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I.

 Petr I. Veliký  (1672 – 1725)

    nar. jako 14. dítě cara Alexeje

Dětství   

  vláda nevlastního staršího bratra

  život mimo ústřední dvůr

  základní vzdělání

  intenzivní samostudium

   (mechanika, geometrie, užitá matematika)

  1682 carem (vládne matka), ale ... 
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II.

Změny na trůnu

  ... nevlastní sestra Sofie využije povstání 
střelců – regentství, ale ...

   ... za své dva bratry – Petra a Ivana.

   Petr sestru upřímně nenávidí.

   Získává „potěšné“ hry.

   1683/1684 – spojenectví se „svatou ligou“
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III.

Petr na trůnu

  1689 se Petr ožení = důkaz plnoletosti.

  Sofie ztrácí pozice, odchod do kláštera.

  Ivan umírá po 7 letech.

  2 tažení k Černému moři = zásadní 
poznatek o nutnosti změn.
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IV.

Vyslání velkého diplomatického a obchodního poselstva do Evropy 1696
  

  Petr jede inkognito, nicméně vede i soukromá státní jednání.

  Rusko je 17 měsíců bez cara. 

  Místa, aktivity, trasy
 Berlín – Zaardam (zde dělá tesaře při stavbě lodí) – Amsterdam (totéž a i jiné aktivity) – Londýn 

(i jednání s králem) – Ústí n. Labem, Praha, Znojmo – Vídeň (jednání s cís. Leopoldem I.) 

plán do Benátek, ale povstání střelců v Rusku (intriky Sofie) – změna Znojmo, Brno, Olomouc – 
Krakow, Rawa (jednání s Augustem II. - polský král a saský kurfiřt) – Moskva. 

Mučení a popravy přes 1500 střelců, plně zahájeno samod ěržaví  (1698) – ruská verze absolutismu.



  

Absolutismus v Rusku I. - Petr Veliký

V.

 Reformy
  – vybudování nové armády

  – pro rozvoj hospodářství, obchodu

  – vnitřní správa a samospráva

  –  daně, ražba nových měděných mincí

  – 1719 i sčítání lidí = duší“

  – školství – nulové, neúspěšný pokus o odborné školy

  – od r. 1700 západní kalendář 

 Reformy jsou nařízené, nemají  zde základ, mnohé neúspěšné, budí mnohý odpor, povstání.

 (trestá smrtí i vlastního syna)

Nedochází k potřebným změnám ve společnosti … a ani to není v plánu.
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VI.
Obr. č. 4: Drožka Petra I., Dějiny Ruska, s. 108.
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VII.

 Severní válka 
  – snaha o proniknutí na Balt, ovšem  X  Švédsko

  – 1703 obsazeno ústí Něvy a násl. zal. Sankt Petěrburg /Petrohrad/

     1709 Švédi kapitulují v bitvě u Poltavy

     1721 mírové smlouvy definitivně zajišťují přístup k Baltskému moři

 

Další dobyvačné plány 
  – Persie

  – Turecko 

... úpadek státní správy, daní, vojska ...
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VIII.

Závěr života

1724 prohlubování Petrových chorob 

         (venerické a následně z pití)

1725 záchvat

         nestačí už ani doříci jméno nástupce

po Petrově smrti – střídání panovník ů
tzn. careven–regentek a carů–dětí až do 1741 = Alžběta I. 

(dcera Petra I.)

1730 vymírají Romanovci po meči

                                    Obr. č. 5: Petr I. (1721), Dějiny Ruska, s. 103.   
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IX.
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na 
všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá 

autorskému zákonu.


