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John Cabot 

plachetnice Matthew 

24. června 1497 New Foundland 











Indiánská teepee 









Puritáni v severní Americe 



Princ Rupert 
Falcký, 1619 – 1682 

syn českého krále 
Fridricha Falckého, držitel 
obchodního monopolu u 
Hudsonova zálivu v Britské 
Kolumbii, prvním guvernér 
Společnosti Hudsonova 
zálivu (Hudson Bay 
Company), která chtěla 
získat monopol na obchod 
s kožešinami. Toto území 
se dodnes jmenuje 
Rupertova země. 



Princ Rupert 





Nový Amsterodam 1664 



Nový Amsterodam 

založený 1625 Nizozemci 

jako hlavní město  

Nového Nizozemí 

ztráta za 2. anglo-nizozemské války 

1664 - 1667  





Augustin  

Heřman 

 1644 žil v Novém Amsterodamu,  

   kde vlastnil tři nemovitosti. Stal  

   se členem nejvyšší rady guvernéra Petera 
Stuyvesanta, tzv. Rady devíti, a s ním se 
také pustil do obchodování. Patřil k 
průkopníkům obchodu s tabákem, který 
dovážel i přes oceán do Evropy. Vedle 
toho byl činný jako obchodník a korzár v 
karibské oblasti. Proslulost získal zejména 
jako vynikající kartograf.   



Heřmanova mapa  

Marylandu a Virginie z r. 1670 



Augustin Heřman proslul jako pirát v Karibiku. S lodí La 
Grace ukořistil dvě španělské lodě naložená ebenem, 
cukrem, tabákem a vínem u pobřeží Guatemaly 1644. 



Heřmanovo panství  

Bohemian Manor 

 leželo u severního cípu zálivu Chesapeake. 
Augustin Heřman tu chtěl vytvořit útočiště 
pro české pobělohorské exulanty. Další 
majetky nesly název Svatoaugustinská 
usedlost a Tři české sestry. České názvy 
dal i místním řekám. Na břehu jedné z 
nich, Bohemii, si postavil nádherný dům. 
Jeho panství mělo značnou cenu a bylo 
známé po celém Marylandu. 







Indiánské obyvatelstvo severu   
 

 Algonkinové – rozsáhlé území – nomádové a 

lovci: Odžibejové, Kríové, Algonkinové atd. 

 Irokézové  – nejpočetnější (cca. 60tis) obývali 
oblast dnešních Velkých jezer jižního Ontária – 

zemědělci, obchodníci, Liga pěti (později 
šesti) národů:Mohawkové, Senecové aj. 

 Huroni konfederace čtyř národů (v 16. stol 
až 30 tis.) – ovládala díky své poloze 
obchodní cesty 

 Inuité – obývali sever, původním označením 
Eskymáci (pojídači syrového masa) 

 



http://collections.ic.gc.ca/nativepeoples/MapHtml/IntroMapLg.html


nařídil založit v Kanadě  

obchodní společnost a  

kolonii zvanou Akádie 

Champlainovi udělil 

monopol na obchod 

s kožešinami 

Jindřich IV. 

1589 - 1610 



Samuel de Champlain (1567 – 1635)  

francouzský geograf, kartograf, diplomat a 
cestovatel. Založil město Québec 3. července roku 

1608 a byl jeho starostou až do konce svého 
života. Je nazýván Otcem Nové Francie, jejímž 
prvním guvernérem byl od roku 1627 do roku 

1635. 



Přístav Tadoussac založený 1600 

detail Champlainovy mapy 



Obydlí a kostel 

francouzských 

kolonistů 

v Tadoussacu 





Port Royal 

nejstarší 

město 

severní 

Ameriky 





Champlainova mapa Nové Francie 

1612 





Založení Montrealu 1642 





Opevněná vesnice Irokézů 



Ludvík XIV. 

a Colbert 



Ludvík XIV. 1661 - 1715 

 vybudování mohutného válečného a 
obchodního loďstva, námořních škol, 
opevnění přístavů 

 slib kolonistům: rodině s 12 a více 
dětmi 40 ha půdy (někteří žádali 80 
ha) 

 povoleno výhradně katolické 
náboženství  



Robert de La Salle 









POPULACE  

BRITSKÝCH  

KOLONIÍ 

čítala 2,5 milionu 

z toho 80% 
Anglosasů 

hlavně farmáři 

POPULACE 

FRANCOUZSKÝCH 

KOLONIÍ 

jen 70.000 

obchodníci 

lovci a rybáři 

  



Vývoj počtu obyvatel 1608-1760 
zdroj: Statistiques Canada et Service national du RÉCIT de 

l'univers social 



1682 La Salle vyhlašuje 

francouzskou kolonii Louisianu 





Fort St. Louis 





Pevnost Niagara 





„Voda“ 

a „panenská 

královna“ 

 







Obchod s černými otroky 



1619 Virginia 

prvních 21 černých otroků 









Indigovník (modřil) pravý 













Mayflower 



Válka krále Viléma 1689-1697 a 1701 

 odnož devítileté války v Evropě (válka 
Augšpurské ligy nebo válka o falcké dědictví). 
První ze série imperiálních válek mezi Anglií a 
Francií v Severní Americe. Na obou stranách 
konfliktu Indiáni, přičemž Francouzi měli větší 
podporu, na straně Angličanů jen Irokézové. 
Válka probíhala především na území kolonií New 
York, Nová Anglie, Maine, v Acadii, v okolí 
Montrealu a u Quebecu, a vyznačovala se 
především útočnými akcemi typu "udeř a uteč". 
Konflikt skončil mírovou dohodou v Ryswicku 
1697 v duchu "status quo ante bellum" 
(zachování předválečného stavu). 

 Irokézové dál bojují na straně Angličanů proti 
jezerním kmenům 



Na straně 
Francie  
Ojibwejové, 
Huroni, 
Ottawové  
a další jezerní 
kmeny, 
Abenakové 
 
 
Guvernér hrabě 
Frontenac tančí 
s Indiány 
válečný tanec 



Hrabě Frontenac, guvernér Nové Francie, odmítá anglický 

požadavek na kapitulaci během bitvy u Quebecu (1690). 



Velká montrealská mírová smlouva 

mezi indiánskými kmeny 1701 



Válka o španělské dědictví 

Válka královny Anny 1701 - 1714 

  Rakouští    
Habsburkové  

  Velká Británie 

  Nizozemí 

  Savojsko 

  Prusko 

  Portugalsko 

  Francie 

  Bavorsko 











Válka sedmiletá 1756 – 1763 

Válka francouzsko-indiánská 1754 - 1763  

 Velká Británie 

 Pruské království 

 Portugalské 
království 

 Hannoversko 

 Francie 

 Rakousko 

 Rusko 

 Švédsko 

 Španělsko 

 Sasko 

 Svatá říše římská 



Válečné aliance v 7leté válce 



Sedmiletá válka 

jako „první světová válka“ 

 



Francouzsko-indiánská válka 

 Britové dobývají Fort Louisburg, Fort 
Dusquesne, Ticonderogu, Niagaru a 
nakonec Quebec a Montréal 
• 1759 bitva na Abrahamových pláních (Wolfe 

X  Montcalm) 

• 1760 kapituluje Montreal 

 1763 Pařížský mír 
• VB získává Kanadu a všechna území na východ 

od Mississippi s výjimkou New Orleansu  

• Španělsko získává všechna území na západ od 
Mississippi, ale odstupuje Britům Floridu 

• Francie se vzdává území v Indii, Kanadě a 
Karibiku 

















Moravští bratři  

Bethlehem, Nazareth a Lititz 



Bethlehem založený 1741 



KRÁLOVSKÉ 

KOLONIE 

spravované 
guvernérem 

SOUKROMÉ KOLONIE 

SAMOSPRÁVNÉ 

KOLONIE 

s vlastní moderní  

ústavou 



KONFESIONÁLNÍ PESTROST 

 

PENSYLVÁNIE 

luteráni, hugenoti, kvakeři, 

moravští bratři 

 

RHODE ISLAND 

kvakeři, nizozemští Židé 

 

MARYLAND 

katolíci, anglikáni 

 

KRÁLOVSKÉ KOLONIE 

anglikánská církev 
vydržovaná z daní 

novokřtěnci 



Etnické složení 13 kolonií 1775 

 Angličané 48.7 % 

 Afričané 20.0 % 

 Irové 7.8 % 

 Němci 6.9 % 

 Skotové 6.6 % 

 Holanďané 2.7 % 

 Francouzi 1.4 % 

 Švédové 0.6 % 

 ostatní 5.3 % 



NĚMCI 
33% Pensylvánie 

demograficky 

nejčetnější 

v středních 

koloniích: 

Pensylvánie 

New York 

New Jersey 

Delaware 

 

konfesionálně 

hlavně 

luteráni 



STŘEDNÍ KOLONIE demograficky nejpestřejší: Němci, 
Irové, Francouzi (hugenoti), Welšané, Holanďané, 
Švédové, Švýcaři, Skotové, Moravané  



JIŽNÍ 
KOLONIE 

plantážnictví 

 

tabák 

indigo 

bavlna 

rýže 

obilí 

 

PRÁCE 
OTROKŮ 

 



Král Jiří III. 

1763 zakazuje 

osidlování 

Divokého západu 



Pronikání osadníků do Kentucky 



Osidlování Tennessee od 1769 

 první stálé osídlení Anglosasů v 
Tennessee 1769 na Boone Creek 
kapitánem Williamem Beanem 

 1770 Fort Watauga 1772 nezávislost 



Odpor proti mimořádným daním a clům 

No taxation without representation 

 

 1764 cukerní zákon (Sugar act) 
připravil kolonisty o 4/5 výnosu 

 1767 ministr financí Townshend 
uvalil nové daně na dovoz olova, 
barev, skla, papíru a čaje do kolonií 

 daně anglikánské církvi  

 

 



1765 zákon o kolkovném 

kolky na noviny, tisky a úřední listiny 



Zákon o kolkovném odvolán 1766 



Pašeráci čaje a jiného zboží 

„král pašeráků“ John Hancock  



 

první srážka 

kolonistů 

s vládním 

vojskem 

 

zemřelo 

5 obyvatel 

Bostonu 

BOSTONSKÝ MASAKR 1770 

 



Bostonské pití čaje 1773 



Bostonské pití čaje 
16. prosince 1773 

 neboli Bostonská čajová  

párty (Boston Tea Party) byl protest 
amerických kolonistů proti britskému 
impériu, při kterém bylo v bostonském 
přístavu zničeno mnoho beden čaje 
monopolně dováženého z Číny britskou 
Východoindickou společností a 
prodávaných bez proclení.  



1. kontinentální kongres 

ve Filadelfii (Pensylvánie) 1774 



Deklarace práv a stížností osad 

 právo na řízení vnitřních záležitostí 

 odvolání nespravedlivých zákonů 

 

 kongres schválil bojkot britského 
zboží (dovoz klesl na 3%) 

 pomoc kolonii Massachusetts proti 
násilí ze strany britské koruny 

 výzva k zakládání ozbrojených milic  



Zakládání dozorčích výborů 

a ozbrojených milic - minutemanů 



Concord a Lexington 19. 4. 1775 

začátek války za nezávislost 



Srážka milice s vojskem u Concordu 







Komise vedená Thomasem Jeffersonem předkládá kongresu 

Deklaraci nezávislosti Spojených států 



Vyhlášení nezávislosti 

Spojených států 

4. července 1776 



Tyto spojené 
kolonie jsou a 
mají býti po 

právu 
svobodnými a 
nezávislými 
státy. Jsou 
prosty vší 

příslušnosti k 
britské koruně. 

Veškeré 
politické spojení 

mezi nimi a 
státem Velké 

Británie je a má 
býti úpně 
zrušeno. 





Washington překračuje Delaware 

25. prosince 1776 



Vítězné bitvy u Trentonu a Princetonu 



LUDVÍK XIV. 
VYHLAŠUJE VÁLKU 

VELKÉ BRITÁNII 

V ÚNORU 1778 



Saratoga 17. 10. 1777 



Generál 

Horatio Gates 



Kapitulace generála Burgoyna 



Koncem roku 1779 dorazilo 

7.000 vojáků z Francie 

pod velením generála Rochambeaua  



Yorktown 19. 10. 1781 









Spojené státy po pařížském míru 1783 


