
Autor: Ladislava Městková 
Datum: 1. 10. 2012 
Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia 
Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost 
Tematický okruh: Novověk 
Téma: Boj o nezávislost amerických osad 
Klíčová slova: bostonské pití čaje, kontinentální kongres, George Washington, federativní stát 
Anotace: Výkladová prezentace seznamuje studenty s vývojem v severoamerických koloniích, jejich 
vztahem k mateřské zemi, jejich snahou o samostatnost a formou nově vzniklého státu. Na závěr jsou 
uvedeny úkoly k upevnění probraného učiva. 
 
Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 

 



Boj o nezávislost amerických 
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Boj o nezávislost amerických 
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:MayflowerHa
rbor.jpg 



Osídlování Severní Ameriky 

• první Evropané – Španělé – Florida 
• osadníci z Anglie – 1607 – Virginie  
• puritáni z Anglie – Newfoundland – Massachusetts 
• příchod Holanďanů, Francouzů, Němců, Irů, otroků z Afriky 

(„mluvící dobytek“) 
• původní indiánské obyvatelstvo (Čerokézové, Navahové, 

Huroni, Irokézové aj.) 
• náboženská různorodost 
• zemědělská produkce (obilnářství, tabák, cukrová třtina, 

bavlník, indigovník), rybolov, těžba dřeva, námořní obchod 
• americké kolonie součástí tzv. trojúhelníkového obchodu 
 
 



Dle následujících obrázků urči vztahy 
domorodého obyvatelstva a přistěhovalců.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Siege_of_Fort_Detroit.jpg 



Jaký svátek slaví osadníci a domorodci? 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_First_Thanksgiving_Jean_Louis_Gerome_Fe
rris.png 



Anglické kolonie v Severní Americe 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:British_colonies_1763-
76_shepherd1923.jpg 



13 kolonií 

•  New Hampshire, New 
York, Pensylvánie, Massachusetts, Rhode 
Island, Connecticut, New 
Jersey, Delaware, Maryland,Virginie, Severní 
Karolína, Jižní Karolína a Georgia.   

http://cs.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pensylv%C3%A1nie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rhode_Island
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rhode_Island
http://cs.wikipedia.org/wiki/Connecticut
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
http://cs.wikipedia.org/wiki/Delaware
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maryland
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virginie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Karol%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Karol%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Karol%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Georgia


Vztah mateřské země Británie a osad 

• anglická vláda bránila samostatnému 
hospodářskému rozvoji (navigační akta)a 
volnému podnikání (zdroj surovin, odbytiště 
výrobků, vysoká cla, přítomnost vojska, 
rozhodování v Anglii, kolkový zákon, výslovný 
zákon aj.) 

• protesty, bojkot anglického zboží => 1773 
bostonské pití čaje 



Bostonské pití čaje 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boston_tea_party.jpg 



Boj o nezávislost 

• 1774 kontinentální kongres ve Philadelphii => myšlenka úplného 
rozchodu s Anglií 

• válečné střety 1775 – 1781 
• 1775 – Lexington, Concord, Bunker Hill, vznik americké 

kontinentální armády (G. Washington) 
• 1776 na II. kontinentálním kongresu ve Philadelphii Prohlášení o 

nezávislosti – T. Jefferson (vznik Unie) 
• pomoc osadníkům z Francie, Španělska, Polska 
• 1777 – vítězství u Saratogy 
• 1781 – vítězství u Yorktownu, konec války, Články konfederace 
• 1782 – uznána nezávislost USA, britská vojska  ze země 
• 1787 – přijata americká ústava, ratifikována 1789 



Válka 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/America
n_Revolutionary_War?uselang=cs 

http://commons.wikimedia.org/wiki/American_Revolutionary_War?uselang=cs 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Declaration_independence.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Benjamin_Franklin_by_Joseph_Siffred_Duplessi
s.jpg 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_$2_1869_Legal_Tender_Note.jpg?usela
ng=cs 



Prohlášení o nezávislosti 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Us_declar
ation_independence.jpg 



Federativní stát 

• 3 mocenské orgány: Kongres, Nejvyšší soudní 
dvůr, prezident 

• Federalisté x antifederalisté 

• volební právo omezeno 

• nezávislý národní stát na americkém 
kontinentě 

 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gilbert_Stuart_Williamstown_Portrait_of_Geor
ge_Washington.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:US_flag_13_stars.svg 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mount_Vernon,_Virginia.jpg 



 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Statue_of_Liberty,_NY.jpg 



 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uscapitolindaylight.jpg?uselang=cs 



 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_House_06.02.08.jpg 



 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oval_
Office_from_above.jpg 



Úkoly 

1/ Urči, jaké budovy zobrazují předešlé 
fotografie. Zjisti informace o těchto stavbách. 

2/ Jaký byl vztah osad k Británii? 

3/ Jmenuj osobnosti spojené s americkou 
revolucí. 

4/ Do kterých dalších částí světa pronikali 
Britové?  
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