
OBČANSKÁ VÁLKA V USA 

V USA narůstaly spory mezi státy jihu a severu. 

Sever byl průmyslovější a jih zaměřený na 

zemědělství - převážně se jednalp o pěstování a 

vývoz bavlny, cukrové třtiny nebo tabáku). 

Zemědělská výroba stála ale na něčem, co severní 

státy pomalu přestávaly akceptovat - na otroctví. Otroci byli do Ametiky přiváženi z Afriky několik 

dsítek let. V USA si je koupil na dražbě nějaký otrokář, čímž se stali jeho majetkem a on si s nimi 

mohl nakládat, jak sám uznal za vhodné. Nebyli považováni za lidi, ale za věci a podle toho s nimi 

otrokáři nakládali. Žili v naprosto hrozných podmínkách. Tvrdě pracovali na poli (od rána do 

večera), dostávali málo jídla a oblečení a současně byli velice tvrdě trestáni. Bičování a podobné 

tresty byly na denním pořádku. 

Většinou oddělili celé rodiny . děti od svých maminek. Fyzická práce se také týkala bez výjimky 

vššch - mužů, žen i dětí.  

JAK TO BYLO DÁL… 

V roce 1860 se konaly prezidentské volby, kde vyhrál Abraham Lincoln. Rozhodl se, že s eotroctví 

nesmí dál šířit do dalších zemí. To jih rozlobilo a způsobilo to jejich odtržení od severu -unie. Jižní 

státy si tak založili svůj stát nazvaný konfederace. Prezidentem se tam stal 

Jefferson Davis. 

Tímto vypukla občanská válka v USA - válka mezi severem a jihem.  

Útok začal jih. Na začátku se jim dařilo, ale postupně začal převládat sever. 

V roce 1863 (během války) Lincoln zrušil otroctví! 

Bojovalo se ale dál a konec války nastal v roce 1865 - sever zvítězil! 

Pouhých pět dní poté byl Abraham Lincoln zavražděn v divadle. 

VÝSLEDKY VÁLKY 

Sever zvítězil a otroctví bylo zrušeno v celé zemi. JIh se s tím ale nemohl smířit…Zotavování celé 

země probíhalo dalších deset let, ale potom se z USA stala jedna z nejvyspělejších velmocí na světě. 

To, že bylo otroctví zrušené ještě ale neznamenalo, že by černoši získali stejný práva jako běloši. 

Diskriminovaní byli pořád. Navíc jižani se nemohli smířit ani s tím, že černí mohou být svobodní a 



nemohou je již využivat jako svůj majetek. Proto vzniká v 70. letech skupina s názvem Ku Klux 

Klan. Byla to skupina lidí, kteřá nenáviděli černochy. Nosili bílé hábity s kapucí a v noci chytali 

černochy a zabíjeli je nebo mlátili. Vypalovali jim domy apod… 

DALŠÍ LÉTA 

Otroctví bylo v USA zakořeněné hrozně dlouho. Lidé to tam považovali za normalitu. Ani po válce 

nezískali stejná práva a spoustu věcí dělat vůbec nemohli - jezdit v mhd, sedět na lavičce, plavat ve 

veřejném bazénu nebo museli chodit na speciální toalety. Taková to diskriminace byla nastavena ze 

zákona - jednalo se o tzv. zákony o segregaci. 

Až v 50. letech 20. stol. (podruhé svět. válce) začaly masivní protesty černochů a boj za jejich 

práva. 

Největší bojovník byl muž jménem Martin Luther King. Je považován za symbol boje za svobodu a 

dostal dokonce Nobelovu cenu míru. Byl zastřelen v hotelu. 

V USA panoval rasismus ještě dlouhá léta a pořád se tam s ním můžeme poměrně často setkat.  

Postupně se vše ale mírnilo a v roce 2009 se stal prezidentem celých Spojených Států Afroameričan 

Barack Obama. 

ÚKOLY 

1.Přečti si text, vlep do sešitu a zvýrazni si nejdůležitější 

věci. 

2.Kdo je muž na obrázku vedle? 

3.Jak Američané získávali otroky? 

4.Jak se jmenovaly po oddělení státy jihu a jak severu? 

5.Najdi si nějaký film o této tématice a podívej se, pak 

napiš na odstavec svůj názor na něj.


