
Velké revoluce 17. a 18. 
století

Americká revoluce



Co vedlo k vyhlášení nezávislosti britských kolonií v 
Americe a vzniku USA?



• Prohlédněte si karikaturu. Označte důležité body. 



• Co zobrazují jednotlivé části karikatury?



Karikaturu publikoval v době sedmileté války (1756 – 1763) na americkém kontinentě Benjamin
Franklin. Vyzývala k jednotě britských kolonií v Americe. Byla později použita k sjednocení proti
britské koruně.



V 18. století se na východním pobřeží severoamerického kontinentu nacházelo třináct britských kolonií.
Převážná část bílého obyvatelstva kolonií byla britského původu. I přes řadu rozdílností spojoval britské
kolonisty anglický jazyk, protestantismus a také silné pouto k mateřské zemi.

Zatímco severní část kolonií byla více zaměřená na námořní obchod, v jižních koloniích postupně
převládly velké zemědělské farmy, kde se pěstoval tabák, indigo, bavlna. Na jižních plantážích pracovalo
na konci 18. století bezmála 700 000 otroků.



rozsah britského území po skončení sedmileté války (1763)

• Jak se změnil rozsah britského území v Americe v 18. století?



My dear COUNTRYMEN, 

HERE is another late act of Parliament which appears to me to be
unconstitutional and as destructive to the liberty of these colonies (…); that is,
the act for granting the duties [import taxes] on paper, glass, [etc.] THE
Parliament possesses a legal authority to regulate the trade of Great Britain and
all her colonies. (…)

„Dopis farmáře“, Pennsylvania Gazette, John Dickinson, 1767.

• Co vnímá autor dopisu jako protiústavní?



V roce 1763 se Velká Británie po vyhrané válce zmocnila francouzských území na západě a na severu.
Anglický král ale prozatím nedovolil britským osadníkům kolonizovat nová území. K zaplacení válečných
výdajů na obranu svých kolonií v Americe zavedla vláda v Londýně nové daně a cla na zboží, které se
prodávalo v koloniích (cukr, káva, látky). Někteří kolonisté považovali tato opatření za nelegální, protože o
nich bylo rozhodnuto v britském parlamentu, kde neměli své zastoupení.

výzva k jednotě během sedmileté války  (1756 – 1763)

V roce 1773 odhlasoval londýnský parlament zákon, který umožnil Východoindické společnosti získat
monopol na prodej čaje v koloniích. Část nespokojených kolonistů vtrhla v bostonském přístavu na lodě
obchodní společnosti a na protest naházeli čaj do vody. Tato událost je známá jako „Boston Tea Party“.

„Bostonské pití čaje“, prosinec 1773



V reakci na události v Bostonu byl přístav uzavřen a do kolonie posláno vojsko. Osadníci se
shromáždili ve Filadelfii a rozhodli se bojkotovat britského zboží.

V dubnu 1775 došlo k prvnímu střetu s britskou armádou u Lexingtonu. Na dalším setkání
kolonistů (kontinentální kongres) bylo rozhodnuto o vytvoření armády na obranu kolonií, do čela
milicí byl jmenován George Washington.

střet kolonistů s britským vojskem u Lexingtonu, 1775 George Washington



No man was a warmer wisher for reconciliation than myself before the fatal
nineteenth of April 1775, but the moment the event of that day was made known, I
rejected the hardened sullen-tempered Pharaoh of England forever and disdain the
wretch that, with the pretended title of FATHER OF HIS PEOPLE, can unfeelingly hear
of their slaughter and composedly sleep with their blood upon his soul.

Common Sense, Thomas Paine, 1776

Je podle autora smíření mezi kolonisty a králem možné? Proč?
Koho autor nazývá anglickým faraonem? Jak o něm smýšlí?

mrzutýotrlýzavrhnout opovrhovat

darebák bezcitně masakr klidně

smíření

Tato slova by mohla být užitečná při práci s textem:



Smíření mezi králem a kolonisty se po událostech roku 1775 stalo nereálným. K rozkolu přispěl i
hojně publikovaný text Thomase Paina (Common Sense).

4. července 1776 schválil další kontinentální kongres Prohlášení nezávislosti amerických osad,
jehož původní text vypracoval Thomas Jefferson. I přes počáteční vojenské nezdary pokračovali
osadníci v boji proti britské armádě.



We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are
endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life,
Liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are
instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed,
That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the
Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its
foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall
seem most likely to effect their Safety and Happiness.

Declaration of Independence, July 4, 1776.

Nezadatelná práva

Každý člověk (lidé)

život

Na základě textu doplňte schéma



I přes počáteční vojenské neúspěchy (pád New Yorku a Filadelfie) dokázaly oddíly kolonistů
uštědřit britské armádě těžkou porážku u Saratogy v roce 1777. To přesvědčilo evropské země
(Francie, Španělsko, Holandsko), aby vzbouřené kolonisty podpořily finančně i vojensky.

Francouzská vojenská pomoc se nakonec ukázala jako rozhodující. Britské jednotky kapitulovaly
před spojenými americko-francouzskými oddíly v roce 1781 v Yorktownu. Mírovou smlouvou z
roku 1783 Velká Británie uznala nezávislost Spojených států amerických.

kapitulace britských vojsk u Saratogy, 1777mapa vojenských operací a místa bitev



Shrnutí:

Vztahy mezi britskými kolonisty a mateřskou zemí se na konci

18. století vyhrotily do té míry, že vzpoura radikální skupiny

obyvatel amerických kolonií přerostla ve válečný konflikt.

Třináct kolonií vyhlásilo nezávislost na Velké Británii a s

podporou evropských zemí vybojovalo uznání samostatnosti.

Vznikla nová republika založená na rovnosti jejích bílých

občanů.


