
 

 

Významné státy mimo Evropu 

 

Spojené státy americké 

USA vznikly v roce 1789, byla schválena Ústava a prezidentem se stal George Washington. USA 
zaujímaly malou část na východě severoamerického kontinentu. Postupně svá území rozšiřovaly. 
Některá získaly válkou např. s Mexikem, některá koupily např. Floridu od Španělska a Aljašku od 
Ruska. Většinu oblastí ve středu kontinentu obsadily na úkor původního obyvatelstva Indiánů, pro 
kteřré zřizovali rezervace, t. j. území, kde jim bylo dovoleno žít.  
Stejně bezprávným obyvatelstvem byli černoši, kteří se do Ameriky dostali jako otroci. O osud 
indiánů se nikdo nezajímal, tak postavení černochů bylo aktuální otázkou. 
V severních státech Unie byl rozvinutý průmysl a hospodařilo se na malých farmách, v jižních státech 
byly obrovské plantáže, pěstovala se bavlna a další plodiny a byla zde nutná práce otroků, černochů. 
V roce 1860 byl prezidentem zvolen Abraham Lincoln, zastánce zrušení otroctví, jižní státy se odtrhly 
od Unie a vytvořily Konfederaci. 
Roku 1861 severní Unie zaútočila na jižní státy Konfederace. Začala velmi krutá válka Severu proti 
Jihu, která stála hodně životů. Sever měl od začátku převahu, měl průmysl a sám si mohl vyrábět 
zbraně, Jih je musel zbraně většinou dovážet z Evropy.  Sever v roce 1865 válku vyhrál. Jižní státy 
kapitulovaly a musely vstoupit zpět do Unie.  
Na celém území USA bylo zrušeno otroctví a volební právo bylo rozšířeno na všechny občany bez 
ohledu na barvu pleti. Týkalo se to jen mužů! 
Po občanské válce nastal v USA ekonomický rozmach, začalo se hodně budovat např. železnice. 
Spojené státy začaly rozšiřovat svá území, ve válce se Španělskem získaly Kubu, Portoriko a Filipíny. 
 

Japonsko 
 
V době zámořských objevů se Japonsko od okolního světa izolovalo, nikdo nesměl Japonsko opustit a 
nikdo do Japonska vstoupit. V čele Japonska stál císař, ve skutečnosti však vládu v rukou držel šogún 
– nejvyšší vojenský velitel. V polovině 19. století se začalo Japonsko světu otevírat. Nový císař svrhl 
šogúna a chopil se moci. Z Japonska učinil konstituční monarchii. Mnoho Japonců šlo studovat a 
získávat zkušenosti do USA a Evropy. Japonsko se stalo vyspělou zemí a získalo i kolonie, vyhrálo 
válku s Ruskem a obsadilo Madžusko a později obsadilo Tchaj –wan a Koreu. 
 
 
Prostuduj text a na papír napiš odpovědi: 
 

1. Kdo byl prvním prezidentem USA ? 
2. Co to byla rezervace ? 
3. Kdy začala a skončila občanská válka v USA ? 
4. Kdy bylo v USA zrušeno otroctví ? 
5. Kdy bylo v USA uzákoněno volební právo pro všechny muže ? 
6. Kdo to byl v Japonsku šogún ? 
7.  


