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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce pojednává o diplomatických vztazích mezi Spojenými státy a 

evropskými mocnostmi v časovém období války za nezávislost (1776-1783). V roce 1776 

vyhlašuje třináct kolonií skrz svůj Kontinentální kongres nezávislost na Velké Británii. 

Spojené státy na Velkou Británii nestačí a nutně potřebují spojence, tady začínají první 

diplomatická jednání mezi Francií a Spojenými státy. Ta končí úspěšně a Francie se přidává 

na stranu Spojených států proti Velké Británii. V tuto chvíli přechází pozornost Británie 

z kolonií na svého evropského rivala. Situace se pro Brity ještě zhorší v momentě, kdy se po 

bok Francie připojí Španělsko. Jeho zájmy leží převážně v Evropě, hlavním cílem Španělska 

je Gibraltar. Po úspěšném obléhání Yorktownu Británie složí zbraně a ustoupí ze svých 

nároků na kolonie. Nastupují vyjednávání, ve kterých jsou Spojené státy donuceni za zády 

svých spojenců vyjednat předběžný mír s Anglií. Británie zvládne díky dobrému úsudku 

premiéra Shelburna získat ze situace maximum a uzavře mír 3. listopadu 1783, podepsáním 

Pařížské smlouvy. Cílem této práce je analyzovat průběh jednání. Vyvodit motivy a roli 

Španělska ve válce a zjistit pozici Británie po válce a výsledek její diplomacie.  

 

Abstract  

 This bachelor thesis deals with diplomatic relations between United states of America 

and European powers in the time period of war of Independence (1776-1783). In 1776 the 

continental congress declares independence on Great Britain. United states need support, 

therefore they turn to the most likely option, France. That is when the first negotiations of the 

United States of America begin. Negotiations go well and in time France joins United states 

in war against Britain. At this moment the focus of Brittish shifts to European shores and 

France. Situation gets worse for Britain when Spain decides to join the war against them. 

Spain’s main focus is in Europe, Gibraltar. After succesful siege of Yorktown, Britain 

surrenders the war. Peace negotiations start and delegates from United States are forced to go 

behind their allies backs and negotiate with England. Thanks to Shelburne, Britain succeeds 

in gaining as much as possible, and settles on 3rd of November 1776 by signing the Paris 

treaty. Goal of this paper is to analyze and evaluate brittish position after the peace settlement 

and try to find the motives for Spanish behaviour and their actual role and importance in the 

war.  
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1 Úvod 

Vztahy Velké Británie a Spojených států amerických jsou dnes poměrně tradiční a oblíbené 

téma. Klasické příklady jsou světové války nebo obchodní smlouvy. Méně probíraným 

tématem je vedení diplomacie v období Války za nezávislost, jenž mělo dalekosáhlejší 

důsledky, než jaké jsou u občanské války obvyklé. 

 Ve své bakalářské práci se budu primárně zabývat vzájemnou diplomacií jednotlivých 

států v letech 1775-1783. Hlavními aktéry budou Spojené státy, Británie, Španělsko a Francie. 

Do konfliktu se také zapojí Nizozemsko a do jednání Rakousko a Rusko.  

 Svou práci začnu v roce 1775 Druhým kontinentálním kongresem. V této kapitole 

představím diskurz amerického politického myšlení a jeho okolnosti. Stejně představím Británii 

a vzájemné vztahy těchto dvou zemí. Vynechám osobu Thomase Paina i přes to, že jeho pamflet 

„Zdravý rozum“ hrál velmi důležitou roli ve změně všeobecného názoru kolonistů na 

nezávislost. Pain nesedí svou tvorbou a profesí do tématu mé práce. Také vynechám Deklaraci 

nezávislosti, jež byla důležitým dokumentem v historii Spojených států, ovšem až na 

ustanovení nezávislosti a odmítnutí této deklarace Británií neměla žádný větší vliv na mé téma, 

proto jí v mé práci vynechám 

 V další kapitole popíšu vstup Francie do války. Určím její motivaci a podmínky, za 

kterých mohla oficiálně podpořit Spojené státy. Budu se věnovat také dopadu tohoto rozhodnutí 

na jejího spojence Španělsko. Vstup Španělska do války bude mou další kapitolou. Je velmi 

důležité představit tyto dva státy, jelikož oba sice spolu spojenci, měly ke Spojeným státům 

zcela odlišný vztah. Toto se později stalo instrumentálním ve vývoji vzájemných vztahů a 

tvorbě mírových dohod a pomůže mi to v zodpovězení mých výzkumných otázek. Větší část 

strávím nad Španělskem, které svou diplomacií dalo do pohybu mnohá jednání vedoucí 

k Pařížské smlouvě. Pokusím se také představit situaci z pohledů těchto dvou států. 

 Zde bych se chtěl vrátit zpět a představit americké diplomaty, kteří odcestují do Francie 

k podepsání aliance. Popíšu jejich vztahy, která častokrát zasahovala do jednání a zaměřím se 

na vyjednávání tentokrát z pohledu Spojených států. Toto bude nejobsáhlejší část mé práce, 

vyjednávání před ukončením války poskytnou americkým diplomatům pohled na reálné úmysly 

evropských států. Poslední úsek mé práce se bude zabývat tvořením Pařížské smlouvy (1783), 

s tím souvisí i určení podmínek pro mír mezi všemi státy. Toto jednání budou mít velký vliv na 

budoucnost Británie a Spojených států. V praktické části mé práce budu analyzovat jednotlivá 
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spojenectví mezi zeměmi a konečné důsledky Pařížské smlouvy, také odpovím na výzkumné 

otázky.  

1.1 Cíl práce, výzkumné otázky, hypotézy, metodologický rámec 

 Cílem mé práce je vytvořit případovou studii, zabývající se časovým obdobím od 

Druhého kontinentálního kongresu (1775), až po uzavření Pařížské mírové smlouvy. Skrze 

vývoj Války za nezávislost, bych se chtěl dostat ke zjištění odpovědi na tyto tři otázky: 

1) Jak je možné, že i přes původní nepřátelství, došlo mezi Británií a koloniemi ke 

vzájemné dohodě, jež zanechala značný britský vliv na Americkém kontinentu? 

2) Byl vstup Španělska do konfliktu rozhodujícím faktorem ve válce za nezávislost a jakou 

roli Španělsko hrálo? 

1.2 Metodologie  

 V rámci metodologie plánuji použít případovou studii, což je to jedna z kvalitativních 

metod výzkumu, která se hojně využívá ve velkém počtu vědeckých oblastí, například v právu, 

pedagogii, psychologii nebo etnografii. Kořeny má ale v historických vědách,1 proto věřím, že 

do mé bakalářské práce zapadá. Ve druhé polovině 19. století byla případová studie začleněna 

i do antropologie a sociologie. Největší rozmach případových studií byl zapříčiněn americkou 

Chicagskou školou, která byla považována za největší intelektuální kapacitu na poli sociologie 

v celých Spojených státech amerických a tento status si udržela až do poloviny třicátých let 

minulého století. V polovině třicátých let ovšem došlo k nástupu kvantitativního přístupu 

sociologů z Kolumbijské univerzity v New Yorku, kteří zastávali postoje bližší pozitivismu. 

Nástup kvantitativní metodologie zapříčinil úpadek případových studiích, začala se 

upřednostňovat statistika a teoreticky orientované kvantitativní přístupy. Jedním z hlavních 

argumentů byla například „neschopnost poskytnout jasné nástroje k verifikaci výsledků 

výzkumu“. 

 Vytlačení případové studie z „mainstreamu“ využívaných metod v akademické obci 

paradoxně vedlo ke zvýšení úsilí zastánců případových studií vyrovnat se vědeckostí 

konkurenčním kvantitativním metodám a započalo snahu o postavení pevných základů pro 

jejich tradici. Díky tomu se případová studie stala lépe definovaným odvětvím, které nabízí 

přesnější a reprezentativnější postupy práce2. Počet případových studií postupně narůstá. Studie 

 
1 KOŘAN, Michal. Vývoj případových studií v historické perspektivě. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v 
politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008, s. 30. ISBN 978-80-7367-385-7. 
2 Tamtéž s. 31. 
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začínají nahrazovat deskriptivní historické články, které na rozdíl od případové studie pouze 

popisují určitý děj, jenž z historie vyjmou bez jakéhokoliv zjevného důvodu a bez toho, aby 

měl vyhrazené a jasné hranice3 . 

1.2.1 Definice případové studie  

 Pro smysluplné vytvoření případové studie je třeba určit definici, podle které budeme 

moci oddělit tuto metodu od například empiricky-deskriptivních textů, které jsou velmi 

podobné, avšak nenaplňují podstatu studie, a tak jsou tedy nedostatečné. Přesné, avšak nikterak 

složité, vymezení je „dostatečně ohraničený aspekt historické epizody či dostatečně 

ohraničená historická epizoda sama o sobě“. Ohraničenost musí být dostatečná k tomu, aby 

vybízela k určení daného tématu jako případu. Případ může být také uveden jako objekt či také 

uzavřený systém, jenž disponuje vlastní logikou fungování a hranicemi. Případová studie je 

tedy specifickou analýzou případu, který byl zvolen jako objekt výzkumu. Musí zohlednit úplný 

historický nebo jiný kontext dané události, děje nebo fenoménu a zároveň má za cíl poskytnout 

komplexní obraz.4 

2   Druhý kontinentální kongres 

 Dne 10. května 1775 se na popud prvního kontinentálního kongresu5 sešel kongres 

druhý, také ve Filadelfii.6 Jedinou kolonií, která nebyla zastoupena, byla Georgie. Cílem 

delegátů bylo vyjednání vyřešení vztahů s Velkou Británií.7 V době druhého kongresu, po bitvě 

o Lexingtonu a Concordu už nepředstavoval mír reálnou možnost. Na tom se shodli všichni 

delegáti. Rozdíly v názorech panovaly v oblasti strategie. Delegáti John a Samuel Adamsovi 

z Massachusetts a Leeové z Virginie volali po ofenzivnímu přístupu, přednost však dostala 

defenzivní taktika, prosazována středními koloniemi, které zastupoval John Dickinson.8 Žádný 

delegát nenavrhl samostatnost, ale Adams představil budoucnost, v níž měly být kolonie 

spojeny s Británií přes krále, parlament by podle něho neměl hrát ve vedení kolonií žádnou roli. 

Dickinson navrhoval zaplacení zničeného čaje v Bostonu a poslání další petice se stížnostmi 

pro krále, ale domluvu s parlamentem a za určitých podmínek, navrácení moci parlamentu. 

 
3 Tamtéž s. 32. 
4 Tamtéž s.33 
5 První kongres se konal rok předtím ve Filadelfií. 
6 MAIER, Pauline, American Scripture: Making of Declaration of Independence, New York 1997, ISBN 

0679454926, s. 3. 
7 FRANCENE, Sabin. American Revolution. New Jersey, 1985, s. 16-17. ISBN 0-8167-0136-9. 
8 RAKOVÁ, Svatava, Podivná revoluce. Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti (1763–1783), Praha 2005, s. 

127 ISBN 9788072545759. 
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 Kongres také vytvořil kontinentální armádu, čemuž nikdo neoponoval a 15. června 

určila jejím vrchním velitelem George Washingtona, původem z Virginie. Ten odcestoval do 

Bostonu, kde měl velet Massachusettským jednotkám. Jeho původ přispěl k potvrzení toho, že 

se opravdu jednalo o kontinentální armádu, složenou z obyvatel více kolonií. Pár dní po odjezdu 

dostihla Washingtona novina o bitvě o Bunker Hillu.9 10 Dickinsonův dříve zmiňovaný návrh 

sepsal Jefferson a Dickinson ho revidoval. Byl nakonec podepsán 5. července 1775 a poslán 

britskému králi Jířímu III. 

 I přes královo odmítnutí Dickinsonovi petice olivové ratolesti (Olive branch petition) a 

stále trvající válku mezi Británií a Spojenými státy stejně bylo téma nezávislosti ve většině 

koloniích tabu. Cílem obou kongresů bylo navrátit situaci před rok 1763, vyhnout se válce a 

nezávislosti. Ještě na podzim roku 1775 se Pensylvánie, Severní Karolína, New Jersey, New 

York a Maryland oficiálně vymezovaly proti nezávislosti a veřejnost nebyla na takto drastický 

zásah do každodenního chodu života připravena. Ovšem kolonie nemohly zůstat dlouho 

názorově rozdělené a nejednotné. Po hospodách se až do ledna provolávalo jméno Jiřího III. 

při přípitcích a připíjelo se na jeho zdraví, britské armády se neoznačovaly za britské, nýbrž za 

parlamentní, král byl stále oslavován, parlament nenáviděn.  

 Kontinentální kongres se časem ocitl ve svízelné situaci. Spojené státy byly stále 

technicky součástí Britského Impéria, tudíž nemohly uzavírat spojenectví s dalšími státy. 

Vedení války se začalo ukazovat jako příliš náročné na udržení za stávajících podmínek. 

Řešením by bylo uzavření aliance s Francií, která byla nejjasnější variantou pro Spojené státy. 

To nebylo právě kvůli postavení kolonií pod Britským Impériem možné. Dosud učiněné kroky 

obou kongresů se navíc začaly obracet proti Američanům samotným. Takzvaná Kontinentální 

asociace,11 což byl systém vytvořený Prvním kontinentálním kongresem, za účelem bojkotu 

obchodu s Británií, se ukázala jako kontraproduktivní, Británii nijak výrazně nepřitěžovala a 

třináct kolonií se v podstatě zbavily přísunu zásob, vojenský pokus o obsazení Quebecu skončil 

neúspěšně a král Jiří III., jak už jsem zmínil, na Petici olivové ratolesti ani neodpověděl, místo 

toho prohlásil kolonisty za rebely (23. srpna 1775) a 22. prosince téhož roku byl zakázán 

jakýkoliv obchod (Prohibitory Act) a interakce s Amerikou. Toto byla voda na mlýn pro Johna 

Adamse a již dříve zmíněné radikální křídlo, zastoupené převážně jižními koloniemi. Adams 

 
9 17. června 1775 
10 MAIER, Pauline, American Scripture: Making of Declaration of Independence, s. 11 
11 The Continental Association, October 20, 1774 [online]. [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: 

http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/timeline/amrev/rebelln/

assoc.html . 

file://///users/vojtechpetr/Downloads/The%20Continental%20Association,%20October%2020,%201774%20%5bonline%5d.%20%5bcit.%202020-05-02%5d.%20Dostupné%20z:%20http:/www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/timeline/amrev/rebelln/assoc.html
file://///users/vojtechpetr/Downloads/The%20Continental%20Association,%20October%2020,%201774%20%5bonline%5d.%20%5bcit.%202020-05-02%5d.%20Dostupné%20z:%20http:/www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/timeline/amrev/rebelln/assoc.html
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prohlásil: „toto rozhodnutí krále a parlamentu, dostává třináct kolonií mimo protekci Velké 

Británie“ V Americe tímto nařízením ztratil anglický král většinu podpory a stal se ve velké 

části amerických očích součástí nenáviděného parlamentu.12  

 Británie na požadavky zvýšení královské moci reagovala negativně, moc dobře si 

pamatovala situaci před rokem 1689, kdy po dlouhých bojích král ztratil právo udržovat bez 

souhlasu parlamentu armádu a vybírat daně. Zvýšení pravomocí krále, vyžadováno koloniemi, 

by pro Británii byl krok zpátky, tudíž nepřípustný. 13  

 Britští politici ve vedení nedokázali udržet balanc a prostředí, ve kterém by bylo možné 

pokračovat vyjednávat. Lord North, jehož diplomacie měla mírovou rétoriku, nestačila na 

uklidnění rozzuřeného krále, William Legge, 2. hrabě z Dartmouthu, který zastával post 

ministra kolonií (Secretary of State for Colonies), byl na Northově straně, snažil se zabránit 

válce, možná právě to ho na podzim stálo post. Jeho nástupce Lord George Germain  byl strohý 

a vulgární muž. Jeho vyjednávání s kolonisty bylo založeno na touze ukázat Američanům kam 

podle něho patří.14  

 Bitva o Lexington a Concord a Bunker Hill výrazně snížily šanci na kompromis a 

vyjednávání. Jiří III. na konci srpna, v duchu britského veřejného mínění, vystoupil a označil 

dění v Americe za otevřenou rebélii. Dva měsíce poté v proslovu k parlamentu prohlásil, že 

válka v Americe je „zoufalá konspirace“, jejíž účelem je získání nezávislosti. Mnoho členů 

parlamentu nabyla tohoto dojmu už na začátku války. 22. prosince 1775 vyšel již zmíněný 

Prohibitory Act.15 Británie pokračovala v rabování Nové Anglie, slova jako „zrádce“ „nepřítel“ 

a „konspirace“ byla používána proti kolonistům v Británii každý den. Válka o nezávislost, 

konflikt, na který se schylovalo posledních deset let tedy mohl na plno začít.  

 

 

 

 

 
12 MORISON Samuel E, COMMAGER Henry S., LEUCHTENBURG William E., The Growth of the American 

Republic. Volume One, New York 1969, s.191. ISBN 9780195025941. 
13 MAIER, Pauline, American Scripture: Making of Declaration of Independence, s. 11. 
14 Ian R. Christie, Benjamin W. Labaree, Empire or Independence, 1760-1766: A Brittish-American Dialogue on 

the Coming of the American Revolution, ISBN 978-0393055566. 
15 MIDDLEKAUFF, Robert. The Glorious Cause: The American Revolution 1763–1789. New York 2007, s. 

315, ISBN 9780199740925. 
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3 Příchod evropských států do války za nezávislost 

3.1 Vstup Francie 

 Británie se po celou dobu konfliktu obávala vstupu Francie na dějiště války o 

nezávislost. Výsledek sedmileté války byl pro Francii dostatečným důvodem k nenávisti Velké 

Británie. Ministr zahraničí Étienne François vypozoroval sílu kolonií a jejich roli pro Velkou 

Británii, tušil tedy, že rozvrácení vztahů kolonií a Británie by mohla být cesta, případně 

příležitost, jak se pomstít nenáviděné Británii. Již v 60. letech poslal do Ameriky špióny, kteří 

se vrátili s důležitou informaci, „existuje možnost rebelie kolonistů vůči jejich mateřské zemi, 

ovšem nepřijde hned“16. Étienne François této informaci správně uvěřil a začal se zabývat 

remilitarizací, po sedmileté válce, zpustošené francouzské armády.17  

 Už v listopadu 1775 ustanovil druhý Kontinentální Kongres komisi, jejíž úkolem bylo 

spravovat zahraniční vztahy s „přáteli v Británii, Irsku a jiných zemích“ a na jaře poslal Silase 

Deana do Francie, aby nakoupil od vlády munici, oblečení a další potřebné materiály. Ty do 

Ameriky dostal přes falešnou společnost, kterou organizoval Pierre-Augustin Beaumarchais, 

jenž byl francouzským agentem a sympatizantem s americkým bojem o nezávislost. Po 

vyhlášení nezávislosti vyslal kongres Benjamina Franklina a Thomase Lee do Francie, kde se 

připojili k Deanovi s cílem sjednat tajné nebo veřejné spojenectví. I přes námitky Adamse, 

který byl vždy proti uzavírání „svazujících spojenectví“, ke konci roku 1776 měly kolonie 

pramálo jiných možností a situace začala být zoufalá. Kongres potřeboval Francii dostat do 

války, stůj, co stůj.  

 Motivace Francie připojit se do války pramenila hned z několika důvodů. Francouzská 

veřejnost si boj kolonistů o nezávislost značně idealizovala, intelektuálové, ačkoliv stále daleko 

od republikanismu, projevovali opovržení privilegii a feudalismem. Voltaire přednášel 

Francouzům o Pensylvánii, kde člověk mohl žít svobodný a jednoduchý život, na základě 

náboženské svobody. Tím připravil Franklinovi vřelé přivítání. Rousseau popisoval indiány 

jako nedotčené děti přírody a Washington byl přirovnáván k Cincinnatovi18 například Lafayette 

 
16 DONIOL, H., Histoire de la participation de la France a l etablissement des Etats-Unis d’Amerique. I. s.4. 

IBSN 978-0666155559 
17 MIDDLEKAUFF, Robert. The Glorious Cause: The American Revolution 1763–1789.s. 396, ISBN 

9780199740925. 
18 Uctívaný Římský vojevůdce  
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spěchal do Ameriky, aby se dostal pod jeho velení a Deklarace nezávislosti byla přijata 

s obrovským nadšením.  

 Ministr zahraničních věcí Charles Gravier de Vergennes, nástupce Étienna Françoise, 

v podstatě řídil zahraniční politiku Francie skrz mladičkého a značně naivního Ludvíka XVI. 

Gravier chtěl zvýšit prestiž Francie, jejíž úbytek byl demonstrován ztrátou vlivu v Polsku, kde 

došlo ke zvolení pro ruského panovníka, aniž by do toho Francie mohla, jakkoliv zasáhnout. 

 Francouzští obchodníci měli také velký zájem na otevření nového trhu v Americe, který 

jim byl odepřen britskými zákony o obchodu. Gravier napsal po válce ministrovi financí: 

„záměrem bylo vždy snížit britské příjmy z Ameriky na minimum“, nedělalo mu problém posílat 

kolonistům zásoby, zbraně a munici, vstoupit do otevřené války s Británií se mu nechtělo.19 

Všechno změnila bitva u Saratogy v roce 1777, porážka pro Británii tak zdrcující, probudila u 

Graviera obavy o liberalizaci britského postoje a možnost usmíření a znovu spojení Británie a 

kolonií, ty z nařízení kongresu vehementně podporoval i Franklin20. Nebyl daleko od pravdy 

(více v dalších kapitolách).  

 Francie uzavřela se Spojenými státy dvě smlouvy, první byla „Treaty of amity and 

commerce“, která zahrnovala výhodné obchodní podmínky, otevření přístavů ve „West Indies“ 

(Bahamské a antilské ostrovy) pro americké námořníky bez placení poplatků. Francie také 

v této smlouvě uznala nezávislost USA, 20. března 1778 formálně uvítal Ludvík XVI. delegáty 

Spojených států. Druhá smlouva, tedy „Conditional and deffensive alliance“, zaručovala účast 

obou států ve válce proti Británii, pokud by došlo k její vyvolání v důsledku uzavření „Treaty 

of amity and commerce“ a zakazovala uzavření míru jedné strany s Británií, bez vědomí strany 

druhé, také zavazovala k neukončení války, dokud nedojde k oficiálnímu uznání nezávislosti 

kolonií, které bude potvrzeno smlouvou nebo smlouvami, jež by ukončily válku.21 „Treaty of 

amity and commerce“ byla Francouzi okamžitě odeslána britské vládě, kvůli zjištění reakce 

Jiřího III., o alianci ovšem Francouzi zatím mlčeli.  

 V době, kdy Francouzi smlouvu odesílali, Londýn už jí měl v ruce přepsanou, i 

s dohodou o alianci. Za to mohl britský špeh doktor Edward Bancroft, který pracoval jako 

pobočník amerického delegáta Deana, později zastával i další role jako například asistenta 

 
19 MORISON, Samuel Eliot, Henry Steele COMMAGER, The Growth Of The American Republic Volume One. 

1969, Oxford University Press, 1942 s. 215-216. ISBN 978-0195025934 
20 The Committee of Secret Correspondence to the American Commissioners, December 23, 1776, [online]. [cit. 

2020-05-16] Dostupné z: https://franklinpapers.org/framedNames.jsp  
21 BEMIS, Samuel Flagg. A Diplomatic History Of The United States. New York: Henry Holt And Company, s. 

29-30., IBSN: 978-0030497803 
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Franklina22, o jeho funkci se svět dozvěděl až století po smrti Edwarda Bancrofta. Díky 

předstihu získalo britské námořnictvo cenný čas jednat a zachytilo některé lodě s municí, které 

vyslal Ludvík XVI. na pomoc kolonistům.  

 Po přijetí francouzské zprávy o uzavření dohodě o obchodu, král spíše z povinnosti 

nechal vyhostit francouzského velvyslance. Jiří III. se zdráhal vyhlásit válku a pokoušel se tomu 

vyhnout, dle jeho soudu bylo pro Británii výhodnější, nechat Francii podporovat rebely než 

aktivovat druhou, podle Francie, tajnou dohodu.  

 Důvody pro nevoli k vyhlášení války měl dva, prvním byla výprava Lorda Carlisle do 

Ameriky s nabídkou míru, ten závodil s lodí, jež vezla informaci o podpisu smlouvami mezi 

Francíí a koloniemi, o které budu psát později a druhým byla obava ze spojenců Francie, jež by 

mohla Francie v případě oficiálního vyhlášení války Británií vtáhnout do boje. Do boje se 

Francie zapojila v létě 1778, tím přenesla lokální konflikt na světovou úroveň, dalo by se tedy 

říct, že z války o nezávislost udělal válku světovou.23  

3.2 Vstup Španělska 

 Saratoga donutila Graviera jednat rychle. Pokusil se přemluvit Španělsko ke společné 

intervenci do americké Války za nezávislost, ale marně. Ve Španělsku, jenž mělo rok předtím 

zájem na válce, se změnila situace. Důvodem byl původní záměr Grimaldiho, tehdejšího 

premiéra Španělska, získat Portugalsko, které bylo spojencem Velké Británie. Mezi 

Portugalskem a Španělskem mezitím došlo k uzavření míru. Válka s Británií tudíž ztratila pro 

Španěly pointu. Arthur Lee, který byl určen jako zástupce kolonií, jenž za ně vyjednával v 

Madridu, byl s návrhem na alianci a obchodní dohodu poslán pryč, dokonce mu Španělé 

důrazně opakovali, aby se zdržoval mimo Madrid a odcestoval co nejrychleji pryč, nechtěli 

totiž, aby o jednání s koloniemi věděla Británie. Jediné, co získal, byla tajná dohoda o dovážení 

zbraní a zásob.  

 Situace se nezlepšila ani s příchodem nového premiéra Moňina zvaného hrabě 

Floridablanca, spíše naopak. Největším trnem v jeho oku byla americká nezávislost, bál se, aby 

Španělské kolonie nepochytily podobný trend a nezachvátila je vlna „boje o samostatnost“, 

dalším důvodem byla nevole nechat se slepě vést francouzskou diplomacií při postupu v 

zámoří. Když se hrabě Floridablanca dozvěděl o jednání Graviéra, jenž uzavřel smlouvy o 

 
22 TREVELYAN, George Otto. The American Revolution. 1921, s. 394., ISBN 9780679500018 
23 MIDDLEKAUFF, Robert. The Glorious Cause: The American Revolution 1763–1789. s. 396, ISBN 

9780199740925. 
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obchodu a alianci, aniž by čekal na Španělsko, urazilo to španělskou čest, ale dostal se do 

výhodné strategické pozice, díky které mohl vyčkávat. 24  

 Zatímco Graviér vyčkával na odpověď Španělska ještě před podpisem smluv 

s Američany, král Karel III. představil hraběti novou strategii. Podle Karla mělo Španělsko 

zaujmout pozici jakéhosi prostředníka v americkém konfliktu a jednat za obě strany. Jiří III. by 

byl vděčný za to, že mu zůstane nějaké pouto ke koloniím, Španělsko by získalo diplomatický 

a ekonomický vliv na kolonie, v jakékoliv podobě by z toho vzešly a vděčný svět by se postaral 

o to, aby Španělsko získalo za své zásluhy zpět Gibraltar, Menorcu a Floridu, ty získala Británie 

ve Válce o španělské dědictví a Španělsko je chtělo zpět.  

 Byl to smělý plán, ale nebyl nereálný. Floridablanca se k této taktice stavěl přívětivě, 

potvrzoval sice tvrzení ofenzivně laděného Graviéra, a to sice spojené francouzsko-španělské 

loďstvo by bylo schopné ubránit se útoku Britů na moři, to by ovšem zatáhlo Španělsko do 

války a premiér se vyslovil jasně, Španělsko by mělo zůstat v defenzívě. Zároveň v následující 

zprávě napsal, že postoj Španělska jako prostředníka by mohl být velmi výnosný a mohl by 

získat sympatie Španělů u kolonistů, díky kterým by bylo jednodušší získat Floridu pro sebe, 

varoval však před možností spojení států a postupném zesílení, díky kterému by mohly jednoho 

dne ohrozit španělskou Ameriku, nabádal proto k zasévání separatistických tendencí mezi 

jednotlivé státy tak, aby nedošlo k jejich propojení. Další rok se Španělsko drželo domluveného 

postupu, zatímco Francie naléhala na Španělsko, jenž bylo dávno připraveno zakročit, hrabě 

z Floridablancy se vymlouval, na co mohl, skutečnost byla taková, že Francie a její postup 

výrazně komplikoval Španělské ambice na roli prostředníka a urovnavatele konfliktu. 25 

 Karel, jehož plán Francie odmítla, se nyní obrátil na Británii s otázkou Gibraltaru, který 

byl v britském držení od roku 1704, vyjednávání ovšem selhala. Stejně jako Karel nechtěl slíbit, 

že se za Gibraltar přidá do války po boku Anglie, Británie nechtěla slíbit Gibraltar za pouhou 

neutralitu Španělska. Ačkoliv měl Jiří III. ke Karlovi sympatie, Británie v tuhle chvíli 

jednoduše neměla na takové vyjednávání čas, ani chuť. Válka o kolonie se rozrostla na něco 

mnohem většího, než kterýkoliv britský politik očekával a Northův „conciliatory proposition“, 

což byla v podstatě obdoba „Olive’s branch petition“, kterou jsem zmiňoval v kapitole „Druhý 

kontinentální kongres“ se nesetkal s úspěchem a byl odmítnut, válka tedy navzdory britskému 

přání pokračovala. Ke všemu se britský panovník a jeho stoupenci museli vést válku na dvou 

 
24 BEMIS, Samuel Flagg. A Diplomatic History Of The United States., s. 29-30. IBSN: 978-0030497803. 
25 ADDISON, Joseph. Charles the Third of Spain., Londýn, s. 85., ISBN 978-0554952550 
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frontách, jak na té v koloniích za oceánem, tak na frontě domácích. William Pitt, Edmund 

Burke, Lord Rockingham nebo Charles James Fox, britská opozice, přitěžovali vládě Británie 

každý den, nebylo proto divu, že španělskému velvyslanci hraběti z Almodóvaru nebyl dán 

žádný prostor na přednesení návrhů a neučinil tedy žádný pokrok.  

 Karel III. začal být frustrovaný, Anglie mu nevěnovala pozornost a ostatní státy 

ignorovaly jeho návrhy na mírovou konferenci, rozkázal tedy velvyslanci v Británii, aby 

oficiálně stáhl Španělskou nabídku na vyjednání smíru, v květnu roku 1779 svolil k uzavření 

takzvané Aranjuezské smlouvy se svým synovcem Ludvíkem XVI., jež byla vytvořená měsíc 

předtím hrabětem z Montmorimu, francouzským ministrem zahraničních věcí, a španělským 

premiérem. Podobně jako americko-francouzská dohoda, se tato smlouva skládala z cílů, 

kterých mělo být dovršeno po výhře ve válce na Británii. Pro Španělsko bylo klíčové získání 

Menorcy, Floridy a Gibraltaru, Francie si žádala například ostrov NewFoundland. Španělsko 

se také zavázalo k připojení se do války s Británií. 26 

 Vstup Španělska a Francie do války o nezávislost měl mnohem větší dopad, než by se 

mohlo na první pohled zdát. Obě země se do války připojily z jiných důvodů, Francie chtěla 

porazit Velkou Británii, důvodem nebyla pouze odplata za potupu, kterou si v  sobě Francouzi 

nesli ze sedmileté války, ale také omezení moci stále posilující Velké Británie a posílení té 

vlastní. Španělsko vstupovalo do války s cílem znovu získat v minulosti ztracená území výše 

zmíněná. Vývoj situace sledoval celý zbytek Evropy, Rusko, Rakousko, Prusko, ale i dnešní 

Nizozemsko, které se později do války zapojilo nepřímo, skrze takzvanou „ligu ozbrojené 

neutrality“, jež založila carevna Kateřina s cílem chránit neutrální obchodní lodě před britským 

námořnictvem, blokujícím plavbu zboží do Ameriky27. Zdálo by se, že se Válka o nezávislost 

začala spíše měnit ve válku o balanc moci v Evropě. 28 Americká diplomacie měla před sebou 

těžký úkol a rýsovalo se to, čeho se Adams nejvíce bál, zatažení Spojených států, do evropských 

konfliktů. 

 

 

 

 
26 HULL, Anthony H. Charles III. and the Revival of Spain. HULL, Anthony H. Charles III. and the Revival of 

Spain. Washington D.C.: University Press of America, 1981, s. 248-253. ISBN 0-8191-1021-3. 

 
28 Více o diplomacii na konci 18. století v Evropě: PALMER, Robert. The age of the democratic revolution; a 

political history of Europe and America, 1760-1800“  
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4 Vyjednávání před ukončením Války o nezávislost 

 Pro zodpovězení mé výzkumné otázky je třeba znát skutky a úmysly nejdůležitějších 

diplomatů a politiků Spojených států. Izolace Británie s připojením Španělska zesílila, 

intenzivnější se stala pouze rok poté, při připojení Nizozemska do války. Roky 1778-1780 

vytvoří v podstatě základ Pařížské smlouvy, diplomacie mezi spojenci je plná intrik, a pro růst 

Spojených států je zcela klíčové, aby dokázali projít pavučinou evropských vztahů, proto se 

zaměřím na jednání hlavně amerických diplomatů, v těchto letech.  

 Zde však narážím na problém, různé zdroje uvádí různé informace. Později se dostanu 

k trojici diplomatů, vyslaných na tajnou misi, za účelem navázat vojenské spojenectví s Francií. 

Osobní vztahy mezi třemi diplomaty (Lee, Franklin a Dean) byly příšerné a výprava často 

narážela na obstrukce, které si jednotliví členi mezi sebou způsobovali sami. Některé zdroje 

popisují Leeho jako ambiciózního mladíka, jenž si dal za cíl zůstat jediným reprezentantem 

Spojených států v Paříži, Deana se měl zbavit kvůli závisti, Franklina se měl obávat kvůli 

zkušenostem. Jiné zdroje zase uvádí Franklina v hlavní roli intrik, měl se považovat za 

zkušenějšího a schopnějšího diplomata a své dva další kolegy viděl spíše jako zpomalování 

vyjednávání a překážku v úspěšném uzavření dohody. Tudíž Deana pojmul za svého spojence 

a skrz něho se chtěl zbavit Leeho. Jediným z těchto tří mužů, na kterého všichni historici nahlíží 

stejnou optikou, byl Silas Dean. Muž, jenž měl s Francouzi dobré vztahy, hlavně 

s Beaumarchaisem, nebyl tak zapáleným patriotem jako další dva diplomati, vlastenec ovšem 

byl. Nenašel jsem tedy shodu v pohledu na tyto muže, nemůžu si být jistý tím, zdali jsou obě 

verze pravdivé a oba muži se usilovně snažili odstranit toho druhého, nebo pokud šlo o akci 

z jedné strany.  

 Dalším problémem je například dopis, poslaný údajně Adamsem kongresu, vysvětlující 

situaci s žádostí o rozdělení vyslanců. Znovu se určité zdroje různí v určení autora dopisu, 

Franklin, Adams, některé sekundární zdroje i určují francouzského ministra zahraničí, 

Graviéra.  

4.1 Precedent pro budoucí zahraniční politiku USA 

 V červnu 1776 byla na Adamsovo naléhání kongresem29 vytvořen výbor, skládající se 

z Dickinsona, Benjamina Franklina, Johna Adamse, Benjamina Harrisona a Roberta Morrise. 

Účelem výboru bylo vytvoření smlouvy pro zahraniční mocnosti. Nejvýraznějším státem 

 
29 Druhý kontinentální kongres 
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v hledáčku kolonií byla logicky Francie (viz předchozí dvě kapitoly). V září 1776 přišel výbor 

s výsledkem v podobě návrhu smlouvy30, nejvíce přispěl svou prací k vytvoření smlouvy John 

Adams. Tento návrh byl prvním znamením směru, kterým se bude Americké mezinárodní 

právo v budoucnosti vyvíjet. Dokument se skládal ze 30 článků. Určité články definovaly 

neutralitu tak přesně, jako ještě nebyla definována a popisovala obchodní výsady, které byly 

taktéž, dosud nevídané. Jednalo se prakticky o exkluzivně obchodní smlouvu, v  níž nebyl ani 

jeden požadavek o vojenskou pomoc nebo zásobování. 31 

 Důvod pro absenci vojenské tématiky ve smlouvě, spočíval v nedůvěře, nebo spíše 

opatrnosti Adamse, jenž jak jsem již zmiňoval, měl na tvoření smlouvy největší vliv. Ve zprávě 

pro kongres, zahrnující smlouvu napsal: „K našemu vyjednávání s Francií bychom měli 

přistupovat velmi opatrně, musíme se vyhnout vstupu do jakékoliv aliance, jež by nás mohla 

uvrhnout do kterékoliv války v Evropě. Nikdy nesmí být našem zájmem spojit se s Francií za 

účelem zničení Anglie…“ Adams dále zdůrazňuje, že smlouva má pouze obchodní charakter 

proto, „jelikož je to vše, co od Francie kongres potřebuje“. Kongres plán schválil a určil 

Benjamina Franklina, Silase Deana a Thomase Jeffersona jako tajné vyslance a zastupitele 

zájmů Spojených států. Jefferson se ovšem nemohl zúčastnit, kvůli rodinným záležitostem, jeho 

pozici v Paříži za něho převzal Arthur Lee.32  

4.2 Interní problémy americké diplomacie 

 Jak jsem již zmínil, trojice mužů, kteří měli zastupovat státy ve Francii spolu 

nevycházela vůbec dobře. Ještě před tím, než Franklin vůbec dorazil do Paříže, vznikl spor mezi 

mladým, energetickým, ale také výbušným a zákeřným33 Arthurem Lee a prostým Silasem 

Deanem, jenž v podstatě v ničem zvlášť nevynikal, hlavně ale nesdílel tak silné zapálení do 

vlastenectví jako první jmenovaný. Lee nesnesl fakt, že Beaumarchais má Deana ve větší oblibě 

než jeho, poslal tedy dopis kongresu, ve kterém obvinil Deana z nepoctivosti, důvodem ovšem 

stejně tak mohl být fakt, že Franklin, jenž cestoval do Paříže, si zvolil Deana jako svého 

spojence v boji proti třetímu vyslancovi a Lee to mohl vytušit. Údajně měl Dean v Anglii 

s Beaumarchaisem vydělávat podvodem peníze, později Kongres Deana předvolal a místo něho 

byl na začátku roku 1778, do Paříže vyslán John Adams. 34 Lee pokračoval a v dalším dopise 

 
30 Dostupné z https://avalon.law.yale.edu/18th_century/fr1778p.asp 
31 FOSTER, John Watson. Century of American Diplomacy. Boston, 1901, s. 19-20. 
32 Tamtéž.21 
33 Tak ho popsal Franklin Adamsovi. 
34 FRANCIS, Charles A. The works of John Adams, second President of the United States: with a life of the 

author, notes and illustrations. Boston: Little, Brown and Company, 1856, s. 278-280. 

https://avalon.law.yale.edu/18th_century/fr1778p.asp
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popsal Franklina, jenž byl mnohem lepší diplomat, než byl Lee, jako „senilního starce, 

nemajícího schopnost fungovat“. Žádal o jeho stažení z Paříže v naději, že se stane on sám 

jediným velvyslancem v Paříži. 35  

 Adams nesmýšlel nijak negativně o svých kolezích, Franklina respektoval, s Leem 

spolupracoval v minulosti v kongresu a s Deanem neměl nikdy žádné spory. Adams si určil 

jako svůj úkol uklidnit situaci36, okamžitě začal psát dopisy svým známým, kde žádal separaci 

diplomatických vyjednávání a vyjednávání zabývajícím se obchodem a penězi, navrhl, aby byla 

každá z těchto částí spravována jedním člověkem. Tím by vložil větší přehlednost a pořádek do 

systému, uklidnil francouzský dvůr a rozprášil pomluvy. Benjamin Franklin byl tedy 

kongresem určen jako zástupce Spojených států pro Francii a zůstal v Paříži, Lee byl odeslán 

do Madridu, avšak pro Adamse se nic neurčilo, nedostal žádné instrukce, tudíž se po nějakém 

čase vrátil do Ameriky, kde odcestoval domů. 37  

4.3  Francouzský vliv a postranní úmysly spojenců 

 Po uzavření smluv se do Ameriky vydal francouzský ministr zahraničních věcí, M. 

Gérard, skrz válku získal konzistentní vliv na chod kongresu. Mluvil prvně s prezidentem 

kongresu, poté až s komisí a pak jeho návrhy projednával kongres samotný, osobně se účastnil 

důležitých jednání a sám si pro sebe vyhradil právo promlouvat a být na všech zasedání, 

týkajících se mezinárodních záležitostí. Jeho názory byly pokaždé brány v potaz s velkým 

respektem a často měly zásadní vliv na rozhodnutí kongresu.  

 Tento muž byl také informátorem Graviéra v Americe, vzhledem k tomu, že dostat 

informaci přes oceán zabralo přibližně tři měsíce, Graviér dal Gérardovi větší pravomoce a 

obecnější cíle, ty byly: zakročit proti všem britským pokusům o mírové vyjednávání, 

prosazovat španělské zájmy bez toho, aby to vypadalo, že jedná za Španělsko, konkrétně za 

obsazení Floridy, podíl na rybaření v oblasti New Foundlandu a získání Jamajky. Naopak měl 

vystupovat proti Washingtonovým tendencím, získat Quebec. Důvodem byla domněnka, že 

sousedící Británie by držela Spojené státy v pozoru a Francie by zůstala důležitým spojencem, 

tím by francouzský vliv v Americe pokračoval v plné síle. 38 

 
35 FOSTER, John Watson. Century of American Diplomacy. Boston, 1901, s. 87 
36 Zde je již zmiňovaný problém s dopisem, podle jiných zdrojů dopis sepsal Franklin s cílem, zbavit se Leeho, 

v jiných Franklin využil Graviéra, který žádal o přemístění Leeho pryč z Paříže.  
37 Tamtéž s.281 
38 BEMIS, Samuel Flagg. The Diplomacy of the American Revolution. 7. ed. Indiana University Press, 1967 s. 

86, ISBN 9780253200068. 
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4.4 Španělská role ve válce 

 V roce 1779 se připojilo Španělsko do války, před svým vstupem dal Karel III. Jiřímu 

III. králi anglickému, již zmiňované ultimátum. Anglie si měla ponechat vládu v  New Yorku, 

na Long Islandu, Rhode Islandu, větší části Georgie a neurčitou část na severozápadě, která  se 

měla dojednat později. Pokud by s tímto návrhem Jiří III. souhlasil, zanechalo by to osud 

kolonií naprosto v jeho rukou, jelikož se počítalo s ponecháním vojenských jednotek na všech 

důležitých bodech Ameriky, de facto by tedy nezávislost zbylých kolonií byla zachována, avšak 

Británie by držela všechny trumfy v ruce.  

 V případě, že by britský parlament a Jiří III. souhlasili, dopadla by pro ně válka mnohem 

lépe, než jak nakonec dopadla, naštěstí pro Spojené státy a Francii, kterou  by král Anglie 

podpisem donutil udělat těžké rozhodnutí, buďto by ultimátum potvrdila a tím by uzavřela mír 

s Anglií, nechala všechny britské jednotky na území kolonií a porušila své spojenectví se 

Spojenými státy nebo by odmítla a přetrhala by tím rodinná pouta mezi panovníky  Francie a 

Španělska, Británie tvrdohlavě odmítla španělské ultimátum (převážně kvůli Jiřímu III.) s tím, 

že nemůže přijmout dohodu, jež jakkoliv uznává jakoukoliv formu nezávislosti kolonií.39  

 Španělsko vstoupilo do války s Británií 21. června 1779, 40 tím splnilo přání jak Francie, 

tak Spojených států, avšak z války, jejíž účastnící měli své cíle v koloniích Ameriky, se náhle 

stala válka, ve které šlo i o území v Evropě, tedy o zmiňovaný Gibraltar, který bude hrát ve 

vyjednávání velkou roli. V tuhle chvíli si Francie uvědomila, že má dva spojence, kteří bojují 

každý za svou věc a táhnou Francii jiným směrem.41  

 Graviérovým dalším cílem stalo sblížení Spojených států a Španělska, na naléhání 

Gérarda tedy zvolil kongres nového diplomata do Madridu, byl ním John Jay z New Yorku, pro 

Anglii byl zvolen James Adams. 42 

 Ve stejnou dobu se na jeho vlastní žádost, na stejné lodi jako John Jay vracel do Francie 

i Gérard samotný. I přes jeho slabé zdraví, zvládl splnit vše, co mu bylo zadáno, a ještě odjížděl 

oslavován Američany, i jeho opozice o něm mluvila s respektem. Kromě přínosu pro Francii, 

měl zásadní roli i ve francouzsko-amerických vztazích. Jeho popularita totiž výrazně posílila 

 
39 BEMIS, Samuel Flagg. The Diplomacy of the American Revolution, s. 85-86, ISBN 9780253200068. 
40DALVIDA Y COLLADO, Manuel. Reinade de Carlos III. Madrid, 1893, s. 20. 
41BEMIS, Samuel Flagg. The Diplomacy of the American Revolution. s. 87, ISBN 9780253200068. 
42 PELLEW, George. American Statesman: John Jay. Boston, 1890, s. 117. 
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pozici Francie v podvědomí Američanů. Gérardův obraz byl pověšen v hale, kde jednal 

kongres, což byla pocta, kterou nezískal žádný jiný Francouz.43 

 John Jay dostal od kongresu jasné instrukce, co měl ve Španělsku získat. První úkol 

bylo podepsat se Španělskem podobnou obchodní smlouvu, jakou podepsal s Francií. Druhý 

spočíval v získání obchodního přístavu na řece Mississippi, který by se nacházel na Španělském 

území a třetí bylo získat půjčku pět milionů nebo alespoň dotaci, výměnou za území východní 

a západní Floridy. 44 Jako podmínky k uzavření jakéhokoliv míru, ustanovil kongres 

Mississippi jako svou západní hranici a jižní hranici na 31. rovnoběžce severní zeměpisné šířky 

(severní hranice západní Floridy). Další podmínkou míru pro nové vyslance bylo 

bezpodmínečné uznání nezávislosti Spojených států.45   

4.5 Jay a Španělsko 

 John Jay zůstal ve Španělsku až do roku 1782, jeho mise byla však pro státy v podstatě 

fiasko. Jose Moňino, nebo také Floridablanca, Jaye považoval za, při nejlepším, vzpurného 

rebela, který stále žebral o peníze.46 Jay nezískal žádaných pět miliónů, ale Moňino mu dal 174 

tisíc, aby ho zdržel v Madridu, byla to půjčka, kterou Spojené státy později splatily, ale Španělé 

si dali pozor, aby půjčení proběhlo bez smlouvy, tím by totiž potvrdili status Spojených států 

jako samostatné země, což je něco, čemu se Španělsko vyhýbalo až do konce války.  

 Jaký důvod měl španělský král k uzavření spojenectví se Spojenými státy? Podmínky 

kongresu k uzavření míru krále akorát utvrdili v jeho obavách z roztahovačnosti a 

potencionální možnosti agrese ze strany Spojených států. Španělsko už ve válce bylo a kolonie, 

jež pro Moňina znamenaly pouze nástroj k ovlivňování vyjednávání s Británií, neměly, co 

dalšího nabídnout. Španělsko bylo navíc pojištěné tajnou smlouvou Aranjuez, kde Francie 

slíbila že nesloží zbraně, dokud nebude dobyt Gibraltar. Spojené státy se zapřísáhly, neukončit 

válku, dokud jí neukončí Francie. Co víc si mohlo Španělsko přát? Důvod uzavřít s  koloniemi 

dohodu pro Španělsko prakticky neexistoval, kromě toho, jakmile Španělsko vstoupilo do 

války, zabralo západní Floridu a systematicky postupovala po březích Mississippi na sever, přes 

 
43 GÉRARD, Alexandre, Charles GRAVIER a John Joseph MENG. Despatches and instructions of Conrad 
Alexandre Gérard, 1778-1780; correspondence of the first French minister to the United States with the Comte 

de Vergennes, with an historical introduction and notes by John J. Meng. Baltimore: The John Hopkins Press, 

1939. 

 
44 PELLEW, George. American Statesman: John Jay. s. 114 
45 BEMIS, Samuel Flagg. The Diplomacy of the American Revolution. s. 102. ISBN 9780253200068. 
46 YELA, Utrilla, Espana ante la independencia de los Estados Unidos., Floridablanca to Aranda, September 

20, 1782. s.365, IBSN 9788470901867. 
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Arkansas a St. Louis, španělské jednotky se dokonce dostaly až k  dnešními Ohiu. 47 Tím 

končily všechny španělské vojenské akce na pevnině v Americe, zatímco podpora španělským 

loďstvem v boji s Británií byla pro Francii převážně zklamáním, většina námořnictva totiž 

zůstala v Evropě a byla zaneprázdněna blokací Gibraltaru. 48  

 Rok 1780 byl pro Španělsko znovu v duchu vyjednávání s Anglií. Španělský plán 

společného útoku s Francií na Anglii nevyšel a po prohře u mysu svatého Vincenta (1780), 

došlo k uvolnění španělské námořní blokády Gibraltaru. Moňino komunikoval s Británií přes 

Irského kněze Thomase Husseyho, který získal své vzdělání ve Španělsku a byl kaplanem 

Španělského velvyslanectví v Londýně. Po vypuknutí války zůstal v Británii, chráněn svou 

prací, jako hlava španělských tajných služeb. Jeho skutečný význam pobytu v  Londýně byl 

britské vládě známý, byl proto zaúkolován převozem anglického agenta do Španělska. Hussley 

přesvědčil britskou vládu, že pod jejími podmínkami49 nebude nikdy uzavřen mír, zároveň 

sdělil Moňinovi, že Británie by se mohla vzdát Gibraltaru.  

 Po příjezdu těchto agentů v roce 1780 neměl Moňino na výběr a musel tajné 

vyjednávání s Británií odhalit svým francouzským spojencům. Graviér byl nucen zachovat tvář, 

pokusil se navrhnou mír, ve kterém by bylo Rusko jako neutrální prostředník a došlo by ke 

kompromisu, raději, než aby jím bylo Španělsko. To navrhovalo Británii v podstatě navrácení 

podmínek do stavu z roku 1763, s několika menšími úpravami. Naštěstí pro Státy a Francii, 

znovu, Jiří III. odmítl a v roce 1781 povolal Cumberland zpět do Anglie. Anglický agent 

odjížděl s další informací, kterou mu Moňino sdělil před odjezdem, Španělsko neuzná 

nezávislost kolonií, dokud je neuzná sama Británie.50 51  

 Odjezdem anglického agenta se pro Jayovo vyjednávání nic nezměnilo. Jay viděl důvod 

přístupu Španělska k vyjednávání v prohlášení kongresu, týkající se Mississippi jako západní 

hranice Států. Dohoda nebo dokonce spojenectví se Španělskem tedy nepřipadalo v úvahu, 

dokud budou Spojené státy toto požadovat. Jay ani Franklin s vydáním Mississippi Španělům 

nesouhlasili, avšak kongres, pod tlakem vzniklým z vojenských neúspěchů, vydal 15. února 

1781 nařízení, v němž udělil pravomoc Jayovi, nabídnout Španělsku výlučná práva na plavbu 

 
47 Více v BEMIS, Samuel Flagg. Pinckney’s treaty s. 93. 
48 Tamtéž s. 101. 
49 Britská vláda určila agentovi Richardovi Cumberlandovi dvě podmínky, které musely být splněny, aby došlo 

k jednání. Gibraltar a Americké kolonie nesměly být nikdy zmíněny.  

 
51 BEMIS, Samuel Flagg. The Diplomacy of the American Revolution. s. 107. ISBN 9780253200068. 
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po Mississippi pod 31. rovnoběžkou. Jay zakomponoval výlučné právo do dohody kterou 

sepsal, avšak záměrně ubral na její atraktivitě.  

 Moňino dostal na vybranou, buďto uzná nezávislost Spojených států a v  Americe mu 

přibude spojenec, který mu zaručí výlučné právo se plavit mezi španělskými přístavy na 

Mississippi, zároveň potvrdí Louisianu a Floridu jako španělské území nebo odmítne, dále bude 

posílat neurčité peněžní dary a zásoby Spojeným státům, aby udržoval válku mezi Británií a 

koloniemi, neuzná jejich nezávislost, čímž mu zůstane otevřena možnost vyjednávání s Anglií 

o Gibraltaru a vyhne se budoucnosti, kde mi musel být spojencem s tímto „národem rebelů“. 

Moňino si zvolil druhou možnost, aniž by o tom věděl, pravděpodobně se tímto rozhodnutím 

zapříčinil o vznik Spojených států a nepřímo podpořil kolonie v jejich budoucí zahraniční 

politice, založené na dříve zmíněném Adamsově návrhu. Neutrality a vyhýbáním se vojenským 

aliancím.  

 Jay jako reakci okamžitě stáhl nabídku smlouvy, jak sám podotkl, spojenectví Španělska 

a Spojených států by byla pramálo výhodné, spíše naopak, vezme-li se v potaz ztráta přístupu 

k Mississippi. Jay možná byl pro Moňina „vzpurným rebelem“, ve svých závěrech ale podcenil 

Jaye a jeho schopnosti.  

 Při cestě do Španělska, kde ho doprovázel Gérard, poslouchal ustavičné proslovy od 

bývalého francouzského vyslance o tom, jak podmínky kongresu pro uzavření míru překazí 

vyjednávání se Španělskem. Znovu a znovu mu byl opakován argument, že dohoda mezi 

Francií a Spojenými státy negarantovala území kolem řeky Mississippi, což byl argument, jenž 

slyšel Jay už mnohokrát předtím, již za jeho účinkování jako prezident kongresu. „Existuje 

mnoho důvodu (později vysvětlených)“ napsal „které mě nutí podezírat Francii z pokusu o 

dostání se mezi nás a přinutit nás být jejími dlužníky za vliv, jenž má na Španělsko  a za každou 

shodu, kterou se Španělskem najdeme a Španělsko, aby se cítilo, že za všechny úspěchy a shody 

co jsme vzájemně našli, může Španělsko samo.“ 52 

  Hůř se musel cítit Jay po zjištění o tajné smlouvě Arajuez, která, jak napsal Adams 

Jayově asistentovi, „Váže Spojené státy ke Španělsku, ale ne Španělsko ke Státům.“53 

 
52 WHARTON, Francis. The Revolutionary diplomatic correspondence of the United States. To the President of 

Congress, Cadiz, March 3, 1780, Vol.3 s.530, ISBN 978-0-8446-1069-6. 
53 Tamtéž, s. 603 
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Na plno se mu potvrdila jeho podezření v roce 1782, kdy získal plnou moc jako zástupce 

Spojených států při mírových vyjednávání s Anglií a zjistil, že kongres předal kontrolu nad 

svými zástupci francouzskému ministrovi zahraničí pro všechno, kromě otázky nezávislosti. 54 

 

4.6 Pravé barvy Španělska 

 Abych zodpověděl na svou výzkumnou otázku, zabývající se rolí Španělska ve válce, 

pokusím se shrnout fakta o Španělsku do této krátké kapitoly a vyvodit z nich odpověď. 

Španělsko vstoupilo do války s Británií jako spojenec Francie, nikdy Spojených států a jako 

podmínku ukončení války si určilo Gibraltar. Evropský cíl, jenž neměl s Amerikou nic 

společného. Jak jsem několikrát zmínil, Španělsko nemělo nikdy zájem uznat nezávislost 

Spojených států, naopak se pokoušelo tomuto nejednou zamezit kompromisem s Velkou 

Británií. Americké vyslance odmítalo jako Leeho, nebo využilo jako Jaye. Nedá se ovšem upřít 

pozitivní vliv vstupu Španělska do války na vývoj situace pro Spojené státy. Připojením se do 

konfliktu a pozdějším britským vyhlášením války Nizozemcům, Španělsko docílilo prakticky 

kompletní diplomatické izolace Velké Británie, která se poprvé ocitla úplně osamocena. 

Připojení Španělska do války pro Kongres a kolonie znamenalo obrovskou vzpruhu a naději ve 

válce, která neměla v tu chvíli pozitivní vývoj. Jak jsem uvedl v předchozí kapitole, faktický 

vliv Španělska na válku nebyl nijak obrovský. Zabrání Floridy bylo sice vítězstvím nad Británií, 

ovšem z literatury se dočteme, že to nebyl nijak taktický cíl a svým postupem kolem Mississippi 

sice Španělé oslabovali Brity, šlo ovšem o území mimo domovské provincie kolonií s největším 

britským vlivem, o které kolonie bojovaly primárně. (viz New York, Rhode Island atd.).  

Spojením francouzského a španělského námořnictva vznikla největší námořní síla na světě, 

schopna konkurovat i britskému loďstvu, jak jsem zmiňoval v předchozí kapitole, toto loďstvo 

nebylo nikdy na plno využito, jelikož většina španělských lodí zůstala v Evropě a blokovala 

Gibraltar. George Washington napsal: „Jen kdyby se přidalo španělské loďstvo k tomu 

francouzskému a společně podnikaly útoky, mé obavy by byly pryč. Za těchto podmínek se však 

obávám, že francouzské loďstvo na to britské samotné nestačí.“55 Graviér, jen aby dostal 

Španělsko do války, vstoupil do tajné dohody, jež v podstatě podrývala postavení Spojených 

států, jeho spojence a Spojené státy nakonec jak jsem již zmínil, nabídly určitou část Mississippi 

 
54 BEMIS, Samuel Flagg. The Diplomacy of the American Revolution. s. 107. ISBN 9780253200068. 
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exkluzivně pro Španělsko. Z tohoto můžeme usuzovat, že význam Španělska pro oba státy jako 

spojence, musel být velmi vysoký.  

 Pro mou práci nejdůležitější, je vliv Španělů na diplomacii tehdejší doby. Bylo to právě 

díky španělskému postavení k nezávislosti, vyjednávání s Británií a nedůvěrou ke koloniím, 

které donutilo Graviéra ustupovat od franco-amerických smluv k těm franco-španělským. 

Důkazem je přístup Francouzů k americkým územím na západ od kolonií, které původně měli 

podle smluv získat kolonisté, jak jsem již psal, Graviér později začal vyvíjet poměrně silný tlak 

na kongres, aby se těchto území vzdal a přenechal jej Španělsku. Dalo by se říct, že Španělsko 

přetáhlo částečně pozornost z amerického dějiště na dějiště evropské, díky čemuž dohnalo 

Francii do pozice, ve které musela vybírat mezi spojenectvím se Spojenými státy a Španělskem. 

Francie dala přednost Španělsku, a to vedlo ke ztrátě důvěry Spojených států, což přímo 

vyústilo ve anglicko-americkou předběžnou mírovou smlouvu. Z tohoto pohledu byla role 

Španělska ve vyjednávání klíčová, avšak ne tak, jak by španělský král Karel III. čekal.  

4.7 Adamsovo vyjednávání v Nizozemsku 

 Dalším státem, se kterým Spojené státy uzavřely dohodu bylo Nizozemsko, plnou 

zásluhu na této dohodě má James Adams. V roce 1779 byl vyslán Henry Laurens s cílem zajistit 

smlouvu s Holandskem, ale po cestě byl zajat Brity a uvězněn v Toweru, kde zůstal až do 

kapitulace Británie. Adams, jenž byl vyslán do Evropy s cílem uzavřít mír s Anglií, v případě 

Gérardem avizovaného mírového setkání, organizovaného kongresem, dorazil do Paříže, avšak 

dohoda Španělska s Anglií už padla a Adams tedy neměl mnoho na práci. 56 

 Po příjezdu do Paříže začal psát Adams dopisy Graviérovi, ve kterých komentoval 

negativně akce francouzského námořnictva, v jiných francouzskému ministrovi zahraničí 

navrhl oficiální diplomatické setkání s Anglií za účelem uzavření míru. Adamsovi dopisy 

zahrnovaly návrh takzvané „Shirtsleeves Diplomacy“, Adams přednesl myšlenku, nabídnout 

oficiálně Británii mír, třeba v Londýně, pokud měli Britové zájem přijmout mír, měla by se jim 

poskytnout šance. Podle Adamse by i při odmítnutí alespoň došlo k získání sympatií u britské 

veřejnosti pro americkou věc. Francouzský ministr zahraničí odmítl.57Graviér s Adamsem 

ztratil trpělivost a začal přeposílat všechnu svou korespondenci přes Franklina, jenž mu byl 

silně nakloněn a s Adamsem, ač ho respektoval, neměl mnoho společného. 58 

 
56 FOSTER, John Watson. Century of American Diplomacy. Boston, 1901, s. 48 
57 BEMIS, Samuel Flagg. The Diplomacy of the American Revolution. s. 86  
58 Tamtéž 
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 Franklin napsal prezidentovi kongresu dopis, obsahující stížnosti na Adamsovo 

chování. Dopis měl vyvolat v kongresu pozdvižení, ale Adamsova pozice nebyla nikdy 

ohrožena. Sám obhajoval svůj rozdílný styl vyjednávání tím, že „na rozdíl od veteránů 

diplomacie, on je milicí, ale i taková milice může zvítězit nad tradičními jednotkami tím, že se 

nebude držet pravidel.“59 Franklin později navrhl Adamsovi, aby se omluvil, ale ten odmítl. 

Adams neměl v Paříží později žádné využití, a tak k jeho oddechu, bezpochyby také k oddechu 

Franklina a Graviéra, odcestoval do Amsterdamu.60  

 Již zmiňovaný Henry Laurens měl při svém zadržení britskými námořníky u sebe kopii 

smlouvy „Lee-de Neuville“61. Dokument přicestoval do Londýna v momentě, kdy vrcholilo 

britské napětí, týkající se nizozemského obchodu s Francií a Spojenými státy, se kterým 

Británie nemohla efektivně nic dělat, navíc se Spojené provincie, dnešní Holandsko, výrazně 

blížily k připojení se k „Lize neutrálních národů“.62 Jiří III. využil příležitosti a urychleně 

vyhlásil na základě této smlouvy Spojeným provinciím válku. Nizozemsko tedy zůstalo ve 

válce s britským gigantem samo. Naštěstí se britský zrak upíral převážně jinam.63 64  

 Adams se držel zpátky, v Amsterdamu byl dva roky, aniž by se oficiálně uvedl jako 

diplomat, udržoval častou korespondenci s kongresem, i přes to, že neměl mnoho zpráv, psal, 

co mohl. 22. dubna 1782, po bitvě o Yorktown a v počátcích vyjednávání Franklina s Británií, 

byl Adams oficiálně uveden jako diplomat. Později se mu podařilo splnit všechny tři body, se 

kterými jel do Nizozemska. Nezávislost Spojených států amerických byla uznána dalším 

evropským národem, den poté začal jednat o smlouvě „of amity and commerce“, obchodní 

smlouvu podle Adamsovi předlohy, stejnou jako uzavřeli s Francií. Ta byla Adamsem 

podepsána 8. října 1782, třetím a posledním cílem Adamse byla půjčka 5 miliónů nizozemských 

guldenů. Toto byla poslední smlouva, kterou Spojené státy americké uzavřely, před oficiálním 

uznáním nezávislosti od Británie.65 

 
59 To bylo Američanům, kteří často používali milice v „guerilla válce“ proti Britům sympatický přístup. 
60 FOSTER, John Watson. Century of American Diplomacy. Boston, 1901, s. 49 
61 Smlouva vytvořena W. Lee a Jean de Neuvillem, byla založena na Adamsově modelu z roku 1776, byl to 

návrh obchodu na dobu, kdy bude Británií uznána samostatnost Spojených států, tento dodatek ovšem ve 
smlouvě chyběl, ani jeden z dvou autorů neměl právo navrhnout takovouto smlouvu, Lee ji poslal do kongresu 

pouze jako zajímavý náčrtek do budoucnosti, nešlo o oficiální návrh.  
62 Dalšími členy byly například baltské státy nebo skandinávské, také zakládající Rusko nebo Rakousko. 
63 BEMIS, Samuel Flagg. A Diplomatic History Of The United States, s. 42 IBSN: 978-0030497803. 
64 V tento moment se Británie dostala do úplné diplomatické izolace a zůstala sama naprosto bez spojenců. 
65 BEMIS, Samuel Flagg. The American Secretaries of State and their diplomacy. New York: Cooper square 

publisher, 1963, s. 34-35.  
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5 Poválečné vyjednávání 

 Pařížské smlouvě předcházely dva roky pokusů o uzavření smlouvy skrze neutrální stát, 

jenž by zaujmul roli arbitra a spravedlivě rozhodl o poválečných ziscích a ztrátách. Po 

neúspěšném pokusu Karla III. o svolání podobného sněmu do Madridu v roce 1779, se ve 

stejném roce ozvalo Rakousko, jehož zájmem bylo mimo jiné udržení moci Británie na určité 

úrovni, aby neklesla moc hluboko a zároveň redukovat nárůst moci Francie. Do role arbitra se 

k Rakousku přidalo i Rusko. V tento moment se diplomacie okolo Války o nezávislost účastnil 

prakticky celý západní svět. 66 

 V roce 1780 se schylovalo k nejdůležitějšímu evropskému kongresu, který mělo 

organizovat Rakousko a Rusko. Graviér potřeboval čas, tudíž v reakci na tuto nabídku 

odpověděl přívětivě, avšak požádal o čas pro krále, aby se mohl poradit se svými spojenci. 

Moňino byl stále v této době v jednání s Cumberlandem, proto vyřídil, že odpoví až podle 

výsledku jednání s Británií.67 Ta, jak jsem již psal dopadla negativně, tudíž Španělsko na 

nabídku kývlo. 

 Do vyjednávání šel Moňino s jasným cílem, získat nebo udržet: Gibraltar, Honduras a 

Floridu.68 Cumberland dostal příkaz okamžitě opustit Španělsko, pravděpodobně z důvodu 

upření královi pozornosti na Rusko-Rakouskou nabídku. Jediné Spojené státy nedostaly žádnou 

informaci ani nabídku. 69 

 Jak se více a více rýsoval reálný tvar mírových smluv, mezi evropskými státy začaly 

vrcholit finální opatření. Pokud chtěl Graviér uspět, musel se ujistit, že bude moct ovládat 

Spojené státy, na to se potřeboval zbavit Adamse. K tomu mu měl dopomoci jeho zástupce 

v Americe La Luzerne, který měl funkci ministra pro Spojené státy a měl velmi silný vliv na 

kongres, ještě silnější, než měl Gérard. Prvním úkolem Luzerna bylo přesvědčení kongresu, že 

Adams není tím správným mužem na vedení tak delikátních jednáních o míru, dalším úkolem 

bylo zajistit souhlas kongresu s rolí prostředníků Ruska a Rakouska a předání moci do rukou 

francouzského krále, respektive povolit královi, aby za ně mluvil. Kongres měl uvěřit tomu, že 

za ně bude král jednat v nejlepší vědomí a bude je chránit. Adams měl být zbaven privilegia 

 
66 BEMIS, Samuel Flagg. The Diplomacy of the American Revolution. s. 183,  

 
67 DALVIDA Y COLLADO, Manuel. Reinade de Carlos III. s. 346 
68 Tamtéž. s. 350 
69 BEMIS, Samuel Flagg. The Diplomacy of the American Revolution. s. 184,  
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rozhodovat sám a mělo mu být nařízeno, aby byl pod plnou kontrolou „krále, mnou nebo tím, 

kdo povede vyjednávání“. 70 

 La Luzerne odvedl vynikající práci, kongres na jeho doporučení připojil 15. června 1781 

k Adamsovi další čtyři muže a vytvořil skupinu vyslanců (o této skupině jsem psal dříve, na 

konci kapitoly „Vyjednávání před ukončením války o nezávislost“), k Adamsovi se připojil 

Franklin, ten se nacházel v Paříži, Jay, stále se nacházející v Madridu, Jefferson, jako guvernér 

Virginie nemohl odcestovat ze Spojených států a Laurens, (ten byl touto dobou stále vězněm 

v Toweru). Tato nová skupina musela odpovídat francouzskému ministrovi zahraničí (Graviér) 

ve všem, kromě nezávislosti. Spojené státy v podstatě dobrovolně odevzdaly všechnu moc nad 

sebou do rukou jednoho muže. 71 

 Graviér měl všechny trumfy v ruce. 20. května 1781 obdrželi zástupci Španělska, 

Francie a Británie (Spojené státy opět ne) 4 body,72 podle kterých by se měly zúčastněné strany 

řídit. Francouzský ministr zahraničí považoval tyto články za nástroj, který mohl použít 

k ovlivnění Adamse. Ten byl stále jediným vyslancem s pravomocí jednat o míru s Anglií 

(zpráva z Ameriky o čtyř členné skupině se zatím nedostala do Evropy). Adams si pospíšil do 

Paříže na žádost Graviéra, došlo k jednání mezi těmito dvě muži, ve kterém Adams prohlédl 

úmysly Graviéra k využití Rakousko-Ruského arbitrování ve svůj prospěch na úkor Spojených 

států.73 

 Okamžitě deklaroval nevoli Spojených států uzavřít mír, dokud nedojde ke stažení 

všech britských vojsk z území Států. Byl připravený jednat s Británií o míru nebo příměří na 

Rusko-Rakouském kongresu, ovšem jen pod podmínkou „pokud by oba Imperiální dvory 

(myšleno Rakousko a Rusko) předběžně uznaly nezávislost Spojených států a jejich vyslanci by 

předstoupili před kongres“. 74  

 Nelze zpochybňovat sílu těchto tvrzení, ovšem největší zásluhu na záchraně Spojených 

států amerických má paradoxně znovu Jiří III. a jeho zatvrzelost. On a jeho rádci pochopili 

zmíněné čtyři body jako pokus o vměšování se do jeho vlastních záležitostí a pozvání odmítli. 

Spojené státy byly zachráněny na poslední chvíli, jelikož chvíli poté dorazily zprávy z Ameriky 

od kongresu, jež by značně poškodily integritu Adamsových výroků. Hřebíčkem do rakve pro 

 
70 Tamtéž s.186. 
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 31 

evropský kongres byla zpráva ze dne 17. října 1781 o kapitulaci Charlese Cornwallise a jeho 

9000 britských vojáků při bránění obléhaného Yorktownu. 75 

5.1 Mírová smlouva 

 První reakce britského ministra na porážku u Yorktownu byl známý výkřik „Oh god, 

It’s all over!“. Jako důsledek musel v lednu rezignovat Lord Germain (Ministr kolonií). North 

se pokusil přesvědčit krále, aby uznal Americkou nezávislost, ten odmítl. Northův blízký vztah 

s králem mu zamezil v rezignaci, jelikož mu dlužil peníze. Až 20. března 1782 mohl pod tlakem 

opozice konečně rezignovat a Jiří III. byl nucen pověřit sestavením nového kabinetu Charlese 

Watson-Wentwortha, Lord Rockingham, (muž co za svého úřadování zrušil kolkový zákon) a 

Williama Pettyho neboli 2. hraběte ze Shellburne. Oba dva byli Whiggové z opozice.76  

 Názorově nesjednocená nová vláda ovšem působila spíše chaoticky. Mír se Spojenými 

státy jako koloniemi, spadal do kompetence Petty, ale mír s Francií měl na starosti Fox.77 

 Výsledkem bylo vyslání dvou zástupců Británie, místo jednoho. S Francií jel jednat o 

míru Thomas Greenville, kterého určil Fox, k vyjednání míru se Spojenými státy byl 

Shelburnem vybrán Richard Oswald. Později se rivalita obou politiků v Británii přenesla i na 

jejich agenty a když Greenville napsal do Londýna stížnost na tajné dokumenty, které měl mít 

Petty k dispozici od Oswalda, Fox zuřil. Fox chtěl odstoupit, avšak den po jeho návrhu zemřel 

premiér Lord Rockingham a sestavením nové vlády byl pověřen Shellburne. 78 

 Americká strana byla také rozdělena na dvě části ve vyjednáváních v roce 1782. 

Americký kongres byl z velké části pod francouzským vlivem. La Luzerne, podle dopisů, co 

posílal Graviérovi, dokonce zařídil zvolení Roberta Livingstona jako ministra zahraniční.79 Jay 

i Adams a později i Franklin nesouhlasili s dříve zmíněným nařízením z 15. června, podle 

kterého měli vše až na nezávislost při jednáních prvně probírat s francouzským králem. 80 

 Britské vyjednávání se Spojenými státy bylo ze začátku zaměřeno na Franklina v naději, 

na jednodušší jednání kvůli předchozímu působení Franklina v Anglii. Jak Oswald, tak 

Greenville zjistili při své první cestě do Francie, že ani jeden stát neuzavře mír bez toho druhého 

 
75 BEMIS, Samuel Flagg. The Diplomacy of the American Revolution. s. 187. 
76 RAKOVE, Jack N. Revolutionaries: a new history of the invention of America. 2010, s. 271-273, IBSN 
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78 JAY, John. The peace negotiations of 1782 and 1783. An address delivered before the New York Historical 

Society on its seventy-ninth anniversary, Tuesday, November 27, 1883. 1884, s. 24-25. 
79 Archives de affaires Etrangéres, Correspondance Politique, Etats-Units, La Luzerne to Vergennes, No. 191, 
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a že neexistoval scénář, ve kterém by se dala obejít nezávislost. Franklin sdělil Oswaldovi, 

svému příteli, který ještě nezískal moc vyjednávat, neoficiálně z dobré vůle „nutné“ body, bez 

kterých se dohoda nedala uzavřít a body k diskuzi. Mezitím Fox informoval britské diplomaty 

o připravenosti britské vlády uznat naprostou nezávislost Spojených států.  

 Franklinovi „nutné“ body zahrnovaly: „1) Úplnou nezávislost ve všech ohledech, 2) 

Evakuaci všech britských jednotek z amerického území, 3) dohodu o hranicích, co by výrazně 

posunuly hranice Kanady v prospěch Spojených států a za 4) Svobodu rybaření v zátokách New 

Foundlandu a kdekoliv jinde“. Body k diskuzi obsahovaly: „peníze na opravu zničených měst, 

omluvu od britské vlády týkajících se útrap učiněných na amerických občanech, právo 

amerických lodí na obchod a přístup všude, kam měli přístup lodě britské a na konec úplné 

předání Spojeným státům všech provincií v Kanadě.“ Oswald ubezpečil Franklina, že 

s nutnými body bude britská vláda souhlasit a že by mohla dokonce i vydat Kanadu, což byl 

Franklinův vlastní projekt.81  

 Oswald se vrátil z Británie s dokumentem, jenž mu dával plné právo vyjednávat s 

„koloniemi nebo plantážemi nebo jakoukoliv jejich částí“. Franklin odkázal Oswalda na Jaye, 

protože sám tušil, že Británie neplánuje uznat nezávislost tak, jak je ujistil Foxův vyslanec 

Greenvill. Oba dva konzultovali Graviéra, ten jim ale doporučil spolupráci s Oswaldem. To v 

už tak nedůvěřivém Jayovi potvrdilo jeho obavy, týkající se plánu Francie, která, jak si správně 

myslel, chtěla ukončit válku až zabráním Gibraltaru. Franklin a Jay tedy poslali Oswalda zpátky 

do Británie s tím, že nebudou vyjednávat, dokud nebude oficiálně pověřen vyjednáváním se 

„Spojenými státy americkými“.  

5.2  Jayovo podezření 

 Jayovy pochyby se potvrdily díky dopisu, jenž získal od anglického agenta, v něm 

Graviér nakazoval La Lurenzovi, aby udělal, co mohl v omezení amerických ambic na rybaření 

v New Foundland, které chtěl získat pouze pro Francii a Španělsko. Navíc zjistil, že Gravier 

vyslal tajného posla do Londýna, aby tam jednal s Brity. Jay pochopil francouzský záměr 

protahovat válku kvůli Španělsku a potvrdil si tak to, čeho se obával od začátku a před čím 

varoval Adams. Francie se pokoušela využít Spojené státy jako loutku pro jejich evropskou 

válku, se kterou Spojené státy neměly nic společného. 

 
81 Washington považoval Kanadu za nedobytnou, kongres pod francouzskou taktovkou zamítl tažení do Kanady 

a Graviér jak jsem již zmínil chtěl ponechat Kanadu Británii.  
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 V tento moment došlo k zásadnímu obratu ve vyjednávání. Jay vyslal na vlastní pěst do 

Londýna svého přítele Vaughana, jehož úkolem bylo za a) upozornit a připomenout 

Shelburnovi fakt, že jeho cílem by mělo být přetrhat vztahy USA a Francie, jelikož Francie 

hodlala používat Spojené státy jako nástroj ve válce o Gibraltar a za b) překazit francouzskému 

vyjednavači vše úsilí a sdělit Shelburnovi, že Jay je připraven vyjednávat bez oficiálního uznání 

nezávislosti82, pokud bude Oswaldovo oprávnění jednat spočívat v jednání s třinácti Spojenými 

státy americkými, jelikož ukončit válku mohly Státy pouze v případě britského uznání jejich 

nezávislosti. Jay o vyslání Vaughana nehovořil ani s Franklinem, který projevil spíše vlažnou 

reakci na zabavený dopis, a spustil tím lavinový efekt. 83 Shelburne, stejně jako zbytek vlády 

věděl, že podobnou příležitost už nezíská. Okamžitě vyslal Oswalda s autorizací, jakou si 

vyžádal Jay a řekl mu: „Po všem, co jste vykonal, nebudu Vás už ničím zatěžovat. Vložili jsme 

největší důvěru, co kdy, kdo složil, do rukou amerických vyslanců, teď uvidíme, jak se dá na 

Američany spolehnout. Doufám, že z této situace vytěží nejvíce lid, jinak za to budeme 

odpovídat my, a to po právu.“84 

 

5.3   Hranice 

 Nejsložitějším tématem vyjednávání mezi Spojenými státy a Británií byly hranice. Je 

nutné podotknout, že v 18. století v často neprobádané krajině, se hodí současně chápat slovo 

hranice jako slovo „Frontier“, což v překladu můžeme brát jako pohraničí nebo hraniční pásmo.  

 Pro kongres bylo hlavním cílem získat od Británie uznání nezávislosti. Oswald přislíbil 

Franklinovi, že uznání nezávislosti Spojených států bude v prvním článku smlouvy. Tím se tato 

otázka uzavřela. Určení hranic nebylo prioritou pro Spojené státy a kongres ponechal pro své 

diplomaty dále nespecifikované instrukce. Hlavním zájmem Británie byla hranice s budoucí 

Kanadou. Jako jediná totiž ovlivňovala velikost britského území. Franklinův požadavek na 

přenechání všech kolonií na dnešním území Kanady byl Spojeným státům byl okamžitě 

odmítnut. 

 Posádky pevností v oblasti mezi pohořím Allegheny a Mississippi byly už americké a 

Británie tam neměla žádný vliv, vzdala se tedy tohoto území. Tím byla Mississippi určena jako 

západní hranice Spojených států. Mírová dohoda také obsahovala článek, zaručující jak Britům, 

 
82 Jay původně vyžadoval uznání nezávislosti, ale po chvíli ustoupil a spokojil se se statusem Oswalda. Kdyby 

nepovolil, britský parlament by mu pravděpodobně vyhověl a splnil cíl uznání nezávislosti již v tu chvíli. 
83 FISKE, John. The Critical Period of American History [online]. s. 22 [cit. 2020-05-19]. Dostupné z: 

http://www.gutenberg.org/files/27430/27430-h/27430-h.htm#Page_7 
84 Sherlburne Oswaldovi. 23. září, 1782. 
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tak Američanům plavit se svobodně po řece. (Pro Brity platily stejná pravidla jako pro 

Američany „vice versa“). Na druhé straně řeky se nacházelo území dobyté Španělskem, 

případně neobsazená země, kterou technicky měli pod nadvládou indiáni. 

 Již zmiňovaná severní hranice vedla od východu ústím řeky St. Croix, pokračovala do 

bodu u jezera Madawaska ve výšinách, poté přes výšiny až k 45. rovnoběžce, odtamtud na 

západ přes jezero Ontario, Erijské jezero, Huronské a Hořejší, z jeho západního konce do Lake 

of the Woods a z něho na západ k prameni Mississippi.85 Tady vzniká z dnešního pohledu 

úsměvná situace. Ústí řeky Mississippi nebylo přesně lokalizováno a ve skutečnosti se 

nacházelo o pár set kilometru více na jih. Toto komplikovalo přístup Britům k řece. Oswald 

vyznačil popsanou hranici červenou barvou na mapě, se kterou pracovali. Ovšem mapa se 

ztratila, tudíž spor o tuto část hranice byl vyřešen až v roce 1842 Webster-Ashburton smlouvou.  

5.4  Loajalisté  

 Pokud bylo určování hranic nejsložitějším tématem, nejtěžším bylo jednání o osudu 

loajalistů. Tato otázka totiž vzbuzovala na obou stranách mnohem silnější emoce, než určování 

hranic nebo splacení dluhů.  

 Žádný Brit nepochyboval o tom, že je povinností vlády pomoci nebožákům, kteří zůstali 

v America, stále věrni koruně. V některých státech stále zuřila válka mezi loajalisty a patrioty. 

(New York, Jížní Karolína) Shelburne trval od začátku vyjednávání na záchraně a kompenzaci 

těchto lidí.86 Nešlo pouze o bohaté Brity. Mezi loajalisty se nacházeli lidé z různých skupin, 

různých národností, převážně šlo o lidi, kteří nesouhlasili s ideálem republiky.87 

 Shelburnův postoj mohl být pro Američany nepřípustný, ale vycházel z  evropského 

precedentu. Jako příklad můžeme uvést Válku o španělské dědictví, ve které byla katalánská 

část populace na přání Anglie kompenzována za jejich ztráty a do budoucích let to přineslo 

pouze užitek. Cromwell se svým politickým oponentům po svém vítězství také nijak nemstil. 

Graviér se v tomto shodl se Shelburnem.  

 John Adams ovšem viděl Graviérův souhlas jako pokus o zasetí rivality mezi 

americkými a britskými občany Spojených států. V tomto případě nebyl jediný důvod, proč 

pochybovat o tom, že Graviér měl čísté úmysly a šlo mu skutečně o dobro lidí.88 

 
85 FISKE, John. The Critical period of American history s. 26 
86 Tamtéž 
87 KEESEY, R.M., Loyalism in Bergen County, New Jersey, in WMQ, Vol. 18, No. 4 
88 FISKE, s. 28 
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 Zástupci Spojených států to viděli jinak. Za prvé se spousta z nich účastnila vyvolávání 

konfliktů, které nakonec vedly k válce, něco na způsob „jak si usteleš, tak si také lehneš“. Za 

druhé se část loajalistů podílela na vypalování vesnic a přidávala se k indiánům 

v nemilosrdných útocích, tudíž si nezasloužili žádný soucit. Za třetí se konfiskovaný majetek 

loajalistů dostal do rukou kupců, kteří zboží koupili legálně a teď by jim mohlo být odebráno, 

navíc se velká část zboží ztratila nebo byla prodána a už se nebude dát dohledat. Za čtvrté velká 

část kontinentální armády byla tvořena milicí a spousta mužů utrpěla zranění nebo jim byl 

zničen majetek, tudíž by nebylo správné ani možné, aby kongres vyplatit nejdříve nepřátele a 

potom až své občany, jichž bojovali za nezávislost a za páté, zákony, zabavující majetek 

loajalistům, spadaly pod kompetenci státu, tudíž do toho nemohl kongres zasahovat a státy by 

o tom musely rozhodnout samy. 89 

 Oba dva tábory si po čas vyjednávání stály pevně za svým, ani jeden ovšem nechtěl 

přijít o zbytek dohody, která byla již sjednána. Shelburne se několikrát pokusil poslat do Paříže 

výhružku, ale Američané věděli o tom, že se blížilo zasedání parlamentu a Shelburne, jenž se 

stal velmi nepopulárním, neměl na uzavření dohody mnoho času. Stejně tak nechtěli Američané 

přijít o smlouvu, tudíž přišli s kompromisem. Kongres by měl doporučit jednotlivým státům 

zastavení konfiskování majetku a později vyplácet legálním způsobem loajalisty za jejich 

ztráty. Sice nedostačující, ale přesto Angličané souhlasili.90 

5.5 Podepsání a následky 

 Dne 30. listopadu 1782 byly podepsána tato předběžná dohoda. Británie měla evakuovat 

všechny vojáky ze Spojených států. Dalším mistrným tahem amerických diplomatů byla část 

preambule, která deklarovala pouze předběžný charakter smlouvy. Podle zmíněného textu 

smlouva nebude platná, dokud nebudou sjednány podmínky míru mezi Francií a Anglií. 

Jakmile měl Franklin podpisy obou stran, spěchal předložit smlouvu Gravierovi. Toho to 

rozčílilo, označil americké jednání za podlé a osočil diplomaty ze zlých úmyslů. 91 

 Faktem zůstává, že americké vyjednávání neporušilo žádná pravidla, francouzsko-

americké spojenectví mělo jako podmínku ukončení války uznání nezávislosti Spojených států 

Británií, to bylo splněno 1. článkem.  

 
89 Tamtéž, s. 30-32 
90 Tamtéž, s.32 
91 Tamtéž s. 34 
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6 Smlouva s Francií a Španělskem  

 Po podepsání anglo-americké předběžné smlouvy byla Francie připravena uzavřít mír 

s Anglií. Kritický nedostatek financí donutil Francouze urychleně najít shodu s Británií. 

Poslední část skládanky byl mír se Španělskem, které stále bojovalo o Gibraltar.  

 Původně se Francie a Španělsko pokoušely zdržovat vyjednáváním Británii, zatímco 

plánovaly útok na Gibraltar. Před útokem dostal Gravier zprávu od bývalého vězně  hraběte de 

Grasse. Ten se údajně od Shelburna dozvěděl, že je připraven vyhovět Francii ve všech hlavních 

požadavcích a přiznat Španělsku Západní floridu a buďto Menorcu nebo Gibraltar. 92 

 Pokud by to byla pravda, existovala možnost okamžitého uzavření míru. Výpověď 

hraběte de Grasse si ovšem odporovala s tím, co tvrdil anglicky diplomat Fitzherbert. Gravier 

tudíž vyslal Raynevara na misi do Londýna, aby zjistil pravdu. 93 Raynevar byl úspěšný 

v započetí jednání francouzsko-anglického míru. Další jednání mu bylo znemožněno zjištěním, 

že de Grasseho zpráva byla nepravdivá. 94 

6.1  Anglo-americká smlouva podepsána 

 Díky podpisu anglo-americké smlouvy se pro Francii náhle vyjasnila situace. Gravier si 

byl jistý, že Španělsko za těchto podmínek nezvládne zdržovat jednání, za účelem získání 

Gibraltaru o moc déle a Shelburn byl Graverem ubezpečen, že nemá zájem pokračovat 

v podporování zbytečně vysokých cílů Španělska.95  

 Francie nemohla podepsat mír, pokud Španělsko nezíská Gibraltar. Gravier tudíž 

naléhal na španělského velvyslance Arandu, aby došlo ke změně strategie. Floridablanca 23. 

listopadu 1782 napsal Arandovi do Paříže, aby se pokusil zajisti Gibraltar výměnou za jiný kus 

země. Aranda navrhl Gravierovi, aby za Gibraltar pro Španělsko vyměnil jiné francouzské 

území, například Korsiku, Francie by si na oplátku mohla vybrat například španělskou část St. 

Dominga96. Gravier samozřejmě odmít, ale vyslal Raynevara do Londýna, aby zjistil, jestli by 

Briti zvážili výměnu Gibraltaru.  

 Došlo k britské nabídce výměny některých francouzských ostrovů za Gibraltar. Francie 

byla připravena přijmout, ale po podepsání předběžné mírové dohody s Američany, se 

Shelburne setkal s obrovským odporem u zbytku parlamentu a veřejnosti. Británie měla 

 
92 BEMIS, Samuel Flagg.. The Diplomacy of the American Revolution. s. 244. 
93 Toto byl onen „tajný vyjednávač“, o kterém se Jay dozvěděl.  
94 Tamtéž 
95 Získání Gibraltaru 
96 Hlavní město dnešní Dominikánské republiky 
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možnost shromáždění více financí na novou válku a úspěšná obrana Gibraltaru zvedla 

sebevědomí Británie a národní hrdost, Francie tuto možnost neměla. Shelburne přehodnotil 

nabídku a místo ní poslal po Raynevarovi jinou, kterou Španělsko přijalo. Nabídl Španělsku 

celou Floridu a Menorcu a Británie by si ponechala Gibraltar. Franco-anglická smlouva byla 

podepsána ve Versailles v kanceláři Graviera 20. ledna 1783. Tím ipso facto vstoupila anglo-

americká smlouva v účinnost. Ve stejnou dobu se uzavřela i dohoda mezi Británií a 

Španělskem.  

 Všechny spory v Evropě byly zažehnány, až na ten britsko-nizozemský. Díky novému 

míru v Evropě nemusel Shelburne Nizozemsku dávat žádné výhodné podmínky pro uzavření 

míru. Francie, jež se vzpamatovávala z války nijak zvlášť netrvala na britském uznání 

nizozemských požadavků a na navrácení kolonií, které byly Británií zabrány. Neměla zájem 

ani se zasazovat za principy ozbrojené neutrality97, kterými se za války tak často oháněla. 

Francie alespoň přislíbila navrácení znovu zabraných koloniích v Asii, Africe a Americe, které 

si po čas války držela, aby Nizozemsko nemohlo uzavřít samostatný mír. 98 

 Nizozemsko bylo donuceno kapitulovat a Británii se podařilo z finální mírové dohody 

vyloučit jakékoliv principy zakládající se na ozbrojené neutralitě, což se v příští námořní válce 

proti Francii a Napoleonovi ukázalo jako velké vítězství. Také zabráním Negapatamu získali 

možnost pašeráctví na nizozemský Cejlon, možnost obchodu a volné plavby kolem 

Nizozemské východní Indie (dnešní Indonesie), později díky základně v Negapatamu získali i 

Malajsii.99 

 Finální podoba smlouvy byla podepsána 3. září 1783. Shelburne byl krátce po uzavření 

míru odvolán svým vlastním parlamentem. V Británii panovalo přesvědčení, že za mír zaplatil 

příliš vysokou cenu a jeho liberální postoje byly velmi neoblíbené u většiny parlamentu. Po 

něm přišla koalice Northa a Foxe, kteří mírové podmínky nechtěli stvrdit, ale nedostali na 

vybranou, Británie byla příliš vysílená na to pokračovat ve Válce za nezávislost a 3. září 

podepsali finální, Pařížskou smlouvu. 100 

 
97 Principy vycházející z Ligy neutrálních národů na obranu neutrálních států. 
98 BEMIS, Samuel Flagg. The Diplomacy of the American Revolution. s. 247-248. 
99 Tamtéž 252 
100 Tamtéž 254-255 
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6.1.1  Důsledky 

 Uzavření míru bylo oddechem pro všechny zúčastněné. Španělsko získalo celou Floridu 

a Menorcu, Florida ovšem zůstala pod silným britským vlivem101 a Menorca byla už při 

vyjednávání obsazena francouzsko-španělskými jednotkami, tudíž de facto v tuto chvíli už 

nebyla britská. Navíc Británii zůstal Gibraltar, pevnost, kontrolující jediný vstup z Atlantiku do 

Středozemního moře, což byla strategicky ohromně důležitá pozice, jak se ukázalo v budoucích 

válkách. Španělsko získalo území na západ od Mississippi, to byla ovšem většinou 

neprozkoumaná země. Británie dále přislíbila omezení dřevorubeckého průmyslu v oblasti 

„Španělského kontinentu“102.  

 Francie na rozdíl od Španělska svůj hlavní cíl získala, oddělení třinácti kolonií od 

Británie bylo kompletní a došlo tím k nenávratnému oslabení britské koruny. Rayneval napsal 

v dopise pro kolegu z ministerstva zahraničí: „Tak máme konečně mír příteli, musíme složit 

pocty našemu ministrovi. (pozn. Autora, Gravierovi) Anglii bylo otrháno peří znovu a znovu, 

ale otrhat ptákovi peří, aniž by křičel, voilá le grand art! To dokázal náš vůdce a za to by měl 

být v naší zemi navždy považován“. Otázkou zůstává, jestli k většímu trhání peří došlo a zvlášť 

jestli bylo vůbec pro Francii výhodné. 103 

 Jistě, jak jsem již napsal, došlo k odtržení kolonií od koruny, avšak britský vliv jinde 

byl v podstatě stejný, ne-li vyšší. Británie musela podstoupit Tobago Francii, ale získala zpět 

ostrov Dominiku, Grenadu a Grenadiny, Sv. Kryštofa, Nevis a Montserrat. Francie získala 

řeknu Senegal v Africe, ale Británie získala Gambii. Odevzdala Francii St. Pierre a Miquelon 

v zálivu sv. Vavřince jako rybářské základny, ale skrz deklarace a vyhlášky se postarala o to, 

aby tam nemohly vzniknout vojenské přístavy. Práva rybařit na ostrově New Foundland zůstala 

Francii prakticky stejná, jako byla před válkou. V Indii došlo vůbec k největšímu 

diplomatickému vítězství Velké Británie. Podmínky si vyjednala prakticky stejné, jako byly 

v po roce 1763.104  

 Co se týče Britsko-amerických vztahů, ty se ještě několik desítek let formovaly. 

Problémem zůstaly například loajalisté na severozápadě USA. Hranicemi tohoto území jsou  na 

východě Apalačské pohoří, na západě Mississippi, na severu Velká jezera. V převážně 

lesnatých oblastech se nacházel velký počet pevnůstek, stále obývaných britskými vojáky, které 

 
101 Silné zastoupení britských obchodníků, kteří měli dobré vztahy z tamějšími indiány, více v: WRIGHT, J. L., 

Britain and American Frontier, 
102 Což později využil Jiří III., kdy argumentoval, že Střední amerika není španělský kontinent ale americký 

kontinent. 
103 Tamtéž, s.253 
104 Tamtéž s.253 
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efektivně zajišťovaly kontrolu Británii nad tisíci kilometry území Spojených států amerických. 

Tito vojáci zůstali v Americe déle než posádka měst na východě u pobřeží, tam se jednotky 

evakuovaly okamžitě. V Pařížské smlouvě byl v 7. článku se král zaručil evakuovat všechny 

britské vojáky z území Spojených států „příhodnou rychlosti“. Británie však nespěchala a do 

až vlivem Jayovy smlouvy (1794) je v roce 1796 poslala domů. Je vůbec zvláštní, že se Británie 

nepokoušela získat Severozápad pro sebe. Bylo to důležité území kvůli obchodním stezkám, 

procházel tudy kožešinový obchod. 105 Zde se bohužel dostáváme do dalšího momentu, kde si 

britští historici odporují s těmi americkými v odůvodnění prodlouženého pobytu britských 

vojáků. Efektivním řešením situace severní hranice mezi Velkou Británií a Spojenými státy 

byla až dříve zmíněná smlouva „Webster-Ashburton“ z roku 1842.  

 Velká Británie prohrála válku, o tom není sporu. Také utržila největší ztráty ze všech 

zúčastněných států. Na vždy a nenávratně přišla o třináct kolonií. Nebýt tvrdohlavosti krále 

Jiřího III., mohla z konfliktu vzejít mnohem lépe. Prakticky kterákoliv nabídka na mír, kterou 

Británie v období války obdržela, by byla v daný moment lepší variantou než finální mír. 

Otázkou zůstává, zdali by si Británie dokázala udržet kolonie násilím, pokud by přijala 

španělské ultimátum Karla III., nebo zdali by byly kolonie schopné fungovat pod modelem 

federativní vlády Velké Británie, jakou jim v podstatě nabízel Lord North po bitvě u Saratogy. 

Tyto dohady se zdají zbytečné, vezmeme-li v potaz, že tvrdohlavá Británie se zbavila Shelburna 

okamžitě po uzavření míru i přes jeho diplomatické úspěchy. 

 Jeho liberální názory umožnili nejen nezávislost třinácti kolonií a oficiální uznání 

Spojených států amerických Velkou Británií, ale také dostali Británii z války, kterou jasně 

prohrála s minimálními ztrátami. Řeku Senegal vyměnil za Gambii, v Indii dokázal vyjednat 

praktické navrácení situace do stavu po sedmileté válce a udržel Gibraltar. Tyto zisky se možná 

očima občana Británie v roce 1783 zdáli v porovnání se ztrátou kolonií jako nedostačující. 

Dnešním pohledem ovšem můžeme tvrdit, že se jednalo o dostačující kompenzaci. Shelburne 

nepřímo přesměroval velkou část britského obchodu k Indii a k Indonésii, tehdejší Nizozemské 

východní Indii. Britský vliv v oblasti Malajsie byl umožněn právě obsazením přístavu 

Negapatam. Gibraltar hrál obrovskou roli v Napoleonských válkách, zároveň dával Britům 

kontrolu nad obchodem, probíhajícím ve Středozemním moři.  

  

 
105 Burt, A. L., The United States, Great Britain and the British North America, New Haven, 1940, s84-85 
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 Za finální smlouvou mezi Británií a Spojenými státy tedy můžu určit několik faktorů. 

Prvním je rivalita evropských titánů Británie a Francie. Sedmiletá válka dala Británii důvod se 

po mnoha letech zaměřit na kolonie. Kolkový zákon z roku 1765 vyprovokoval třináct kolonií, 

k reakci. Tradiční a konzervativní Británie nedokázala včas registrovat politické smýšlení 

kolonií, kde zesílil proud individualismu a kolonisté, ač věrní koruně, se necítili jako sto 

procentní Briti a tradiční nástroje potlačení rebelií v koloniích na ty americké nefungoval. 

Francouzský vstup do války znamenal pro Spojené státy reálnou naději na výhru ve válce a na 

samostatnost. Zde zasahuje do vývoje britsko-amerických vztahů další faktor, tím jsou rodinné 

vztahy panovníků v Evropě. Panovníci Francie i Španělska byli oba Bourboni a rodinná pouta 

měla ve vyjednávání mezi Francií a Španělskem velkou váhu. Francie ve vyjednáváních zvolila 

několikrát Španělsko před nezávislostí Spojených států, což dohnalo Jaye k urychlenému 

vyjednávání s Británií.  

 Dalším faktorem byla geografie. Loď se zprávou plula do Filadelfie často i tři měsíce, 

komunikace mezi představiteli jednotlivých evropských států zabrala značně méně. Tento fakt 

staví do výslunní tři americké diplomaty, jejichž počínání dalo vzniknout Spojeným státům 

americkým. Benjamin Franklin, James Jay a John Adams. Každý z těchto tří mužů měl 

nesmírnou zásluhu na uzavření smlouvy. Jayovo vyjednávání s Londýnem a Adamsovo 

původní podezření Francie z tajných dohod a využití Franklinova vlivu na francouzskou dvoru 

a jeho zkušenosti. Kongres spojených států amerických byl pod silným vlivem Francie a nebýt 

přírodních podmínek, tři diplomati by nestihli jednat včas a vliv kongresu by byl vyšší, tím 

pádem i vliv Francie a Spojené státy by pravděpodobně nikdy nevznikly, případně by byly 

udržovány pouze jako loutka Francie.  

 Británie měla se Spojenými státy také společné kulturní prvky. Stejný jazyk, zvyky, 

většina Američanů měli britské předky, tudíž jakási budoucí spolupráce přišla poměrně 

přirozeně, i přes vztek a momentální nesnášenlivost. Nebýt Shelburna a jeho liberálního 

přístupu k politice kolonií, nikdy by se Británie nedostala do tak dobré pozice, jelikož žádný 

jiný z politiků, nebyl připraven vydat kolonie, už vůbec ne král. North v koalici s Foxem, kteří 

získali pozici po Shelburnovi opakovaně zkoušeli obejít smlouvu, i Rockingham, který byl 

premiérem před Shelburnem na krátkou chvíli zkoušel vyjednat návrat k  podobným 

podmínkám, jako byly před rokem 1765, marně. 
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7  Závěr 

 Ve své práci jsem představil Druhý kontinentální kongres, popsal jsem politické 

smýšlení jednotlivých delegátů, Dicksonovu defenzivní taktiku, jejíž cílem bylo udržet kolonie, 

dokud nedojde k návratu situace do roku 1763. Proti Dicksonovi stál Adams a bratři Lee, kteří 

navrhovali agresivní přístup. Na nezávislost v této době nikdo ani nepřemýšlel. Změna přišla 

po reakce Jiřího III. na petici olivové ratolesti. Král Británie, který se do té doby těšil 

v koloniích silné podpory, označil kolonisty za rebely a vzbouřence a válku označil za 

„konspirační teorii“ s cílem získání nezávislosti na britské koruně. Díky tomu se posunulo 

smýšlení kolonistů od podpory koruny, k nezávislosti a k zavrhnutí krále samotného. Spojené 

státy se po vyhlášení nezávislosti dostaly do těžké situace, ze které nebyla jednoduchá cesta 

ven. Dokud byly součástí Británie, nemohly uzavírat smlouvy s dalšími mocnostmi.  

 Zde došlo k prvnímu mírnému dělení názorů na americké půdě. Adams, na jehož návrh 

byla sestavena komise vytvořil precedentní návrh na podobu smluv, kterou měly Spojené státy 

v budoucnosti uzavírat s dalšími partnery. Smlouva byla specifická v tom, že v ní nebyla 

zmínka o vojenské pomoci, pouze o finanční a obchodní spolupráci. Adams se totiž chtěl 

vyhnout opakování britského vměšování do interní politiky Spojených států. Kongres vyslal 

trojčlennou komisi do Evropy, skládající se z Jeffersona, Franklina a Deana do Paříže, kde měli 

vyjednat Adamsovu smlouvu, ovšem tajně také vojenskou alianci, v níž se spojenci zavázali 

k neukončení války s Anglií, dokud ji neskončí i druhý stát. Jefferson nikdy nevyrazil a jeho 

místo převzal kontroverzní Lee. Zatímco Británie řešila Válku o nezávislost a situaci v  Irsku, 

v Paříži probíhaly boje mezi americkými vyslanci. Franklin, který byl ve Francii velmi vážený, 

se dostal do sporu s Leem, který se ho chtěl zbavit, stejně jako Deana.  

 Franklin společně s Gravierem, francouzským ministrem zahraničí, Leeho vytlačili do 

Madridu. Američané přesto úspěšně uzavřeli smlouvy s Francií a po pár měsících vstoupila 

Francie do války po boku Spojených států. Na francouzské naléhání vstoupilo do války 

Španělsko, to nemělo žádný zájem na uznání nezávislosti Spojených států, španělským cílem 

byl zisk oblastí, které ztratily ve Válkách o španělské dědictví, nejdůležitějším bodem byl 

Gibraltar. Spory amerických diplomatů a situaci z jejich pohledu jsem popsal v příští kapitole. 

Lee byl ve Španělsku bez úspěchu, většinou přehlížen, Deane se vrátil do Ameriky, kde byl 

kongresem obviněn na základě dopisu od Leeho, z peněžních podvodů. Jeho jméno bylo 

pošpiněno a Deane zemřel v Londýně v chudobě později. Odškodnění se mu dostalo až „post 

mortem“ od kongresu, po stížnostech jeho vnuka.  
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 Kongres, jenž se pokoušel si napravit reputaci, vyslal do Evropy místo Leeho a Deana 

dva reprezentativnější zástupce, a to Adamse a Jaye. Zde popisuji především situaci Jamese 

Jaye ve Španělsku, kde získal první pochybnosti o úmyslech Francie ve válce. Jay od Španělska 

nezískal také nic, kromě menší půjčky, která nehrála žádnou velkou roli. Za dobu jeho pobytu 

sloužil španělskému premiérovi pouze jako prostředek na přilákání pozornosti Anglie, se kterou 

se pokoušel vyjednat mír, ze kterého by těžily obě strany. Adams byl mezitím vyhnán z Francie, 

kde představil Gravierovi návrh na přímé jednání s Velkou Británií a vytkl mu pozici 

francouzského loďstva. Rozčílený Gravier využil Franklinova a svého, v tuto dobu už značného 

vlivu u kongresu a Adamse se pokusil dostat z Paříže pryč. Ten nakonec odešel sám do 

Nizozemska, kde si dal za cíl uzavřít obchodní dohody.  

 Následuje kapitola o Španělském vlivu na válku a úmyslech o jeho roli a pozici ve válce. 

Zde píšu, že není možné určitě definovat španělskou roli ve válce jako klíčovou, protože 

neznáme přesný počet lodí a jednotek v Americe, a ačkoliv Španělé nijak zvlášť nepoškodili 

britské pozice v Americe, avšak připojení se Španělska do války na straně Francie, byl 

povzbuzením kolonistů a Francouzů v Americe a její dopad na finální diplomacii byl masivní. 

 Další kapitola se zabývá Adamsovým vyjednáváním v Nizozemsku, popisuji do detailu 

jeho cestu do Paříže a následně do Amsterdamu a okolnosti, které ho dovedly k  vyjednávání ve 

Spojených provinciích.  

 V tomto období končí obléhání Yorktownu britskou kapitulací, Lord North je konečně 

uvolněn a může rezignovat. Zde se krátce zabývám pokusem Rakouska a Ruska o sjednání 

konference, kterou měli pořádat oni, za účelem uzavření míru a určení podmínek jednotlivých 

států. Začínají diplomatická jednání mezi Británií, Spojenými státy, Francií a Španělskem. 

Klíčový zlom přijde, když Jay obdrží od anglického agenta dopis, ve kterém píše Gravier svému 

francouzskému zástupci v americkém kongresu, aby udělal, co může, pro snížení amerického 

zájmu na rybaření v u Newfoundlandu.  

 To v už tak podezíravém Jayovi vyvolá další pochybnosti. Poslední kapkou je informace 

o tajném vyslancovi Graviera, mířícím do Londýnu. Jay si je jistý snahou Francie o ukončení 

války za jejich a španělských podmínek. Vyšle tedy svého zástupce do Londýna. Ten odvede 

skvělou práci a Shelburne vyšle znovu svého vyslance Oswalda. Společně s Angličany připraví 

předběžnou mírovou smlouvu, největší problém byl u otázky hranic, kvůli nedostatečným 

geografickým znalostem a v otázce loajalistů. Oba dva problémy jsem rozepsal v dalších pod 

kapitolách.  

 Poslední část textu je má analýza výsledku mírových jednání a průběhu války v  rámci 

britského postavení, snažím se zodpovídat na otázku, kterou jsem si položil na začátku práce. 
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Shelburne dokázal více, než by se dalo očekávat. Británie přišla o třináct kolonií, ale to bylo od 

Saratogy v podstatě nevyhnutelné. Udržel si ovšem silný vliv v Americe, také díky Gravierovi, 

jehož jednání přinutilo obyvatele Spojených států amerických věřit více Británii, než Španělsku 

nebo Francii. Společný jazyk a kultura, stálý britský vliv v podobě obchodníků například na 

Floridě, nebo v Severozápadní provincii, to jsou všechno důvody, které vedly k  udržení 

britského vlivu nejen ve Spojených státech, ale hlavně v dnešní Kanadě.  

 

7.1 Summary 

 

 In the end of the war situaton looked grim for Great Britain. They lost all of their 

colonies and as it seemed any future relationship with United States. Situation changed thanks 

to France, trying to help Spain to capture Gibraltar, while manipulating United States. Delegates 

of States saw right through it and decided to negotiate with England. Peace was settled, year 

after, Spain without gaining Gibraltar and France without any major gains signed peace treaties 

with Britain.  
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9 Teze bakalářské práce 

Zdůvodnění výběru práce: 

 

Příčiny a důsledky jednání Spojených států a evropských mocností v období Války o 

nezávislost jako téma jsem si zvolil, protože poskytuje náhled do doby, jenž je z  historického 

hlediska dle mého názoru atraktivní, ovšem často přehlížena na úkor následující Velké 

francouzské revoluce a Napoleonských válek. Časový úsek 1776-1783 pokrývá období Války 

za nezávislost, válka samotná je poměrně paradoxní událostí. Z občanské války, vzniklé 

z nesouhlasu se zdaněním, vyvinula se válka světová.  

 

Dalším důvodem, proč jsem si zvolil toto téma je mimo válku samotnou diplomacie. Británie 

se na konci 18. století nenachází ve stavu, v jakém jí známe z příštího století, z období 

takzvaného „pax britannica“, ovšem její loďstvo je už teď nejpočetnější a nejsilnější a její moc 

je ještě zvýšena po Sedmileté válce, ve které sebere Francii Quebec a oslabí španělské državy 

v Severní Americe. Proti ní stojí pouhých třináct kolonií, jež kromě vůle a zápalu, nemají nic, 

čím by mohly reálně Británii oponovat. Stejně ustojí bez mála osm let trvající válku a vyjdou 

z ní jako vítězové. Aniž bych chtěl ubírat Washingtonovi na zásluhách, role diplomacie a 

jednotlivých diplomatů je v této válce bez pochyby obrovská.  

 

Jak už jsem zmínil. V rámci dějin v této době přitahuje největší pozornost Velká francouzská 

revoluce, poté války v Evropě.  

Můžeme také uvést veliká jména, která po válce pracovala na tvorbě Pařížské smlouvy, jako 

například Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, John Jay za Spojené státy. Za 

Velkou Británii například Richard Oswald, Alleyne Fitzherbe a další. 

Předpokládáný cíl:   

 Jako metodu plánují použít případovou studii. Pokusím se zaměřit na jednotlivé 

události, ideálně v chronologickém pořadí, tak, jak budou uvedeny v literatuře. Poté se je 

pokusím posoudit dle dostupných zdrojů, popsat a případně také zhodnotit situaci a důs ledky 

daných jednání.  

 Cílem mé práce bude stručně představit situaci v Třinácti koloniích po vypuknutí války. 

Zaměřím se na Druhý kontinentální kongres. Dalším cílem bude vymezit vstup spojenců 

Spojených států, jejich cíle a vzájemné vztahy. V kapitole o vstupu Španělska do války se 

pokusím odpovědět na mou výzkumnou otázku, týkající se role a cílů Španělského království.  
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 Na závěr zanalyzuji změnu politické situace v Británii, její vztah s USA po konci války 

a zodpovím mou druhou otázku, jež se týká zvláštní situace v po válečných vyjednávání mezi 

Spojenými státy a spojenci a Británií, kdy Spojené státy za zády svých spojenců, vykomunikují 

dohodu s Británií.  

Závěry budu posuzovat podle situace ve společnosti, podle územních změn před a po a podle 

dosažených cílů jednotlivých zemí. 

Metodologie práce:  

 Jako metodu plánují použít případovou studii. Pokusím se zaměřit na jednotlivé 

události, ideálně v chronologickém pořadí, tak, jak budou uvedeny v literatuře. Poté se je 

pokusím posoudit dle dostupných zdrojů, popsat a případně zhodnotit situaci a důsledky daných 

jednání. 

Základní charakteristika tématu:  

 V roce 1776 se bitvou u Concordu a Lexingtonu rozhoří válka, která změní mezinárodní 

politiku. Protesty obyvatel kolonií proti kolkové dani byly britskou vládou přehlíženy, byly 

považovány za stejné námitky a protesty, jako by měli například obyvatelé Liverpoolu. Británie 

zaspala individualismus, rostoucí v koloniích a národní hrdost. Poté co se začala stupňovat 

agresivita Kolonistů, Británie odpověděla posílením vojenských posádek a dalšími zákazy.  

 Druhý kontinentální kongres určí George Washington velitelem nové kontinentální 

armády a ač se delegáti nechtějí odtrhnout od Británie, válka pokračuje. Převaha Británie se 

začala potvrzovat a Spojené státy se ocitly v situaci, kdy potřebovaly spojence. Takovým 

spojencem se pro ně stala Francie, která trpělivě čekala na možnost pomstít se Británii. Svá 

území, ztracená ve Válce o španělské dědictví chtělo zpět i Španělsko, tudíž se po dlouhých 

jednáních zapojilo do války také.  

 Postupně se proti Británii nepřímo spojil i zbytek Evropy a té nezbylo nic jiného než 

uznat porážku. Paradoxně to byly právě spojenci, kteří se po válce stali největším nebezpečím 

pro Spojené státy. Velká Británie a Spojené státy nakonec uzavřely dohodu, takzvanou 

Pařížskou smlouvu, kterou Británie oficiálně uznala nezávislost Spojených států. 

 

Předpokládaná struktura práce:  

 Na začátku své práce se zaměřím na Druhý kontinentální kongres, jako první 

významnou politickou událost od počátku války. Představím vztahy mezi Británií a koloniemi. 

Dále popíšu vstup Francie a Španělska do konfliktu, zaměřím se na důvody a s tím spojím 

vybrané diplomatické jednání, která se udála ve spojitosti s pozicí těchto států. Zaměřím se na 
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vztahy mezi Spojenými státy a Francií, poté Španělskem. Na jejich postoje a názory, týkající 

se boje kolonistů o nezávislost.  

 Krátkou část práce budu také věnovat vlivu dalších neutrálních zemí do konfliktu, 

specificky Rakouska a Ruska v letech 1779-1781. Poslední kapitolu budu věnovat Pařížské 

smlouvě a určení hranic. Na závěr bych chtěl shrnout to, co jsem popsal v předchozích částech 

mé práce. 
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