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od 2.pol. 17. stol. se ubírala Anglie cestou monarchie, kde moc přešla do rukou
voleného parlamentu
v roce 1707 bylo Skotsko spojeno s Anglií a nový státní útvar se nazýval =Spojené
království Velké Británie
Velká Británie se během 18. stol. stala zemí bez náboženského a politického útisku
vzrůstal zámořský obchod
zvýšení hospodářské síly = vynález tkalcovského člunku
= vylepšený parní stroj
= tavba železné rudy ve vysoké peci
vznikala průmyslová střediska
soupeření o nadvládu v zámoří
v roce 1763 získala Velká Británie Kanadu a jasnou převahu v obchodu s Indií i
v obchodu mezi západní Afrikou, Amerikou a Evropou
nejvýnosnější = obchod s černými otroky = nakupováni v Africe a prodáváni jako
levná pracovní síla na americké plantáže ( dovoz třtinového cukru, tabáku, rumu,
kávy, kakaa a jiných produktů )
Britské kolonie
Americká Virginie, na Bermudách, Bahamách, Jamajce, Gibraltar, kolonie v Indii,
Kanada
+AMERICKÉ OSADY =po sedmileté válce ( 1756 – 1763 ) mezi Velkou Británií a
Francií připadlo Angličanům celé území Severní Ameriky od Kanady až po Floridu =
13 osad
Severní osady = farmářský charakter
Jižní osady = bohatí statkáři + na bavlníkových, tabákových a rýžových plantážích
pracovali černí otroci
Počátky odporu osadníků = válka za nezávislost
z amerických osad plynul Velké Británii velký zisk
americkým osadníkům se nelíbilo, že všechny řemeslnické a průmyslové výrobky,
potraviny ( cukr a čaj ) musí dovážet POUZE z ANGLIE
naopak bavlnu, tabák, rýži a kovy smějí vyvážet jen PROSTŘEDNICTVÍM domovské
země
1765 rozhodla londýnská vláda o zavedení kolkovní daně z listin a novin = to
způsobilo všeobecný odpor, tak tato daň byla zrušena a zavedena dovozní cla- to
způsobilo BOJKOT anglického zboží obyvateli amerických kolonií
1773 – BOSTONSKÉ PITÍ ČAJE = mladí osadníci převlečení za Indiány vyházeli
v přístavu Boston všechen náklad dováženého čaje do moře
zakročil anglický král a zrušil ústavu kolonii Massachusetts ( mesečusec )
1774 ve Philadelphii ( filadelfii ) byl kongres všech 13 kolonií – podařilo se prosadit
myšlenku úplného rozchodu s mateřskou zemí + vytvořit pravidelné vojsko
1775 – vypukla válka za nezávislost amerických osad
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!!!!! 4. Července 1776 vznikly Spojené státy americké ( USA )
Ve Philadelphii přijato Prohlášení nezávislosti amerických osad, které zformuloval
THOMAS JEFFERSON ( tomas džefrson )
1783 – uznala Velká Británie nezávislost 13 osad
1787 – byla přijata americká ústava
Nový stát byl spolkem států = unií
Zákonodárný útvar = KONGRES a měl dvě sněmovny
1. Sněmovna reprezentantů = volena všemi obyvateli unie
2. Senát = každý stát unie měl 2 zástupce
První prezident = George Washington v roce 1789 ( žil 1732 – 1799 )

