Byla to rozlehlá, divoká krajina s hlubokými lesy a nekonečnými stepmi na severu. Velkostatkáři vládli se strašlivou krutostí
chudým rolníkům a ještě krutější byl samotný car. O Evropu a události v ní se Rusové moc nestarali. Byli sice křesťané, ale
nepodléhali papeži, ale patriarchovi východořímské říše v Konstantinopoli. Takže se Západem nepřišli často do kontaktu.
V roce 1689 se na ruský trůn dostal nový panovník. Jmenoval se Petr, Petr Veliký. Nebyl o nic méně divoký a krutý než jeho
5 předchůdci. Nepil méně a neměl méně rád násilnosti. Ale vzal si do hlavy, že ze své říše udělá stejný stát, jako byly západní
státy. Věděl, co je k tomu zapotřebí: peníze, obchod, města. Chtěl vykoumat, jak se k nim dostaly ostatní země. Tak se tam
vypravil. Viděl v Holandsku velká přístavní města s mohutnými loděmi, které pluly až do Indie a Ameriky, aby tam
obchodovaly. Chtěl mít také takové lodě. Chtěl se naučit, jak se takové lodě dělají. Bez dlouhých okolků vstoupil do učení
jako prostý tesař k jednomu staviteli lodí a skutečně se naučil jeho umění. Pak se brzy na to vrátil domů s houfem
10 řemeslníků, kteří měli stavět lodě.
Chybělo ovšem přístavní město. Poručil tedy, aby se postavilo. Město u moře, stejné, jako byla holandská města, která
viděl. Tam u moře, na severu Ruska, se ale rozkládaly jen pusté bažiny. Navíc ona končina patřila vlastně ke Švédsku,
s nímž Petr Veliký vedl válku. To všechno mu bylo jedno. Přikázal nahnat tam sedláky ze širokého okolí a ti museli močály
vysušit a zatlouci do země kůly. Car tam nechal dřít do úmoru 80 000 dělníků a skutečně tu brzy vyrostlo přístavní město.
15 Nazval je Petrohrad.
Rusové se měli stát správnými Evropany. Už nesměli chodit tradičně oblečeni v dlouhých kabátcích a s dlouhými vousy,
museli se oblékat jako Francouzi nebo Němci. Komu se to nelíbilo, nebo kdo reptal proti Petrovým novotám, toho dal
zbičovat a popravit. I vlastního syna.

Rusko Petra Velikého konec 17. a zač. 18. stol.
*Konstantinopol - hl. město východořímské (Byzantské) říše, sídlo patriarchy východní církve, Rusko nepodléhalo papeži,
po obsazení Turky přejmenováno na Istanbul, známe ho také jako Cařihrad
Sibiř - zdrojem kožešin, místo, kde si Rusové odpykávali trest ve vyhnanství
Petr Veliký cestoval inkognito po Evropě, sbíral zkušenosti např. jako dělník při stavbě lodí v Amsterodamu. Snažil se
zmodernizovat zaostalé Rusko.
REFORMY
armáda
školství
hospodářství
vojenské školy
školy
přístavy (Petrohrad „Okno do Evropy“)
stálá armáda
Akademie věd
manufaktury
Jak vést a udržovat obchodní styky s Evropou? → strategicky důležitý je přístup k Baltu → války se Švédském → vítězství
Reformy prosazoval krutě a despoticky, mj. stříhání vousů, zkracování kabátů apod.

Úkoly:
1. Uveď reformy Petra Velikého a roztřiď je na ty, které se týkají armády,
školství a hospodářství.
2. Jak je prosazoval?
3. Přístup k jakému moři byl pro něho strategicky důležitý? Proč? S kým o něj
bojoval?
4. Jaké prvky absolutismu se objevují ve stylu vlády Petra Velikého?
5. Vytvoř otázky tak, aby odpovědí byla následující klíčová slova:
Sibiř, Balt, Švédsko, stálá armáda, Petrohrad

