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1 Úvod 

Téma Spojené státy americké jsem si vybral z toho důvodu, že bych tuto zemi 

rád navštívil a také, protože mi to doporučil můj otec, který by tuto zem také chtěl 

navštívit. Nejvíce bysme se chtěli podívat do parku Yellowstone a Niagarských 

vodopádů. V této práci Vás seznámím se vznikem vlajky, historií státu a také 

s turistickými místy.   
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2 Vlajka 

Vlajka je jeden ze státních symbolů USA. 

2.1 Vznik vlajky 

Americká vlajka vždy nevypadala tak, jak ji známe dnes. První vlajka Spojených 

států amerických se začala používat 3. Července 1775. Do dnešního dne se 

vystřídalo celkem 28 variant vlajky. První vlajkou USA byla Grand Union Flag, která 

v sobě měla britský Union Jack. Začala se používat 3. července 1775. Už tehdy měla 

13 pruhů, které reprezentovaly 13 původních kolonií USA. Od té doby bylo jasně 

ujasněna jedna ze zásad, jak má vypadat americká vlajka. Po té se už jen přidávaly 

hvězdy, které reprezentují členské státy. 

2.2 Popis vlajky 

Americká vlajka se skládá ze 13 pruhů, z toho 7 pruhů je červených a 6 pruhů  

Je bílých. Dále také obsahuje 50 bílých hvězd, které se nachází v modrém čtverci.  
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3 Dějiny USA 

Archeologické výzkumy dokazují, že první obyvatelé Ameriky přišli na Aljašku 

ze Sibiře přes Beringovu úžinu v průběhu doby ledové před 30 000 až 10 000 lety a 

rozšířili se po celém americkém kontinentu. Jejich potomci byli Eskymáci a Indiáni, 

kteří vytvořili širokou paletu společností a kultur. Jejich obydlí se od sebe hodně lišila 

např. Kamenné vesnice Indiánů Pueblo na jihozápadě, irokézské vigvamy z kůry 

nebo také bohatě zdobené dřevěné stavby Indiánů ze severozápadního pobřeží.  

3.1 Objevení a kolonizace Ameriky 

Pravděpodobně první Evropané, kteří dosáhli Ameriky, byli Vikingové. Existují 

důkazy, že mořeplavec Ericson z Gronska se kolem roku 1000 spolu s dalšími usadil 

v zemi pojmenované Vinland, někdě v oblasti mezi Labradorem a New Jersey. 

Karibskou oblast o 500 let později objevil Kryštof Kolumbus (1451-1512), světadíl, 

jenž dostal své jméno podle Ameriga Vespucciho (1454-1512), jednoho 

z mořeplavců, kteří následovali právě Kolumba. Vespucci publikoval o svých 

objevech široce známou zprávu. 

První osadníci byli Španělé a Portugalci. Po několika marných pokusech Sira 

Waltera Raleigha (1552-1618) v oblasti Roanoke v pozdější Virgínii byla také ve 

Virgínii roku 1607 zřízená první anglická osada Jamestown.  První kolonii v Nové 

Anglii, Plymouth, založili roku 1620 tzv. Pilgrim Fathers, odpadlíci od anglické církve, 

kteří chtěli založit ideální společnost, která by nebyla zatížena politikou. Jenže 

puritántější osadníci vybudovali poblíž velikou kolonii Massachusetts Bay. Další jejich 

osídlení zahrnovalo Maine a New Hampshire, zatímco New Haven a Rhode Island 
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byly založeny odpůrci stritního puritánského režimu. Maryland zase kolonizovali od 

30. Let 17. Století římští katolíci. 

Mezitím, v roce 1624, založili Holanďané na ostrově Manhattan prosperující 

kolonii New Amsterdam. V roce 1644 byla obsazena Brity a přejmenována na New 

York. V roce 1665 se od něj odtrhla oblast New Jersey. V mnoha ohledech 

nejúspěšnější z raných kolonií byla Pensylvánie, založená r. 1628 umírněným 

anglickým kvakerem Williamem Pennem (1644-1718). Pensylvánští osadníci 

udržovali přátelské vytahy s místním obyvatelstvem, dokud Pennův syn nezískal 

podvodem na delawarských Indiánech obrosvkou část území, patřící právš 

delawarským Indiánům. Tato část Pensylvánie se později stala kolonií Delaware. Již 

předtím v roce 1613 byly založeny Severní a Jižní Karolína. Georgia vznikla v roce 

1732 jako alternativa vězení pro dlužníky. 

3.2 Válka za nezávislost a doba po ní 

Existence Těchto kolonií byla v 18. Století stále těsně spojena s Británií. 

Kolonie také mělý vzájemnou potřebu bránit se proti Francouzům a také proti 

Indiánům, na jejichž území kolonisté pronikali. Po roce 1763, kdy byli Francouzi 

konečně poraženi, se začalo vzmáhat hnutí za nezávislost. Kolonie  nejdříve 

odmítaly platit daně Británii. Zákaz bristké vlády pronikat do indiánských oblastí za 

Appalačskými horami společně s hospodářskými sankcemi vyvolávaly kritiku a ta 

zase vedla k zostřeným opatřením ze strany bristských úřadů. Incidenty, jako 

Bostonský masakr v roce 1770, při kterém bylo britskými jednotkami zabito pět lidí, 

jen posilovaly Američany v ůsilí o samostatnost. V roce 1776 po dvou tzv. 

Kontinentálních kongresech kolonistů byla vyhlášena Deklarace nezávislosti a 

konfederace 13 kolonií pod názvem Spojené státy americké. 

V následující válce o nezávislost vojska amerických dobrovolníků čelila 

bristským oddílům, v nichž bojovali především němečtí žoldnéři. Špatně vyzbrojené 

americké síly často unikly těžkým porážkám jen díky umění a odvaze důstojníků, jako 

byl George Washington (1732-1799). Obrat ve válce nastal v roce 1778, když 

Francie začala vzbouřencům poskytovat vojenskou i finanční pomoc. Narušovala 

také transatlantické linky přepravující zásoby. Kapitulace bristských sil pod vedením 

Lorda Cornwallise (1738-1805) u Yorktownu v roce 1781 znamenala konec bristké 

nadvlády nad USA, přestože válka definitivně skončila až Pařížským mírem roku 

1783. Americké vítězství bylo ve znamení krutých represí proti silám loajálním s Brity, 

z nichž většina nalezla útočiště v britské Kanadě. V roce 1787 byla americká 
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buržoazní revoluce dovršena přijetím federální ústavy, v níž byl uzákoněn 

republikánský systém vlády. 

Velká expanze Američanů pokračovala i v posledních letech války. Během 

několika dalších let se k Unii připojil Vermont, Kentucky, Tennessee a Ohio. V roce 

1803 prodala Francie Spojenýmstátům Lousianu, řídce osídlené území ve středu 

kontinentu. O rok později vyslal prezident Thomas Jefferson (1743-1826) expedici 

pod vedením Meriwethera Lewise (1774-1809) a Williama Clarka (1770-1838) 

prozkoumat nová území na západě. Výprava se vydala proti proudu řeky Missouri, 

překročila Skalnaté hory a dosáhla pacifického pobřeží. Po návratu do Saint Loius 

roku 1806 zpráva o její cestě podnítila další osídlování tzv. Divokého západu. 

V letech 1812-14 vedly USA další válku proti Britům v Kanadě. Přes americké 

vojenské úspěchy znamenala válka oslabení. Británie nakosec ustoupila a USA 

posílily svoji pozici na severu. Nastalo období konsodilace. Rychlého růstu měst jako 

New York, Boston, Philadelphia nebo Charleston (Jižní Karolína).  

Roku 1819 bylo Španělsko donuceno prodat Floridu a dále pokračovala 

expance na západ. Roku 1848 došlo k anexi Texasu a po následné americko- 

mexické válce v letech 1846-48 byla připojena Kalifornie, Arizona a Nové Mexiko. 

Další územní zisky přinesla Gadsdenská smlouva v roce 1853. Roku 1867 byla od 

Ruska odkoupena Aljaška. 

Již od 30. let se na severu rozmáhalo abolicionistické hnutí, usilující o zrušení 

otroctví, na němž bylo založeno plantážní zemědělství na zaostalejším jihu. 
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Pokračoval i politický boj o nadvládu v Kongresu a jih se více vzpíral centralistickým 

tendencím průmyslového severu. Přes některé kompromisy v roce 1860 za vlády 

prezidenta Abrahama Lincolna (1809-65) se 12 jižních států odtrhlo od Unie a 

založilo Konfederaci. V občanské válce (1861-65) byl jih přes počáteční úspěchy 

nakonec poražen a hospodářsky zdevastován. Otroctví bylo konečně zrušeno, 

ekonomika jihu byla rekonstruována, ale diskrimina černochů bohužel pokračovala 

ještě celé století. 

Kolonizaci západu urychlila výstavba železnic a přiliv nových přistěhovalců 

z Evropy. K osídlení západních oblastí přispívala vidina svobodného života, nových 

pozemků a ložisek zlata. Přestože realita života v drsné přírodě často znamenala 

velké rozčarování, vzniklo o Divokém západě opravdu mnoho legend. Stihnou 

stránkou tohoto období americké historie bylo téměř úplné vyhlazení původního 

indiánského obyvatelstva. Hospodářský rozvoj na severozápadě pokračoval a 

industralizace zrodilai první průmyslové magnáty, jakým byl John D. Rockefeller 

(1839-1937) nebo Andrew Carnegie (1835-1919). Na druhé straně vyvolala rozmach 

dělnického hnutí. 

Již v roce 1823 se USA vyhlášení tzv. Moreovy doktríny prohlásily dominantní 

mocností v oblasti amerického kontinentu a odmítly jekékoliv směšování Evropy do 

záležistostí států Nového světa. USA podporovaly národně osvobozenecké revoluce 

koloniích Latinské Ameriky a později i revoluci na Kubě, v jejíž prospěch provedly na 

ostrov invazi. To vedlo v roce 1898 k válce se Španělskem, ve které USA získali 

Kubu, Portoriko, Filipíny a Guam v tichomoří. Ve stejném roce došlo k anexi 

Havajských ostrovů. 

3.3 Moderní dějiny 

V roce 1904 prezident Theodor Roosevelt (1858-1919) prohlásil zapadní 

polokouli za sféru vlivu USA. 

Když v Evropě vypukla první světová válka, prezident Woodrow Wilson (1856-

1924) vyhlásil neutralitu USA, ale v roce 1917 ho akce německých ponorek proti 

americkému loďstvu přinutily do války vstoupit. Silný izolacionismus pokračoval i po 

ukončení války a vedl k odmítnutí ISA vstoupit do Společnosti národů – mezinárodní 

organizace vytvořené pro ochranu územní integrity členských zemí. 

Přijetím Volsteadského zákonu roku 1920 byl zakázán prodej alkoholu. Období 

prohibice však podpořilo nebývalý vzrůst organizovaného zločinu. Hospodářskou 

konjunkturu 20. let ukončil krach na newyorské burze v roce 1929, po němž 
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následovala velká hospodářská krize a sociální bouře nezaměstnaných. Roku 1932 

byl zvolen prezidentem Franklin D. Roosevelt (1882-1945), který vyhlásil plán 

ozdravných hospodářských opatření. Jeho New Deal však měl jen omezený úspěch 

a prosperitu obnovila až 2. Světová válka. 

Politický vývoj v Evropě 30. let opět podpořil izolacionastické tendence a USA 

vyhlásili roku 1935 svoji neutralitu. Když vypukla 2. Světová válka, USA pouze 

zásobovaly Británii a Francii zbraněmi. Spory o účást ve válce táhly až do konce roku 

1941, kdy Japonsko zaútočilo na vojenskou základnu Pearl Harbor na Havaji, zničilo 

tichomořské loďstvo a vtáhlo tak USA do války. Americký průmysl velkým dílem 

přispěl ke konečnému vítězství v Evropě i Pacifiku, jež bylo završeno použitím první 

atomové bomby proti Japonsku a jeho následnou kapitulaci. 

V poválečné době USA stanuly v čele západních států ve studené válce proti 

Sovětskému svazu. Programy finanční a hospodářské pomoci, jako známý 

Marshalův plán, pomohly rekonstruovat západní Evropu a Japonsko a vytvořit 

protiváhu komunistické expanzi (vytvoření paktu NATO v roce 1949). Jak se 

stupňovalo napětí studené války a v souvistlo s válkou v Koreji vyvstávala hrozba 

třetí světové války, pociťovaly hrozbu komunismu v USA. To vedlo na začátku 50. let 

k politickým čistkám pod vedením senátora Josepha McCarthyho (1909-57). 

Následující období hospodářské prosperity připravilo cestu liberálním 

koncepcím prezidenta Johna F. Kennedyho (1917-1963). Nicméně v zahraniční 

politice Kennedy schválil plán nevydařené invaze na Kubu a zabránil Sovětskéme 

svazu instalovat jaderné zbraně na ostrově. Zavázal také USA k ochraně Jižího 

Vietnamu před komunistickou invazí ze severu. Po zavraždění prezidenta 

Kennedyho vuústil konflikt v Indočíně ve sleklou vietnamskou válku, která skončila 

politickou porážkou USA a stažením amerických jednotek z Vietnamu v roce 1974. 

Přesto v tomto období byly USA na čele svétově vědy a techniky, jak dosvědčil 

jejich kosmický program a přistání na Měsíci roku 1969. V tomto období také vrcholil 

boj za lidská práva amerických černochů, v jehož čele stál Martin Luther King (1929-

68). Korupční skandál, který byl odhalen během aféry Watergate, vedl v roce 1974 

k rezignaci prezidenta Richarda Nixona (1913-94) a znamenal rozsáhlou 

společenskou krizi. 

V 70. letech byla pozice Ameriky otřesena ekonomickou recesí, která vznikla 

zejména v důsledku ropné krize na Blízkém východě. Úspěšná restrukturalizace 

vedla k hospodářskému oživení 80. let, které bylo na jejich konci opět vystřídáno 
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tentokrát celosvětovou krizí a dalším konfliktemna Blízkém východě. V roce 1990, 

poté co byl Kuvajt napaden Irákem, zahájily USA vojenské operace na Středním 

východé. Počátkem roku 1999 jednal Senát o možném impechmentu prezidenta 

Clintona, obviněného ze zneužívání moci veřejného činitele a ze lži pod přísahou 

během vyšetřování soukromé aféry.   

4 Turistické zajímavosti Severní Ameriky 

4.1 Mamutí jeskyně 

Je nejdelší jeskyně na světě, nachází se ve stejnojmeném národním parku ve 

státě Kentucky v USA. Celková délka chodeb přesahuje 630 km a stále  se zde 

nacházejí nové a nové chodby.  
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4.2 Grand Canyon 

Je jedním z největších přírodních divů na světe. Nachází se ve státě Arizona 

v USA. Krajinu proplétá na 446 km do délky, 30 km do šířky a zabírá celkovou plochu 

5000 km2. 

Některé stěny jsou vysoké až jeden km, obsahují až 40 geologických vrstev. 

Pozorováním je možné zjistit historickou floru a faunu těchto míst. Středem Grand 

Canyonu protéká řeka Colorado, která ústí do Californského zálivu.  

4.3 Central Park 

Central park je „les" uprostřed New Yorku. Je také nejstarším městským 

Parkem. Jedná se o obrovskou zelenou plochu o délce 4 km a šířce 800 m, leží v 

samém centru New Yorku hned vedle z nejdražších ulic světa Páte Avenue.  
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4.4 Baffinův ostrov 

Tento ostrov leží u severovýchodního pobřeží Canady na okraji Severního 

ledového oceánu. Je druhým největším ostrovem v Arktidě a pátým největším 

na světě. Průměrná celoroční teplota zde činí -8,5 stupňu Celsia. V zimě je 

jedinou přístupovou cestou vzdušný prostor.  

4.5 Mount Rushmore 

Jedná se o obrovské sousoší představující 4 hlavy významných amerických 

prezidentů: George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Rosevelta a 

Abrahama Lincolna. Autorem projektu je Gutzon Borglum. Výšky hlav prezidentů jsou 

srovnatelné s šesti patrovým domem.  
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4.6 Niagarské vodopády 

Leží v Severní Americe, je souhrnné označení pro celkem tři sousedící 

vodopády na řece Niagara. Jsou to vodopády: Podkova, Americký vodopád a 

Nevěstin závoj. 

Řeka Niagara vytéká z Erijského jezera a vtéká do jezera Ontario. 

Název pochází z indiánského původu a první Evropané sem přišli v 17. století a  

samotné vodopády byly popsány belgickým misionářem Louisem Hennepinem roku 

1677.  

4.6.1 Podkova (Niagarské vodopády) 

Je největší ze tří vodopádů na řece Niagara. Tímto vodopádem prochází 

hranice mezi USA a Kanadou. Převážná část leží na území kanadské provincie 

Ontario. Sousedícím vodopádem je Nevěstin závoj, odděluje je neobydlený ostov 

s názvem Kozí ostrov 

4.6.2 Americký vodopád (Niagarské vodopády) 

Podle velikosti je prostředním ze tří vodopádů na řece Niagara. Nachází se na 

americkém břehu řeky Niagara ve státě New York. Sousedící vodopád je Nevěstin 

závoj a odděluje je ostrůvek Luna. 

4.6.3 Nevěstin závoj (Niagarské vodopády) 

Je nejmenší ze tří vodopádů na řece Niagara. Nachází se na americkém břehu 

ve státě New York. Vodopád je obrácen k severozápadu a v koruně je 17 m široký. 
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4.7 Yellowstone 

Je národní park nacházející se na území amerických států Wyoming, Montana 

a Idaho. Národním parkem byl prohlášen 1. 3. 1872 na základě zákona schváleného 

americkým Kongresem, který následně podepsal prezident Ulysses S. Grant. Je 

druhým nejstarším parkem na světě. Rozloha parku činí 8980 km2. V parku žijí 

stovku druhů ptáků, plazů, savců, ale i ohrožené druhy. Park je pojmenován podle 

řece, na jejíž horním toku se park nachází.  

4.7.1 Gejzír Old Faithfu 

Tento gejzír je nejspíše nejznámější na světě. Nachází se v parku Yellowstone 

ve státě Wyoming. Název dostal už v roce 1870. Během výtrysku voda dosahuje 

výšky mezi 32 až 56 metry. Průměrná výška je 44 metrů. Tento jev se opakuje 

každých 45-120 minut a průměr je 90 minut. Doba výtrysku je něco mezi 1,5 až 5 

minut.  
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4.7.2  Strom Generála Shermana 

Je sekvojec obrovský. Jeho výška je 83,3 metrů. Objem kmene v roce 2002 byl  

14873m  a právě to z něj udělalo největší strom světa podle objemu. Stroch se  

nachází v opravdu obrovském lese v národním parku Sequoia v USA. Strom byl  

pojmenován přírodovědcem Jamesem Wolvertonem a pojmenoval ho právě po 

generálu tehdejší americké občanské války Williamu Tecumsehu Shermanovi.  

4.8 New York 

Jedná se o nejlidnatější města Spojených států amerických v jižním výběžku státu 

New York. Toto město je centrem metropolní oblasti. Město bylo založeno Nizozemci 

v roce 1625 jako Nový Amsterdam. Charakteristickým znakem města je obrovské 

množství mrakodrapů, hlavně v ulici Manhattanu. Ve městě je asi 5600 mrakodrapů a 

48 z nich dosahuje výšky přes 200 metrů, což je samozřejmě nejvíce na světě. New 

York ročně navštíví asi 40 milionů turistů, nejvíce tito turisté navštěvují Empire State 

Building, Ellis Island, Central Park a nesmím zapomenout na Sochu svobody  (jedna 

z ikon Spojených států)  
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4.9 Empire State Building 

Je to 103 patrová budova postavená ve stylu art deco. Nachází se na 

křižovatce Páté Avenue a západní 34. ulici. V roce 1931 byla po 40 let nejvyšší 

budouvou světa, pak ji překonala Dvojčata. 11. 9. 2001 po zřícení budov při 

teroristických útocích se stala opět nejvyšší budovou světa.  

4.10  Chicago 

Patří mezi nejlidnatější města Spojených států, konkrétně je třetí. Před ním jsou 

pouze New York a Los Angeles. Metropole Chicaga má téméř 10 milionů obyvatel. 

Oproti New Yorku je Chicago čistší a zelenější. Město je přezdívá City in a Garden ( 

Město v zahradě). Přezdívá se tak proto, protože město má velké množství parků.  
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4.11  Los Angeles 

Jedná se o druhé nejlidnatější město USA. Los Angeles patří mezi 

nejvýznamnější světové centra kultury, vědy, technologií, mezinárodního obchodu a 

vzdělání. Metropolní oblast tvoří přes 80 samostatných měst a městeček (Long 

Beach, Passadena, Beverly Hills atd.)  

4.12  Hollywood 

Slavná čtvrť Holywood se nachází ve střední části Los Angeles, severozápadně 

od Downtownu. Mezi hlavní památky se řadí Grauman's Egyptian Theatre postavené 

v roce 1922. Dále pak kino Man's Chinese Theater. Na 7000 Hollywood Boulevard se 

nachází budova Hollywood Roosevelt Hotel postavená v roce 1927 v historizujícím 

španělském koloniálním stylu, kde se v roce 1929 poprvé udělovaly ceny Filmové 

akademie. 
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5 Závěr 

Usa jsem si vybral z toho důvodu, protože mám tuhle zemi rád a také Vás 

trochu přivábit k navštívení Spojených států. Pokud bych měl doporučit nějaká místa 

k navštívení určitě by valná většina pocházela právě z mé práce. 

6 Resumé 

USA is my favorite country. I especially love the nature of this country and I plan 

to go sight-seeing there in the future or at least I am hoping for that. I have spent too 

much time on this final work so I hope you have enjoyed it. 
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