
Americká revoluce - boj za nezávislost amerických osad – vznik USA 

1. zakládání osad v Severní Americe - pol. 18. století 

• na SV pobřeží  založeno13 anglických osad 

• zakladatelé – tzv. „otcové poutníci“ byli pronásledovaní puritáni a chudí (řemeslníci a zemědělci) 

– nejen z Anglie 

• byla zde náboženská svoboda, nevznikly feudální vztahy 

• vznikají velké manufaktury – textil, železárny, loděnice – na S, na J zemědělství + práce otroků 

 

2. v období sedmileté války (za vlády Jiřího III.) 

• Anglie bojovala s Francií o Kanadu 

• na americké osady byly uvaleny vyšší daně (na cukr, kolky, čaj), navíc musí živit anglické 

vojsko 

•  Anglie chce kolonie jen využít jako zdroj surovin a odbytiště anglických výrobků, proto je 

zakázáno další pronikání na západ 

 

3. růst nespokojenosti v koloniích 

• vyvrcholení: 1773 „ bostonské pití čaje“ = naházení anglického čaje z lodí do moře 

• perzekuce Angličanů vrcholí 1775 vojenským střetnutím v Bostonu - počátek války  

            za nezávislost 

 

4. Kongres ve Filadelfii 1774  

• sešli se zástupci osadníků, předsedal Benjamin Franklin 

• začalo se budovat vojsko - George Washington 

• podporu povstalcům poskytla  Francie, Prusko, Španělsko a Nizozemí 

• Americká válka za nezávislost (1775–1783)  

             

5. 4. července 1776 - Prohlášení nezávislosti Spojených států amerických 

• zánik kolonií – vznik států, které vytvořily volnou konfederaci nezávislých států 

• autor Thomas Jefferson (3. prezident USA) 

• nejdůležitější články: 

a) nezadatelná práva lidu (život, svoboda, štěstí, rovnost) 

b) moc vychází z lidu, který si volí vládu 

 

 

6. Americká válka za nezávislost (1775–1783)  

• válka mezi Královstvím Velké Británie a 13 koloniemi v Severní Americe 

• válka byla zprvu neúspěšná pro Američany, ale úspěšná námořní bitva u Yorktownu vedla  

            k demisi anglické vlády 

• válka skončila porážkou Británie a uznáním nezávislosti Spojených států amerických Pařížským 

mírem - 1783 uzavřen mír v Paříži = Velká Británie uznala USA  
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