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Vzestup USA v 2. pol. 19. století 



Osídlování západu USA 

• původní rozloha nezávislé země od 
Atlantského oceánu po Mississippi 

• zbytek po Tichý oceán – indiánské 
obyvatelstvo 

• zisk Texasu, Floridy, Nového Mexika, Aljašky 

• přistěhovalci z Irska, Anglie, Německa, 
Skandinávie; Italové, Poláci, Slováci, Ukrajinci, 
Židé, Japonci, Číňané, Mexičané  

 



Válka Severu proti Jihu 

• sever USA – zrušeno otrokářství 
• jih USA – zachováno otrokářství z ekonomických 

důvodů 
• spor mezi abolicionisty a jejich odpůrci po zvolení 

zastánce zrušení otrokářství Abrahama Lincolna 
za amerického prezidenta r. 1860 vedl k odtržení 
jižních států od Unie 

• jih – vytvoření Konfederace amerických států 
• sever – vytvoření Konfederace jako akt porušení 

ústavy – nutné použít vojenskou sílu 



Válka Severu proti Jihu 
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Průběh války v letech 1861 - 1865 
 

• Jih veden gen. Robertem Leem, pohyblivější 
vojska, snaha o invazi, ale neúspěch, projevy 
hospodářské krize, špatného zásobování 

• Sever veden U. Grantem a W. Shermannem – 
všeobecná mobilizace, do vojska i černí otroci z 
povstaleckých území, blokáda jižanských přístavů 

• porážka Jihu u Gettysburgu, vyplenění Atlanty, 
dobytí Richmondu (hl. města Konfederace) => 
kapitulace Jihu 1865 po bitvě u Appomattoxu 

• Lincoln zavražděn  



Období rekonstrukce 1865 - 1877 

• okupace jižních států, demokratizace jižanské 
správy a politického život, vyrovnat 
hospodářské rozdíly  

• zrušení otrokářství jako 13. dodatek ústavy 

• bývalí otroci jako námezdní pracovní síla 

• rasová nesnášenlivost vůči černochům a 
Indiánům (Ku-klux-klan) 
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Politický systém USA 

Vysvětli dělení moci ve státě. 

• 2 velké politické strany – republikáni a 
demokraté  

• definitivní podoba Nejvyššího soudu a 
Kongresu 

• velké pravomoci prezidentů 
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Hospodářský rozmach – tzv. pozlacený 
věk 

 

• po občanské válce hospodářský rozvoj země 
jako důsledek svobody podnikání a 
demokratického prostředí 

• průmyslové východní pobřeží, oblast kolem 
Velkých jezer a Kalifornie 

• těžba ropy, uhlí, železné rudy, export obilí a 
bavlny 
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Zahraniční politika 

Vysvětli pojem Monroova doktrína. 

• zásah do záležitostí zemí na západní polokouli 

• stavby Panamského průplavu 

• expanze do Tichomoří 
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