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Anotace 

• Materiál (DUM – digitální učení materiál) je určen pro 
práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s 
dataprojektorem. Využít se dá v předmětu dějepis, 
ročníku osmém. Je součástí tématického okruhu 
Objevy a dobývání, Počátky nové doby. 

• Materiál je určený pro vyvozování nového učiva, 
opakování a procvičování. V závěru učiva procvičují 
žáci probrané učivo o dějinách Ruska na přelomu 17. a 
18. století. 

• Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z 
učebnice: Beneš Z. P., Augusta P.: Dějiny středověku a 
raného novověku, 3. díl, Práce, Praha, 1996.  

 



Rusko za vlády  
Petra I. 

 

 

Dějepis 8 



Rurikovci 
• Vymírá tato dynastie v roce 1598 

• Významná postava: Ivan IV. Hrozný 

• Nastává období bezvládí – smuta  

• (1598 – 1613) 

• /1/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hw-ivan4.jpg


   Romanovci 

• Nastupují na trůn  

• v roce 1613 

• Nová dynastie 

• Vydrželi u moci  

• až do roku 1917 

• /2/ 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/RomanovsCoatRF.png


Rusko v 17. století 
• Nevolnictví – způsob života, poddaní 

musí robotovat na půdě pána, odvádět 
naturálie, nesmí se bez jeho souhlasu 
stěhovat, ženit atd. 

• Ztráta přístupu k Baltskému moři 

• Zisk území  

• Sibiře  

• /3/ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Siberia-FederalSubjects.png


Petr I.    /5/ 

• Vládl 1682-1715 

• Nazývaný jako Petr Veliký/4/ 

• Titul car 

• Podnikl studijní cestu po Evropě 
(obdivoval Nizozemí) 

• Učinil z Ruska velmoc, imperium 

• Systém vlády: absolutismus 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Russia.svg


Petr I. 
• Založil  

• nové hlavní město:  

• Petrohrad 

 

• /6/ 



Reformy Petra I. 
• 1. rozvoj vzdělání, reforma státní správy 

• 2. reforma armády 

•    - vytvořena pravidelná armáda 

•    - bojoval s Turky 

•    - získal přístup k Baltskému moři 

•      (porazil Švédy, bitva u Poltavy) /7/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Marten%27s_Poltava.jpg


Reformy Petra I. 

• 3. reforma hospodářství – zakládal 
manufaktury 

• 4. reforma života společnosti – nosit 
evropský oděv, stříhat vousy, zrušil 
harémy aj.  



Spojovačka 

• Nizozemí 
• Sibiř 
• Car 
• Poltava 
• Petrohrad 
• Samoděržaví 
• Romanovci 
• Harémy 
• Smuta 

 
 

Území na východě 

panovník 

absolutismus 

bezvládí 

inspirace 

Vystřídali Rurikovce 

Reformy rušení 

Bitva se Švédy 
Město zbudované 
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