
BOJ ANGLICKÝCH OSAD O NEZÁVISLOST, VZNIK USA 
 
Shrnutí 
- ......... objevena Amerika 
- 1607 ................ začíná kolonizovat V pobřeží, do roku 1733 na V pobřeží 13 kolonií 
- samospráva - volení zástupci osadníků; zabírání půdy indiánských obyvatel 
 
 
Rozdílný způsob hospodaření:  
- sever – ........................................................................................................................................ 
 - střed - národnostně různorodý, manufaktury, výroba pro trh, průmysl. a obchod. centra 
- jih – ............ (cukrová třtina, tabák, bavlna), ............................................................................. 
 
 
Britská koloniální politika 
- od pol.18.stol. osady začínají prosperovat => vývoz; do Am.dovoz .........................................  
- osadníci se začali považovat za rovnocenné Angličanům ve vlasti, koloniální úřady 
vyžadovali platbu ........... do Anglie jako u poddaných, daně neustále zvyšovány => růst cen 
- kolonie pro Angl. zdrojem levných surovin, odbytištěm výrobků 
- 1773 Bostonské pití čaje .......................................................................................................... 
- 1774 První kontinentální kongres v Philadelphii – myšlenka odklonu od Anglie 
 
 
Válka za nezávislost (1775 – 1783) 
- 1. střet: bitva u Lexingtonu 
- 4.7.1776 Thomas Jefferson: Prohlášení o nezávislosti a unii - právo na život, svobodu, 
rovnost před zákonem, moc vychází z lidu, mohou vládu odvolat; požadavek zrušení otroctví; 
dělení moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní => vznik USA => 4.7. = Den nezávislosti 
- b.u Saratogy, b. u Yorktownu – v obou porážka Angličanů 
- 1783 versailleský mír, VB uznala USA, prezidentem George Washington 

 
 

Poválečný vývoj 
- vznik republiky 
- 1. ústava – 1781: Konfederační články - ústřední vláda slabá, moc jednotlivých vlád 
- 2. ústava – 1787: Constitution – federální, posílena ..................; formulována velmi obecně, 
stále doplňována, zdokonalována (Listina práv), funguje dodnes 
- rozdělena vládní moc: federální vláda – .......................................................................... 

vlády států – ................................................................................. 
- moc výkonná: v čele prezident, volen na ..... roky (max.2x), velí armádě, .............................. 
- moc zákonodárná: dvoukomorový Kongres (dolní sněmovna = sněmovna ............................,  
zastoupení dle počtu obyvatel v státech; horní sněmovna = .................... – za 1 stát 2 lidé) 
- moc soudní: Nejvyšší soudní dvůr – ........................................................................................ 
- po válce hospodářská krize - ...................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
- politická práva ........................................................................................................................... 
- volební právo omezeno -  .......................................................................................................... 
- rychlý průmyslový rozvoj (srovnatelné s vývojem v Anglii) 
 
 


