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noci. V letnom období Slnko síce zapadne za obzor, ale nena-
stane tma. Uložiť sa do postele po zotmení teda nepripadá do 
úvahy. A o tretej ráno to vyzerá rovnako ako o tretej popolud-
ní.

Mesto je známe pod viacerými menami. V rokoch 1703 až 
1914 malo názov Sankt Peterburg podľa cárovho patróna 
apoštola Petra. V nemčine tento názov znamená pevnosť svä-
tého Petra. Po začatí prvej svetovej vojny v roku 1914 sa 
mesto premenovalo na Petrograd (v preklade do slovenčiny 
Petrohrad), čím obyvatelia dali najavo svoj odpor proti ne-
mecky znejúcemu slovnému spojeniu Sankt Peterburg. 
V roku 1924 po smrti Vladimíra Iľjiča Lenina bolo na jeho 
počesť premenované na Leningrad. V roku 1991 po rozpade 
Sovietskeho zväzu sa na základe ľudového hlasovania opäť 
vracia názov Sankt Peterburg. V slovenčine je možné použí-
vať i normovaný ekvivalent Petrohrad.

Mesto založil v roku 1703 cár Peter I., nazývaný tiež Peter 
Veľký. Pozornosti návštevníkom tohto mesta isto neunikne 
pomník tomuto panovníkovi postavený v roku 1772. Dnes je 

Petrohrad leží v severozápadnej časti Ruska. Nachádza sa 
v delte rieky Nevy vytekajúcej z Ladožského jazera a západ-
nej časti Fínskeho zálivu na viacerých ostrovoch (literatúra 
udáva od 12 až po 101) pospájaných mostmi. Táto rieka tečie 
po celom meste v dĺžke 28 km. Z tohto dôvodu sa tomuto 
veľkomestu často hovorí i Benátky severu. Vzhľadom na ob-
rovský počet mostov (pramene uvádzajú ich počet medzi 300 
a 400) po tejto rieke nemôžu premávať veľké lode.

Na Neve môžu plávať iba malé lode

Svojou polohou (približne 60 stupňov severnej zemepisnej 
šírky a 30 stupňov východnej zemepisnej dĺžky) je najsever-
nejším mestom z veľkých svetových miest. 

V lete tu prevládajú teplé dni, v zime toto mesto pôsobí ako 
rozprávková zasnežená krajina. S neveľkou vzdialenosťou od 
severného polárneho kruhu súvisia i tzv. petrohradské biele 

Jeden z mostov nad riekou Neva 
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pokladá sa, že výstavba si vyžiadala životy 30 000 ľudí, 
ktorí boli pochovávaní priamo do základov budov a nábre-
ží.

Ako prvá bola v roku 1703 postavená Petropavlovská pev-
nosť na Zajačom ostrove. Pôvodne to mala byť vojenská zá-
kladňa s prístavom a skladmi zbraní a tovaru, aby ubránil 
ústie Nevy pred Švédmi a Rusko tak malo prístup k Baltské-
mu moru. Na pôvodný účel sa však nikdy nevyužila, od roku 
1720 slúžila ako väzenie pre vysokopostavené osoby a poli-
tických väzňov (väznení tu boli napríklad známi ruskí spiso-
vatelia F. M. Dostojevskij a Maxim Gorkij, ale i vlastný syn 
Petra I. cárovič Alexej). Jej základný kameň položil Peter 
Veľký 16. mája 1703, čo sa považuje za oficiálny dátum zalo-
ženia mesta. Zároveň dal na tomto ostrove postaviť i katedrá-
lu svätého Petra a Pavla (v rokoch 1712 – 1728), ktorej veža 
má výšku 122,5 metrov a na jej vrchole sa nachádza pozláte-
ný letiaci anjel. Petropavlovská katedrála je miestom posled-
ného odpočinku ruských cárov. 

Petrohrad je postavený na rovine a podmienkou pri jeho 
výstavbe bolo, že žiadna z jeho budov nesmie byť vyššia než 
spomenutá katedrála. Mesto bolo od začiatku plánované a bu-
dované tak, aby sa stalo ruskou metropolou. Výstavba postu-
povala na tie časy nevídane rýchlym tempom. Boli vybudo-
vané nádherné paláce, kanály, mosty, široké bulváre. Nové 
domy si tu dali postaviť i príslušníci šľachty a bohatí kupci. 
Presťahoval sa sem cársky dvor i najdôležitejšie štátne úrady. 
V roku 1712 sa Petrohrad stal novým hlavným mestom ruské-
ho impéria, ktorým bol až do roku 1918. 

– pokračovanie nabudúce –
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táto socha preslávená ako Medený jazdec vďaka básni Ale-
xandra Sergejeviča Puškina.

Peter Veľký (1672 – 1725) patrí k najschopnejším a najak-
tívnejším spomedzi ruských cárov a je pokladaný za výni-
močnú historickú osobnosť v medzinárodnom meradle. Vlád-
nuť začal už ako 10-ročný. K jeho pozitívnym vlastnostiam 
patrila bystrosť, zvedavosť, cieľavedomosť a chuť učiť sa. 
Vzdelával sa najmä vlastným úsilím. Najviac ho zaujímali 
otázky vojenstva a stavba lodí. Podrobný opis jeho života by 
si vyžadoval napísanie samostatného článku, preto z neho 
spomenieme iba niekoľko skutočností, ktoré súviseli s vybu-
dovaním úplne nového mesta.

Je takmer neuveriteľným faktom, že toto mesto vzniklo 
v nehostinnom a močaristom teréne, kde v zime teploty 
bežne klesali na –30 °C. Túto oblasť dobyl Peter Veľký vo 
vojne so Švédskom a rozhodol sa tam v máji 1703 položiť 
základy nového mesta. Na tento cárov nápad doplatilo mno-
ho nevinných ľudí svojím zdravím, ba i životom. Tisíce  
nevoľníkov a švédskych zajatcov pracovali v krutých pod-
mienkach. Drevo na výstavbu bolo dovážané z oblasti La-
dožského jazera a Novgorodu. Peter Veľký zároveň zavie-
dol tzv. dovozný kontingent – každý Rus, ktorý doviezol 
istý tovar, musel priviesť i určitý počet kameňov. V celom 
cárstve bola zakázaná stavba kamenných domov, a tak ne-
zamestnaní murári prichádzali práve do tejto oblasti. Pred-

Petropavlovská pevnosť na Zajačom ostrove

Areál Petropavlovskej pevnosti v súčasnosti slúži ako múzeum

Pomník Petrovi I. z roku 1772
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