Moskva – hlavní město Ruské federace
Hlavní město Ruské federace leží v centru evropské části na řece Moskvě a má více než
12 miliónů obyvatel. První zmínky o něm pocházejí z 12. století a za jeho zakladatele je
považován kníže Jurij Dolgorukij. V polovině 12. století zde byla postavena tvrz – základ
dnešního Kremlu, která se nacházela na průsečíku obchodních cest, sloužila jako jejich
obrana a stala se tak ekonomickým centrem. V průběhu dějin musela čelit mnoha nájezdům,
včetně Zlaté hordy, několikrát byla vypálena, avšak v polovině 14. století v ní žilo již asi
30 tisíc obyvatel. Významnou změnou pro město byla vláda Ivana III., který dosáhl vítězství
nad Tatary, a za jeho vlády se stala Moskva hlavním městem ruské říše.
Bohužel ani v dalších letech se město nevyhnulo tatarským nájezdům a opět bylo - kromě
Kremlu – vypáleno.
Hlavním městem přestalo být v r. 1712 za vlády Petra I. Velikého, který ustanovil
hlavním městem Petrohrad.
Městu se nevyhnulo ani Napoleonovo tažení na Rus, r. 1812 jeho rozhodnutí okupovat
Rusko skončilo jeho porážkou /38000 padlých/. Silně poškozené požáry a drancováním bylo
město opraveno a přestavěno, obyvatelstvo se vrátilo a život pokračoval.
12. 3. 1918 se Moskva stala opět hlavním městem. Začal její bouřlivý rozvoj – výstavba
nových čtvrtí, železničních spojů, škol, letišť. V r. 1935 bylo otevřeno Moskevské metro. Při
německé invazi v roce 1941 zde sídlil generální štáb obrany země, byly zde kryty
a nemocnice.
Moskva má 12 tzv. rajonů – okresů, v čele každého stojí prefekt, jmenovaný starostou
města.
Moskva má celou řadu pamětihodností a kulturních památek, mezi nimiž vyniká právě
Kreml s 20 věžemi a Velkým kremelským palácem. Ze tří stran je obklopen Rudým
náměstím, kterému dominují chrám Vasila Blaženého, Mauzoleum V. I. Lenina a obchodní
dům GUM. Za zhlédnutí stojí i obří zvon – Car zvon a dělo – Car dělo. Zajímavé jsou
i Tverská třída a Starý a Nový Arbat-pěší zóna Moskvy s obchody, kavárnami
a restauracemi, Ostankinská televizní věž, sportovní areál Lužniky. Dochovaly se
i opevněné kláštery a velký počet chrámů a kostelů.
Kulturními centry jsou Bolšoj těatr – světově proslulé divadlo činohry a baletu,
Treťjakovská galerie, Puškinovo muzeum, Borodinské panorama (Napoleonské války),
areál Kolomenskoje, Památník pokořitelům kosmu nebo Státní historické muzeum.
Dopravě městem slouží nejen autobusy, tramvaje a metro, ale i řada taxíků, lodě na řece
Moskvě a pět mezinárodních letišť. Nejznámější jsou Šeremeťjevo, Vnukovo
a Domodědovo. Moskva má obrovskou síť hotelů a ubytovacích zařízení, mnohá byla
postavena v r. 1980 u příležitosti Olympijských her.

