naznačil, že má k dispozici informace o korupci při rekonstrukci Moskevského dálničního okruhu (MKAD).
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starostou a Kremlem. „Lužkov je stále ještě příliš mocný, než aby mohl být takto snadno
odstraněn,“ komentoval situaci Vjačeslav Nikonov, analytik think tanku Politika. „Ale není
kouře bez ohně.“ V daný moment byla podle jeho názoru pozice Lužkova jako starosty
poměrně bezpečná. Nikonov charakterizoval aktuální vztahy mezi starostou a prezidentem
jako „studený mír“.604 Ať už je takové hodnocení výstižné nebo nikoliv, jisté je, že účelem
zprávy o personálních změnách bylo vyslat směrem k Lužkovovi signál: nezmírní-li svou
kritiku, budou následovat sankce.
Těžko říct, čím přesně Lužkov vyvolal u federálního centra takovou nevoli. Podle
některých komentátorů mohla být rozbuškou konfliktu Lužkovova kritika plánu, který
předpokládal převedení pozemků pod federálními budovami, spolu s dalšími lukrativními
pozemky v jejich okolí, z majetku města Moskvy do majetku státu. Pokud by byl plán
realizován, Moskva by přišla o značné příjmy do svého rozpočtu. Možných důvodů pro to,
aby dal Lužkovovi pomyslný „výchovný pohlavek“, měl ovšem Kreml hned několik.
Moskevský starosta například již delší dobu kritizoval Putina za omezování svobody médií,
konkrétně v souvislosti s převzetím dvou rozhlasových stanic a TV Tsentr, v nichž měla
majoritní podíl moskevská vláda.605 Stíhání mediálního magnáta a svého dřívějšího spojence
Vladimira Gusinského přirovnal Lužkov ke stalinskému teroru ve 30. letech. Několikrát, byť
opatrně, se vyslovil proti Putinem započatému omezování gubernátorských pravomocí. Delší
dobu také sváděl boj za návrat „svého“ vedoucího moskevské policie Nikolaje Kulikova,
jehož v prosinci 1999 odvolal ještě Boris Jelcin. Ještě více ale starosta pokoušel trpělivost
centra svými výpady proti chystané reformě daňového systému, která hrozila převést
podstatnou část příjmů z daní od regionů do federálního rozpočtu.606
Teprve s přihlédnutím k tomuto kontextu, tedy k měnící se amplitudě vztahů mezi
Moskvou a federálním centrem, je možné pochopit tahanice o moskevský systém registrace, k
nimž došlo v roce 2000. Červencové prohlášení Georgije Poltavčenka o tom, že je zapotřebí
moskevská pravidla registrace zrušit, nebylo ničím jiným, než dalším z varovných signálů
Kremlu. Prezident jím dával Lužkovovi najevo, že pokud bude ve své kritice vůči centru
pokračovat, může o svůj autonomní registrační systém definitivně přijít. Z pohledu Lužkova
byla tato hrozba zřejmě jen nepatrně méně nebezpečná, než riziko ztráty úřadu. Restriktivní
systém registrace bylo možné označit za jeden z nejvýznačnějších, ne-li vůbec nejvýznačnější
„Paper Says Luzhkov May Soon Lose Job“.
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z Lužkovových mocenských atributů. Pokud by přišel o tuto „posvátnou krávu“607 ztratil by
hlavní symbol svého vzdoru vůči centrální vládě (byť částečně imaginárního) a tím pádem
také o jeden ze svých nejsilnějších a nejefektivnějších nástrojů politické mobilizace.
Taktika Kremlu zafungovala. Lužkov postupně přestal kritizovat jak Putina
samotného, tak vedoucí činovníky, kteří si své posty udrželi po odchodu Jelcina, ztlumil svůj
odpor proti změnám v přerozdělování daňových příjmů a od září se aktivně zapojil do činnosti
nově vytvořené Státní rady (Gossovětu). Poslední jmenovaný krok nelze brát na lehkou váhu:
Státní rada, kterou gubernátoři původně chápali jako ústavní orgán se silnými rozhodovacími
pravomocemi a tedy jako platformu, jež posílí jejich vliv na federální politiku, se nakonec
stala pouhým konzultativním orgánem prezidenta.608 Současně s tím byli gubernátoři
vytlačeni z Rady federace, horní komory ruského parlamentu. 609 Tím, že akceptoval členství
ve Státní radě, dával tedy Lužkov najevo, že se s konečnou platností vzdává aspirací na to stát
se (nebo přesněji zůstat) politikem federálního formátu a smiřuje se s kontrakcí svých
pravomocí na regionální úroveň. Výměnou za tento ústupek směla Moskva pokračovat v
registrování příchozího obyvatelstva podle toho, jak uznala za vhodné - třeba i v mírném
rozporu s federálními zákony.
Výsledný kompromis vyhovoval rovnou měrou Lužkovovi i centru. Moskevský
starosta mohl díky uchránění moskevských pravidel registrace i nadále pěstovat svou
paternalisticko-ochranářskou image, zatímco centru zůstal v rukou účinný nástroj, s jehož
pomocí mohlo Lužkova, pokud by to bylo zapotřebí, rychle a účinně ukáznit. Efektivita této
institucionální „uzdy“ se ukázala již v březnu 2001. Poltavčenko tehdy pohrozil Lužkovovi
zrušením moskevské registrace, aby zmírnil jeho stupňující se odpor vůči pokračující
administrativní reformě.610 Později už hrozby přímé likvidace moskevského systému
registrace Kreml nevyužíval611 - s největší pravděpodobností zkrátka proto, že se Lužkov
definitivně smířil se svou úlohou regionálního lídra a přestal otevřeně kritizovat nové pořádky
zaváděné prezidentem Putinem.
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Jistěže se Lužkov k tématu registrace a potřeby jejího zpřísnění vracel znovu a znovu.
Příležitostí se v následujících měsících a letech naskytla celá řada. Častou záminkou pro
oživení problematiky registrace „nemoskvanů“ se stávaly teroristické útoky. K největšímu z
nich od bombových útoků z roku 1999 došlo v hlavním městě 23. října 2002. Skupina
několika desítek ozbrojenců tehdy zaútočila na divadelní centrum ve čtvrti Dubrovka, a to
právě v době, kdy zde probíhalo představení muzikálu Nord-Ost. Krize vyvrcholila po třech
dnech útokem bezpečnostních sil, během něhož byli sice teroristé zlikvidováni, ale zahynulo
též asi 130 z původních 900 rukojmích.612 Nepotvrzené zprávy o tom, že se několika
pachatelům podařilo během policejní akce utéci v přestrojení, vedly k tomu, že byla ve městě,
stejně jako v přilehlé oblasti, zavedena mimořádná bezpečnostní opatření. Kromě zvýšené
ochrany strategicky významných objektů anebo kontroly podezřelých vozidel na příjezdových
komunikacích se pochopitelně jednalo také o zintenzivněné prověřování osobních dokladů v
moskevských ulicích.613
Podobně jako o tři roky dříve se objevily hlasy požadující hromadnou deportaci
„nelegálů“, tj. všech osob bez platné registrace. Stojí však za pozornost, že nejhlasitějším
zastáncem deportací z řad vysoce postavených činitelů tentokrát nebyl Jurij Lužkov, ale
gubernátor Moskevské oblasti Boris Gromov. Sám moskevský starosta se tentokrát vzhledem ke svému politickému stylu poněkud překvapivě - emotivních komentářů vzdal.
Podle přesvědčivé analýzy, kterou publikoval server gazeta.ru, měl však Lužkov pro svou
umírněnost hned několik pádných důvodů. V první řadě si nemohl dovolit přímo odporovat
linii prezidenta - ten totiž 24. října po schůzce s vedením města prohlásil, že „zločinci se nás
samozřejmě snaží vyprovokovat k tomu, abychom v našem státě zavedli stejné pořádky, jaké
oni svého času zaváděli na území Čečenska, ale my takovýmto provokacím nepodlehneme.“
Zpřísnění pravidel registrace by se podle analýzy setkalo s velmi silnou negativní reakcí
obyvatelstva a v neposlední řadě by hrozilo zavalením radnice novými soudními žalobami. V
Moskevské oblasti, kde byla problematika nelegálních migrantů méně exponovaná než v
samotné metropoli, s sebou plány na doplňující restriktivní opatření nesla daleko menší
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rizika.614 Jinými slovy, zatímco Gromov si mohl zvoláními o deportacích zadarmo připsat
politické body, pro Lužkova bylo v danou chvíli bezpečnější mlčet.
Nutnost zmírnit rétoriku nicméně neznamenala, že by Lužkov na témata registrace,
terorismu a jejich údajného propojení zcela rezignoval. Měsíc po masakru na Dubrovce si
veřejně postěžoval, že „dobrovolný“ princip registrace, který momentálně platí v Moskvě,
neodpovídá jejímu významu v rámci federace: „Už jsme tu měli výbuchy v autobusech,
trolejbusech, metru,615 obytných domech, podzemním obchodním centru, a nakonec tento
strašný útok na Dubrovce, který si [býval] mohl vyžádat okolo tisíce životů. Neseme takzvané
funkce hlavního města (stoličnyje funkcii): teroristé se snaží dát o sobě co nejvíce vědět, a to
je možné pouze ve velkých městech, kde je možné [provést] velké akce a [způsobit] mnoho
obětí.“616
Lužkov v podstatě jen reprodukoval nedávné vyjádření Jurije Popova, předsedy
legislativní a bezpečnostní komise moskevské dumy. Popov se v rozhovoru pro server
gazeta.ru opřel do pokračujících úprav registračního systému na federální úrovni. Podle jeho
mínění byla celostátně platná pravidla pro Moskvu nevhodná, protože se nejedná o řadový
subjekt federace. Moskva podle jeho mínění absorbovala největší podíl migrantů a jak znovu
ukázal teroristický útok na Dubrovce, úřady nutně potřebovaly mít přehled o místu jejich
pobytu a zaměstnání. Popov mimo jiné oprášil starou ideu registrování migrantů za poplatek
(jak jinak než se zvýhodněnou sazbou pro občany Ruska a vyšší sazbou pro cizince) a rovněž
navrhnul zavést v hlavním městě systém migračních kvót - nejen pro zahraniční pracovníky
(gastarbeitery), ale i pro osoby plánující usadit se v Moskvě natrvalo. Právo občanů na
svobodu stěhování, garantované Ústavou, označil Popov za diskriminační, a to z velice
prostého důvodu - migranti prý berou práci Moskvanům.617
Další příležitost chopit se tématu registrace a postavit se na „obranu“ řádných
Moskvanů, poskytl vedení města spor o takzvaný census pobytu. Census pobytu (cenz
osedlosti) představoval další z institucionálních přežitků sovětské éry. Jednalo se o princip,
podle kterého byly městské byty prioritně přidělovány těm, kdo předtím v Moskvě prožili
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dostupné na http://www.gazeta.ru/2002/10/25/moskovskaaob.shtml (zkontrolováno 5. 12. 2017).
615
Lužkov měl patrně na mysli výbuch v autobusu poblíž Všeruského výstavního centra (dříve VDNCh) z 27.12.
1994 (pravděpodobně vůbec první teroristický útok v Moskvě od rozpadu SSSR), dále útok poblíž stanice metra
Nagatinskaja z 11. června 1996 a dva bombové útoky na trolejbusy na Puškinově náměstí a na prospektu Míru z
11., resp. 12. července 1996.
616
„Mer Moskvy dobyvajetsja vvedenija objazateľnoj registracii prijezžich“, in Lenta.ru, 22. 11. 2002, dostupné
na http://lenta.ru/russia/2002/11/27/luzhkov/ (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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Kaljukov, Jevgenij a Jejskov, Arťjom, „Bojeviki propiski ne bojatsja“, in Gazeta.ru, 24. 10. 2002, dostupné
na http://www.gazeta.ru/2002/10/24/boevikipropi.shtml (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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alespoň deset let. V říjnu 2001 Nejvyšší soud na popud Moskevské městské prokuratury
census pobytu zrušil. Reakce Jurije Lužkova na sebe nenechala dlouho čekat. „Rozhodnutí
[soudu] je šílené. Město se stalo naprosto bezbranným. Pryč s propiskou, pryč s registrací.
Tuberáci z celé země, račte!“618 V daném případě nakonec radnice dosáhla svého: nedlouho
poté, co Ústavní soud rozhodl, že uplatňování censu spadá do kompetence subjektů federace,
protože nenarušuje svobodu stěhování, Nejvyšší soud svůj původní verdikt zrušil.619
Podobných epizod by bylo možné uvést ještě mnoho. Lužkovem vedená radnice
podnikala výpady proti federálnímu systému registrace a za zachování moskevské „zvláštní
cesty“ prakticky až do svého neslavného konce v roce 2010. 620 Za zmínku stojí například
snahy zamezit dětem nelegálních migrantů vzdělávat se na moskevských školách (1999),
zavedení speciálních poplatků pro migranty zaměstnané ve sféře služeb a v obchodu (20002001),621 idea regulování nelegální migrace prostřednictvím daňových orgánů a jejich
spolupráce s milicí a domovníky (2003),622 anebo návrh poskytovat slevy na nově kupované
byty těm ze zájemců, kteří již ve městě žili - a to opět alespoň deset let (2006).623 Zabývat se
těmito a podobnými návrhy dopodrobna však není nutné. Nejde jen o to, že se téměř všechny
„vynálezy“, návrhy, námitky či protesty Lužkovova úřadu týkaly relativně okrajových témat
či podtémat. Ještě podstatnější je, že naprostá většina z nich končila fiaskem. Mezi výše
vyjmenovanými iniciativami je těžké najít jedinou, která by měla pro migrační procesy v
ruské metropoli jakékoliv viditelné důsledky, přinejmenším pokud jde o dlouhodobé hledisko.
Filimonova, Anna, „V Moskve vosstanovlen cenz osedlosti“, in Izvestija, 19. 9. 2002. Lužkov zde narážel na
pravidlo, podle kterého byly byty přednostně přidělovány vybraným kategoriím občanů, mimo jiné těm, kdo
trpěli otevřenou formou tuberkulózy. I tito lidé museli nejdříve absolvovat desetiletou „zkušební lhůtu“. Jakmile
se ale dostali do pořadníku na přidělení bytu, tzn. mezi tzv. očeredniki, měli podle platných pravidel přednost.
Zrušení censu teoreticky znamenalo, že by nemocní TBC, stejně jako další zvláště zranitelní občané, byli do
pořadníku zařazeni ihned po svém příjezdu - a vzhledem k tomu, že pravidla distribuce bytů zůstávala neměnná,
mohli by prakticky obratem získat i obytné prostory, a samozřejmě i registraci místa pobytu. Ve skutečnosti byly
ale obavy z přílivu „tuberáků“ plané - úprava pravidel pro přidělování bytů představovala pouhou formalitu.
619
„V Moskve vosstanovlen cenz osedlosti“. Možnosti proniknout na seznam čekatelů na byt využilo v době
mezi zrušením a obnovením censu asi 600 rodin. Jejich úsilí o získání bytu přesto zůstávaly během na dlouhou
trať. Na pořadníku pro získání městského bytu bylo totiž v této době vedeno zhruba stejně rodin jako po většinu
70. a 80. let, konkrétně asi 190 tisíc. Výjimkou nebyli lidé, čekající na přidělení bytu déle než 15 let.
620
V roce 2003 si Lužkov svým neutuchajícím bojem za resuscitaci propisky vysloužil cenu, nebo přesněji
anticenu nevládní organizace Privacy International za „nejstupidnější bezpečnostní iniciativu“ roku (Stupid
Security Contest). Moskevský starosta obsadil druhé místo v kategorii „Do nebe volající tupost“ (Most
Egregiously Stupid Award). Kompletní výsledky dostupné na
https://www.privacyinternational.org/article/stupid-security-contest-2003-award-winners (zkontrolováno 5. 12.
2017).
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Zajončkovskaja, Žanna a Mkrtčjan, Nikita. Migracionnaja politika Moskvy: spinoj k migrantam. Demoskop
Weekly [online]. 2009, no. 389-390. Dostupné z http://demoscope.ru/weekly/2009/0389/tema05.php
(zkontrolováno 5. 12. 2017).
622
„Lužkov predlagajet, čtoby za gostjami stoliцy sledili nalogoviki, učastkovyje i dvorniki“, in Lenta.ru,
dostupné na http://lenta.ru/russia/2003/01/14/luzhkov/ (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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Badyrchanov, Eldar, „Kvartiry ostavjat moskvičam“, in Vzgljad, 21. 11. 2006, dostupné na
http://www.vz.ru/economy/2006/11/21/58029.html (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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Převážná část těchto iniciativ a inovací byla dříve nebo později zrušena soudy a federálními
ministerstvy, a zbylé vyzněly do ztracena - buď proto, že byly beztak zamýšleny primárně
jako předvolební PR, anebo proto, že se jejich implementace ukázala, například z finančních
důvodů, jako nerealistická.

4.3.2 Reforma federální migrační politiky
Již tak omezený manévrovací prostor, který Moskvě zbyl v důsledku Putinovy
reformy vztahů mezi centrem a regiony, se ještě více zúžil v lednu 2007, kdy byla provedena
komplexní reforma federální migrační politiky. Ústřední cíl této reformy spočíval v potlačení
nelegálního segmentu migrace, přičemž nikoliv cestou dalších restrikcí, ale naopak rozšířením
legálních migračních koridorů a legálních forem zaměstnávání. Ohlášení reformy tedy
znamenalo, že se federální centrum konečně odhodlalo řešit situaci, „kdy miliony migrantů
prakticky neměly alternativu k nelegálnímu životu a pracovní činnosti, a zaměstnavatelé k
[jejich] nelegálnímu najímání.“624 Základní princip reformy představovalo výrazné
zjednodušení a urychlení procedur, které museli migranti absolvovat, pokud chtěli v Rusku
legální cestou získat zaměstnání. První z nich byla registrace místa pobytu, druhou pak
obdržení pracovního povolení.
V oblasti registrace došlo k definitivnímu odklonu od povolovacího principu směrem
k principu oznamovacímu. Zatímco až dosud probíhala registrace pracovních migrantů na
základě povolení orgánů milice, nově se stávala předmětem pouhého oznámení přijímající
strany. Místní úřady přišly o možnost registraci zamítnout. Migranti kromě toho nemuseli
ohlašovat místo své registrace osobně na pobočkách Federální migrační služby, ale mohli tak
učinit nadálku prostřednictvím pošty. Zcela zásadní novinka se týkala samotného místa
registrace: podle nového zákona se již nemuselo shodovat s místem, kde dotyčný reálně
přebýval, ale mohlo jím být taktéž místo jeho zaměstnání anebo místo, který mu formálně
poskytla libovolná organizace ochotná vystupovat v roli přijímající strany (například
zprostředkující firma). Význam této inovace spočíval v tom, že z větší části eliminovala
přetrvávající potíže migrantů s nalezením volných ubytovacích prostor.625
Obdobně byla zjednodušena procedura získání pracovního povolení.626 Na rozdíl od
dřívější praxe, kdy o povolení - tzv. pracovní kartu - žádali zaměstnavatelé, přesouvala nová

624

Migracionnaja politika Moskvy: spinoj k migrantam.
Tamtéž.
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Uvedené úpravy se týkaly pouze těch migrantů, kteří přicházeli ze zemí, s nimiž mělo Rusko bezvízový styk.
Právě tato kategorie migrantů, v drtivé většině z ostatních zemí SNS, nicméně tvořila většinu zahraničních
pracovníků v RF.
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legislativa tento úkon na samotné migranty. Ti kromě toho získali též právo na svobodný
výběr pracovního místa a právo změnit zaměstnavatele (byť pouze v témže ruském regionu,
kde jim byla vydána pracovní karta). Tímto způsobem mělo dojít k eliminaci nejhorších
doprovodných jevů nelegální migrace, jakými byly obchodování s lidmi či nucená práce. V
širším plánu měla nová legislativa přispět k omezení šedé ekonomiky a navýšení státních
příjmů z daní.627
Třetí přelomovou inovací nové migrační legislativy vedle zjednodušení procedur
registrace a získání pracovního povolení se stalo zavedení kvótového systému. Přísně vzato
nešlo o úplnou novinku, protože kvóty pro zahraniční pracovníky existovaly již od roku 2003,
platily ovšem pouze pro státy s nimiž mělo Rusko vízový režim a týkaly se tedy relativně
malého počtu migrantů. Počínaje lednem 2007 byl systém kvót rozšířen i na státy, s nimiž
mělo Rusko uzavřeny dohody o bezvízovém styku. Pro první rok byla souhrnná celostátní
kvóta stanovena vysoko - na šest milionů pracovníků. Velkoryse nastavená kvóta měla za cíl
umožnit milionům nelegálních migrantů, kteří se již na území Ruska nacházeli, svůj status
zlegalizovat. V samotné Moskvě činila celková kvóta pro první rok 810 tisíc pracovníků, z
čehož 750 tisíc připadalo na „bezvízové“ a 60 tisíc na „vízové“ pracovníky. V dalších letech
se počítalo s podstatným snížením kvót na úroveň, odpovídající reálné tržní poptávce
zaměstnavatelů po pracovní síle.
Moskevská radnice zareagovala na reformu dle očekávání. Novou legislativu
vykreslila jako faktickou rezignaci státu na regulování migračních procesů na svém území.
Jaký osud čekal hlavní město, předpověděl na konci ledna 2007, dva týdny po uvedení
nových opatření v platnost, Lužkovovi nakloněný list Večernjaja Moskva. Níže citovaná
pasáž stojí za pozornost především kvůli tomu, jak zřetelně (a zcela zavádějícím způsobem)
odděluje údajně spořádanou, až harmonickou minulost od nevyhnutelně chaotické
budoucnosti: „[Dříve v] Moskvě cizinci pracovali tam, kde nechtěli být zaměstnáni místní
obyvatelé. Na rovnováhu na trhu práce dohlížela speciální komise. Probíhaly pravidelné
inspekce podniků s cílem odhalení nelegálů. Místní úřady pokládaly přísnou reglementaci v
této oblasti za nutnou, protože počet přijíždějících pracovníků roste každým rokem a firmy,
které je přijímají, jim [například] nevyplácí část mzdy anebo je drží v nepřípustných
podmínkách. Lidé, odhození svými zaměstnavateli, se často dostávali do postavení žebráků a
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IOM World Migration Report 2008. International Organization for Migration. 2008. Dostupné z
https://www.iom.int/world-migration-report-2008 (zkontrolováno 5. 12. 2017). Bezprostředním impulzem pro
reformu migračního systému se podle některých pozorovatelů staly jednak „etnické“ násilnosti, k nimž došlo v
září 2006 v karelském městě Kondopoga, jednak vyostřené vztahy Ruska s Gruzií. Viz např. Grozovskij, Boris,
Galickich, Marija a Nikolskij, Alexej, „Začistka rynka truda“, in Vedomosti, 6. 10. 2006.
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péči o ně přebíraly místní úřady. Nyní je tato kontrola v podstatě ztracena.
Jedenapůlmilionová federální kvóta [sic!] otevírá brány fakticky všem, kdo chtějí přijet, a
Moskvě ponechává pouze sociální odpovědnost před nimi a před členy jejich rodin.“628
Jurij Lužkov podrobil reformu migračního systému drtivé kritice již dva měsíce před
jejím zahájením, a to na stránkách vládního listu Rossijskaja gazeta. V článku nazvaném
„Migrace zdravého rozumu“ se nejprve opřel do nových pravidel registrace: „Registrovat se
není [již nadále] nutné a nezbytné není ani místo bydliště. Nic nebrání tomu, přivézt s sebou
příbuzné. „Místem pobytu“ šťastné rodinky může být zcela legálně i nebytový fond, třeba
stavební buňka, sklep nebo půda obytného domu. Podle této logiky bude patrně možné
„pobývat“ i ve stanici metra nebo na lavičce v parku.“ Poté, kdy se vyjádřil ke svému
„srdečnímu“ tématu registrace, přešel Lužkov ke kritice reformního záměru v celé jeho šíři.
To, co federální vláda vydávala za reformu, nebylo podle moskevského starosty ničím jiným,
než špatně zamaskovanou kapitulací tváří v tvář nahromaděným problémům. Lužkov vyjádřil
názor, že ačkoliv byl dosavadní systém regulování migračních procesů neefektivní a vláda
musela nějakým způsobem zareagovat, zareagovala přesně opačně, než měla. Místo aby se
zaměřila na zvýšení kvality státního aparátu, vsadila ve jménu „liberalizace, transparentnosti,
zlepšení a pokroku“ na jeho nesmyslné „osekání“ na úroveň, která existující nedostatky jen
zvýrazní.
Zrušení sovětské propisky, k němuž došlo na začátku 90. let, Lužkov kupodivu za
největší historickou chybu neoznačil. V tržních podmínkách podle něj takový krok měl své
opodstatnění. Osudového omylu se federální vláda dopustila mnohem později, a to když se
rozhodla zvrátit proces decentralizace státní moci, zahájený v době prezidenství Borise
Jelcina. Následující úryvek ze zmíněného článku je s mírnou nadsázkou možné chápat jako
jakýsi stručný kurs nejnovějších ruských dějin v podání J. Lužkova:
„Zrušili propisku, ale současně se rozpadl stát. Hranice nového Ruska zůstaly otevřené
a začaly se sem valit proudy zahraničních migrantů. Situaci původně řešily místní vlády, jež
na sebe vzaly evidenční a registrační funkce. Byla přitom zavedena dvojitá podřízenost těchto
služeb - regionům a federaci. Potom ale začali systém kontroly převádět na federální úroveň,
když vyvořili územní orgány Minnaca Rossii629 a z [kontroly] vyřadili mocenské orgány
regionů. Když pochopili, jak jsou přijatá opatření neefektivní, nevydali se cestou nápravy,
[tedy] opětovné decentralizace, ale rozhodli se funkce migrační kontroly zkoncentrovat ještě

Valer’jev, Jurij, „Migrantam raspachnuli vorota stolicy nastěž’“, in Večernjaja Moskva, 26. 1. 2007.
Ministerstvo pro záležitosti federace, národnosní a migrační politiky RF, existující od května 2000 do října
2001.
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více, ve speciální službě MVD630. A tak se pokračovalo: kvůli nízké efektivitě tohoto
opatření, zapomínaje o tom, že příčinou bylo vyloučení regionů, vytvořili samostatnou
Federální migrační službu, která pracovala už bez místní milice a bez místních úřadů. A to byl
vrchol reforem!“631
Aktuální stav byl podle Lužkova vážný, ale nikoliv beznadějný („situace v Moskvě,“
vyjádřil se starosta o něco později pro Večerní Moskvu, „ještě není katastrofická, ale může se
jí stát“)632. Chtělo-li centrum skutečně vyřešit problémy v oblasti kontroly migrace, muselo
regionům vrátit jejich dřívější pravomoci, v první řadě jim ponechat volnost ve stanovení
migračních kvót a obnovení povinné registrace. Jedině regiony nakonec disponují pro
realizaci migrační politiky potřebnými nástroji, to jest specializovaným byrokratickým
aparátem a policií (při FMS, připomněl Lužkov, naproti tomu žádná migrační policie
neexistuje). Praxe, kdy centrum přistupuje k regionům jako k jakémusi pokusnému prostoru,
byla podle Lužkova nepřijatelná. „Migrační experimentování“, zdůraznil moskevský starosta,
totiž neprobíhá na ploše zkušebních polygonů, ale ve skutečných regionech a jsou to pouze
tyto regiony, které ve výsledku za všechny chyby centra zaplatí - v přeneseném i doslovném
smyslu.633
Nová migrační legislativa měla nepopiratelně řadu nedostatků. Na některé z nich
upozornili odborníci ještě v době, kdy reforma procházela schvalovacím procesem, případně
kdy teprve započala její implementace, jiné se projevily až s odstupem několika měsíců či let.
Značné rozpaky vyvolával od samého počátku základní mechanismus stanovení kvót. Jak
upozornil například Jevgenij Černěcov, představitel Výboru pro meziregionální vztahy a
národnostní politiku při moskevské vládě, usiloval-li zaměstnavatel o přidělení kvóty na
zahraniční pracovní sílu, musel svou žádost v souladu s novými zákony podat s předstihem
jednoho roku. Celý rok předtím, než plánoval realizovat svůj ekonomický záměr (například
zahájit stavbu domu), tak zaměstnavatel musel znát a úřadům oznámit nejen kolik bude
potřebovat pracovníků, ale též s jakou kvalifikací a z jakých států. Černěcov, stejně jako
mnoho dalších, správně poukázal na to, že tento princip je z ekonomického hlediska
nerealistický a zaměstnavatele nepřímo vybízí k využití alternativních (čti: nelegálních)
způsobů získání pracovní síly.634
V tomto případě měl Lužkov na mysli Pasově-vízovou službu MVD, jež existovala do července 2004. Její
funkce poté přebrala nově vytvořená Federální migrační služba (FMS).
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Lužkov, Jurij, „Migracija zdravogo smysla“, in Rossijskaja gazeta, 10. 11. 2006.
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Galina Vitkovskaja, zástupkyně ruské pobočky Mezinárodní organizace pro migraci
(IOM), sice zhodnotila reformu celkově pozitivně, ale zároveň uznala, že nové zákony
obsahovaly také několik zjevně kompromisních ustanovení. Jako jedno z negativ jmenovala
faktickou ztrátu kontroly (jakkoliv by zřejmě bylo přesnější hovořit o ztrátě snah o kontrolu)
nad přijíždějícími osobami v důsledku zavedení čistě oznamovacího principu registrace.
Přední

ruští

odborníci

na

problematiku

migrace

Žanna

Zajončkovskaja

(Institut

národohospodářského prognózování Ruské akademie věd) a Nikita Mkrtčjan (Institut
demografie Vysoké školy ekonomické), hodnotící reformu migrační politiky s dvouletým
odstupem, zdůraznili především fakt, že pracovní karta, kterou migranti obdrželi v regionu,
kam přijížděli za prací, nedávala sama o sobě žádnou záruku oficiálního zaměstnání. Migranti
tak mohli být zaměstnáni načerno stejně snadno jako dříve.
Přesně tento nedostatek nové legislativy posloužil Lužkovovi jako hlavní munice pro
pokračující výpady proti centru. Ve svém druhém obsáhlém článku pro list Rossijskaja
gazeta, publikovaném skoro přesně rok po „Migraci zdravého rozumu“, tentokrát příznačně
nazvaném „Moskva není holubník“635, Lužkov nejenže označil novou migrační politiku za
nefunkční, ale implicitně také poslední migrační zákony propojil s nárůstem kriminality v
ruské metropoli. „V Moskvě bylo od začátku roku vydáno 500 tisíc pracovních povolení, ale
oficiálně práci získalo jen 150 tisíc [žadatelů].636 Vnucuje se otázka, kde je těch zbývajících
350 tisíc lidí a čím se zabývají. Není tady například nějaká souvislost s tím, že podle
policejních údajů se čtyřiceti procent ze všech objasněných a vyšetřovaných deliktů ve městě
dopouštějí [nově] příchozí [prijezžije]?“
Souvislost mezi zvýšenou nelegální migrací a rostoucí úrovní zločinnosti, již Lužkov v
článku (podobně jako v nespočtu dalších textů a prohlášení) naznačoval, je zcela bez diskuzí
možné označit za nesmysl. V této otázce panuje mezi nezávislými ruskými experty v oblasti
migratologie jasná shoda.637 Na tomto místě je potřeba věnovat pozornost jiné věci, a totiž
Chomčenko, Julija, „Moskva podnimajet krik“, in Vremja novostěj, 16. 12. 2009; Pjatiletova, Ljubov, „Vychod
iz teni“, in Rossijskaja gazeta, 21. 2. 2012.
635
Lužkov, Jurij, „Moskva - ne prochodnoj dvor“, in Rossijskaja gazeta, 16. 10. 2007.
636
Lužkov evidentně vycházel z údajů poskytnutých moskevským oddělením FMS. Na stejný zdroj se o dva
měsíce dříve odvolával také Alexej Alexandrov z městského Výboru pro meziregionální vztahy a národnostní
politiku. Podle jeho informací bylo do srpna 2007 vydáno 426 tisíc pracovní povolení, ale od zaměstnavatelů
přišlo nazpět jen 111 tisíc potvrzení o zaměstnání. Jelena Komarova, „Kvot deficitnych nechvatit dlja vsech“, in
Moskovskije novosti, 10. 8. 2007. V pozdějším vyjádření Alexandrov uvedl, že za celý rok 2007 činil poměr
vydaných pracovních povolení a potvrzení o zaměstnání 640 tisíc ku 207 tisícům. Legální cestou si tak
zaměstnání obstaral zhruba jeden ze tří držitelů pracovní karty. Ignatova, Oľga „V poiskach migranta“ (rozhovor
s Alexejem Alexandrovem), in Rossijskaja gazeta, 15. 1. 2008.
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Lužkovem podsouvané příčinné souvislosti mezi pokračujícím omezováním jeho pravomocí a
zhoršující se migrační situací v Moskvě. Z pohledu Lužkova byla tato souvislost absolutně
zjevná: rozmach nelegální migrace, pozorovatelný nejen v Moskvě, ale v celém Rusku, byl
podle jeho mínění „přirozeným důsledkem odsunutí subjektů federace od regulování
migračních procesů.“638
Tvrzení, že za nárůst počtu nelegálních migrantů bylo a je odpovědné federální
centrum, se však nezakládalo na pravdě. Dostupná empirická data zřetelně ukazují, že
Lužkovem prosazovaný narativ o organizované a spořádané migrační situaci v Moskvě let
minulých, kdy ještě spadalo regulování migrace do kompetencí města, a naproti tomu
chaotické a potenciálně katastrofické situaci let přítomných a budoucích, kdy tuto agendu
definitivně převezme federální centrum, je přinejmenším silně pokřivený.
Ve skutečnosti byl vztah mezi rozdělením kompetencí a rozsahem nelegální migrace
opačný: čím větší volnost měla Moskva při provádění vlastní migrační politiky, tím
rychleji se ve městě rozvíjel nelegální segment migrace. Omezování pravomocí Lužkovovy
administrativy, probíhající v rámci administrativní reformy zahájené prezidentem Putinem
v roce 2000, naopak přispívalo k přesměrování nezanedbatelné části migrace z nelegální do
legální sféry. Není sporu o tom, že tento proces nebyl ani rychlý, ani dostatečně efektivní.
Podstatná část viny padá na hlavu federálního centra kvůli špatně propracované a nedůsledně
implementované legislativě. Jak nicméně ukáže následující pasáž, stejnou, možná větší
odpovědnost za to, že v boji s nelegální migrací v Moskvě nikdy nenastal zásadní průlom,
nese kvůli své iracionální a obstrukční politice opět městská radnice, a to především radnice
řízená Jurijem Lužkovem.

4.4 Fenomén nelegální migrace v Moskvě
4.4.1 Zrod „nelegálního města“
Kořeny nelegální migrace (zde chápané v moderním smyslu jako protizákonné
přítomnosti zahraničních migrantů) v postsovětském Rusku, Moskvu nevyjímaje, sahají do
přelomu let 1992 a 1993. V první polovině roku 1992, kdy patrně stále fungoval odstrašovací
efekt sovětských pohraničních kontrol (byť už možná neexistovaly kontroly samotné), byl
koncept nelegální migrace prakticky neznámý. Ruské ministerstvo vnitra evidovalo za první

Ekonomického institutu RAN v článku „Stoličnyje gastarbajtěry: Končilas’ v Moskve rabota, a domoj nam
neochota“, in Komsomoľskaja Pravda, 17. 11. 2008.
638
Cit. dle „Migrantam raspachnuli vorota stolicy nastěž‘“.
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pololetí jen 32 případů protizákonného překročení hranic.639 Pak ale nastal zlom – ke konci
roku evidovalo ministerstvo podobných případů bezmála čtvrt milionu. Na začátku roku 1993
odhadovali vládní představitelé počet nelegálních migrantů v zemi na 150 tisíc.640 Většinu
z nich podle všeho tvořili migranti tranzitní – občané Afghánistánu, Číny, Vietnamu,
Somálska, Etiopie nebo Ghany, mířící přes Rusko do Západní Evropy.
Důvodů, proč se Rusko v podstatě přes noc stalo jedním z nejvýznamnějších
tranzitních států na světě, bylo několik. Demografka Irina Ivachnjuk z Moskevské státní
univerzity M. V. Lomonosova uvádí čtyři klíčové faktory: slabě střežené hranice na
postsovětském prostoru, relativně liberální pravidla pro výjezd ze zemí SNS do bývalých
socialistických zemí Střední a východní Evropy, chybějící dohled ruských orgánů nad
přítomností cizích státních příslušníků na ruském území a minimální zkušenosti ruských
úřadů s regulováním mezinárodní migrace, jež mimo jiné umožňovaly migranty poměrně
snadno přesvědčit úřady o tom, že v zemi svého původu čelí politickému pronásledování a
mají proto legitimní nárok na status uprchlíků.641 Jako další důvod bývá někdy uváděno
značné množství „zón nestability“ v blízkosti ruských hranic.642
Nejdůležitější přestupní stanicí pro tranzitní migranty, ať už se jednalo o uprchlíky
nebo osoby mířícími na západ primárně z ekonomických důvodů, byla od samého začátku
Moskva. Podle poznatků Federální migrační služby se k polovině roku 1993 nacházelo na
území hlavního města a přilehlé oblasti protizákonně asi 150 tisíc cizinců.643 Ačkoliv je
nemožné doložit to spolehlivými statistickými údaji, panuje konsenzus o tom, že
v následujících letech počet nelegálních migrantů v Moskvě nadále prudce stoupal. V roce
1997 mohl podle některých zdrojů dosahovat asi půl milionu.644 O tři roky později se odhady
různých moskevských úřadů pohybovaly v rozmezí od půl do jednoho milionu.645

„Russia: capital acts as a magnet for third world migrants“, in Inter Press Service Global Information
Network, 22. 2. 1993.
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Kromě nárůstu svého objemu se nelegální migrace v průběhu 90. let proměnila také
kvalitativně. Jestliže v prvních letech po rozpadu SSSR tvořili většinu migrantů lidé směřující
přes Moskvu dále na západ anebo uprchlíci hledající v ruském hlavním městě dočasné
útočiště před válkami, ve druhé polovině dekády se rovnováha naklonila výrazně na stranu
zahraničních pracovníků - gastarbeiterů. Nárůst počtu nelegálních pracovních migrantů
přitom probíhal víceméně paralelně s posilováním proudů legálních. Podle údajů Migrační
služby Moskvy a FMS stoupl počet řádně registrovaných zahraničních pracovníků v hlavním
městě z necelých 60 tisíc v roce 1995 přes 69 tisíc v roce 1996 k hranici 100 tisíc v roce
2000.646 Mnohem větší počet migrantů ale pracoval v Moskvě nelegálně. Mezi typické
sektory ekonomiky, kde docházelo k silné koncentraci neregistrovaných gastarbeiterů, patřily
zejména stavebnictví, doprava a obchod. Migranti zpravidla zastávali pozice, o které neměli
Moskvané zájem – práce fyzicky namáhavé, špinavé, nebezpečné a v neposlední řadě také
mimořádně špatně placené.647
Které faktory přispěly k tomu, že nelegální migrace v Moskvě zažila mezi lety 19922000 tak masivní rozmach? Jako vysoce pravděpodobná se jeví teze, že tím zdaleka
nejdůležitějším byla politika Lužkovem řízené radnice. Ačkoliv zde opět nelze operovat se
spolehlivými statistickými daty, dostupné odborné odhady648 svědčí o tom, že jak největší
nárůst nelegální migrace, tak její transformace od tranzitní a uprchlické směrem k pracovní,
nastaly někdy v letech 1998-1999. Časově tedy tento proces pokrýval období zahrnující
stabilizaci ruské ekonomiky po hluboké depresi první poloviny 90. let, finanční krach a
ekonomickou krizi roku 1998 a začátek nové makroekonomické stabilizace, jež položila
základy pro následnou zhruba dekádu trvající konjunkturu.
Klíčovým momentem pro rozjezd nelegálních forem pracovní migrace v Moskvě se
stal právě finanční kolaps ze srpna 1998. Celý efekt popsala ve své podrobné analýze,
opírající se mimo jiné o svědectví řady insiderů z prostředí stavebního průmyslu, Marina
Chovratovič.649 Vzápětí po finančním krachu, v podmínkách chybějící likvidity, nabídlo
Oddělení investičních programů pro výstavbu (DIPS) jakožto hlavní zadavatel na straně
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města,650 stavebním společnostem schéma směnkových záruk. Výplaty za směnky se později
prováděly na základě snižujících se koeficientů.651 Firmy, které je držely, tak měly silné
důvody pro to, aby zakázky dokončily co možná nejrychleji. Ve velkém měřítku proto začaly
najímat snadno dostupnou, vysoce flexibilní a levnou pracovní sílu z řad nelegálních
migrantů. Praxe developerů se posléze rozšířila také do dalších odvětví moskevské
ekonomiky. Nezákonné rekrutování gastarbeiterů, ještě nedávno prakticky neznámý a
marginální jev, se v Moskvě od konce 90. let stalo integrální - a ve vybraných sektorech
přímo esenciální - součástí pracovního trhu.
Jinými slovy, i když by bylo neférové vinit Lužkovovu administrativu z toho, že
problém nelegální migrace v hlavním městě vytvořila – za jeho vznikem na začátku 90. let
stály širší vývojové tendence na postsovětském prostoru, na které neměla Moskva žádný vliv
- , lze říci, že vytvořila problém nelegální migrace v té podobě, v jaké existuje od konce 90. let
dodnes. Bylo to samotné vedení města, nikoliv žádné abstraktní tržní síly, natož federální
centrum, kdo zapříčinil, že se valná většina pracovní migrace v metropoli přelila ze zákonně
vymezeného prostoru oficiálních migračních schémat takříkajíc „do stínu“, tedy do sféry
ilegality. Co víc, existují přesvědčivé důkazy o tom, že moskevská radnice nejenže nijak
nepřispěla k tomu, aby se podařilo rozmach nelegální migrace zastavit, ale ve chvíli, kdy pro
to nastaly vhodné podmínky díky nové federální legislativě, se fakticky postarala o to, aby
tato legislativa selhala.
Počet nelegálních migrantů po roce 2000 pokračoval v růstu. Nasvědčují tomu alespoň
odhady představitelů městské správy, orgánů vnitra a nezávislých expertů. Valerij Šancev,
zástupce starosty, odhadoval v červnu 2001 (s odkazem na poznatky nejmenovaných
odborníků) počet nelegálů v Moskvě na 600-800 tisíc.652 Ke stejnému údaji se jen o měsíc
dříve přikláněl také Sergej Smidovič z komise pro záležitosti migrace při moskevské vládě –
v červenci ale svůj odhad „zaokrouhlil“ na rovný milion.653 V roce 2002 se podle vyjádření
Ministerstva vnitra v Moskvě nelegálně nacházelo 1,5-3 miliony osob, a to celkem stošedesáti
Detailně k funkci DIPS např. Pirimov, G. U. Opyt gorodskogo investirovaniya i stroitelstvo v Moskve.
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národností.654 Číslo 1,5 milionu, pouze o další rok později, citoval také Valerij Šancev.655
V roce 2006, tedy na prahu celoruské reformy migrační politiky, bylo v tisku možné narazit
na společné odhady Federální daňové služby (FNS) a FMS, podle nichž se počet nelegálních
pracovních migrantů v Moskvě nacházel v rozmezí jednoho až dvou milionů.656
Ať už se skutečnému stavu blížil kterýkoliv z výše citovaných odhadů, jisté je, že
v důsledku migrační reformy roku 2007 se objem nelegální migrace jak v Moskvě, tak
v celém Rusku, podstatně snížil. Podle ředitele FMS Konstantina Romodanovského klesl
v roce 2007 rozsah nelegální migrace v RF meziročně téměř dvojnásobně.657 Blahodárný
efekt nové legislativy na migrační situaci speciálně v ruské metropoli potvrdil (byť bez udání
konkrétních čísel) například Alexej Alexandrov, předseda moskevského Výboru pro
meziregionální vztahy a národnostní politiku.658 Jelena Tjurjukanova poukázala ve své
analýze na fakt, že mezi lety 2006 a 2007 došlo v Moskvě k výraznému nárůstu počtu
legálních pracovních migrantů, a to přesně ze 355 tisíc na 483 tisíc. V relativním vyjádření
byl tento nárůst mnohem větší, než mezi lety 2005 a 2006. Příčina podle ní nespočívala
v celkovém nárůstu migrace, ale výhradně posílení její legální části na úkor nelegální. 659
I přes nesporná pozitiva však reforma vyvolávala na straně expertů čím dál větší
rozpaky. Ačkoliv totiž evidentně přispěla k omezení rozsahu nelegální migrace, mohla a měla
k němu přispět mnohem více. Tjurjukanova (v textu publikovaném v r. 2009) nabídla odhad,
že pokud na začátku nultých let tvořila legální migrace 10 procent z celkového proudu, více
než rok po spuštění reformy stoupl její podíl na ne zrovna ohromujících 25-30 procent.
V následujících letech nastal v oblasti boje proti nelegální migraci opětovný regres.
Sociologické průzkumy z let 2007-2008 (citované Nikitou Mkrtčjanem z VŠE) ukázaly, že
většina nově příchozích pracovních migrantů se nacházela v legální sféře. Již v následujícím
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roce se ale trend obrátil a převážná část migrantů dala při svém přesunu do Moskvy znovu
přednost neoficiálním kanálům.660
Když Jurij Lužkov v roce 2010 nedobrovolně téměř po dvou desetiletích opustil post
moskevského starosty, zanechal po sobě dědictví v podobě dvou milionů nelegálních
pracovních migrantů. Takový odhad alespoň nabídl Lužkovův nástupce Sergej Sobjanin.661
Kde hledat příčiny toho, že reforma migrační politiky, jejímž hlavním proklamovaným cílem
bylo snížení rozsahu nelegální migrace, v Moskvě během jednoho roku až dvou let nejprve
zašla do slepé uličky a nanejvýš do tří let zcela očividně selhala? Někteří odborníci, jako
například šéfredaktorka časopisu Migracija – XXI vek Lidija Grafova, spatřovali hlavního
viníka na straně federálního centra a speciálně FMS. [H]lavní vina vedení FMS,” psala
Grafova ještě v roce 2007, kdy se ukázaly první nedostatky reformy, „byla v tom, že si dříve
neprovedlo monitoring a že nezorganizovalo cílenou informační kampaň, tak jak se to před
zavedením nové legislativy dělá ve všech civilizovaných zemích.”662 Naprostá většina
nezávislých expertů, čelní představitelé FMS a nakonec i samotné moskevské radnice –
nevyjímaje Sergeje Sobjanina - , však připisují vinu za neúspěch reformy administrativě Jurije
Lužkova.

4.4.2 Úskalí migračních kvót
Hlavní příčinou krachu reformy podle této názorové linie nebyla její legislativní
konstrukce nebo špatně připravená a nedůsledná implementace na straně federálních struktur,
ale způsob, jakým Moskva (a spolu s ní také další regiony) s legalizačním potenciálem
reformy naložila. „Politika moskevské vlády,” uvádí Tjurjukanova, „je s federální linií v
oblasti řízení migrace ve zjevném rozporu.” Jádro problému je potřeba spatřovat v systému
migračních kvót. Jak již bylo uvedeno, pro první rok (2007) byla moskevská kvóta na
přijímání zahraničních pracovníků stanovena na 810 tisíc. V dalších letech, kdy federální
centrum předalo většinu kompetencí v určování kvót regionům, se limit několikanásobně
snížil: pro rok 2008 na 250 tisíc (po dodatečných korekcích 300 tisíc), pro rok 2009 na 392
tisíc, pro rok 2010 na 250 tisíc a pro rok 2011 na pouhých 200 tisíc. Varování odborníků, že
přílišné snížení kvót nemůže mít jiný důsledek, než opětovné navýšení nelegální složky
migrace,663 vyzněla naprázdno.

Beleněv, Georgij, „Moskva otdana migrantam“, in Nězavisimaja gazeta, 19. 12. 2009.
„Sobjanin našel v Moskve armiju gastarbajtěrov“, in Vesti.ru, 24. 11. 2010; Procenko, Ljubov, „Nělegalam
v Moskve ně mesto“, in Rossijskaja gazeta, 2. 3. 2011.
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Zdaleka ale nešlo jen o to, že by moskevské kvóty byly nastaveny příliš nízko. Ještě
důležitější defekt celého systému spočíval v jeho přílišné byrokratické komplikovanosti.
Mechanismus oficiálního najímání zahraničních pracovníků byl v Moskvě tak složitý, že
doslova tlačil zaměstnavatele do ilegality. Svým způsobem se jednalo o jednu z příčin
postupného snižování kvót – když zaměstnavatelé došli k závěru, že legální najímání cizinců
obnáší příliš mnoho administrativních úkonů a stojí příliš mnoho peněz, obrátili se raději na
černý trh a přestali místním úřadům předkládat požadavky na schválení vysokých kvót.
Agregátní kvóty, které pak Moskva zasílala FMS k formálnímu schválení, tak vlastně
odpovídaly reálné poptávce ze strany zaměstnavatelů, ovšem s tím dodatkem, že se jednalo o
poptávku, která byla uměle snížena vytvořením nesmyslně vysokých byrokratických bariér.
Přestože systém kvót proud pracovních migrantů do Moskvy nijak zásadně
nezredukoval – pouze přesměroval jeho část do jiných koridorů – měl samozřejmě závažné
důsledky pro rozvoj vybraných sektorů městské ekonomiky, a to zejména pro stavebnictví.
Beze zbytku se potvrdily obavy, že povinnost žádat o vydělení kvót s ročním předstihem je z
ekonomického hlediska nesmyslná – po zaměstnavatelích bylo požadováno, aby o kvóty na
určený rok zažádali nejpozději do 1. května roku předcházejícího, tedy v době, kdy těžko
mohli předpovídat skutečně nezbytný počet pracovníků. Získat doplňkovou pracovní sílu
dodatečně představovalo, jak se vyjádřil deník The Moscow Times, „časově náročný a často
bezvýsledný proces.”664 Kvóty byly kromě toho dokonale neflexibilní, pokud šlo o výchozí
stát, ze kterého pracovníci pocházeli. Pokud už zaměstnavatel jednou zažádal o povolení
najmout pracovníka z vybrané země, například z Německa, nemohl místo něj, pokud si to
situace vyžadovala, zaměstnat stejně kvalifikovaného pracovníka kupříkladu z Británie.
Stejně tak bylo pro zaměstnavatele kvůli byrokratickým překážkám prakticky nemožné získat
povolení k přijetí zahraničních specialistů na krátkodobý úvazek. „Pokud je pro dokončení
projektu nezbytné uprostřed roku najmout zahraniční specialisty, ale kvóty už byly
rozděleny,” cituje list Nataliji Ignatovovou z Ruského svazu stavitelů, „pak už tito „noví”
specialisté nemůžou získat pracovní povolení. Ve výsledku to poškozuje nejen [dotčenou]
firmu, ale i celou ekonomiku regionu.”665
Pro každého, kdo problematiku nelegální a/nebo pracovní migrace v Moskvě sledoval
dlouhodobě, muselo být v letech 2007-2010, kdy se plně ukázalo fiasko federální migrační
reformy, obtížné vyhnout se pocitu dèja vu. Pomyslný snapshot migrační situace v Moskvě,
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pořízený například v roce 2009, by téměř dokonale odpovídal obrázku, jaký bylo možné
zaznamenat o rovných deset let dříve. Mezi shodnými parametry lze nalézt migrační kvóty,
nastavení těchto kvót hluboko pod úroveň, která by odpovídala skutečné poptávce na
pracovním trhu, vysoký stupeň byrokratické komplikovanosti a finanční náročnost legálních
metod najímání pracovní síly, přechod zaměstnavatelů k pololegálním a nelegálním metodám
najímání cizinců, rozkvět podzemního zprostředkovatelského byznysu, „siláckou” rétoriku
moskevské radnice ve vztahu k nezvaným hostům, průběžně se opakující policejní zátahy,
sporadické deportace a v neposlední řadě chronickou neschopnost federální vlády migrační
situaci v hlavním městě významněji ovlivnit.666 Co se měnilo byly spíše technické aspekty.
Ústřední vztah mezi formálně nastavenými pravidly (kvóty, řádná registrace, pracovní
povolení atd.) a reálným vývojem (rozmach nelegálních forem migrace) však zůstával stejný.
Systém migračních kvót, s velkými očekáváními zavedený na celostátní úrovni v roce
2007, v samotné Moskvě existoval – a selhával – již od poloviny 90. let. Vůbec první zmínku
početních kvót lze najít v rámcovém programu přivedení zahraničních pracovníků, který
moskevská vláda schválila v květnu 1994.667 Už při zběžném pohledu na tento dokument
začíná být zřejmé, proč se nakonec většina zaměstnavatelů rozhodla obrátit se pro zahraniční
pracovní sílu na alternativní, neoficiální kanály. Pokud firma (formálně se mohlo jednat jak o
právnickou, tak fyzickou osobu) stála o zahraniční pracovníky, musela získat povolení
(razrešenije) od FMS. Nezbytnou podmínkou pro získání tohoto povolení bylo souhlasné
stanovisko (zaključenije) moskevské vlády. Předseda moskevské vlády, anebo jeho zástupce
(v závislosti na požadovaném počtu zaměstnanců) podepisovali zaključenije na doporučení
vybraných oddělení a výborů svého úřadu. Těmto oddělením a výborům tak byli žadatelé
nuceni nejprve zaslat balík dokumentů, mezi nimiž nesměl chybět například předběžný
kontrakt s vytipovanými zaměstnanci či jejich zastupitelskými agenturami, firemní licence,
výkaz o finanční bilanci či potvrzení berního úřadu o řádném placení daní. Jestliže obdrželi od
moskevské vlády kladné zaključenije, přeposílali jej zaměstnavatelé – jak jinak než v dalším
balíku předepsaných dokumentů - na FMS a čekali na razrešenije. Nejpozději do 30 dnů pak
byli povinni dodat FMS další dokumenty, tentokrát potvrzující zaměstnání dohodnutých
pracovníků přesně v souladu s předchozími ujednáními. Netřeba zdůrazňovat, že celá
procedura zahrnovala zaplacení celé řady administrativních poplatků. Na účet moskevské
Vynikající portrét úskalí legálního najímání zahraničních pracovníků na konci 90. let nabízí Anfilova, Julija,
„Novyje gastarbajtěry“, in Izvestija, 17. 12. 1999. Dále viz např. „Moskovskije čužezemcy“, in Argumenty i
fakty, 20. 10. 1999; „Oblava na rabov“, in Moskovskij Komsomolec, 24. 4. 1999.
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vlády putovala částka odpovídající, v závislosti na kvalifikovanosti pracovníka, jedné až
patnácti minimálním měsíčním mzdám tak, jak je momentálně stanovily zákony RF. Další
poplatky směřovaly na speciální účty Migrační služby města Moskvy.
Nové rámcové programy pro přivedení zahraničních pracovníků, případně významné
aktualizace programů stávajících, přijímala moskevská vláda téměř každý následující rok.668
Na tomto místě není nezbytné věnovat se těmto dokumentům podrobně. Stačí zdůraznit, jakou
tendenci každý další program dokládal – tendenci k čím dál větší byrokratické
komplikovanosti, čím dál sofistikovanějším restrikcím a přísnějším sankcím. V době, kdy lze
v Moskvě pozorovat nejprudší nárůst nelegální pracovní migrace, tedy zhruba mezi lety 1996
a 2000, neudělaly místní úřady téměř nic, co by pomohlo „přečerpat” zahraniční pracovní sílu
z černého sektoru do legální sféry. Zpřísňovaly se sanitární normy, zvyšovaly pokuty pro
zaměstnavatele nelegálních migrantů i individuální narušitele pravidel registrace, ale prostor
pro legální zaměstnávání cizinců zůstával navzdory prudce rostoucí poptávce prakticky stejný
– souhrnné roční kvóty byly po celá 90. léta zatvrzele udržovány v řádu pouhých desítek tisíc.
Odpověď na otázku, proč se moskevská ekonomika, a zvláště pak její vybrané sektory,
jako stavebnictví nebo doprava, stala na přelomu devadesátých a nultých let fakticky závislou
na nelegální pracovní síle, zatímco zákonné mechanismy najímání cizinců ztratily v podstatě
jakoukoliv relevanci, je jednoduchá: vše se odvíjelo od institucionálních zájmů. Rozmach
nelegálního najímání zahraniční pracovní síly nevyhovoval pouze zaměstnavatelům, jakými
byly velké developerské firmy těžící ze stavebního boomu konce 90. let, ale rostoucí měrou
také orgánům milice, nespočtu kontrolních úřadů (pracovní inspekce, inspekce státního
architektonicko-stavebního dozoru aj.) a v neposlední řadě také úřadu samotného Jurije
Lužkova.

4.4.3 „Moskva a.s.“
Výhody, jež z neoficiálního najímání gastarbeiterů plynuly zaměstnavatelům, jsou
zřejmé – získání levné, vysoce flexibilní (jak co se týká využívání, tak případného
propouštění), zpravidla spolehlivé a samozřejmě daněmi nezatížené pracovní síly. Pro
Viz např. MOSKVA. Postanovlenije pravitěľstva Moskvy ot 16 ijulja 1996 g. N 587 „O praktike privlečenija
i ispoľzovanija v g. Moskve inostrannoj rabočej sily“. Dostupné z http://mosopen.ru/document/587_pp_1996-0716 (zkontrolováno 5. 12. 2017); MOSKVA. Postanovlenije pravitěľstva Moskvy ot 27 maja 1997 g. N 385 „O
merach po usileniju kontrolja za sobljuděnijem porjadka privlečenija i ispoľzovanija v Moskve inostrannoj
rabočej sily“. Dostupné z https://www.mos.ru/authority/documents/doc/19013220/ (zkontrolováno 5. 12. 2017);
MOSKVA. Rasporjaženije mera Moskvy ot 05.03.1999 N 183-RM „O vněsenii dopolněnij i izmeněnij
v postanovlenije Pravitělľstva Moskvy ot 16.07.96 N 587 „O praktike privlečenija i ispoľzovanija v Moskve
inostrannoj rabočej sily“„. Dostupné z https://www.mos.ru/authority/documents/doc/19082220/ (zkontrolováno
5. 12. 2017).
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příslušníky milice představovala masa nelegálních migrantů, nacházející se na území města,
vítanou příležitost k doplnění oficiálního příjmu. Je potřeba si uvědomit, jak nízký tento
příjem po celá 90. léta byl. Na začátku roku 1993 činila průměrná mzda řadového příslušníka
moskevské milice zhruba 12 tisíc rublů a mzda důstojníka asi 15 tisíc rublů. S připočtením
nejrůznějších bonusů (vyplácených z rozpočtu města) mohla mzda dosáhnout úrovně 18-25
tisíc rublů.669 V dané době však i taková částka představovala ekvivalent pouhých 60 dolarů.
Do roku 1998 stoupl podle neoficiálních údajů měsíční plat řadového policisty na ekvivalent
přibližně 100 dolarů, ale v důsledku finančního krachu vzápětí znovu klesl na úroveň okolo
25 dolarů.670 Extrémně nízké platy zůstávaly pro policejní sbor charakteristické i dlouho po
roce 2000.671 Aby uživili sami sebe a své rodiny, museli si příslušníci milice kromě
základního platu a bonusů opatřit dodatečný zdroj příjmů. Ideální příležitost nabízelo
vymáhání neoficiálních „pokut” od lidí, kteří nějakým způsobem porušili platná pravidla
registrace.
Policisté, odchytávající u vchodů do metra i na dalších frekventovaných místech
„nerusky” vyhlížející osoby, se od druhé poloviny 90. let staly jedním z typických výjevů
moskevských ulic. Jediným smyslem kontrol bylo vymámit ze „zadržených” peníze. Záminka
se dala najít téměř vždy – o to se postaral nepřehledný komplex pravidel a sankcí který
Lužkovova administrativa od roku 1992 ve městě vystavěla. Pokuty bylo možné udělit za to,
že u sebe člověk neměl pas, že v pasu chyběla registrace anebo že byla registrace prošlá.
Stejně závažným prohřeškem mohla být absence migrační karty nebo (při kontrolách na
pracovištích, typicky v tržnicích) pracovního povolení. Neruští občané mohli být na konci 90.
let pokutováni za tak absurdní věc, jako byla chybějící licence pro používání mobilního
telefonu.672 Podle řady svědectví ale nakonec vina nebo nevina nehrály rozhodující roli.
Policejní šikaně s cílem získat hotovost bývali běžně vystaveni i lidé, kteří měli dokumenty
v naprostém pořádku. Jediný rozdíl spočíval ve výši pokuty – kdo neměl v pořádku všechny
náležitosti, zaplatil více, kdo ano, zaplatil méně. I tak bylo vyřešení „problému“ přímo na
místě výhodnější, než cesta na policejní stanici.673
Michailin, Michail, „Lužkov dal děněg moskovskoj milicii“, in Kommersant, 14. 1. 1993.
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Korupce v řadách policejních orgánů postupně získala systémový charakter. Jak
dokládají Maxim Grigorev a Andrej Osinnikov, nahodilé kontroly na ulicích byly pouze jejím
nejviditelnějším projevem. Korupční praktiky využívající moskevský registrační režim nebyly
omezeny jen na řadové příslušníky milice, ale prostoupily policejní hierarchií až na úroveň
obvodních inspektorů (učastkovyj inspektor, později učastkovyj upolnomočennyj milicii).
Funkce tzv. učastkovych se ale podle poznatků autorů vyvinula jiným směrem než u řadových
pochůzkářů. Jsou-li do korupce okolo registračních pravidel zapojeni, nesnižují se k práci,
jakou je vymáhání „pokut“ za formální nedostatky v dokumentech, ale mnohem spíše sami
pomáhají migrantům – výměnou za adekvátní poplatek - tyto nedostatky napravit. „Kromě
toho,“ uvádějí Grigorev a Osinnikov, „poskytují učastkovyje nelegálům také další služby –
přivírají oči před migranty nelegálně žijícími ve sklepích domů i před jinými přečiny.
Samozřejmě ani [toto nedělají] bezplatně.“674
Stejně silný zájem na tom, aby se ve městě permanentně nacházela armáda nelegálních
migrantů, jako měli velcí zaměstnavatelé a milice, lze najít i na straně moskevské vlády. Do
značné míry se nakonec jednalo zájem jedné a téže entity, protože hranice mezi vládou a
byznysem, jakož i mezi vládou a milicí, byly v postsovětské Moskvě značně rozostřené.
Velmi dobře to lze ilustrovat na příkladu městské milice.
Městská milice (oficiálně Upravlenije municipaľnoj milicii, UMM) byla v Moskvě
vytvořena v září 1992 jakožto součást místní hlavní správy vnitřních záležitostí (GUVD).
Financování městské milice zajišťovala ze sta procent moskevská vláda.675 Kompetence
UMM, kterou Jurij Lužkov již na začátku označil za „policejní gardu radnice“, byly
vymezeny velice široce a tím pádem i neurčitě. Obecně vzato měla městská milice přispět ke
zvýšení bezpečnosti na moskevských ulicích, přičemž některé přestupky směla řešit sama a
jiné předávala běžné teritoriální milici podřízené OUVD. Velmi brzy se však ukázalo, že
městská milice není schopna dostát požadavkům, jež na ni byly kladeny. Ministerstvo vnitra
nechalo v lednu 1994 provést uvnitř UMM prověrku, která ukázala, že její příslušníci (v této
době jich útvar čítal asi 2400) dávají před hlídkováním v ulicích a potíráním zločinnosti
přednost prověřování prodejců na moskevských tržištích. Několik obchodníků podalo v této

Grigorjev a Osinnikov, Nělegaľnyje migranty v Moskve, 85. Jeden z tzv. učastkovych, s nímž autoři osobně
hovořili, uvedl, že si „ochranou“ (rusky kryševanije, v přibližném překladu „krytí“) jednoho jediného sklepa
obývaného nelegálními migranty přijde za měsíc na 200-400 dolarů. Peníze přitom dostával buď od migrantů
samotných, anebo od jejich zaměstnavatele. Tamtéž, 38.
675
MOSKVA. Postanovlenije pravitěľstva Moskvy ot 07.04.92 goda N 176 „Ob upravlenii municipaľnoj
(mestnoj) milicii“. Dostupné z http://ummuvd.narod.ru/p3.htm (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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souvislosti na městskou milici žalobu kvůli žádosti o úplatek.676 „V dalších letech,“ konstatuje
list Kommersant, „se situace nelepšila. Městská milice se nestala efektivní strukturou pro boj
proti pouliční kriminalitě, ale místo toho [se proměnila] v neštěstí pro maloobchodníky po
celé Moskvě.“677 Útvar byl fakticky zrušen (přesněji, sloučen s klasickou milicí) až v rámci
radikální reformy MVD v roce 2001.
Pravdou je, že městská milice vždy tvořila jen velmi malou část policejních sil
Moskvy. Na svém vrcholu měla přibližně 3 tisíce příslušníků, zatímco početní stav klasické
milice kolísal mezi 80 až 100 tisíci. Zákonný status obou sil a vztah každé z nich k moskevské
vládě se nicméně lišil méně, než by bylo možné usuzovat z praxe typické například pro státy
střední a západní Evropy. Standartní teritoriální milici podléhající OUVD bylo sice stěží
možné označit za radniční „gardu“, ale zároveň nebylo možné přehlédnout vazby, které ji
s moskevskou administrativou propojovaly. V první řadě je nutné připomenout, že milice byla
po celá 90. léta podřízena jak MVD, tak moskevské vládě a starostovi. Dvojitá podřízenost
milice skončila teprve v roce 2001, kdy došlo k novelizaci federálního zákona „O milici“.678
Druhá vazba byla finanční – provoz milice byl od začátku 90. let zajišťován přibližně stejnou
měrou z federálního rozpočtu a z rozpočtu města Moskvy. Na této praxi nic nezměnila ani
zmíněná reforma MVD zahájená v prvním volebním období Vladimira Putina. Přechod
k financování milice výhradně z federálního rozpočtu inicioval teprve v letech 2009-2010
tehdejší prezident Dmitrij Medveděv.679
Je tedy zřejmé, že ani městskou, ani klasickou teritoriální milici Moskvy, nebylo za
celé období vlády Jurije Lužkova možné označit za instituci nezávislou na vedení města. Obě
dvě instituce zastávaly v letech 1992-2001 funkci jakési silové složky radnice. V případě
městské milice to platí beze zbytku, v případě klasické milice pouze s dovětkem, že její
formální podřízenost, spolu s financováním, byla zhruba stejnou měrou rozložena mezi
moskevskou vládu a federální MVD. Po roce 2001 sice Lužkovův úřad přišel o možnost
ovlivňovat činnost milice - nyní již jednotné - z titulu její formální (spolu)podřízenosti, stále
se však mohl opírat o přetrvávající vazbu v podobě vydatného příspěvku do policejního
rozpočtu.
Kobič, Andrej „Reorganizacija municipaľnoj milicii“, in Kommersant, 23. 3. 1994; Stulov, Oleg, „Lužkov
ostalsja bez ochrany“, in Kommersant, 17. 10. 2001.
677
„Lužkov ostalsja bez ochrany“.
678
„Moskovskoje GUVD boľše ně podčinjajetsja Lužkovu“, in Lenta.ru, 6. 6. 2001, dostupné na
http://lenta.ru/russia/2001/06/06/guvd (zkontrolováno 5. 12. 2017); „Yuri Luzhkov otdal GUVD Borisu
Gryzlovu“, in Kommersant, 7. 6. 2001.
679
„Miliciju s 2012 goda budět finansirovať toľko iz federaľnogo bjudžeta“, in RIA Novosti, dostupné na
http://ria.ru/economy/20091224/201249335.html#ixzz3ZxgyLeFQ (zkontrolováno 5. 12. 2017); „Regionam
zapreťjat finansirovať miliciju“, in Vedomosti, 19. 2. 2010.
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Podobně jako nelze od moskevské vlády oddělit milici, nelze od ní oddělit ani excesy,
jichž se milice dopouštěla. Zájem moskevské milice na tom, aby byl v oblasti nelegální
migrace ve městě zachován status quo, byl do značné míry i zájmem vlády Jurije Lužkova.
Tím, že tolerovala zneužívání režimu propisky / registrace ze strany milice, tolerovala
Lužkovova radnice počínání instituce, která jí byla plně (v případě UMM) nebo částečně
(klasická milice) podřízena, a která na ní byla finančně závislá. Policisté, kteří si
prostřednictvím neoficiálních „pokut“, anebo přímých úplatků vyměněných za osvobozenní
od každodenní šikany, zvyšovali příjmy, byli lidé, které měla radnice za úkol živit, a které
stejně jako federální vláda živit nedokázala. Jinými slovy, status quo na poli nelegální
migrace vyhovoval radnici úplně stejně jako milici, protože se, vyjádřeno jen s mírným
zjednodušením, jednalo o zájem jedné jediné instituce.
Značně mlhavé byly v éře Jurije Lužkova také hranice oddělující moskevskou vládu a
velký byznys. Blair Ruble680 a spolu s ním i někteří dopisovatelé západních deníků (mezi
jinými například David Hoffman z The Washington Post nebo Geoffrey York z The Globe
and Mail), použili v této souvislosti chytlavý termín „Moskva a.s.“ (Moscow Inc). Jeho
prostřednictvím poukazovali na fakt, že Lužkovova radnice zdaleka nepředstavovala jen
instituci čistě administrativního charakteru, ale zároveň, nebo možná především, instituci
ekonomickou, respektive komerční. Na základě vybraných kritérií lze úřad Jurije Lužkova
bezesporu označit za největší komerční subjekt v postsovětské Moskvě. Ředitel správy
majetku města Vladimir Vinogradov v roce 1997 uvedl, že moskevská vláda přímo ovládá
1500 firem, z větší části bývalých sovětských podniků, jež byly vyjmuty z federálních
privatizačních programů začátku 90. let.681 V dalších 300 firmách se podle Vinogradova
Moskva dělila o vlastnictví se zahraničními investory. Mezi firmami vlastněnými či
spoluvlastněnými moskevskou vládou bylo v této době možné najít „pekárny, hotely [a také]
stavební, vydavatelské, bankovní, letecké a komunikační podniky, salóny krásy, ropnou
rafinérii a dvojici obřích, problémových automobilek.“682 Geoffrey York ve svém vlastním
výčtu zmínil kromě výše uvedených také kancelářské budovy, podniky s rychlým
občerstvením (řetězec Russkoje bistro), obchody s potravinami, tržnice, supermarkety,
680

Ruble, Blair A. The Future of Corporatism-II: The Rise of Moscow, Inc. The Wilson Quarterly, 1998, vol. 22,
no. 2, s. 81-87.
681
Hoffman, David, „The Man Who Rebuilt Moscow“, in The Washington Post, 24. 2. 1997. K tématu
moskevské „zvláštní cesty“ v oblasti privatizace zejména Bater, James H. Privatization in Moscow.
Geographical Review. 1994, vol. 84, no. 2, s. 201-215; Srov. též Medveděv, Jurij Lužkov i Moskva, 69-70.
682
„The Man Who Rebuilt Moscow“. V případě automobilek měl autor na mysli firmy AZLK (Moskvič) a ZiL.
Mezi bankovními institucemi je nutné zmínit především většinový podíl města v Bank of Moscow, jednom
z největších finančních ústavů Ruska. Podle údajů The Moscow Times činila kapitalizace Bank of Moscow
k červenci 1998 téměř 6 miliard rublů. „Moscow and the financial crisis“.
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televizní stanice (TV Centr), benzínové pumpy, cestovní agentury, taxislužby, mlékárny a
sýrárny. Podle anonymních zdrojů z řad západních bankéřů a finančních analytiků, na něž se
York odvolává, navíc všechny tyto firmy tvořily jen vrchol ledovce – zatímco k podílu ve
vlastnictví těchto firem se moskevská vláda otevřeně hlásila, jiné kontrolovala nepřímo, a to
skrze netransparentní prostřednické subjekty jako byla holdingová společnost AFK Sistěma.
Jeden z analytiků, které York konzultoval, odhadl sumární hodnotu majetku v držení města
(tzn. včetně firem, které radnice kontrolovala neoficiálně) na 25 miliard dolarů.683
Nic jiného nedemonstruje vzájemnou provázanost Lužkovovy administrativy a
velkého byznysu tak názorně, jako případ developerské společnosti Inteko. Na rozdíl od
mnoha dalších firem, působících ve sféře stavitelství, Inteko nikdy nebylo vlastněno ani
spoluvlastněno moskevskou vládou. Přesto mezi firmou a městem existovala blízká vazba –
majoritním vlastníkem a předsedkyní představenstva Inteko byla totiž po celé období vlády
Jurije Lužkova (přesněji ještě déle, od roku 1989 do roku 2011) jeho manželka Jelena
Baturina. Firma, původně zaměřená na produkci plastového spotřebního zboží (mimo jiné
záchodových štětek), vstoupila do stavebního sektoru v roce 2001, kdy zakoupila kontrolní
balík akcií společnosti Domostroitelnyj kombinat No3 (zkráceně DSK-3). Během pouhého
roku se Inteko stalo největší developerskou společností Moskvy.684 Firma Jeleny Baturinové
v této době zajišťovala pětinu bytové výstavby ve městě.685 Samotná Jelena Baturina, jejíž
podíl ve firmě postupem času narostl z původních 50 na 99 procent, se svým jměním ve výši
1,1 miliardy dolarů jako jediná žena pronikla na seznam stovky nejbohatších Rusů,
publikovaný časopisem Forbes.
Raketový vzestup firmy Inteko si nevyhnutelně našel mnoho kritiků. Mezi nejhlasitější
z nich patřil poslanec dumy za stranu Jednotné Rusko, miliardář a dřívější neúspěšný kandidát
na post moskevského starosty Alexandr Lebeděv686 či opoziční politik a aktivista Boris
Vyčíslit hodnotu majetku v držení města bylo nicméně podle stejného zdroje stejně těžké jako „spočítat
hvězdy na obloze“. Citovaný odhad je proto nutné brát s velkou rezervou. York, Geoffrey „Mayor turns Moscow
into giant corporation“, in The Globe and Mail, 9. 4. 1997. O konglomerátu AFK Sistěma podrobněji pojednává
David Hoffman, „In Moscow, Business and Politics Mix“, in The Washington Post, 19. 12. 1997.
684
A podle věrohodných zdrojů z prostředí stavebního průmyslu, které cituje list Vedomosti, také jedním
z hlavních zaměstnavatelů nelegálních pracovních migrantů. Mezi další z nich se podle týchž zdrojů v době
stavebního boomu konce devadesátých a začátku nultých let řadily také společnosti DON-Stroj, Krojet nebo
Upravlenije mechanizatsii – 4. „Nělegaľnosť kak stiľ“.
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Podrobněji o podnikání Jeleny Baturinové zejména Medveděv, Jurij Lužkov i Moskva, 192-200; Viz též
„Russia's richest woman dealing in shadow of Moscow mayor, her husband“, in Agence France Presse, 20. 5.
2004. Dostupné z https://global-factivacom.ezproxy.is.cuni.cz/du/article.aspx/?accessionno=AFPR000020040520e05k004wb&fcpil=en&napc=S&sa_fr
om=&cat=a (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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„Alexandr Lebeděv: Inteko – očevidnyj primer vzaimovygodnogo sotrudničestva gosudarstvennogo
činovnika s jego blizkim rodstvennikom“, in IA Regnum, 3. 5. 2005, dostupné na
http://www.regnum.ru/news/492499.html (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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Němcov.687 Podle jejich mínění získala firma Inteko některé ze svých klíčových zakázek (za
první z nich je považován kontrakt na dodávku 85 tisíc plastových sedadel na stadión Lužniki
z roku 1998) za přinejmenším podezřelých okolností. I kdyby ale všechna výběrová řízení
proběhla v souladu s předpisy, tvrdili kritici, stále docházelo k evidentnímu střetu zájmů –
bylo nepřijatelné, aby v čele města stál člověk, jehož jmění v řádu stovek milionů dolarů (dle
zákona náležela Lužkovovi polovina majetku jeho ženy) přímo závisí na zakázkách, jež
přiděluje jeho vlastní úřad.

4.5 Shrnutí
Pokusíme-li se charakterizovat migrační situaci, která v Moskvě vykrystalizovala po
dvaceti letech vlády Jurije Lužkova, zjistíme, že v základních obrysech nápadně připomínala
stav z období pozdní existence Sovětského svazu. V první řadě zde stojí za pozornost základní
rozpor mezi restriktivním migračním režimem a demografickou realitou. Migrační
bariéry, které v Moskvě po roce 1991 vybudovala administrativa Jurije Lužkova,
neposkytovaly z hlediska legálního stěhování o mnoho více prostoru, než striktní pravidla
propisky, definující socialistickou metropoli od přelomu 50. a 60. let (viz kapitolu 2). Jak
ovšem jasně vyplývá z dostupných dat o populačním růstu, nebyly nové restrikce ve srovnání
s těmi předcházejícími ani o mnoho efektivnější. Postsovětská Moskva byla - a stále je dlouhodobě nejsilnějším migračním magnetem Ruska, navzdory periodicky se opakujícím
snahám o určitou formu administrativní regulace.688
Ústředním rozporem restriktivnost versus migrační přírůstek nicméně podobnost mezi
pozdně sovětským a postsovětským vývojem nekončí. Shodný je i základní zdroj tohoto
rozporu, jímž je dominantní role ekonomických institucionálních aktérů. V každém ze
zkoumaných období byli sice tito aktéři definováni značně odlišně, ovšem co zůstávalo
neměnné, byla jejich výchozí pozice v oblasti migrační politiky regionu, to znamená
ekonomicky podmíněná prioritizace maximálně otevřeného přístupu ke zdrojům pracovních
sil. V sovětském období vyústila převaha ekonomických institucionálních aktérů ve zřízení
specifické formy kvótového systému (limit propiski). V období postsovětském došlo, jak se

Němcov, Boris a Milov, Vladimir. Lužkov. Itogi – 2. Moskva: Solidarnosť, 2010. Dostupné z
http://www.luzhkov-itogi.ru/doklad/ (zkontrolováno 5. 12. 2017). Viz zejména s. 13-37.
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Na tomto místě stojí za to připomenout, že uvedený rozpor (paradox) není na poli migratologie ničím novým.
Svým způsobem jej naopak lze označit za jednu z ústředních linií nejnovějšího výzkumu migračních politik a
jejich efektivity (respektive neefektivity). Vynikající přehled tohoto výzkumu nabízí například Czaika, Mathias a
Hein de Haas. The Effectiveness of Immigration Policies. Population and Development Review. 2013, vol. 39,
no. 3, s. 487-508. Existující výzkum se nicméně týká téměř výlučně migrace mezinárodní a jeho aplikace na
oblast populační mobility uvnitř států se jeví jako velmi problematická.
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snažila ukázat tato kapitola, v důsledku komplexní souhry okolností k faktickému nahrazení
limitového mechanismu formálně nijak neukotveným „systémem“ nelegální migrace.
Živnou půdou tohoto „systému“ se stala vnitřně složitá, ale přesto kompaktní
institucionální konstelace, za jejíž „gravitační centrum“ lze označit moskevskou vládu
(radnici) řízenou Jurijem Lužkovem. Jedním z charakteristických rysů Lužkovova úřadu bylo
jeho prorůstání či prolínání s komerčními strukturami. Za normálních okolností by rozostření
hranic mezi politickými a ekonomickými entitami (a tím i mezi politickými a ekonomickými
zájmy) mělo na poli migrační politiky jediný možný výsledek – přístup laissez-faire.
Okolnosti, ve kterých se Lužkovova vláda na začátku 90. let formovala, lze nicméně za
„normální“ označit jen těžko. Bezprecedentní hospodářský propad vedl na území hlavního
města k deformaci ekonomických incentiv. Radnice začala ve své podstatě sledovat dvojí
ekonomický zájem najednou: na jedné straně stála o hromadný přísun pracovní síly, nezbytné
pro udržení každodenního chodu města, na straně druhé ale potřebovala, aby byl
přistěhovalecký segment populace udržován v bezprávném, anebo poloprávném stavu a mohl
tak sloužit jako zdroj financí pro chronicky podfinancovaný administrativní sektor a
bezpečnostní aparát. Udržování přísných, na federálním centru nezávislých imigračních
pravidel, doprovázené dostatečně „viditelným“ uplatňování sankcí, se kromě toho Lužkovovi
osvědčilo jako spolehlivý prostředek politické mobilizace.
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Závěr
Kontinuita
Předmětem první výzkumné otázky je odolnost sovětského systému vnitřních pasů, či
přesněji v něm zakomponovaných pasových omezení regulujících migrační toky, v
podmínkách postsovětské transformace. Provedený výzkum, zaměřený na případ Moskvy,
ukazuje, že hlavním důvodem kontinuity sovětských administrativních omezení migrace i po
roce 1991 byla složitá právně-institucionální struktura pasového systému, v kombinaci s jeho
desítky let narůstající

nepostradatelností pro každodenní fungování sociálních a

ekonomických institucí. Stručně řečeno, sovětský pasový systém nebyl v průběhu tranzice k
demokracii zrušen, protože byl jako celek „nezrušitelný“. Z právního hlediska představoval
příliš složitý komplex norem - nadto výhradně podzákonného charakteru - než aby mohl být
odstraněn jako celek. V jediném momentě, kdy se pro zrušení pasového systému naskytla
vhodná příležitost, na přelomu let 1991/1992, tak došlo jen k eliminaci (navíc nedůsledné)
jeho nejvíce odiózních součástí. Z hlediska praktického bylo systém vnitřních pasů v podstatě
nemožné zrušit proto, že během své existence až příliš prorostl do sociálně-ekonomického
chodu země. Vnitřní pasy se v podmínkách poststalinského SSSR staly natolik běžnou a
nezbytnou součástí každodenního života obyvatel, že jejich jednorázové zrušení hrozilo
sociální destabilizací nepředvídatelných rozměrů.
Jak ukázala první kapitola této práce, jedním z charakteristických rysů sovětského
pasového systému od jeho vytvoření v roce 1932 byla - kromě plíživé územní expanze - jeho
vnitřní diferenciace a hierarchizace. Prosté rozlišení mezi pasportizovanými a (zatím)
nepasportizovanými oblastmi, o němž se občané mohli dozvědět z tisku, od počátku roku
1933 komplikovala před veřejností skrytá klasifikace pasportizovaných území na tzv. režimní
a nerežimní. Ještě do konce dekády se pak systém dále rozvětvil, když byly oblasti se
zavedným pasovým režimem z iniciativy NKVD rozděleny, v závislosti na strategickém
významu, na režimní oblasti první a druhé kategorie. Mezi lety 1940 a 1953 zůstala tato
struktura pasového systému víceméně beze změn. Co se měnilo, byl pouze počet a celkový
rozsah režimních teritorií. Jak zřetelně vyplývá ze zprávy, kterou o pasovém systému krátce
po Stalinově smrti sepsal Lavrentij Berija, komplex režimních oblastí k roku 1953 narostl do
enormních rozměrů. Poststalinské období nepřineslo v tomto ohledu žádnou drastickou
změnu: počet měst a zón se zvláštním režimem propisky byl sice nárazově snížen, ale
propiska jako taková zůstala zachována. Počínaje novým nařízením o pasech z října 1953 až
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do poloviny 80. let navíc množství režimních území znovu rostlo. Jako definující rys této
epochy je přitom možné označit rozrůznění režimních statusů v závislosti na individuálních
„potřebách“, respektive žádostech jednotlivých měst a regionů. Již tak složitý, ale přesto
striktně centralizovaný pasový systém stalinské éry, se od poloviny 50. let do nástupu
Gorbačova postupně proměnil v systém režimních statusů šitých jednotlivým prostranstvím
(alespoň těch s dostatečnou politickou vahou) takříkajíc „na míru“.
Druhou, doplňující příčinou „nezrušitelnosti“ vnitřních pasů na přelomu 80. a 90. let
byla jejich multifunkčnost. Jak různorodých využití nacházely pasy na sklonku sovětské éry,
dokládá ve své průkopnické knize The Passport Society historik Mervyn Matthews. V první
řadě byl samozřejmě pas zapotřebí kvůli ověřování totožnosti, nicméně ne vždy proto, že to
vyžadovala oficiální nařízení. „Zdá se,“ uvádí Matthews, „že o [pas] mohli požádat úředníci
prakticky jakékoliv organizace jakožto o pojistku proti chybě nebo zkreslování informací;
nebyl-li člověk schopen jej na vyžádání předložit, budil pochyby ohledně své poctivosti.“ O
předložení pasu žádali v případě jakýchkoliv podezřelých okolností příslušníci milice.
„Dopravní policie ve venkovských oblastech zastavovala auta s poznávacími značkami
vzdálenějších regionů a vyzývala řidiče nebo cestující, aby prokázali svou totožnost. A opět,
neschopnost tak učinit mohla způsobit problémy a přerušení cesty.“689
„Ačkoli nařízení [o pasovém systému] z roku 1974 nevyžadovalo, aby byly do pasu
zaneseny údaje o zaměstnání,” pokračuje Matthews, „jeho předložení, včetně potvrzení o
místě pobytu, zůstávalo povinné jak při žádosti o zaměstnání, tak při žádosti o vydání
pracovní knížky. Číslo pasu se zapisovalo do pracovních smluv se státem, družstvem nebo
soukromou firmou. Pas (s náležitou propiskou) byl také nezbytný pro důležitý úkon v podobě
zapsání svého jména na seznam čekatelů na přidělení bytu.“ Pas bylo podle Matthewse nutné
předkládat také při žádosti o licenci pro soukromé podnikání, při přihlašování ke studiu na
vyšších či specializovaných vzdělávacích institucích, a v některých případech též při
přihlašování dětí do základních a mateřských škol. Na pas a propisku bylo vázáno vyplácení
rozličných druhů penzí a sociálních dávek. Jejich předložení bylo podmínkou registrace na
poliklinikách anebo specializovaných zdravotnických zařízení (např. při podezření na nákazu
HIV či na užívání drog). Kromě toho potřebovali občané pas i pro některé finanční operace pro založení spořícího účtu sice kupodivu nikoliv, ale např. pro peněžní převody už ano. Bez
pasu si lidé nemohli vyzvednout zboží z P.O. BOXu, zařadit se do pořadníků na nedostatkové
zboží (např. automobily) nebo koupit letenky. Od konce 80. let bylo na předložení pasu a
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místní propisky vázáno vydávání přídělových lístků (na příkladu Moskvy je tento jev popsán
ve čtvrté kapitole) a od spuštění kupónové privatizace v říjnu 1992 pak vydávání
privatizačních poukazů, tzv. vaučerů.690
Pravdou je, že výše popsané aspekty sovětského systému vnitřních pasů, tedy jeho
právně-institucionální neuchopitelnost a míra integrovanosti do každodenního života občanů,
samy o sobě trvanlivost „sovětských“ migračních kontrol v Moskvě nevysvětlují. Co
vysvětlují, je pouze charakter demontáže pasového systému a instituce propisky, tedy její
váhavost a neúplnost. Pokračující existence vnitřních pasů starého vzoru a instituce propisky
(pouze pod novým označením „registrace“) nicméně pro oživení sovětských metod
regulování migrace nepředstavovala nic víc než potenciál. To, zda bude tento potenciál
využit, záviselo na dalších dvou faktorech: zaprvé, jestli se v rámci nového státu najde entita,
která k obnovení kontroly migrace projeví dostatečnou politickou vůli, a za druhé, jestli
(případně na jak dlouho) jí ústřední orgány státní moci tuto snahu umožní.
Jednoznačně nejvýznamnější entitou, která se na začátku postsovětské transformace
odhodlala obnovit sovětské metody řízení migrace, byla moskevská radnice řízená Jurijem
Lužkovem. Jak se snažila ukázat čtvrtá kapitola, Lužkov učinil ze separátního režimu
propisky (registrace) jeden z hlavních pilířů své politické legitimity. Jím prosazené nařízení
„O jednotném režimu propisky a vypisky obyvatelstva v Moskvě a Moskevské oblasti” z
února 1992, určující dokument migrační politiky města přinejmenším pro zbytek dekády,
získalo mezi „řádnými Moskvany”691 téměř bezvýhradnou podporu. V průzkumu veřejného
mínění, provedeném na konci roku 1992, se pro zachování omezení propisky v hlavním městě
vyslovilo 75 procent dotázaných, zatímco pro jejich zrušení jen 16 procent (9 procent uvedlo,
že neví). O necelý rok později, v září 1993, se pro zachování stávajících restrikcí vyslovilo už
85 procent respondentů a proti jen 8 procent.692 Podobně masivní podporu obyvatel měla i

Tamtéž, 44-45. Jak dokládá výše uvedený výčet, není náhoda, že publicistika v souvislosti s pasy a propiskou
někdy cituje proslulý verš z básně V. I. Lebeděva-Kumače „Úřednická písnička“ „Bez bumažki ty - bukaška; S
bumažkoj ty – čelovek“ (volně přeloženo Bez dokladu nejsi nic, s dokladem jsi člověk). Pointou verše je, že bez
patřičného dokumentu (např. pas, diplom, potvrzení) je člověku těžké dokázat již samotný fakt své existence.
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Jde o volný překlad často používaného výrazu korennyje Moskviči. K definici tohoto pojmu viz např.
„Ostalis’ li v stolice korennyje moskviči?“, in Komsomoľskaja Pravda, 5. 8. 2008. Srov. též „Korennyje
moskviči protiv ponajechavšich: „provintsialy edut v stolitsu tolko za nashimi kvartirami“„, in Komsomoľskaja
Pravda, 8. 2. 2012.
692
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říjnu 1993, když využil vyhlášení výjimečného stavu ve městě k zátahu proti údajně nepoctivým prodejcům
kavkazského a středoasijského původu. „Let them eat cabbage, says Moscow mayor“, in Reuters News, 15. 10.
1993. Dostupné z https://global-factivacom.ezproxy.is.cuni.cz/du/article.aspx/?accessionno=lba0000020011121dpaf033sf&fcpil=en&napc=S&sa_from
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zvláštní opatření (nařízení k přeregistraci pod hrozbou deportace), která Lužkovova radnice
přijala vzápětí po bombových útocích v září 1999.693
Základem vysoké popularity Jurije Lužkova byla vždy pověst „muže činu” - člověka z
lidu (mužika), který dokáže operativně řešit problémy a zařídit pro „své” Moskvany i zdánlivě
nemožné.694 Na začátku 90. let si Lužkov vysloužil uznání obyvatel metropole mimo jiné
efektivním zvládnutím zásobovací krize (s využitím vnitřních pasů), konfiskací rozsáhlého
majetku komunistické strany695 anebo účinným odporem proti modelu privatizace, jenž
prosazoval Anatolij Čubajs. Během pár let od svého jmenování v roce 1992 Lužkov, slovy
Donalda Jensena, „přeměnil Moskvu z šedého deprimujícího kolosu v honosný symbol
postsovětského Ruska.”696 Důvodů, proč Lužkov drtivě zvítězil ve všech přímých volbách
starosty, jichž se kdy zúčastnil,697 je tedy nepochybně více. V každém případě ale platí, že
jedním z nich - a autor této práce je toho názoru, že velmi významným - bylo i vybudování
„pevnosti Moskva”, systému migračních kontrol, zavedených v rozporu s platnými zákony i
Ústavou, a implementovaných navzdory dlouholeté kritice a útokům federálního centra.
Proč byl postup centra proti „propiskovému separatismu” Moskvy po celá 90. léta
neúčinný? Jak bylo podrobně vylíčeno ve čtvrté kapitole, pro pasivitu, eventuálně liknavost
federálních institucí (vláda, prezident, Ústavní soud) vůči Lužkovovým excesům s registrací
obyvatel, lze najít hned několik vysvětlení. Prvním, platným pro roky 1992-1993, bylo
legislativní vakuum. Dokud v říjnu 1993 nenabyl účinnosti zákon „O právu občanů Ruské
federace na svobodu pohybu, výběr místa pobytu a bydliště na území Ruské federace“ a v
prosinci téhož roku nevstoupila v platnost první postsovětská Ústava, ani Ústavní soud, ani
žádná federální struktura nemohla ani hypoteticky Lužkovovo počínání právně napadnout,
protože chyběly normy, o něž by bylo možné se opřít: stále nebyl vytvořen nový systém

Viz výsledky průzkumů provedených televizními stanicemi ORT a TVC v textu Moskva posle vzryvov.
Etničeskije čistki. Nělegaly Moskvy [online]. Dostupné z http://www.nelegal.ru/archive/chistki.html. O
konstantní podpoře zvláštního režimu registrace i v době před útoky mj. „Limita - da ně ta!“, in Moskovskij
komsomolec, 2. 6. 1999.
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registrace (nahrazující systém propisky, zpochybněný Výborem ústavního dozoru) a stále
neexistovalo ústavně garantované právo občanů na svobodu výběru místa bydliště či pobytu.
Když konečně vznikly pro napadení moskevských restrikcí adekvátní právní
předpoklady, nastala situace ve čtvrté kapitole popsaná jako „institucionální paralýza“.
Federální centrum v letech 1993-1995 nijak významněji nereagovalo na očividně
protizákonné jednání Moskvy proto, že byly jeho kapacity plně absorbovány záležitostmi
nesrovnatelně závažnějšího, bez nadsázky existenciálního charakteru počínaje akutní
ekonomickou krizí, přes hrozící rozpad federace698 až po ozbrojené konflikty jak na území
samotného Ruska (Ingušsko, Severní Osetie, Čečensko), tak v jeho nejbližším okolí (Gruzie,
Tádžikistán aj.). Zvláště významnou roli pak sehrál politický boj, který mezi sebou sváděly
výkonná a zákonodárná složka moci. Jedním z důsledků takzvané ústavní krize, jež
vygradovala v říjnu 1993 ostřelováním budovy parlamentu, byla dlouhodobá neakceschopnost
Ústavního soudu, nejprve kvůli jeho zaneprázdněnosti čistě politickou agendou a ignorováním
lidsko- a občanskoprávních témat, poté (od října 1993) kvůli suspendování jeho činnosti ze
strany prezidenta Jelcina a nakonec kvůli tahanicím spojeným se jmenováním nových soudců.
Faktické ochromení Ústavního soudu, fundamentální překážka podkopání protizákonné
migrační politiky Lužkovovy Moskvy, skončilo teprve v únoru 1995.
Od chvíle, kdy se Ústavní soud stal konečně akceschopným, jednal poměrně rychle a
jednoznačně. Jádro migračních restrikcí Moskvy, tedy povolovací princip registrace,
podkopal prostřednictvím tří zásadních verdiktů v průběhu necelých tří let. Jurij Lužkov
přesto dokázal specifický režim metropole z větší části ubránit. Techniky, které za tímto
účelem využíval, byly sice rozmanité (a z právního úhlu pohledu často inovativní), ale ve své
podstatě vždy sloužily jedinému účelu: zabránit tomu, aby byla rozhodnutí federálních
institucí převedena do praxe.
Fakt, že Lužkovovi jeho právní kličkování procházelo po celou druhou polovinu 90.
let, lze přičíst zejména dvěma důležitým okolnostem. První z nich byla obecně silná pozice
regionů v Jelcinově Rusku. Tento faktor ztratil na relevantnosti prakticky ihned po nástupu
Vladimira Putina - v důsledku zevrubné reformy federálního uspořádání, provedené v roce
2000, ztratil Lužkov, spolu s mnoha dalšími regionálními „cary“, podstatnou část jak
fiskálních, tak personálních možností řídit svůj subjekt nezávisle na federální linii. Druhá
neopomenutelná okolnost spočívala ve zvláštním vztahu mezi Lužkovem a Jelcinem. Lužkov

Zde se mají na mysli zejména nevyřešené případy „rozpočtového separatismu“ Tatarstánu, Baškortostánu,
Jakutije (Sacha) a dalších republik. Viz např. Barsenkov, A. S. a Vdovin, A. I. Istorija Rossii. 1917-2004.
Moskva: Aspekt Press, 2006, 734.
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vůči Jelcinovi od začátku 90. let mnohokrát prokázal svou loajalitu, navrch často v
momentech, kdy ji první ruský prezident nejvíce potřeboval (ústavní krize 1993, prezidentské
volby 1996).699 Logicky se tak nabízí teze, že moskevskému starostovi jeho svévole ohledně
registrace procházela zkrátka proto, že mu ji Boris Jelcin toleroval. Při bližším pohledu se ale
tato úvaha jeví jako příliš zjednodušující. Vztahy mezi Lužkovem a Jelcinem nebyly úplně
bezproblémové nikdy, ale přibližně od roku 1997 v nich lze vysledovat vysloveně konfliktní
prvky. Jelcin v posledních letech svého prezidentství v žádném případě nehájil ani přežilou
instituci propisky,700 ani Lužkova osobně.701 Hlavním důvodem, proč Jelcin nikdy nezabránil
Lužkovovi úspěšně hájit moskevskou propisku navzdory verdiktům ÚS, tak nebyla jeho
benevolentnost, ale spíše slabost, vyplývající z tehdejšího nastavení vztahů mezi federálním
centrem a regiony.
Při absenci obou faktorů, které mu v 90. letech umožňovaly (federální systém),
respektive usnadňovaly (osobní vazba na prezidenta) udržovat v Moskvě autonomní migrační
režim, se Lužkovovi jeho strategie rychle sesypala. Na první pohled to nemuselo být zcela
zřejmé. V letech 2000-2010 hájil Jurij Lužkov nutnost zvláštních pravidel pro hlavní město se
stejnou vehemencí, jako dříve. Klíčový rozdíl spočíval v tom, že měl oproti minulosti
nesrovnatelně omezenější manévrovací prostor. V situaci, kdy pro efektivní vzdorování centru
postrádal všechny nezbytné finanční i personální páky, kdy se z voleného politika stal de facto
jen jmenovaným (a zároveň snadno odvolatelným) činovnikem a kdy již nemohl spoléhat ani
na prezidentský patronát, Lužkov v podstatě zredukoval svůj dlouholetý boj za moskevskou
propisku na sporadické lamentování v mediálním prostoru.

Efektivita
Byla sovětská pasová omezení účinným nástrojem regulování migračních procesů?
Jak zřetelně vyplývá z prvních dvou kapitol této práce, při hledání odpovědi na tuto otázku je
nezbytně nutné rozlišovat mezi stalinským a poststalinským obdobím. Novodobé výzkumy
jasně dokládají, že primárním smyslem systému vnitřních pasů, se všemi v něm obsaženými
restrikcemi mobility a migrace, nebylo regulovat populační přesuny kvantitativně, ale
kvalitativně. Vnitřní pasy, propiska a režimní statusy byly ve 30. letech zavedeny proto, aby
Viz zejména Medveděv, Roj. Jurij Lužkov i Moskva. Moskva: Vremja, 2008, 66-67, 84-85; Jensen, The Boss,
85.
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zabránily přítomnosti sociálně a politicky nežádoucích složek obyvatelstva ve významných
lokalitách jako byla velká města, průmyslové oblasti nebo příhraniční zóny, nikoliv proto, aby
obyvatelstvo paušálně „znevolnily“, připoutaly k půdě či obecně k místu jejich aktuálního
pobytu. Nástroji kvantitativního regulování migrace se pasy staly teprve od období
destalinizace, a to v rámci již zmíněné pozvolné autonomizace režimů propisky na úrovni
politicky silných měst, mezi něž se počítala i Moskva.
Pokud jde o jeho původní, tedy profylaktickou funkci, vykazoval systém vnitřních
pasů přinejlepším smíšené výsledky. S jeho pomocí se bezpečnostním orgánům (NKVD, resp.
milici jako prováděcí síle) podařilo v krátkém časovém období, zejména v letech 1933-34, z
Moskvy i dalších režimních území deportovat řádově stovky tisíc nežádoucích živlů. Do
značné míry se však jednalo o důsledek dvou výjimečných okolností. Zaprvé sehrál roli fakt,
že právě v této době, vzápětí po kolektivizační a dekulakizační kampani, resp. hladomoru,
dosahovala koncentrace „závadných“ občanů v režimních městech závratných hodnot, takže
jejich identifikace nepředstavovala složitý problém. Za druhé platilo, že nikdy jindy než v
letech 1933-34 nepoužívala milice při vymáhání pasového režimu takové míry brutality a
nesoustředila za tímto účelem takovou část svých kapacit. Již velmi záhy, nejpozději od druhé
poloviny roku 1934, se v činnosti milice začínaly ukazovat závažné nedostatky: chaotičnost,
nedůslednost, nekvalifikovanost, pomalost či slabá donucovací iniciativa.
Vynikající vhled do reálného fungování pasových orgánů poskytují archivní materiály
Pasového oddílu milice města Moskvy. Zřetelně ukazují, jak komplikovaný úkol
představovalo vymáhání pasového režimu hlavního města ve 30., 40. a 50. letech. Pro to, aby
pasová nařízení implementovala dle striktních představ NKVD, milice postrádala personální i
organizační kapacity. Před válkou a během ní se potýkala s chronickým nedostatkem
zaměstnanců. Zaměstnanci (eventuálně příslušníci nejrůznějších pomocných sil, od tzv.
brigadmilů po řadové dělníky), kterými oddíl disponoval, často vykonávali svou práci
ledabyle, nepořádně, v rozporu s regulemi (jak vinou nízké kvalifikovanosti, tak kvůli široce
rozšířenému sklonu ke korupci) a v neposlední řadě téměř naprosto nekoordinovaně. Absence
ústřední databáze narušitelů pasového režimu, jakož i zoufale nízká snaha rajónních pasových
oddělení o vzájemnou spolupráci, umožňovaly setrvávat na území hlavního města v každém
daném momentě jistě tisícům, pravděpodobně desetitisícům lidí, kteří zde z pohledu
NKVD/MVD neměli co pohledávat.
Většinu těchto nedostatků v práci pasových orgánů se postupem času podařilo
odstranit, anebo alespoň podstatně zmírnit. Od druhé poloviny 50. let se činnost pasových
oddělení (stolů) Moskvy vyznačovala čím dál vyšší aktivitou a efektivností. Pasoví úředníci
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byli oproti dřívější době v průměru kvalifikovanější, disciplinovanější, důslednější a svou
práci o poznání více koordinovali. Přestože bylo i koncem 70. let možné najít značný prostor
ke zlepšení (boj proti prostituci, dohled nad dělníky v ubytovnách, vykázání narušitelů
pasových pravidel, potírání příživnictví), obecně lze konstatovat, že policejní orgány dokázaly
pasový režim hlavního města markantně zpevnit. V 70. letech měla milice dostačující
kapacity k tomu, aby každým rokem zkontrolovala dodržování pasových nařízení ve více než
milionu bytových jednotek, ověřila propisku až čtyř milionů obyvatel, odhalila okolo dvaceti
tisíc narušitelů, potrestala je prostřednictvím odstupňovaného systému sankcí a navíc ještě
organizovala desítky tisíc osvětových přednášek a besed. Optikou orgánů MVD pasový režim
fungoval.
Problém byl v tom, že orgány MVD už nebyly jedinou institucionální strukturou, v
jejímž zájmu byl pasový režim uplatňován. V důsledku komplexní reformy MVD z roku 1956
se pasová oddělení milice dostala do dvojité podřízenosti: na jedné straně stále zodpovídala
výše postaveným správám vnitřních záležitostí, na druhé orgánům místní moci (v případě
hlavního města tedy ispolkomu Mossovětu). Bezpečnost, kterou pasový režim pomáhal
zajišťovat, byla prioritou pouze první z obou institucionálních skupin. Z hlediska vrcholných
orgánů městské správy měl nicméně pasový režim sloužit též - a především - jako nástroj
demografické politiky. Jeho prostřednictvím měl být konečně naplněn cíl, který moskevští
urbanisté marně deklarovali už desítky let - izolovat hlavní město od okolních migračních
procesů a stabilizovat jak jeho demografický růst, tak sociálně-ekonomický profil populace. V
legislativní rovině se tato představa zhmotnila v podobě série vládních nařízení o propisce,
přijatých mezi roky 1956 a 1964, jež učinila Moskvu téměř nepřístupným městem.
Soudě nejen podle dostupných demografických dat, ale i komunikace uvnitř pasových
struktur milice, nová nařízení skutečně měla potenciál migrační přírůstek Moskvy
minimalizovat. V letech 1956-1960 se čistý migrační přírůstek hlavního města poprvé od roku
1933702 dostal dokonce do záporných hodnot. Již od začátku 60. let muselo ovšem
demografické inženýrství vyklidit pole ekonomickým zájmům. S ohledem na čím dál
akutnější nedostatek pracovních sil se v moskevském hospodářství etabloval systém výjimek
na přivedení zaměstnanců z jiných regionů, známý jako systém limitu propisky. V průběhu
60., 70. a 80. let se tzv. limit stal zdaleka nejvýznamnějším faktorem, zodpovědným za
populační růst metropole: z celkového demografického přírůstku zajišťoval přibližně dvě
třetiny a z přírůstku migračního více než 90 procent. Především kvůli limitovému systému
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rostla populace Moskvy - zcela v rozporu s představami urbanistů a plánovačů - každé
desetiletí zhruba o jeden milion obyvatel.
Tím, co od začátku 60. let učinilo moskevský pasový režim jakožto nástroj
demografické politiky fakticky irelevantním, bez ohledu na jeho zdokonalování, byrokratické
posílení a dle existujících dokladů zefektivnění, byla relativní slabost místní politické moci
vis-à-vis ostatním institucionálním aktérům. Timothy Colton zahrnuje tento jev do širšího
procesu městské správy, jejž charakterizuje jako „rozpolcený monismus“ (disjointed
monism).703 Colton pomocí tohoto termínu poukazuje na fakt, že za fasádou zdánlivě
monolitické politické moci se v socialistické Moskvě skrývala celá plejáda institucionálních
zájmů, namířených k navzájem ne vždy kompatibilním, a nezřídka přímo kolidujícím cílům.
Rozpolcený monismus přitom existoval jak na úrovni samotné Moskvy,704 tak v rovině vztahů
mezi metropolí a svazovým centrem.
V rovině interakce mezi Moskvou a svazovým centrem se podle Coltona rozpolcený
monismus realizoval ve dvou formách. První z nich představovalo nahodilé zasahování do
řízení města ze strany svazových lídrů, kteří v Moskvě spatřovali ideální prostor pro
nejrůznější prestižní projekty a politické experimenty. Mezi zhmotnělé relikty podobných
iniciativ se řadí například monumentální díla stalinské epochy jako kanál Moskva-Volha,
podzemní mramorové paláce prvních úseků metra či nikdy nedokončený Palác sovětů,
předměstská bytová zástavba 50. let, kancelářské budovy a obchodní domy na Kalininově
prospektu ze 60. let, olympijský komplex let sedmdesátých anebo válečný památník na
Poklonné hoře let osmdesátých. Druhou variantou rozpolceného monismu, kterou Colton
popisuje, pak byla „balkanizace moci mezi nesčetnými úřady podřízenými centru. Hydra
sovětského státu vytrvale otupovala místní iniciativu a zamezovala územní koordinaci, a to i
tehdy, kdy se spolupráce zdála nezbytnou pro vyplnění shora zadaných úkolů.“705
„Zvláště příhodný je obraz hydry u organizace městské výstavby. Ani opakované
reorganizace nikdy nestačily k tomu, aby daly radnici řídící kapacitu, na níž měla [formálně]
nárok. V jedné záležitosti po druhé byli vedoucí představitelé města nuceni vyjednávat se
zástupci centra z pozice slabosti. Hlavními [aktéry] z druhé skupiny byli ekonomičtí
Colton zde staví na několika starších pracích zkoumajících charakter sovětského „skrytého“ pluralismu či
„kvazipluralismu“. Konkrétně vychází z „nedokonalého monismu“ Gordona Skillinga a zejména pak
„fragmentovaného centralismu“ Thomase Remingtona. Colton, Moscow, 6, pozn. 12.
704
„Neexistoval žádný politický pluralismus v tom smyslu, v jakém existuje v demokracii,“ píše Colton, „s
nezávislými politickými centry soupeřícími o přízeň veřejnosti, a ani skoro žádný soukromý majetek, jenž by
mohl sloužit jako základ pro občanskou společnost. Ale monistická vláda nebyla uceleně monolitická: v městské
aréně byly tolerovány rozdílné názory, integrace byla chaotická, opakovaným [jevem] bylo nahodilé chování, a
[...] neustále docházelo k odklonům od schválených cílů a norem.“ Tamtéž, 6.
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plánovači, odvětvová ministerstva a jejich místní pobočky. Byly to tyto obchodní zájmy, jež, s
nevalnými výsledky, činily většinu rozhodnutí týkajících se kapitálových investic,
zaměstnanosti a populačního růstu. Byly to ony, kdo prorážel stropy na pracovní sílu
migrantů, přezíral iniciativy zaměřené na spotřebitele, vylidňoval centrum Moskvy ve
prospěch ohavných kancelářských komplexů, ničil historické památky a využíval distribuci
bytů k vlastním partikulárním účelům. Některé z entit, nejvíce netečných k místním potřebám,
náležely k vojensko-průmyslovému komplexu, hýčkané odnoži příkazové ekonomiky a
významné součásti Moskvy a jejího okolí.“706
Moskva si i v období pozdního socialismu zachovávala pozici jednoho z
nejdůležitějších center sovětského průmyslu. Významněji to nezměnily ani poválečné
strukturální změny sovětské průmyslové produkce707 ani dlouhodobé snahy moskevských
plánovačů dosáhnout přesunu části průmyslové výroby za hranice města či oblasti. Jak
dokládá například R. Anthony French, i v těch případech, kdy se přesun skutečně podařilo
prosadit, odmítala průmyslová ministerstva ukončit výrobu v původních lokacích a s ohledem
na navýšené plány v nich dokonce dále zvyšovala počet pracovních míst. Bylo to právě téma
rozmístění průmyslu, jež podle Frenche jasně demonstrovalo relativní slabost a omezenou
moc městských plánovačů. „Kdykoliv se objevily nějaké konflikty, generální plány měst
systematicky ustupovaly tlaku průmyslových ministerstev.“708
Státní průmysl zůstával v 70. i 80. letech dominantním ekonomickým sektorem města.
Colton pro představu uvádí, že 1100 státních továren, jež se v Moskvě v roce 1980 nacházely,
vyrábělo asi 19 procent sovětských nákladních vozů, 14 procent osobních vozů, 10 až 15
procent strojů, 20 procent hodin nebo 10 procent televizí.709 Samostatnou kapitolu
představoval utajený (a v oficiálních statistikách absentující) obranný průmysl. Podle
vyjádření Lva Zajkova, generálního tajemníka moskevského gorkomu z let 1987-89,
zodpovídal obranný průmysl za více než jednu třetinu veškeré průmyslové produkce města,
více než polovinu zdejšího aplikovaného výzkumu, pokusných a designových prací, a
zaměstnával čtvrtinu moskevské pracovní síly. Jurij Lužkov ještě v roce 1992 (tedy ještě před
významnější průmyslovou transformací) odhadoval, že v Moskvě je koncentrováno 75
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procent ruského vojensko-průmyslového výzkumu a 25 procent výroby ruského vojenskoprůmyslového komplexu.710
Představy vedoucích představitelů města o omezení migračního přírůstku však
nehatila jen „státní hydra“. Archivní data o přivedení externí pracovní síly, prezentovaná ve
druhé kapitole, zřetelně ukazují, jakým způsobem se „rozpolcený monismus“ projevoval na
úrovni mocenských struktur samotné metropole: ispolkom, nominálně nejmocnější orgán
Moskvy, sice systematicky usiloval o stlačení vydělených kvót (tzn. limitů) pro přivedení
dodatečných pracovních sil na úroveň, která by alespoň vzdáleně odpovídala projekcím
platného generálního plánu rozvoje města, ale zároveň musel zohledňovat zájmy podniků,
které spadaly pod jeho vlastní kontrolu. Právě závody, náležící samotné Moskvě (přičemž
podíl takových postupně rostl), patřily v 60.-80. letech mezi pracovně nejintenzivnější, čemuž
odpovídaly i vydělené limity propisky. Pokud by ispolkom nezajistil saturování podnikových
gigantů, jako byl Glavmosstroj, pracovní silou, podkopal by své vlastní zájmy. Na přísunu
limitčiků byla i kvůli nepříznivému demografickému vývoji v rostoucí míře závislá realizace
většiny pracovně náročných projektů na území města. To, zda se jednalo o projekty
klasifikovatelné jako „autochtonní“, anebo prosazené shora, svazovým centrem (olympijský
komplex), nebylo ve výsledku zas až tak podstatné.
V socialistické Moskvě tedy systém pasových omezení jakožto regulátor migračních
procesů selhával proto, že mu byl vymezen příliš úzký prostor. Pasové orgány milice sice
podle všeho implementovaly pravidla pasového režimu poměrně efektivně, neměly ovšem
žádný vliv na hlavní migrační průchod do města, kterým byl mechanismus limitu propisky. V
postsovětském období tato objektivní příčina neefektivnosti pasového režimu zmizela.
Limitový systém byl ještě na přelomu 80. a 90. let oficiálně demontován. Zánik limitu jakožto
postranního vchodu přitom nebyl ani náznakem kompenzován pootevřením „čelní brány“,
tedy liberalizací silně restriktivních pravidel upravujících stěhování do Moskvy, platných od
první poloviny 60. let. Prostřednictvím nařízení „O jednotném režimu propisky a vypisky
obyvatelstva v Moskvě a Moskevské oblasti“ z února 1992 radnice hlavní vchod do metropole
téměř hermeticky uzavřela.711 Vliv (staro)nového režimu propisky/registrace na migrační toky
do města přesto zůstal minimální. Pokud by tomu tak nebylo, populace Moskvy by nemohla
Tamtéž, 447.
Metafora vchodů/vstupů je převzata z terminologie, používané některými odborníky na regulování
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vzrůst - a to jen podle oficiálních statistik z celostátních a regionálních cenzů - z necelých 9
milionů v roce 1992 na 10,4 milionu do roku 2002 a 11,5 milionu do roku 2010.712
Hlavní příčinou nízké, ne-li nulové efektivnosti postsovětských administrativních
migračních kontrol v Moskvě, bylo institucionální uspořádání, mnohými autory (Blair Ruble,
Donald Jensen ad.) trefně sumarizované termínem „Moskva a.s.“ Za definující znak „Moskvy
a.s.“ lze označit prolínání administrativně-politických struktur s komerčními subjekty, a to jak
v podobě vlastnických vztahů (tzn. přímé kontroly firem ze strany radnice), tak nejrůznějších
neformálních vazeb na klientelistické bázi. S tím, jak se rozostřila hranice mezi moskevskou
vládou a soukromým byznysem, došlo současně i k propojení, anebo přinejmenším sblížení
jejich institucionálních zájmů. Jedním z těchto zájmů byl snadný přístup k externím zdrojům
pracovní síly,713 přičemž ideálně pracovní síly levné, mobilní, flexibilní a v případě nutnosti
snadno propustitelné. Všechny tyto výhody skýtalo najímání nelegálních migrantů. 714 Teprve
s přihlédnutím k institucionální provázanosti moskevské vlády se soukromým sektorem, a
zejména s velkými zaměstnavateli typu developerských a stavebních společností jako Inteko,
DON-Stroj, Krost nebo Upravlenije mechanizacii-4, lze pochopit, proč radnice dopustila
nabobtnání nelegálního segmentu pracovní migrace v Moskvě do milionových řádů.715
Nelegální pracovní migrace nebyla vedlejším produktem, ale integrální součástí „Moskvy
a.s.“716
Děnisenko, M. B. a Stěpanova, A. V. Dinamika čislennosti naselenija Moskvy za 140 let. Demoskop Weekly
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Meziinstitucionální vazby, typické pro „Moskvu a.s.“, se neomezovaly jen na radnici a
velký byznys. Jak ukázala čtvrtá kapitola, jejich účastníkem byly také bezpečnostní orgány.
Zde je možné postřehnout zásadní rozdíl oproti sovětské epoše. Před rokem 1991 místní
správa (gorkom) od milice očekávala, že ve vytyčených mezích (tj. mimo limit propisky a
další exkluzivní mechanismy přivádění pracovních sil) bude usilovat o implementaci platných
pasových nařízení. Tohoto úkolu se milice, přinejmenším dle vlastních kritérií a interních
hodnocení, zhostila poměrně úspěšně. Také od roku 1992 věnovala moskevská milice - stále
podléhající dvojité podřízenosti federálnímu MVD a moskevské vládě - dodržování pasového
režimu města podstatnou část svých personálních a časových kapacit. Klíčový rozdíl spočíval
v tom, že zatímco v minulosti policejní orgány pasový režim v pravém smyslu slova
implementovaly, v postsovětském období jej využívaly.
Pasový režim živil v postsovětské Moskvě nepřeberné množství byrokratických
institucí. Patřily mezi ně například federální i separátně existující městská migrační služba,
pracovní inspekce, inspekce státního architektonicko-stavebního dozoru, MVD, GUVD,
Mosstrojlicenzija,717 ŽEK,718 anebo nejrůznější komise v rámci stavebního komplexu
dohlížející na pracovní podmínky.719 Tím, kdo těžil specificky z porušování pasového režimu,
a to díky možnosti vymáhat od narušitelů neoficiální „pokuty“, pak bylo celé spektrum
policejních orgánů: nejen klasická pořádková milice (MOB), ale také milice kriminální
(SKM) a dopravní (GAI), a rovněž i policejní síly zvláštního určení (OMON), útvary pro boj s
organizovaným zločinem (RUOP, později RUBOP) a v neposlední řadě „radniční garda“,
tedy městská milice (UMM).720 Všechny tyto síly měly eminentní zájem na tom, aby byl na
poli nelegální migrace v Moskvě zachován status quo. Stejný zájem měla i instituce, jíž byly

zákon umožňující postihovat za přijímání nelegálů zaměstnavatele, kontroloři z migrační služby města si místo
na stavební firmy (napojené na radnici) posvítili na pobočky společností McDonald's a Procter & Gamble.
„Moskva štrafujet Procter i McDonalds“, in Kommersant, 9. 4. 1998; „Moscow Jobs Beckon, but Let the
Migrant Beware“.
717
Jedná se o moskevskou filiálku Federálního úřadu pro výstavbu a bytové hospodářství RF (Rosstroj).
718
Žiliščno-ekspluatacionnaja kontora - obdoba Obvodních podniků bytového hospodářství (OPBH) v ČSSR, v
RF existující do r. 2005.
719
„Moskva: dobro požalovať, ili Postoronnim vchod vospreščen“, in Zerkalo, 6. 5. 1999; „Těchnologii rynka:
nelegalnosť kak stiľ“, in Vedomosti, 11. 4. 2005; „„Nělegalov“ v Rossii porožajet sama že vlasť, vsjačeski
usložnjaja migrantam processy legalizacii“, in Fergana.ru, 7. 12. 2006. Dostupné z
http://www.fergananews.com/articles/4772 (zkontrolováno 5. 12. 2017).
720
O jednotlivých policejních složkách, využívajících pasový režim za účelem finančního přilepšení zejména
„Moskva: dobro požalovať, ili Postoronnij vchod vospreščen“; „Zemlekopy. Komu v milicii žiť chorošo“, in
Moskovskij komsomolec, 26. 12. 2002. Obecněji o policejních praktikách vůči narušitelům režimu mj. „From the
Caucasus to Moscow“, in The Moscow Times, 19. 7. 1997; „Policing the police - Many fall prey to police lining
their pockets“, in The Moscow Times, 2. 9. 1999. Důležitost, jakou měly „pokuty“ vybrané za narušení některého
z nekonečných nařízení o registraci pro příslušníky milice, dobře vystihuje jeden z dobových vtipů: dopravní
policista zastaví vůz a požádá řidiče o doklady. „Proč mě zastavujete? Nic jsem neprovedl,“ ptá se řidič. „A jen
proto, že jste nic neprovedl, by snad měly moje děti hladovět?,“ odpovídá policista.
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policejní složky plně či částečně odpovědné, tedy radnice. Status quo, to jest rozdělení
obyvatelstva Moskvy na plnoprávné občany a neplnoprávné hosty,721 umožňoval moskevské
vládě kompenzovat její neschopnost financovat podstatnou část vlastního byrokratického a
bezpečnostního aparátu.722
Závěrem lze tedy konstatovat, že v případě postsovětské Moskvy ztrácí otázka
efektivnosti pasového režimu jakožto nástroje regulování migračních procesů téměř jakýkoliv
praktický význam. Systém pasových omezení, vytvořený v době vlády Jurije Lužkova (19922010), nebyl efektivním instrumentem kontroly migrace proto, že v rámci města chyběla
významnější instituce, která by jej tímto způsobem hodlala využívat. Primárním smyslem
udržování restriktivního režimu propisky/registrace nebyla jeho funkčnost, ale spíše jeho
samotná existence: od systému se neočekávalo - alespoň tedy na straně jeho tvůrců - že skrze
kvantitativní či kvalitativní ovlivnění migračního přírůstku povede k efektivnímu naplnění
veřejně deklarovaných cílů (udržení sociální stability, eliminace teroristických hrozeb), ale že
bude sloužit jako legislativní platforma pro saturování partikulárních politických a
ekonomických zájmů. Z hlediska Lužkova osobně představoval autonomní systém registrace
zcela zásadní zdroj politické legitimity. Sociálně-ekonomické důsledky, které udržování
tohoto systému přivodilo - a které objektivně svědčily o tom, že migrační politika města
totálně selhávala - pak nemohly Lužkovův úřad přimět k pokusu o nápravu z toho důvodu, že
plně vyhovovaly dvěma institucionálním skupinám, s nimiž byl úzce propojen, tedy velkým
soukromým zaměstnavatelům a policii.

Vynikající rozbor této dichotomie na konci Lužkovovy éry nabídl na stránkách týdeníku Itogi Denis
Babičenko. S využitím nejnovějších údajů z celoruského cenzu, demografických dat Mosgorstatu a údajů
moskevské volební komise autor došel k závěru, že na prostoru hlavního města se v každý daný moment nachází
zhruba stejné množství lidí s plnými právy a „neobčanů“ nejrůznějších kategorií, počínaje Rusy s registrací místa
pobytu (ve smyslu prebyvanija, v kontrastu k místu trvalého bydliště - proživanija), přes občany RF bez
dlouhodobé registrace, až po gastarbeitery s registrací do jednoho roku nebo zcela bez registrace. Babičenko,
Denis, „Migrant-siti“, in Itogi, 29. 11. 2010.
722
Podle některých odhadů čítala jen moskevská milice na začátku tisíciletí nejméně 100 tisíc příslušníků, čímž
nejen v přepočtu na počet obyvatel města, ale i v absolutním vyjádření značně převyšovala policejní složky
dalších světových metropolí. „Luzhkov poshel po kvartiram“, in Gazeta.ru, 14. 1. 2003. Dosupné na
http://www.gazeta.ru/2003/01/14/luzkovbjet4u.shtml (zkontrolováno 5. 12. 2017).; „Extra Police Patrol Quiet
City Streets“, in The Moscow Times, 25. 10. 2002. Na výše zmíněné tezi nic nemění ani fakt, že policejní síly
instruované radnicí vůči nelegálním migrantům často uplatňovaly mnohem radikálnější typ sankce než pokuty, a
totiž deportaci. Těžko totiž v deportacích, typicky prováděných vzápětí po teroristických útocích, spatřovat něco
jiného než politické PR. Pro valnou většinu nelegálních migrantů nebylo problémem přečkat „kritické dny“
například v sousední Moskevské oblasti a po uklidnění situace se vrátit. „Problema terrorizma v Rossii těsno
svjazana s nělegaľnoj migraciej“, in Nězavisimaja gazeta, 2. 10. 1999. Reálně započaté deportace navíc nebyly
vždy prováděny důsledně. Viz např. „Russia fails to deport illegal Tajik migrants“, in BBC Monitoring Central
Asia, 15. 11. 2002. Dostupné z https://global-factivacom.ezproxy.is.cuni.cz/du/article.aspx/?accessionno=bbcca00020021116dybf00003&fcpil=en&napc=S&sa_fro
m=&cat=a (zkontrolováno 5. 12. 2017).
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Summary
In trying to explain the extraordinary durability of the soviet-era migration controls in
post-Soviet Russia, this thesis identifies two important contextual factors. Firstly, it is the
legal and institutional complexity of the Soviet internal passport system. Soon after it was
established, in the midst of Stalinist industrialization campaign at the beginning of the 1930s,
the passport system underwent a process of multiple diversification and stratification. The
regions and cities subjected to passportization were divided, depending on their relative
strategical importance, into the categories of so-called regime (rezhimnye) and non-regime
areas. Subsequently, the „regime” group was further split up: the territories deemed most
vulnerable were classified as „first category” and the rest as „second category” regime areas
with accordingly strict rules of population mobility. After the Second World War, this system
remained essentially unchanged, but the hierarchy got progressively complicated nonetheless.
Beginning in the second half of the 1950s, various cities, typically major population and/or
industry centres, succesfully lobbied for receiving a „custom-made” regime status, allowing
them to restrict migration flows within their borders with particular vigor. Considering that
most of these statuses were not codified as laws, and neither were the foundational rules of the
passport regime from the Stalinist era (most of them kept as a state secret), the system of
internal passports became increasingly difficult to grasp and – when the time came after the
fall of communism – very difficult to dismantle in its entirety.
The second reason why the the passport system, or, to be precise, some of its main
components, survived long into the post-Soviet era, was how embedded it was in the everyday
life of Soviet (and later Russian) citizens. As Mervyn Matthews shows in his pioneering work
on the subject, The Passport Society: Controlling Movement in Russia and the USSR, during
the later stages of the Soviet Union’s existence, the internal passport, with the appropriate
propiska in it, became virtually indispensable for everyday societal functioning: people
regularly used their passports to confirm their identity whenever they were in some sort of
contact with public administration, e.g. when they were applying for work or receiving the
employment record book, when they were stopped by traffic police, when they needed to
register their children to school, purchase a car (or at least get on the waiting list), buy an
airplane or long-distance train ticket, and so forth. The importance of having a passport with
local propiska did not disappear with the USSR’s dissolution – if anything, the passports
became even more indispensable, enabling their owners, among other things, to buy basic
foodstuffs during widespread shortages and taking part in the voucher privatization after
238

1992. Trying to dismantle the passport system, then, would have had the potential to cause a
serious social disorder.
Of course, both factors mentioned above, i.e. the difficult legal structure of the
passport system, as well as the passports’ importance for smooth functioning of society, did
not by themselves cause the longevity of distinctively „Soviet“ techniques of migration
management during the post-communist era. What they did was merely to create potential for
this. Whether or not this potential was realized depended on two variables. In the first place,
there would have to exist a political entity, or a distinct political force, prepared to use what
remained of the eroded passport system (not only the passports themselves but also the legally
challenged, but still existing propiska) for its particular goals. Secondly, the success of such a
venture depended on the position of the federal centre. When confronted with an obvious
attempt to revive the totalitarian practice of restricting the freedom of movement, would the
president, or the courts, act against it, or would they adopt some sort of tolerant attitude?
Although the city of Moscow was not the only region on the political map of Russia
willing to use the surviving passport system to restrict immigration flows, it surely was the
most important and the most persistent. Yuri Luzhkov, Moscow’s mayor since 1992, used the
institution of propiska/registration, as a legal basis (however dubious its legality was from the
perspective of federal courts) for creating a complex system of migration barriers, aimed at (at
least according to the official version) limiting the city’s population growth, providing for
social stability and keeping the citizens safe from crime and terrorism. The „fortress Moscow“
and its defending against repeated attacks of federal authorities became one of the most
important sources of Luzhkov’s political legitimacy. It was precisely the uncompromising
stance toward „illegal“ migrants (a highly fluid term, to say the least), and defiance against
the centre, that kept Luzkov’s popularity sky-high for almost two decades.
The political and economic developments of Russia during the 1990s presented to
Luzhkov with ample opportunities to put his „propiska separatism“ into practice. During the
early years of his rule, from 1992 to 1993, Luzhkov was able to pursue his gambit thanks to a
situation described in the fourth chapter of this study as a legislative vacuum. In essence, the
autonomous migration regime created by Moscow’s mayor could not be effectively
challenged, because the old system of propiska was still legally valid and the freedom of
movement hadn’t been incorporated into laws or the (still nonexistent) constitution. The
period of legislative vacuum ended with a codification of the freedom of movement and the
choice of place of residence in 1993. The period that followed, however, can be described as
one of „institutional paralysis“. In the context of this thesis, this term depicts a situation, in
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which the federal centre was fully preoccupied by a series of existential threats from a severe
economic crisis to the armed conflict both within (Ingushetia, Chechnya) and in close
proximity (Georgia, Tajikistan) to Russia’s borders. The so-called „constitutional crisis“,
culminating with the shelling of the Russian parliament building in October 1993, deserves
special mention. In the wake of the escalation, president Boris Yeltsin temporarily suspended
the Constitutional Court, unintentionally granting mayor Luzhkov more than a year of
additional „breathing space“.
After the Constitutional Court finally became fully functional, it acted fairly swiftly.
After three crucial rulings passed against it between 1995 and 1998, Moscow’s discriminatory
registration system seemed on the verge of collapse. However, Luzhkov stayed defiant and
chose to obstruct and delay any changes prescribed by the court by using an array of semilegal but indusputedly innovative techniques like, for example, modifying only the precise
wording of the controversial rules and presenting them as ‘new’ thereafter. This strategy
worked, to a degree, thanks to Luzhkov’s trouble-free relations with the the federal centre.
Whether it was the result of his own weakness vis-à-vis Russia’s regions or Luzhkov’s longtime loyalty (this study hypothesises that the former explanation seems more convincing),
President Yeltsin chose not to interfere in Moscow’s affairs and let it conduct its autonomous
migration policy as before. The situation started to change rapidly though, after the political
ascent of Vladimir Putin (appointed as prime minister in 1999 and as president in 2000). As a
consequence of Putin’s radical overhaul of existing centre-periphery relations, Luzhkov’s
power, along with that of many other regional ‘tsars’, significantly diminished. Although
Luzhkov continued to defend his trademark registration system for many years to come (up
until his dismissal in 2010) and never ceased to boost his image as a protector of „his
Muscovites”, his position to actually shape the region’s migration policy was noticeably
weakened.
The second research question posed in the introductory chapter can be summarized as
this: how effective was the system of internal passports in regulating migration processes in
Soviet and post-Soviet Moscow? As concens the Soviet period, this study stresses the
importance of differentiating between the Stalinist epoch on one hand and the era beginning
with the start of de-Stalinization (approx. 1953) on the other. From the introduction of the
passport system in 1932 until the early 1950s, the passports and the propiska weren’t used as
much for quantitative, but rather qualitative regulation of the migratory flows – the regime’s
security organs (the OGPU, later the NKVD and MVD) were primarily interested in
controlling the potentially harmful social consequences of Moscow’s massive in-migration,
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not stopping the in-migration itself. Only after the radical decentralizing reform of the MVD
in 1956 could Moscow use the passport system for limiting the city’s unrelenting population
growth.
The analysis of previously unresearched data of the Moscow militia, which are
presented in the second chapter of this study, clearly shows that the police organs did have the
potential to curb the flow of migrants to the capital city. True, in the late 1930s, during the
Second World War years and even at the beginning of the next decade, the work of the
Moscow police can hardly be described as orderly and efficient. Its efforts to control
migratory processes and keep the unwanted „elements“ out of the city’s limits were marred by
a chronic deficit of personnel, staggeringly low qualification of (mainly) lower-level
bureaucrats, and pervasive corruption. During the second half of the 1950s though, the work
of the passport departments became relatively effective. The reason why Moscow’s
population kept growing, in spite of characteristically low (and steadily declining) birth rate,
wasn’t that the migration barriers didn’t work, but that they were becoming irrelevant.
Striving to overcome accute labor shortages, the largest industrial enterprises lobbied
succesfully for opening a „side door“ to Moscow for their prospective employees, in the form
of so-called limit propiski. It was above all thanks to this channel that until the very end of the
Soviet period, Moscow’s population continued to grow by roughly one million each decade.
Despite its reputation of a „closed city“, by the end of the 1980s, Moscow’s population
reached 9 million – more than a million and a half more than projected in the last general plan
of 1971. The planners’ visions, even when supported by reasonably effective work by the
passport departments of the militia, were completely thwarted by the interests of local
economic actors.
In the Soviet period, then, the migration controls themselves can be described as fairly
functional and efficient. Their impact on overall migration flows, though, remained only
marginal, because of the limited space within which they were applied. The main migration
corridor leading to Moscow, the limit propiski (in essence a form of quota system for hiring
workers from other regions) laid outside of the militia’s operational sphere. By 1991, the limit
was gone, having been scrapped by Boris Yeltsin, the future president, during his brief tenure
as the gorkom’s first secretary (1985-1987). However, the strict migration controls enacted
more than three decades earlier, did not completely disappear. Yuri Luzhkov, Moscow’s vice
mayor and, since 1992, mayor, decided to use the internal passports and the propiska, in order
to overcome an accute shortages of basic foodstuffs and consumer goods. After realizing how
popular his measures were, Luzhkov went much further: in February 1992, he issued a decree
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stipulating new rules of propiska in Moscow (along with the Moscow oblast). Through this
document, Moscow was again becoming a „closed city“ of a Soviet type. The local propiska –
a residence permit enabling access to a majority of the city’s amenities – was issued only to
people who had already lived in Moscow or who moved to an appartment legally inhabited by
their close relatives.
However, the population continued to grow – from approximately 9 million in 1992 to
11,5 million in 2010, according to official statistics. The unofficial expert estimates went
much higher. Although it is virtually impossible to present accurate numbers, there is no
doubt that the flow of illegal migrants constituted a significant part of the overall population
inflow. This thesis claims that the „illegal city” (to use Matthew Light’s term), to which
Moscow evolved during the rule of mayor Luzhkov, wasn’t a by-product of its development,
but rather its integral part. Both the city hall and the major employers (mainly, but not
exclusively, large construction enterprises) actually preferred illegal workforce to a legal one.
From 1992 on, and especially in the years following the Russian financial default of 1998, it
was, after all, increasingly difficult to differentiate between the two entities. As Donald
Jensen and other researchers have showed, Luzhkov’s government controlled, either directly
or through non-transparent clientelist connections, a colossal share of the city’s industry and
services. The large employers’ interest in having a ready access to cheap, flexible (and easily
disposable) labor was, therefore, also the government’s interest.
The inter-instututional connections weren’t restricted to the government-business axis.
In addition to the „Moscow, Inc.“ described above, there existed a close relationship between
the city hall on one hand, and the police on the other. While Luzhkov’s office controlled,
completely or in part, a majority of the various police forces and units operating in the city
(the regular militia, the criminal police, the riot police etc.), it was chronically unable to fully
finance them. Letting the police ‘feed’ on the enormous pool of illegal migrants living in the
city’s dormitories turned out to be a convenient alternative. A policeman exacting a fine from
a suspected undocumented migrant for even the slightest trangression against some of the
mind-bogglingly complex registration rules became one of the defining images and „symbols“
of Moscow during the 1990s and the beginning of the 2000s.
The findings regarding the post-Soviet period, then, can be summarised as follows. In
Moscow under the leadership of mayor Yuri Luzhkov, the question of the migration controls’
effectiveness loses any practical relevance. The system of residence permits (commonly
known as propiska) wasn’t an effective means of controlling migration processes, because
none of the dominant institutional actors (the city government, the large employers and the
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police) intended to use it for this purpose. From the perspective of its creators and main
proponents, the system wasn’t supposed to achieve the officially stated goals (i.e. to actually
curb migration), but to serve as a legal basis for accomodating particular political and
economic interests. For Luzhkov personally, the system served as an indispensable source of
political legitimacy. Although it has always been obvious that the residence permit system
had catastrophic socio-economic consequences – and that taken as a whole, the city’s
migration policy was a complete failure – Luzhkov obdurately refused to change its
fundamentals. Why? Because the status quo in the field of undocumented migration suited
two institutional groups to which he was closely connected – some, if not most of the largest
employers, and the police.
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Seznam zkratek
AZLK – Avtomobiľnyj zavod imeni Leninskogo Komsomola
CIK – Centraľnyj ispolnitěľnyj komitět
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FMS – Feděraľnaja migracionnaja služba
FNS – Feděraľnaja nalogovaja služba
GAI – Gosudarstvennaja avtomobiľnaja inspekcija
GKO – Gosudarstvennyj komitět oborony
GULAG – Glavnoje upravlenije lagerej
GUVD – Glavnoje upravlenije vnutrennich děl
GURKM – Glavnoje upravlenije raboče-kresťjanskoj milicii
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IOM – International Organization for Migration
KGB – Komitět gosudarstvennoj bezopasnosti
KPSS – Komunističeskaja partija Sovetskogo sojuza
KSSS – viz KPSS
MAP – Ministěrstvo aviacionnoj promyšlennosti
MEK – Mežgosudarstvennyj ekonomičeskij komitět
MHG – Moscow Helsinki Group
MGK – Moskovskij gorodskoj komitět
MKAD – Moskovskaja koľcevaja avtomobiľnaja doroga
MO – Ministěrstvo oborony
MOB – Milicija obščestvennoj bezopasnosti
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MVD – Ministěrstvo vnutrennich děl
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RAN – Rossijskaja akaděmija nauk
RLK – viz SNK
RSFSR – Rossijskaja sojuznaja feděrativnaja socialističeskaja respublika
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RUOP – viz RUBOP
SKM – Služba kriminaľnoj milicii
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SNK – Sovet narodnych komissarov
SNS – viz SNG
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UNHRC – United Nations Human Rights Committee
UVD – Upravlenije vnutrennich děl
VDNCh – Vystavka dostiženij narodnogo chozjajstva
VKP (b) – Vsesojuznaja komunističeskaja partija (boľševikov)
ZAGS – Organy zapisi aktov graždanskogo sostojanija
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