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I. UVOD

Veličenstvem

"Pevný a všeobecný mír zavládne mezi Jeho britským
Spojenými státy a mezi jejich vlastními zeměmi, teritorii,

městy

a lidmi všech skupin

bez rozdílu místa nebo osob."j To jsou úvodní slova prvního
mírové smlouvy z Vánoc roku 1814, která

ukončila

a

článku

Gentské

dvouletý ozbrojený

konflikt známý jako válka roku 1812 nebo také jako druhá válka za
nezávislost.
Po první válce za nezávislost
chladné, avšak ekonomické a

zůstaly

především

oběma

vztahy mezi

státy

geografické podmínky je nutily

k jistému druhu spolupráce. Postupem let se tyto vztahy konsolidovaly, i
když

přirozeně

nedosáhly takového

k Francii. Spojené státy americké
republika

náležitě

využívala

stupně

směřovaly

hlavně

vřelosti

k nové

prosperitě,

díky míru a obchodu. Na

19. století se již mohlo zdát, že se bývalí rivalové
válečnou

přelomu

se Spojených

Válečné

doplatily

právě

myšlenek

bojů

států přímo

císařstvím.

směřující

Jak je možné, že

spatřovat

opatřením,

hlavní

důvod

kultura

či

Konflikt

na která
probuzení

k ozbrojené konirontaci.

země,

které tolik získávaly svou nerušenou mírovou

spoluprací, upustily od tohoto vývoje a vrhly se do ozbrojeného
příčiny

-

za osvobozenÍ. Spojené státy opustily mírovou kooperaci a

vydaly se na cestu

Jaké

Evropě

nedotkl, postihl je však skrze

nasazení donutilo Brity k tvrdým
USA. A v tom lze

18. a

a "zakopali

sekeru". Do tohoto procesu zasáhly události v

kontinentě

Británii.

kterou mladá

usmířili

francouzská revoluce a následná válka s Napoleonovým
na

kupříkladu

jako

střetnutí?

vedly tyto dva státy spojené takovými pouty, jako jsou jazyk,
společná

historie, k pokusu

vyřešit

nesrovnalosti

válečnou

1 Caffrey, K., The Twilíghť sLast Gleaming. Britain vs. America 1812-1815, New York
1977, The Treaty of Ghent, str. 314.
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formou?

Odpovědět

na tyto otázky není tak snadné, jak by se na první

pohled mohlo zdát. Reginald Horsman píše ve své knize: " ... skutečnost, že si
obě země

byly a jsou v mnoha

směrech

podobné, znamenala, že se mezi nimi

nacházela daleko menší tolerance a pochopení rozdílů, než by se dalo předpokládat."2
přijali

Pokud bychom

například

historických zákonitostí, jako je

směřující

bychom klasické drama
katastrofu;

zároveň

musel

nezadržitelně

boj svobody proti útlaku,

od expozice

bychom museli

USA se vzhledem k obrovským
svět

určitých

za svou tezi o nevyhnutelnosti

přijmout

rozdílům

přes

viděli

kolizi a krizi až po

fakt, že vztah Velké Británie a

ve státním

zhoršovat a že vše

spělo

zřízení

již od

i pohledu na

Pařížské

mírové

smlouvy3 ke konfrontaci.
Tato premisa je neadekvátní a neudržitelná. Musím dále
celý proces vedoucí k válce nebyl deterministický a všechny
vést mohly, ale

zároveň

nemusely.

Stejně

světovými,

kontinentě

vůbec

například

dojít. Veškeré

byly navíc

respektive evropskými událostmi

V této souvislosti nelze

příčiny

že

k válce

tak mohla tato válka propuknout

již roku 1794, 1807, 1810 a nebo k ní nemuselo
vedoucí k válce na americkém

zdůraznit,

nerozlučně

nejrůznějšího

důvody

spjaty se

charakteru.

opomenout ani nedokonalé

informační

spojení.
Válka roku 1812 (The War oj 1812) je vamerické i kanadské
historiografii

poměrně podrobně

historických prací tu existuje i
internetové

stránky

"fan

zpracována. Vedle celé

kvalitních

řada populárních vyd~) a mnohé

klubů"

historiografie se válce jako takové

řady

této

války.

Naproti

téměř nevěnuje, buď

kontextu napoleonských válek nebo probírá

některá

tomu britská

ji zasazuje do většího
vedlejší témata jak

Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 48.
Jedná se o Pařížskou mírovou smlouvu z 3. září 1783 mezi Velkou Británií a
Spojenými státy, která ukončila válku amerických osadníků za nezávislost. Celé znění viz
The Avalon Project at Yale Law School. The Paris Peace Treaty oj September 3, 1783, in:
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/britain/paris.htm.
poslední
nahlédnutí
26. 3.2008.
2

3

2

například

americké embargo

či

Jeffersonovu politiku vůči

Evropě.

Co se

týče

~pracovanosti tématu v českém prostředí, je vskutku minimální, dokonce tu

tJ

překlady

neexistují žádné relevantní

renomovaných

autorů.

Odborné
kteří

publikace profesora Opatrného, profesorky Rakové a dalších,
dějinami

se

USA v 18. a 19. století zabývají, toto období nepokrývají.
přiblížit

Mým primárním cílem je tedy
britských

vztahů

na

počátku

zahraničních pramenů

tuto problematiku.

část

českému čtenáři.

19. století

a literatury,

tuto

přesto

Můj záměr spočívá

historie americkoVycházím sice ze

se snažím o nezávislý pohled na

v

součtu dílčích aspektů

a v jejich

hlubším prostudování, nakolik mi to má pramenná základna dovoluje.
Sekundárním

cílem,

nejdůležitějších příčin

avšak

stejně

důležitým,

je

ml

prostudování

války roku 1812 a posouzení jejich relevance vzhledem

k následné válce. Terciární úkol pro mne

představuje

popis

nejdůležitějších

vojenských střetnutí na všech bitevních frontách.
Tuto válku nelze
k ní vedly. Tato analýza

odpovědně
tvoří

analyzovat bez pochopení

první

část

zde rozbor vývoje americko-britských

mé diplomové práce,

vztahů

v období mezi

za nezávislost. Specializuji se na rozbor dle mého názoru

které

předkládám

oběma

válkami

nejdůležitějších

příčin,

jež dohromady vedly k eskalaci vzájemného

věnuji

popisu válečného konfliktu samotného, ze všech střetnutí mezi oběma

armádami vybírám jen ta
vedení války

či

nejdůležitější,

na následné mírové

jež

měla

uspořádání.

sondu do historie americko-britských

vztahů

napětí.

příčin,

V druhé

části

se

výrazný dopad na další

Na

závěr připojuji stručnou

po válce, specializuji se v ní

však jen na bezprostřední období.

Prameny, jichž jsem využil
vydané v knižní

či

mikrofišové

při

psaní této práce, jsou vesměs prameny

podobě. Nejdůležitější

pro

mě

byly prameny

umístěné

na internetu, v projektu Avalon University oj Yale. Na této stránce

lze najít

nejrůznější

smlouvy, konvence a dohody americké diplomacie.
3

Výběr

z kanadského tisku editora Bowlera se ukázal také velmi cenný.

Neméně

zajímavé jsou i oficiální dopisy a rozkazy od editora Brannana,

korespondence majora Toda

či

dokumenty vztahující se k invazi do Kanady

od Cruikshanka.
Zvláštní pozornost si zaslouží i vydaná prohlášení J. Lathropa
z Bostonu, reflektující nálady v Nové Anglii. Také

Stephenův

pamflet War in

Disguise je úžasným pramenem pro britské toryovské krul;ty" V neposlední
řadě

nelze opominout ani spisy prezidenta Madisona.
Co se

týče

literatury, ta je vskutku bohatá. Je pozoruhodné, že válka

roku 1812 budila pozornost historiků již hned po jejím skončení. Jako

příklad

lze uvést dvousvazkovou publikaci od Samuela Browna An Authentic History

of the Second War for lndependence, comprising details of the military and naval
operations from the commencement to the close of the recent war z roku 1815.
Avšak asi

nejznámější

monumentální dílo,

nejcitovanější

a

například

jeho Sea power in its relations to the war of 1812
době

z roku 1905, ale nejen ta. V této
věnoval

"starší" knihou je Mahanovo

se problematice války roku 1812

i americký prezident Theodore Roosevelt, jeho

počin

však zdaleka

Mahanových kvalit nedosahuje.
V šedesátých letech minulého století
kteří odborně

zpracovali

příčiny

výrazně

stoupl zájem

historiků,

i celé vedení války. Do této skupiny

patří

vynikající Horsmanova práce The Causes of the War of 1812, která se stala
mým hlavním

průvodcem během

hledání

příčin

tohoto konfliktu. Horsman

na ní navazuje publikací The War of 1812 z roku 1969. Dalším autorem
vydávajícím v této

době

je

například Kanaďan

Zaslow se svou The Defended

Border Upper Canada and the War of 1812, nebo Hitsman s knihou The lncredible
War of 1812. Avšak asi nejlepší kniha vtahující k této válce je Hickeyho The
War of 1812. A Forgotten Conflict z roku 1989. Právě
vyčerpávající přehled

všech

bojů

těmto autorům vděčím

na severozápadní, jižní i atlantické

Z poslední doby o válce pojednává

například
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za

frontě.

sborník Britain and America go

to war z roku 2004, Turnerova British generals in the war oj 1812, high command
či populárnější

in the Canadas

publikace jako Heidlerových The War oj 1812

z roku 2002 nebo Bennova The War oj1812 ze série nakladatelství Osprey.
Nepřekonatelnou

vnitřní

knihou k popisu

Jeffersona a Madisona je

neskutečně

politiky USA v

době

podrobná Adamsova History oj the

United States oj America during the Administrations oj Thomas Jefferson a její
druhá

část

History oj the United States oj America during the Administrations oj

James Madison. Adams je

poněkud

kritický jak k Jeffersonovi a Madisonovi,

tak i k celé Británii, přesto je to monumentální dílo.
na Kaplanovy

články

Nemůžu

zapomenout ani

vztahující se k Jeffersonovi a americké politice

vůči

Francii.
K bližšímu seznámení s vývojem ve Velké Británii mi byly

užitečné

Watsonova The Reign oj George III., Briggsova The Age oj lmprovementi a
některé

další články například Harveyho

Kromě

již výše

zmíněné

či

Bradforda.

internetové adresy University of Yale bych

rád zmínil stránku www.napoleon-series.org.
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II. MEZINÁRODNÍ SITUACE SPOJENÝCH
STÁTŮ AMERICKÝCH V LETECH

1794-1807
1. VZTAHY MEZI VELKOU BRITÁNIÍ A USA
V PŘEDVEČER VÁLKY

Sedmnáct let po vyhlášení nezávislosti stály Spojené státy
složitou volbou, jak se zachovat

vůči právě

před

propuknuvší válce mezi Velkou

Británií a jejími spojenci s revoluční Francií. Ve
/I

skutečnosti

to nebylo vyhlášení

nezávislosti, ale vypuknutí války mezi Anglií a Francií roku 1793, které nakonec
vedlo k válce roku 1812,"4 píše ve své knize Horsman a není nejmenší

důvod

s ním v tomto prohlášení nesouhlasit. Prvního prezidenta Spojených

států

George Washingtona5 vázaly podle smlouvy z roku 17786 k Francii
spojenecké závazky. Washington se s politickým nadhledem dokázal s touto
ošemetnou situací vypořádat vydáním Prohlášení o
závazku vyvázal a
Ačkoli

se

vůči

ušetřil

neutralitě,7

kterým se ze

svou zemi dalšího konfliktu s Velkou Británií.

tomuto kroku zvedla v Americe opozice,8 Washingtonova

Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 18.
George Washington, hrdina bojů za nezávislost, byl zvolen sborem volitelů roku
1789 jako první prezident USA a podruhé roku 1792. Na odpočinek odešel v březnu 1797.
6 The Avalon Project at Yale Law School. Treaty oj Alliance Between The United States and
France; February 6, 1778, in: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/france/fr17882.htm, poslední nahlédnutí 10. 3. 2008.
7 Prohlášení o neutralitě (The Proclamation oj Neutrality) bylo vydáno 22. dubna 1793.
Byla vyhlášena striktní neutralita vůči oběma znepřáteleným stranám, ačkoli zde existovala
snaha zachovat vůči nim přátelské a nestranné vztahy. The Avalon Project at Yale Law School.
The Proclamation oj Neutrality 1793, in: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/neutra93.htm.
poslední nahlédnutí 10. 3. 2008.
8 Opozici vůči Washingtonově a Adamsově federalistické politice tvořili převážně
republikáni pod vedením Thomase Jeffersona.
4

5

6

pozice

zůstala neotřesena

a následující období potvrdilo správnost jeho

rozhodnutí.
Po roce 1783 byly přetrhány obchodní vazby mezi bývalými koloniemi
a

mateřskou

zemí s jejími stávajícími koloniemi,

převážně

v Západní Indii. 9

Z obchodního partnera se stal obchodní rival "deroucí se na výsluní"
ekonomické prosperity, kterou
obchod se

soustředil převážně

čilý námořní

obchod poskytoval. Americký

na export do britských kolonií, do Británie
loďařských společností

samotné a na evropský kontinent. Zájmy britských

proto pohlížely na americkou konkurenci s despektem a
výsadní postavení na

moři;

veškerou snahu

zaměřily

systému. 10 Je tedy jasné, že vztah obou zemí od

žárlivě střežily

na obranu

počátku

navigačního

komplikovaly

právě

ekonomické problémy, avšak nutno poznamenat, že nejen ony. Další
plochou se záhy stal postoj obou
obyvatelstvu hlavně

Indiánům.

států

původnímu

k

Britové profitovali z dobrých

z jejich trhu s kožešinami; oproti tomu vztah

obyvatelům

byl spíše

usedlostí nebo
hraničních

konfrontační

přímo při

-

ať

svá

třecí

americkému

vztahů

Američanů

k

s Indiány,
původním

už v rámci obrany svých stávajících

zabírání jejich územÍ.

Především

v severozápadních

oblastech Američané na přátelské vztahy Britů a Indiánů pohlíželi

s nevolí, vinili je z

podněcování

a vyzbrojování

oblastech neustále napadali. V případě
značně neprůkazná,
opodstatněná.

ale co se

týče

Tato situace se na

Indiánů, kteří

podněcování

vyzbrojování byla

několik

generála Wayna a následné Greenvillské

je v

byla tato

nařčení

obvinění

ve stejné

let uklidnila až po trestné

smlouvě

těchto

míře

výpravě

z roku 1795.11

9 Západní Indií byla nazývána koloniální území na americkém kontinentě, jednalo se
o dnešní Kanadu a Karibské ostrovy.
10 Založen !lé.l:_~_~!<~.lJ~c:;h.Qplavbě z let 1651 a následujících, stanovoval přepravu
výrobků pou"ieit~lodích výrobní země nebo na anglických lodích.
11 Generál Anthony Wayne s asi} 900 muži rozprášil v bitvě u Fallen Timbers 20.
srpna 1794 indiánskou konfederaci o síles'otva poloviny amerických jednotek. Po porážce
byli Indiáni donuceni podepsat o rok později mírovou smlouvu v Greenville, kterou získaly
Spojené státy většinu území dnešního státu Ohio. Text smlouvy viz The Avalon Project at Yale
Law SchooL Treaty oj Greenville 1795, in: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/greenvil.htm.
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příměří

Po

s Indiány se mohli

Američané soustředit

naléhavější

na

problém, spojený s právy neutrálních lodí. Po vypuknutí války s Francií se
Británie dostala do složité
válečným

strádáním a

hospodářské

neúspěchy

způsobené

i politické situace,

své armády na

kontinentě.

Americký

obchod díky neutralitě vzkvétal a lodě Spojených států se záhy staly hlavním
přepravcem

nejen mezi francouzskými, ale i mezi britskými koloniemi, jež se

nedokázaly bez amerických dodávek obejít. 12 Výhody spojené s
profitem ale

měly

své limity. Hlavní

překážkou

válečným

se ukázala být definice

neutrálních lodí a neutrálního zboží. USA i Velká Británie totiž operovaly
s jiným výkladem mezinárodního práva. Podle
převážené

striktně

neutrálem

neutrální,

ať

Američanů

už pocházelo z jakéhokoli zdroje;

Britové považovali za kontraband vše, co by mohlo
nejen

válečný

materiálY Britské lodi, vedeny

pouhou žárlivostí
pravidlo

striktně

důkladně.

vůči

přispět nepříteli,

válečným

tedy

nasazením nebo

prosperujícímu americkému obchodu, tak toto své

dodržovaly a zastavovaly a prohledávaly

"Olej do

bylo zboží

ohně" přililo ještě nařízení

lodě

britské vlády

vskutku

umožňující

konfiskaci lodí převážejících zboží mezi francouzskými ostrovy.14
Prohledávání amerických lodí s sebou neslo
k rozhoření -

kapitánů

zatknout všechny britské

sloužící na amerických lodích, nebo jiné osoby bez
občanství

problém bude

důvod

jeden

tzv. násilné verbování (impressment). Tato praxe byla

podložena právem britských

amerického

ještě

a

násilně

podrobněji

průkazného

je donutit sloužit Jeho

vyložen v jedné z následujících

občany

potvrzení

Veličenstvu.

částí

Tento

práce a proto

poslední nahlédnutí 27. 4. 2008.
12 " ... 88% obilí a 90% sušených ryb bylo v té době [roku 1795] dováženo do britského
Karibiku na amerických lodích./I ln: Watson, J. S., The Reign oj George III. 1760-1815, London
1960, str. 471.
13 Srovnej Watson, J. S., The Reign oj George III. 1760-1815, c. d., str. 472 ano a Mahan,
A. T., Sea power in its relations to the war oj 1812, New York 1905, celá 2. kapitola, hlavně str.
70 ano
14 Jednalo se nařízení vlády z roku 1794, kterým se opravňovalo zabavení všech lodí
odplouvajících z francouzských přístavů v Západní Indii a veškerého zboží odsud
pocházejícího.
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se zde spokojím s pouhým konstatováním, že tato praxe vyvolávala ve
Spojených státech

značně

odmítavou reakci. "Britská politika na
významně přispěla

s problémy na severozápadní hranici

moři

spojená

k vypuknutí války v roce

1794. "15

2. DŮSLEDKY ANGAŽOVÁNÍ VELKÉ BRITÁNIE
V KONFLIKTU NA KONTINENTĚ

Situace Velké Británie po roce 1793 byla
zmínil o jejích

neúspěších

spojencům

Pittova18 vláda byla za
Určitým

zisky, a
z jiných

složitá, již jsem se

v pozemní válce proti Francii;16 britská armáda
potřebné

nebyla zrovna "v nejlepší kondici",
kontinentálním

značně

zásobování a subsidie

vrhaly zemi do krize. Vládní dluh se zvyšovaF7 a

současného

stavu nucena k drastickým

východiskem se jevilo posílení obchodu, což s sebou
intenzivnější

zdrojů

států

než z mateřské

s

země.

uplatňováním

uvědomoval potřebu

důsledném lpění

na

přinášelo větší

dovoz z kolonií, respektive zásobování kolonií i

podmínky nestáli jen francouzští
Spojených

opatřenímJ9

V

cestě

lepšímu

korzáři,

ale i

narůstající

britských

válečných

naplnění

druhé

nespokojenost

opatření.

Pitt si

klidu a kooperace s druhou stranou Atlantiku, na

těchto opatřeních

ovšem záviselo další vedení války i

Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, Philadelphia 1962, str. 22.
16 Neúspěšná operace asi pětitisícové armády vyslané na pomoc Spojeným
nizozemským provinciím skončila spěšnou evakuací na jaře 1795.
17 Podle Watsona to bylo roku 1797 již 19 mil. liber. In: Watson, J. S., The Reign oj
George III. 1760-1815, c. d., str. 374.
18 William Pitt mladší (1759-1806) vládl jako nejmladší britský premiér se svou první
vládou v letech 1783-1801 a s druhou v letech 1804-1806. Patřil k politické skupině whigů, ale
snažil se o vládu široké koalice. Během své vlády se snažil snižovat schodek veřejných
financí, v pozdější době byla jeho politická kariéra spojena s bojem proti revoluční Francii a
vytvářením protifrancouzských koalicí.
19 Jedním z takových byla velice neoblíbená daň z příjmů, kterou se snažil získat
prostředky na nesmírně nákladnou válku s Francií.
15
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Naštěstí

samotná obrana Velké Británie.
Londýna John Jay 20 se zvláštním

pro ni

pověřením

připlul

v tuto chvíli do

od americké vlády projednat

sporné body, které znepříjemňovaly život americkým občanům. Jeho úkolem
bylo jednat o nich s britskými partnery:
americkému obchodu,
přetrvávající ještě

smlouvy, získat

a zachovat, nebo spíše navázat

přátelské

přístavy

v Karibiku

pohraniční

záležitosti

britské

dořešit některé finanční

Pařížské

od

otevřít

a

odškodnění

za zabavené

vztahy se zemí Jeho

lodě

Veličenstva.

Oproti tomu Britové vstupovali do jednání s cílem zabránit USA ve vstupu
do války na

straně

Francie a neomezit vlastní obchod, což by znamenalo

snížení jejich příjmů.
Je tedy pochopitelné, že PiU nabízenou ruku
zahraničí

požadavků, celkově
kvůli Jayově

k Británii,

neschopnosti

uzavřel

lodě

komise. V

podařilo

prosadit

pověřil

některé

však jednalo o britské diplomatické

ministra

pevněji lpět

na svém nebo

kvůli

pevností na americkém území, k

vítězství. Ať

jeho náklonnosti

Jay

jasně neuspěl,

bylo

otevření

odškodnění

neutralitě

omezení a restrikce

a navíc dostala zaplacené
oklešťovaly

Karibiku a

ukončení

některé

americký obchod,

za

arbitrážní

násilného verbování. N a druhou stranu Británie získala jasné
o americké

už

měla řešit

v letech 1793-1794; spory kolem hranic

čem

z amerických

PiU velice výhodnou smlouvu. Británie se zavázala

opuštění hraničních

zabavené

a

Grenvilla21 jednáním s Jayem. Výsledkem byla tzv. Jayova smlouva

z listopadu 1794/2 do níž se sice

k

přijal

ujištění

staré dluhy. Britská

ačkoli

díky válce a

20 John Jay (1745-1829) sloužil jako vyslanec ve Španělsku a Francii, poté vykonával
ministra zahraničí a předsedy Nejvyššího soudu. Roku 1794 byl vyslán Washingtonem
do Londýna vyjednat novou smlouvu, což se mu podařilo, i když právě díky ní se stal ve
Spojených státech neoblíbeným. Po nástupu republikánů k moci se stáhl z politického
života.
21 William Wyndham Grenville, první Baron Grenville (1759-1834), whigovský
politik s bohatými zkušenostmi zastával úřad ministra zahraničí (Secretary of State for Foreign
Affairs) v letech 1791 až 1801, roku 1806 se stal premiérem ve" vládě talentů".
22 The Avalon Project at Yale Law School. The Jay Treaty; November 19, 1794, in:
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/britain/jay.htm#art28. poslední nahlédnutí
11.3.2008.
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rostoucímu trhu s Británií
milionů dolarů
právě

v roce 1794 na 94

konsolidaci

vztahů

mohla ohrozit díky svému
tvrdé kritice opozice i

právě

v roce 1801.23 To lze

pravděpodobně

námořnictvu.

připsat

jedinou zemí, která je

John Jay byl po návratu vystaven

(podle svého prohlášení prý mohl cestovat

osvětlených

jeho

hořícími

po jistých komplikacích24 v platnosti. Jejím

udržení

státům

prosperoval - jen vývoz stoupl z 33

milionů dolarů

USA s

veřejnosti

po celé zemi po cestách
zůstala

značně

přátelských vztahů

portréty), smlouva však
největším přínosem

k Velké Británii, které

přineslo

bylo

Spojeným

dekádu téměř nerušené prosperity a vzkvétajícího obchodu.

Ve Francii Jayova smlouva naopak vyvolala
na ni dívali jako na
pomohla

políček

značnou měrou

rozhořčení,

Francouzi se

vztahům, vždyť právě

svým vzájemným

USA k nezávislosti a stále byla v platnosti

Francie
alianční

smlouva z roku 1778. Tato roztržka vedla nakonec k otevřenému nepřátelství
a tzv. kvaziválce - k ozbrojenému konfliktu,
oficiálně. 25

Americká

společnost

se podle

ačkoli

přístupu

nikdy nevyhlášenému

k tomuto boji

federalisté vedeni druhým prezidentem Adamsem26 zastávali

rozdělila,

umírněnější

a

spíše probritské názory, republikáni naproti tomu projevovali spíše
profrancouzské nálady, byli stále
omezováním. Toto základní

roztrpčeni

rozdělení

Jayovou smlouvou a britským

americké

společnosti

je možné

sledovat po celé relevantní období a mělo vážný dopad právě na zkoumanou
problematiku války roku 1812.
Francouzsko-americký konflikt se naplno

rozhořel

v roce 1797 a

Viz Hickey, D. R., The War of1812. A Forgotten Conflict, Urbana 1989, str. 6.
24 Smlouva byla nakonec projednána v senátu v tajnosti a schválena právě jen
dvoutřetinovou většinou. Po určitém zdráhání ji podepsal i Washington, ale až v létě roku
1795.
25 Tato válka byla vedena převážně francouzskými korzáry v Karibiku, kterým se
podařilo zajmout jen do roku 1797 přes 300 lodí s nákladem v odhadované hodnotě $20 mil.
Viz Hickey, D. R., The War of1812. A Forgotten Conflict, c. d., str. 6.
26 John Adams (1735-1826) byl druhým prezidentem USA v letech 1797-1801 a
prvním viceprezidentem během Washingtonova prezidentství. Jeho prezidentství je úzce
spjato s kvaziválkou a s rozkolem ve federalistické straně, který ho s největší
pravděpodobností stál znovuzvolenÍ.
23
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pokračoval ještě
podařilo

následující tři roky, kdy se americkým vyslancům ve Francii

vyjednat smír a potvrdit jej konvencí z roku 1800,17 i když samotná

jednání probíhala již od podzimu roku 1798. Po
úspěších

francouzských

korzárů

akce a

přistoupit

protiútokům,

námořnictva
Adamsův

jiné

a zvýšení

navíc

nákladů

postup hodnotit jako

kvůli aféře

hrdinou

k

volby vyhrál

převážně

díky znovuvybudování

na obranu svých
v

očích

Těsně před

nebyl.

dvěma

boj mezi
veřejností

později

Jefferson. 3D To se

výrazných

narušovat jejich

zájmů. 28 Ačkoli

americké

lze tento

veřejnosti,

s prvními vyslanci u francouzského ministra

rozhodně

rozhořel

vládě dařilo

se americké

úspěch,

počátečních

mimo

zahraniční,29

dalšími prezidentskými volbami se

frakcemi federalistické strany, a tak tyto

oblíbenější

republikánský kandidát Thomas

ukázalo jako

důležitý

bod obratu vamericko-

britských vztazích. Díky francouzsko-americké konvenci Spojené státy
více posílily

svůj

která se v této
Na

status neutrála a vyvázaly se

době

počátku

konečně

z

alianční

ještě

smlouvy,

stala větší přítěží než pomocí.
19. století se USA

prosperity,

navzdory

Samozřejmě

existovala

válkou

těšily

z

zmítanému

různá okleštění

poměrného

klidu a mírové

evropskému

kontinentu.

neutrálních práv ze strany Velké

Británie; vůči Francii i Španělsku, tedy dvěma dalším americkým sousedům,

Celý text viz The Avalon Project at Yale Law School. France - Convention oj 1800: Text
oj the Treaty, in: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/france/fr1800.htm. poslední
nahlédnutí 11. 3. 2008.
28 Během této kvaziválky vyvstala reálná hrozba francouzské invaze do Spojených
států, které se vláda snažila čelit vytvořením nové armády, do jejíhož čela byl postaven
Washington. Pro obranu námořních zájmů bylo nově vybudováno americké válečné loďstvo
a zřízeno ministerstvo námořnictva.
29 Adams poslal první vyslance řešit tento spor již v polovině roku 1797, francouzský
ministr zahraniční Talleyrand měl však nehorázné požadavky jednání vůbec začít, což velice
pobouřilo americkou veřejnost a zvedlo vlnu odporu proti mírovému urovnání s Francií.
30 Thomas Jefferson (1743-1826) - třetí prezident Spojených států v letech 1801-1809.
Jeden z hrdinů války za nezávislost, první ministr zahraničí a výřečný oponent politiky
Washington a a Adamse. Sloužil jako Adamsův viceprezident a s jeho republikánkou vládou
je spojena hlavně koupě Luisiany roku 1803 a udržení relativně dobrých vztahů s Británií,
což se, zvláště po Vládním nařízení z roku 1807, ukázalo jako velice složité. Na sklonku
života založil a řídil University of Virginia.
27
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však byly vztahy téměř přátelské. Nesrovnalosti ohledně Španělska
pohraniční

boje, podporování

Indiánů

proti druhé

straně

díky pozitivnímu vztahu
s

větší

nevyřešená

španělsko-americkou

otázka území okolo New Orleans - byly urovnány
smlouvou z roku 1795.31 Ani

a

v~ancii nebyla situace jednoduchá,

republikánů

v

úřadu

bylo na Francouze pohlíženo

měla

libostí než na Brity. Navíc Francie

avšak

za

několik

málo let prodat
_~.~O".-.-

_ ..

USA svou poslední severoamerickou kolonii Luisianu, což byl pro
americkou diplomacii obrovský

úspěch,

i když

poněkud

nevědomý.

Okolnosti celé koupě budou popsány později.
Nástup Jeffersona do funkce prezidenta sice neznamenal ve vztahu
USA k Velké Británii obrat o stoosmdesát

stupňů, přesto

došlo k patrnému

ochlazenÍ. Velká Británie se v roce 1801 ocitla na prahu vládní krize, Pittova
politika nebyla populární,
navíc spojené s válečným
"druhé koalice"

opět

do Nizozemí, což v

zvláště

jeho snahy o emancipaci katolíků. Vše bylo

vyčerpáním

ve válce s Francií,
březnu

Británie, jež se nacházela v rámci
opět

se

neúspěšně

pokusila o invazi

roku 1801 donutilo Pitta k rezignaci. Na jeho

místo nastoupil Henry Addington, první vikomt Sidmouth,32 který setrval
v úřadu do roku 1804, kdy jej

opět vystřídal

vedení války se ukázaly ještě

tragičtější. Addingtonově vládě

uzavřít

Pitt, neboť jeho politika a hlavně

s Francií mír v Amiens (1802),33 ten však

neměl

se sice podařilo

dlouhého trvání. Po

31 Jednalo se o smlouvu uzavřenou americkým vyslancem ve Španělsku Thomasem
Pinckneyem, která upravovala sporné otázky hranic mezi španělskou Floridou a USA, dále
řešila status města New Orleans, které se stalo otevřené a bezcelní pro americké obchodníky,
a zakazovala podněcování Indiánů v útoku na druhou stranu. Celý text viz The Avalon
Project at Yale Law School. Treaty oj Fríendshíp, Límíts, and Navígatíon Between Spaín and The
Uníted States; October 27, 1795,
in: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/spain/sp1795.htm. poslední shlédnutí
ll. 3. 2008.
32 Henry Addington, první vikomt Sidmouth (1757-1844), byl aktivním členem obou
komor anglického parlamentu, kromě úřadu předsedy vlády v letech 1801-1804 zastával
úřady Lorda tajné pečeti ve "vládě talentů" nebo ministra vnitra od roku 1812 do roku 1822.
Byl striktním odpůrcem katolické emancipace.
33 Mír v Amiens byl podepsán 25. března 1802. Uzavřel "trvalý" mír mezi Velkou
Británií a Francií. BriN~ak bylo jasné, že se jedná jen o dočasné příměří, neboť Napoleon se
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Pittově

země

odchodu byla
cílů

z Addingtonových

jeho udrženÍ.
rozhořel

již v

otevřela.

veřejnost

a tak jedním

i politická elita byly míru

uzavření

Samotné

Kvůli Napoleonově
březnu

vyčerpaná,

během

byla stabilizace ekonomiky, což se ukázalo

války skoro nemožné. Britská
a cesta k němu se

hospodářsky

nakloněny

míru bylo daleko snazší než

neústupnosti se

válečný

konflikt naplno

následujícího roku, kdy Velká Británie vyhlásila Francii

mírových artikulů. Veškeré snahy Addingtonovy
,,-, .. _. __ ..........
vlády o zlepšení hospodářské situace tak záhy přišly vniveč; daň z příjmů,
válku z

důvodu neplnění

r~·····--_·

s velkou pompou zrušená, se
se

opět

zavedla a jednotky, jejichž stav byl snížen,

opět doplňovaly.

(/
3. ODKOUPENÍ LUISIANY
!
Také Francie

vězela

roku 1802 ve velkých

hospodářských

situace nevylepšilo ani znovunabytí Louisiany o dva roky
r--·...-··~_··_-~·-

vynutil na

španělském

Ildefonsu z

října

britskému

(

dříve.

Napoleon si

---.:

spojenci navrácení této kolonie smlouvou v San

roku 1800.34 Francouzské kolonie však byly

loďstvu téměř

obtížích,

nedosažitelné.

Změna majitelů

kvůli

silnému

Louisiany a území

kolem New Orleans yyvolala ve Washingtonu paniku. Slabý soused
~/

nepředstavoval

pro Spojené státy velké

nebezpečí, něčím

Napoleon se svou "la grande armée". Louisiana byla v té
.

""'~'~L

~~-- .-~-'--'._-' -~

'. ~~

jiným byl ale

době

obrovské a

----,~.

téměř

neprobádané území o rozloze velké jako samotné Spojené státy, na

němž

žilo

původní

obyvatelstvo. Jinak tomu bylo u území v ústí

Mississippi, kde se nacházel

přístav

New Orleans, pro

Američany

řeky

velice

nevzdal svého snu na ovládnutí Evropy a Británie byla příliš neochotná opustit své dobyté
enklávy. Ačkoliv neměl dlouhého trvání, znamenal obrovskou úlevu pro obě vyčerpané
země a v Británii byl veřejností přijat velice vlídně.
34 Celá smlouva viz The Avalon Project at Yale Law School. Treaty oj San IldeJonso:
October 1, 1800, in: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/ildefens.htm. poslední nahlédnutí
19.3.2008.

14

Většinu

významný.
obchodní
přístav

tepně,

jeho obyvatelstva

jakou Mississippi

v Mexickém zálivu.

své. Rozmluvit
spojených

Francouzům

tvořili Američané;

rozhodně

Američané

byla, z něj

výhodná poloha na

činila nejvýznamnější

toto sporné území prohlašovali za

jeho anexi a zabránit jejich vměšování do s ním

španělsko-amerických vztahů

dostal za úkol velvyslanec ve

Francii Robert R. Livingston.35
Livingston jel

do

Paříže

záměrem

se

zkusit

odkoupit

toto

problematické území v okolí New Orleans. Poté, co se Španělé od New
Orlea~istancovali,

se zdálo vypuknutí konfliktu mezi Spojenými státy a

Francií na spadnutí, což byl hlavní důvod
nejprve vlekla celkem

bezúspěšně.

Američanovy návštěvy.

Napoleon stále

s vybudováním

ovšem po

neúspěchu

na

Guadeloupu a Haiti se plánu vzdal a rozhodl se využít

prostředky

na

koloniálního panství na americkém

posílení flotily proti Velké Británii.

kontinentě,

počítal

Jednání se

Někdy

na

počátku

roku 1803 Talleyrand
značně

nabídl Livingstonovi koupi celé Louisiany; tato jednání
opětné

vypuknutí války v

přetvořila

milionů franků,

K tomu je nutné

občanům,

Napoleonova okamžitá

potřeba peněz

se

ve smlouvu o prodeji Louisiany z 30. dubna roku 1803.36 Cena byla

stanovena na 60
dolarů.

Evropě.

uspíšilo

což se v

připočíst ještě

přepočtu

rovnalo asi 11,25

pohledávky Francie

jež se americká vláda zavázala uhradit -

milionů dolarů.

Nákup Louisiany stál tedy asi 15

Napoleon získal nakonec v
Pohledávky

občanů

přepočtu

USA však ve

vůči

přibližně

milionů.

"jen" necelých 9

skutečnosti částku

milionů

americkým

ve výši 3,75

Naproti tomu

milionů dolarů. 37

3,75

milionů značně

35 Robert R. Livingston (1746-1813) - politik z New Yorku, sloužil v letech 1781-1783
jako ministr zahraničí, od roku 1801 do roku 1804 jako velvyslanec ve Francii, kde měl lví
podíl na dohodě o koupi Louisiany. Kvůli kritice za rozdělování odškodnění za francouzské
dluhy se mu, na rozdíl od Monroa, nedostalo ani řádného uznání za sjednanou dohodu.
36 National Archives and Records Administration; The Louisiana Purchase, Transcriptions,
Treaty between the United States oj America and the French Republic, in:
http://www.archives.gov/exhibits/american_originals/louistxt.html, poslední nahlédnutí
19.3.2008.
37 Srovnej Adams, H., History oj the United States oj America during the Administrations
oj Thomas Jefferson, New York 19869, str. 332.
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přesahovaly,

což vedlo ke kritizovanému

způsobu odškodnění,

ke korupci a

k protekcionalismu.
koupě

Pro Jeffersona znamenala
rozloha Spojených

států téměř

obrovský

Ještě

zdvojnásobila.

otázka ústavnosti takového projektu; v americké
o možnosti zakoupení území a

ačkoli

úspěch,

díky kterému se

se však musela

ústavě

vyřešit

nebyla ani zmínka

federalistická opozice trvala na

doslovném výkladu ústavy, Senát nakonec smlouvu koncem roku 1803
ratifikovaps a Louisiana se tak stala trvalou

součástí

značně

hranic této rozlehlé bývalé kolonie bylo
Američanům

možnost zabrat

španělské

až po ústí Mississippi na

západě

fádní, což dávalo

teritorium na jihu - Západní

Floridu. 39 Cesta k připojení tohoto úzkého pruhu
východě

USA. Samotné vymezení

pobřeží

od

se tímto aktem

řeky

Perdido na

výrazně ulehčila.

Hned následující rok Kongres prohlásil toto území za americké,40 i když se
celá záležitost úplně vyřešila až roku 1819.41
Podepsáním smlouvy o prodeji Louisiany se USA zbavily

nebezpečí

ohrožení z francouzské strany. Není pravda, že by tato okolnost

zapříčinila

vyhrocení americko-britských
francouzského
patrnější.

břemene

vztahů

přímo

ale byly rozpory mezi

Podle Horsmana lze

války na evropském

a vedla

kontinentě

kořeny

k válce. Díky

oběma

atlantickými

ulehčení
zeměmi

konfliktu spíše hledat v obnovení

než v prodeji Louisiany. "Faktem

zůstává,

že

Amerika mohla být vržena do války pouze soustavnou britskou politikou

38 Americký senát ratifikoval smlouvu 20. října 1803 poměrem hlasů dvaceti čtyř ku
sedmi. Jefferson ji podepsal následující den. Koncern roku federální vláda formálně převzala
správu nad New Orleans qpozději i celou Louisianou.
39 Vlastnictví 'uz~mí vokolí New Orleans a vlastně celé Západní Floridy bylo
poněkud nejasné. Obecně se soudí, že tato území patřila Španělsku, avšak nejspíš byla
součástí Louisiany, a tudíž připadla po roce 1800 Francii. Odtud USA odvozovaly své právo
na jejich připojení. U Východní Floridy však jakákoli pochybnost odpadá, toto území
náleželo právoplatně Španělsku. Viz Adams, H., History oj the United States oj America during
the Administrations oj Thomas Jefferson, c. d., str. 336 ano
40 Jednalo se o tzv. Zákon o řece Mobile (Mobile Act) z počátku roku 1804.
41 V Adams-Onísově smlouvě z roku 1819 uzavírající tzv. druhou seminolskou
válku, v níž Španělsko odstoupilo celou Floridu Spojeným státům.
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nepřátelskou

k americkým

zájmům.

Taková politika však roku 1803 neexistovala."42

Možná že Addington neusiloval o
státům,

praxe britského

nepřátelskou

námořnictva

politiku

vůči

Spojeným

- násilné verbování a omezení

neutrálního obchodu, tedy jedny z hlavních

příčin

války - se ale v žádném

případě

nedá považovat za proamerickou. V následující kapitole se pokusím

přiblížit

problematiku násilného verbování.

4. NÁSILNÉ VERBOVÁNÍ - IMPRESSMENT

Zhroucením Amienského míru se Velká Británie znovu ocitla
uprostřed

válečné

vřavy.

námořnictvu. Příčinou

předtím

Její osud závisel více než kdy

veledůležité~bohatství
...-..

nebyla jen rozlehlost impéria a

,.--~--~._-_

kolonií, ale také možnost francouzské invaze. Jako
možnost projevila

během

nebezpečně

španělskou při

reálná se tato

vniveč,

hrozba však nadále

nově

útoku na Ostrovy.

Jen díky géniu admirála Nelsona a síle Royal Navy
Napoleonovo snažení

"

roku 1805, kdy se za americké peníze

vybudovaná francouzská flotila spojila se

na

přišlo

přetrvávala.

veškeré

Bylo "nad

slunce jasné", že je otázka bytí a nebytí Spojeného království úzce spjata
s nadvládou na
námořnictvo;

moři.

Pro to bylo nutné neustále udržovat mohutné

Británie si ne nadarmo vysloužila

K udržení velkého

počtu

lodí bylo

neustálý přísun lodní obsluhy daleko

těžší,

všech

námořníků. Právě

Veličenstva patřila

tato

skutečnost

se ukázala

k nejnáročnějším.

byla tak obrovská, že vláda zavedla nucené odvody

částech

země. 43

Každý, kdo se nacházel v

přístavech,

Potřeba

takřka

ve

mohl být

Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 46.
43 Tzv. systém kvót (Quota System) zavedla Pittova vláda v roce 1795. Britská hrabství
často potíže tyto kvóty naplnit, a tak posílala vedle dobrovolníků i zločince. Od tohoto
42

měla

nejen výborné zásobování, ale také

než se na první pohled mohlo zdát.

Služba na lodích Jeho
námořníků

třeba

přízvisko Vládkyně moří.
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naverbován. Nedostatek

mužů

na lodích se neprojevoval jen na bojových

plavidlech, ale také na soukromých obchodních lodích. V době války však
šly všechny ohledy stranou a docházelo dokonce k situacím, kdy armáda
"verbovala" muže

přímo

posádky. V roce 1793,
námořnictvu

ještě

jen 16 000

Válečné vypětí

na obchodních lodích, jen aby doplnila své
na

mužů

počátku

války s Francií, sloužilo v britském

oproti 110 000 zhruba o deset let

sice "vlilo novou krev" do žil Royal Navy,

sháňka

dříve. 44

po dalších a

dalších námořnících však neustávala.
Ke
v

službě

důsledku

na britských lodích

války. Již tak oslabené
loď

dezerce; britská
neztratila

patřila

i vysoká úmrtnost, a to nejen

námořnictvo vyčerpávaly

nemohla zakotvit v americkém

několik mužů.

přístavu

a vystoupit na

na molo s velkou pravděpodobností setkat s některými
města,

břeh,

členy

mohl se

při

návratu

své posádky směřujícími

Postihy za dezerci byly vysoké; kdo nedostal trest smrti, strávil

let ve vězenÍ. Po znovuvypuknutí války s Francií se

prohloubila
lodě

aniž by

každý z nich se mohl prokázat doklady potvrzujícími americké

občanství."45
několik

přístavu,

"Pokud kapitána kterékoli britské fregaty donutily

okolnosti zakotvit v newyorském

do

navíc neustálé

ještě

více, tentokrát se však

potřeba

zaměřila především

mužstva

na americké

praktikami impressmentu.
Většina dezertérů

soukromých nebo
námořnictva
vycvičené

z britských lodí nalezla obživu na amerických

válečných

a nebývalý

plavidlech. Budování amerického

růst

obchodní

přepravy

vyžadoval zkušené a

mužstvo a nejsnazší cestou k jeho získání bylo

Podle Adamse stoupal po roce 1803

válečného

počet námořníků

zaměstnání Britů.

na amerických lodích

systému se upustilo až po válkách s Napoleonem roku 1815.
44 Viz Briggs, A., The Age oj lmprovement, 1783-1867, London, New York, 19931°,
str. 139.
45 Adams, H., History oj the United States oj America during the Administrations oj
Thomas Jefferson, c. d., str. 528.
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každoročně
tvořili

o 4 200

Britové

mužů,

přibližně čtvrtinu

méně náročné,

plat

měli američtí námořníci

tvořili

z celkového

námořnictvu

Oproti Královskému
lodích

z nichž asi 2500

Britové,46 podle Hickeyho

počtu

asi 50-100 000 lidí. 47

byly pracovní podmínky na amerických

několikanásobně

vyšší48 (podle

nejvyšší mzdy ze všech) a

některých zdrojů

hlavně

tu

nepůsobily

žádné jazykové rozdíly. Služba na americké lodi s sebou nenesla tak velká
rizika jako služba ve

válečném

stavu královského

loďstva.

Otázka

impressmentu se ovšem netýkala pouze Británie a USA, byla praktikována po
celém

světě;

dezerce

například

z francouzských nebo

španělských

následná služba mezi korzáry nebo frankofonními

Kanaďany

nezvyklým. Jen výše popsaná situace v britském

námořnictvu

představené

k daleko

důslednějšímu

nebyly

lodí a
ničím

nutila jeho

jednání v této záležitosti. Vidina

vyššího zisku, snazších pracovních podmínek a neexistence jazykových
kulturních bariér

vytvářela příhodné

služby a související

proměnu

podmínky pro

přechod

či

do americké

tohoto problému ve fenomén

počátku

19. století.

Pro americké

loďaře

znamenal

příliv

vítanou pomoc. Samotní Britové si ovšem
už byly její

příčiny

zkušených britských

uvědomovali

námořníků

následky dezerce,

jakékoli. S vědomím toho, co by je

čekalo,

kdyby se

dostali zpátky do britských rukou, se snažili své postavení
zlegalizovat. Nejsnazším

způsobem

nějak

se staly tzv. domovské listy nebo tzv.

protekce (protection). Domovské listy mohl
Američan

ať

"legálně"

získat pouze rodilý

nebo cizinec žijící v USA delší dobu. 49 Ovšem ani to jim

46 Viz Adams, H., History oj the United States oj America during the Administrations oj
Thomas Jefferson, New York 19869, str. 668.
47 Viz Hickey, D. R., The War oj1812. A Forgotten Conflict, c. d., str. ll.
48 Podle Watsona vydělávali britští námořníci půl koruny týdně, což se rovnalo
dvěma šilinkům a šesti pencím. Později korunovou minci nahradila mince s hodnotou
25 pencí. Viz: Watson, J. S., The Reign oj George III. 1760-1815, c. d., str. 472.
49 Zákony o naturalizaci z let 1790 a 1795 stanovovaly potřebnou dobu pobytu
přistěhovalce pro získání amerického občanství na dva respektive pět let. O tři roky později
byl pobyt prodloužen na 14 let, tento dodatek byl však roku 1802 zrušen.
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nezaručovalo

před

ochranu

tohoto práva byl

člověk

britským právem. Podle britského výkladu

"jednou Angličan, navždy Angličan", takže takovéto

potvrzení v jeho rukou bylo pro královské

Protection vydávaly

převážně úřady

v

úředníky

přístavech

pouze cárem papíru. 50

nebo i zaměstnavatele; majitel lodi kvůli impressmentu
občas téměř

zaměstnance

na žádost
přišel

o

část

posádky a

o celou, takže bylo i v jeho zájmu si muže udržet. Tyto

dokumenty se však často stávaly předmětem nelegálního opisování a obchod
s falzy domovských

listů

impressmentem nebyli

dotčeni

zaměstnaní

značně

jen

vzkvétal. Je nutné si

dezertéři,

loďařů;

u amerických

uvědomit,

ale i "svobodní" Britové

především

těžkého, stačilo

Na pravé protection navíc vyplouvali na

moře

legálně

pro dezertéry znamenala

taková protection únik před spravedlností a možná i záchranu života.
takový dokument ovšem nebylo nic

že

Padělat

opsat podpis a razítko.

nepraví

příjemci,

popis osoby

v dokumentu zaznamenaný byl pouze hrubý - pod výškou osoby, barvou
vlasů

a barvou
Britské

očí

se mohl skrývat kdokoli.

úřady

dotyčných dokladů,

služby Jeho

si

uvědomovaly nedůslednost

a tak se

Veličenstva či

ještě připočítat

při

nikoli,

americké agenty

posuzování toho, zda
těmito

působící

námořníky ochotně" přetahovali"

a

o protection i americkém občanstvÍ.

doklady

Při

vlády a neupustilo se od
vlády

můžeme spatřovat

záviselo jejich

se

začal

něj

K tomu lze
kteří

britské

jim legální i nelegální doklady

hlavně

na úkor obchodních lodí a

lpění

britských vlád na

těchto

impressment prosazovat za druhé Pittovy

až do roku 1812,

jisté uvolněnÍ. Pokud si

vítězství

příliš neřídily.

do

stále se zvyšujícím nedostatku lodníků

poté i amerických lodí, se nelze divit trvalému
míře

padělání

dotyčný patří

v britských přístavech,

opatřovali

v Royal N avy, jež si mužstvo obstarávalo

praktikách. Ve velké

a velkou míru

ačkoli během
uvědomíme,

Grenvillovy

že podle

Britů

nad Napoleonem na impressmentu, musíme

50 Velká Británie začala naturalizačnÍ dokumenty respektovat až po roce 1870, avšak
je nutné dodat, že ani USA na ně až do roku 1848 nebraly příliš ohled.
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stanovisko britské vlády chápat.
Na druhou stranu, Spojené státy impressment
Nečinily

tak proto, že by nepochopily

v královském
především

námořnictvu,

potřebu

zásadně

odmítaly.

doplnění

posádek

ani proto, že by podporovaly dezerci, ale

proto, že praktikováním impressmentu docházelo k chybám a do

britských služeb se nedostávali jen Britové, ale také
posouzení, který
válečná loď

námořník

zastavila na

válečnou loď,

Američané.

je Brit a který ne, vypadalo
otevřeném moři

na její palubu vstoupil
loď

s vojenským oddílem, prohledali

následovně:

řídili řečí

národů ještě příliš

a

přízvukem

britská

americkou soukromou nebo

poddůstojník či pověřený úředník
kvůli

kontrabandu, zkontrolovali

kapitánovy dokumenty k nákladu a pak i doklady celé posádky,
spíše než jimi

Samotné

přičemž

se

dané osoby. V době, kdy se jazyk obou

nelišil, byly problémy vzniklé z takového posouzení více

než zřejmé. 51
Přesný

počet

lidí donucených sloužit v britském

loďstvu

impressmentu lze dohledat v amerických pramenech, ve zprávách

kvůli

různých

komisí Kongresu. Tyto prameny ovšem musíme posuzovat kriticky, vznikaly
totiž v

době těsně před

Téměř

všichni

autoři

válkou roku 1812 a

měly

propagandistický charakter.

píšící o této válce odkazují na údaje z knihy

J. Zimmermana Impressment oj American Seamen;52 podle tohoto autora šlo jen
do roku 1806 o 5 208 lidí; tato
přesnější

jsou nicméně

odhad, k němuž nás mohou vést již

převyšující

6 000

Američanů

Prameny britské provenience
za

čísla

zmínku

uvést

zde

násilně

značně nepřesná. 53 Poněkud

zmíněné

odvedených na královské

přesná čísla neuvádějí.

zprávu

zprávy, uvádí

komise

číslo
lodě.

Domnívám se, že stojí

massachuseUské

Sněmovny

Viz Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 24-30.
52 Zimmerman, J. F., Impressment oj American Seamen, New York 1925.
53 Viz například Steel, A., Anthony Merry and the Anglo-American Dispute about
Impressment, 1803-6. In: Cambridge Historical Journal, Vol. 9, No. 3. (1949), str. 331.
51
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reprezentantů
čísly.

z počátku roku 1813,54 která operuje s poněkud odlišnými

" ... podle poslední zprávy datované 15. ledna 1812 - seznam 1 557 osob,

Kongresem vzrostl

počet

číslo

na nyní známé

před

6 057 (6 257), ... neřeší tak základní

fakt, zda byly osoby americkými občany nebo ne." Tato zpráva byla uveřejněna až
půl

roku po vyhlášení války, takže
průběh

na samotný
Samozřejmě

ať

už byly její výsledky jakkoli korigující,

války ani na její vyhlášení

neměla

faktický vliv.

přesto

poskytuje

zajímavý pohled na danou problematiku. Tato zpráva kritizuje

předchozí

tu hraje roli také otázka korektnosti zprávy,

zahraničí

"oficiální" zprávy prezidenta Madisona a ministra
podle níž byly "tak nejasné a
K uváděnému
uvedeny

počtu přes

třikrát

Z korigovaného
stát ani

čas

Zároveň

některé

i vícekrát, zatímco

počtu

a místo

že se na

ně

nedá spolehnout. "56

6 000 došlo podle ní tím, že některé osoby v ní byly
úplně

byly

vymyšlené.

1 557 nemělo 1 216 lidí ve své kolonce uvedeno

uvěznění

popisuje, že v mnoha

dobrovolně

nepřesné,

Monroea,55

a zbylých 341 jen
případech

některou

z

těchto

město,

položek. 57

vstoupili muži do britských služeb

a dostávali regulérní plat.

Toto jen potvrzuje složitost celé problematiky impressmentu. Britové
neuznávali naturalizaci osob a z výše uvedených
neúplnost a pochybný
přihlížet.

původ

dokumentů)

nechtěli

Ovšem spíše než otázka touhy to byla otázka

důvodů

(nejasnost,

k jejich

dokladům

potřeby.

V této

době

se Britové nemohli na takovéto "malichernosti" ohlížet. Neprávem odvedené
osoby však

měly

právo zažádat o

přezkoumání

rozhodnutí u soudu

54 Report oj the committee oj the House oj Representatives oj Massachusetts, on the subject oj
impressed seamen: with the evidence and documents accompanying it, Boston 1813.
55 James Monroe (1758-1831) - vynikající americký diplomat, sloužil jako velvyslanec
ve Francii, kde pomohl dojednat koupi Louisiany, a později v letech 1803-1807 jako
velvyslanec ve Velké Británii. V Madisonově vládě působil jako ministr zahraničí a
Madisona vystřídal také ve funkci prezidenta USA. Tím se stal roku 1817 na dvě volební
období; jeho prezidentství je nejčastěji spojováno s tzv. Monroeovou doktrínou a érou
"dobré nálady".
56 Report oj the committee oj the House oj Representatives oj Massachusetts, on the subject oj
impressed seamen: with the evidence and documents accompanying it, c. d., str. 6.
57 !bid., str. 7.
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Admirality; ve

prospěch

korektnosti britských

mnohá odvolání byla vyslyšena a pokud

soudů

námořník ještě

je nutno uvést, že
žil, byl

propuštěn;

pokud ne, získala jeho rodina jistou peněžní náhradu. Úskalí při určování
počtu

osob postižených impressmentem jsem již uvedl; navíc lze

zdůraznit,

že

samotný impressment nebyl pro Royal Navy samospasitelný. Jak píše Adams,
Veličenstvo

pokud Jeho

ztratilo

ročně

mužů,

více než 2500

díky

impressmentu jich dokázalo vrátit zhruba 1 000,58 což nedokázalo nahradit
ztráty. Tento
míru

část

nepoměr

flotily

se

vyřešil

až na konci války s Francií, kdy byla díky

rozpuštěna.

5. AFÉRA CHESAPEAKE

Ačkoli

sehrál
ale

impressment zhoršoval americko-britské vztahy, nelze říci, že by

klíčovou

roli

přesto tvořila

při

vypuknutí války. Byla to sice

"jen" jeden díl z celé

pravděpodobností

skládačky.

nepříjemná

Sám o

sobě

k takto vyhrocenému konfliktu nevedl,

záležitost,

by s největší

třebaže

se ve

sledovaném období vyskytuje jeden incident, který znamenal výrazné
ochlazení vztahu obou zemí a spolu s dalšími ekonomickými záležitostmi,
víceméně časově

shodnými,

vytvořil

jakýsi

předěl,

významný krok

válce. Jednalo se o tzv. aféru Chesapeake, ke které došlo 22.
jaře

června

vstříc

1807. Na

toho roku kotvila britská flotila v zátoce Chesapeake u Norfolku ve

Virginii, kde

číhala

na francouzské fregaty zakotvené v Annapolis. Jak tomu
t

bylo v té

době

zvykem,

několik mužů

z britských lodí dezertovalo, podle

Adamse dokonce celá posádka šalupy Halifax. 59

Někteří

z nich se nechali

nalodit na americkou fregatu Chesapeake; zatímco se kapitáni

bezúspěšně

Viz Adams, H., History oj the United States oj America during the Administrations oj
Thomas Jefferson, c. d., str. 668.
59 Viz ibid., str. 929 ano Adamsův popis celé události je opravdu vyčerpávající,
zaznamenávající celou potyčku téměř hodinu po hodině.
58
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domáhali nápravy, vydal vrchní velitel v Halifaxu v Novém Skotsku
viceadmirál George Cranfield Berkeley rozkaz k zadržení fregaty a
námořníků.

k impressmentu uprchlých

připlul

S tímto rozkazem

kapitán Salisbury Pryce Humphreys na

fregatě

Leopard. I

potřeby

donutit Chesapeake k prohledání silou.

faktu mohou utvrzovat,

Humphreys

Určité

s Berkeleyem

přes

může

srozumitelnost rozkazu nebylo jasné, zda Humphreys

do zátoky
celkovou
v případě

indicie nás v tomto
jistě

podrobnosti

o rozkazu před odjezdem konzultoval.
Ráno 22.

června

1807 zvedla Chesapeake kotvy a vyrazila na širé

moře,

kde ji asi osm mil od pobřeží dostihl Leopard. Žádost o vydání uprchlých
mužů

už

byla zamítnuta, a tak Leopard zahájil na americkou fregatu palbu.

kvůli

neschopnosti amerického komodora Jamese Barrona6o nebo

nepřipravenosti

a

překvapení

vlajku. Na její

palubě zůstali tři

Uprchlíci byli

násilně

muži mrtví a

odvedeni (pouze

čtyři

několik

dalších bylo

zraněno.

muži) a v Halifaxu postaveni

soud; jeden z nich dokonce dostal trest smrti. Jak je

potyčka

oběma

o

důležitý

ačkoli

fregatami nebyla nikterak mohutná,

přesto

zřejmé,

se jednalo

precedens. Britská válečná loď poprvé zaútočila na loď americkou,

spolu

obě země

nadále udržovaly

doby impressment praktikovaly
válečnou loď

přátelské

především

vztahy. Britské

lodě

do té

na obchodních lodích, útok na

však znamenal útok na samotný americký stát.

Ihned po návratu Chesapeake do
rozšíření

kvůli

se Chesapeake nezmohla na odpor a stáhla

před válečný

mezi

Ať

přístavu

v Hampton Roads a po

zprávy o této události se po celých Spojených státech zvedla

obrovská vlna

bouřlivých

emocí. Ve

městech

se shlukovali lidé,

vykřikovali

60 James Barron (1769-1851) patřil v době nástupu na velitelský můstek Chesapeake
k nejzkušenějším americkým kapitánům. Přesto pro něj měla tato aféra neblahé následky. Ze
své prohry se zodpovídal před válečným soudem, jenž jej pro neschopnost suspendoval. Na
jeho obranu Adams dodává, že Leopard vytěžil maximum z momentu překvapení a
Barronova nepřipravená loď se stala jeho snadnou kořistí. Americká fregata prý potřebovala
na nabití děl a zapálení doutnáků zhruba půl hodiny, avšak celý útok trval jen něco málo
přes polovinu této doby. Ačkoli Barron později znovu vstoupil do námořnictva, ponížení
utrpěného roku 1807 se již nezbavil.
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válečná

hesla a noviny se dožadovaly odplaty za národní potupu a urážku.

Až dosud nebyly USA tak blízko válce s Británií; vláda jen s obtížemi
odolávala nátlaku

veřejnosti

a bránila se vyhlášení války.

sebevíce protibritsky založený, v tuto chvíli
a preferoval
pouze
rázná
loď

řešení

vypověděl
opatření

krize mírovými

především

prostředky.

" ... všechny ozbrojené britské
minimálně

odkládal

Ať

on

už byl Jefferson

uklidňoval

července

V prohlášení z 2.

lodě

národ

z amerických vod."61 Další
válečná

do doby, než se vrátí americká

Revenge s odpovědí britské vlády na požadovanou satisfakci. Monroe

vystoupil v

Londýně

propuštění

odvedených

s požadavkem náhrady za
námořníků

impressmentu. Britský ministr

zahraničí

a

způsobenou

absolutního

zrušení

škodu,
praktiky

Canning62 incident odsoudil,

přesto

však v žádném případě nemohl na zrušení impressmentu přistoupit. Činil tak
v souladu s vládní politikou i s veřejným
v

Kanadě.

míněním

ve Spojeném království i

V montrealských novinách Canadian Couranf63 "klidný pozorovatel

(calm observer)" v

článku

z 27.

července zdůrazňoval

námořníků

v královských službách, kde jsou

potřebnější

než na neutrálních amerických lodích. Také

zemi, že pokud by USA

přerušily

zvláště

v

důležitost

době

udržení

války daleko

ujišťoval mateřskou

zásobování britských lodí, mohly by je

kanadské provincie plně zastoupit.
Samotná záležitost náhrady za ztráty v
několik

aféře

Chesapeake se táhla

let, "otravovala" vzájemné vztahy až do roku 1811; do té doby se

však vzájemné neshody nabalily jedna na druhou, takže toto
nestačilo

k

ještě

řešení

již

zastavit proces vedoucí až k válce. Neochota britské vlády

ústupkům

v roce 1807 musela logicky

roztrpčit

zemi na druhé

straně

Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 104.
62 George Canning (1770-1827) - toryovský státník a politik, který na sklonku svého
života sloužil na postu ministerského předsedy Velké Británie. Ve vládě byl také v letech
1807-1809 a 1822-1827 ve funkci ministra zahraničí; proslavil se především útokem na Kodaň
roku 1807 a duelem s dalším vládním činitelem Castlereaghem.
63 Bowler, A. R., The War oj 1812. Canadian History through the Press Series, Toronto
1973, A Canadian View oj the Chesapeake-Leopard Affair, str. 29.
61
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Atlantiku, a tak ji donutit k zavedení ekonomických

opatření

v neprospěch

Velké Británie, k uvedení v platnost dlouho odkládaného zákona o zákazu
dovozu (Non-Importation Act) a ke schválení zákona o embargu.
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III. NA CESTĚ K VÁLCE - LÉTA 1807-1812

Když se americké kolonie po válce za nezávislost osamostatnily,
vymanily se tím z britského koloniálního systému. Tím se
na

mateřské

zemi zcela nezávislý;

před

vytvořil

nový trh,

Velkou Británií vyvstala otázka, jaké

s ním navázat obchodní vztahy. Spojené státy
všechny kolonie, zdroj levných surovin a

představovaly, ostatně

odbytiště

britských

výrobků.

jako
Nyní

se s nimi muselo jednat jako s nezávislou zemí, již nebyly "sluhou", nýbrž
partnerem. Britští politikové se rozhodovali, zda budou praktikovat
či

bývalým koloniím liberální politiku
vyloučí.

svých

Po

neúspěšném

zdrojů,

vůči

zda je ze svého obchodního systému

pokusu zásobovat západoindické kolonie pouze ze

bylo jasné, že bez interakce s USA se neobejdou. Díky této

nutnosti se Spojené státy staly hlavním obchodním partnerem britských
kolonií v této oblasti a jejich obchodní profit se utěšeně
Ve Spojeném království však

převládla

americkému obchodu, a tak jeho vláda
obchodníkům různé

vůči

rostoucímu

začala uplatňovat vůči

americkým

nevraživost

restrikce. V platnosti nadále

podporované vlivnými

loďařskými

rozrůstal.

zůstávaly

zákony o

zájmovými skupinami. "Místo prosperity

uvnitř

jednoho systému a dosažení zdravé podstaty

vztahů

se Spojené státy a Anglie staly po roce 1783 obchodními rivaly."64

britská omezení
důvodem

znepříjemňovala

přátelských hospodářských

život americkým

obchodníkům,

Ačkoli

pravým

jedné z příčin války roku 1812 byla válka s Francií, respektive její

obnovení roku 1803. Británie v tomto období upadala stále
hospodářské

státy se

plavbě

krize,

těšily

neboť

klidu a

válka ji

značně vyčerpávala.

prosperitě. Zprostředkovávaly

hlouběji

do

Oproti tomu Spojené

obchodní spojení nejen

s britskými koloniemi, ale i s jejich francouzskými oponenty. A

právě

zde se

ukázaly některé problémy plynoucí z odlišného výkladu námořního práva.
64

Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 18.
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1. ROZDÍLNÝ VÝKLAD NÁMOŘNÍHO PRÁVA

První rozdíl
lod'"

či

vězel

již v samotných termínech "neutrál," "neutrální

"práva neutrálních zemí". Základní kodifikace

Consolato del Mare 65 rozdílný výklad
nejširším výkladem

těchto termínů

připouštěla;

námořního

práva

USA operovaly s co

- náklad vezený na svobodných lodích je

svobodný což znamená, že i když patří některé z válčících stran, tento převoz
nečiní předmětem

jej již
výklad

nepřipouštěli,

konfiskace druhou stranou. Britové tak široký

v praxi zabavovali veškeré zboží pocházející ze

znepřátelené

země

obchodníkům

nelíbilo.

i z jejích kolonií. To se

absolutní kontrolu na

Během

mořích

"mezery" využily americké

války s Francií

samozřejmě

převzaly

americkým
lodě téměř

britské

a tím jí znemožnily kontakt s koloniemi. Této

lodě

a staly se hlavním dodavatelem v oblasti

Západní Indie. Zde se ovšem nalézal další rozpor s britským
právem, protože Britové od
z roku 1756. 66 V tomto

Američanů

pozůstatku

námořním

vyžadovali dodržování tzv. Pravidla

ze sedmileté války šlo pouze o posílení
~,,'''''--''.-'-

navigačního

systému; jednalo se o to, že obchod zakázaný v
-

zakázán i v

oe,

__

době

míru byl

~

době

války. To se

právě

týkalo amerického obchodu

s francouzskými koloniemi. Takové zboží mohlo být považováno za
kontraband a tedy i zabaveno. 67
Američané

se snažili takovým restrikcím vyhýbat. Jednou z možností

byla metoda tzv. reexportu
znamenalo dovoz
kde došlo k

či "přerušené

zahraničního

přeložení

zboží do

cesty (broken voyage)". V praxi to
některého

zboží a následnému odvezení

z amerických
například

přístavů,

do Británie.

65 II Consolato del Mare je nejstarší kodifikace námořního práva vycházející z římského
práva a z práva zvykového v oblasti Středozemního moře, kde vzniklo snad již v 11. století.
Po Benátčanech jej začali používat i další evropské státy, mezi nimi i Velká Británie.
66 V úplném znění toto pravidlo zakazovalo neutrálním lodím obchod v době války
s přístavy, jež jim byly zavřené v době míru. V Jayově smlouvě se USA zavázaly akceptovat
britský výklad práva neutrálů.
67 Hickey, D. R., The War of1812. A Forgotten Conflict, Urbana 1989, str. 12an.
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Naneštěstí

pro

Američany

William Scott68 v
nemůže

květnu

rozhodl britský soudce mezinárodního práva sir

roku 1805 v záležitosti lodi Essex, že tato metoda

obejít Pravidlo z roku 1756 a takto

konfiskovatelný.69 Výrok
jasně

o spojitosti plavby

apelačního

ukázal

"přeložený"

soudu

plně

protekcionářské

kontraband je stále

v souladu s výnosem
záměry

britské vlády.

Rozhodnutí následovala vlna zabavování amerických lodí, jež
rezonovala mezi britskými
největší

loďařskými

hrozbu Británii samotné a

a obchodními zájmy. Ty

hlavně

svým financím

právě

kladně

spatřovaly

v americkém

neutrálním obchodu. Londýnské sklady

překypovaly

převážně

z kolonií,

kontinentálního trhu a americké

obchodní

suverenitě

kvůli uzavřenosti

neprodejným zbožím,

v západoindickém prostoru. Naproti tomu zájmy

britských manufaktur spoléhající se

právě

na obchod s USA takové politice

oponovaly. Jejich kritiky se snažili využít whigové, ale koncese, vedoucí až
k odvolání nařízení vlády, se dočkali až těsně před válkou.
Britská rozjitřená společnost se jen hemžila

různými

pamflety a letáky;

mezi nimi vyšel i pamflet Jamese Stephena s příznačným názvem War in

Diguise; or, the Frauds of the Neutral Flags.7° Stephen, podle Adamse " ... hrdý
vášnivě přesvědčený

fanatik,

o pravdě, kterou hlásal",?1 právník sloužící

let v Západní Indii, zde vystoupil jako
americký

prospěch

nižším cenám

nesmiřitelný

několik

patriot odsuzující

z britské války. Spojené státy podle tohoto pamfletu díky

vytlačily

britské exportéry z Evropy,

N apoleonovi. Východiskem z této situace

měl

čímž

pomáhaly

být úplný zákaz amerického

William Scott, lord Stowell (1745-1836) - v letech 1798-1828 soudce Nejvyššího
soudu admirality, člen parlamentu, od roku 1821 baron Stowell.
69 Ještě roku 1799 v případu Immanuel a o rok později v případu Pally britské soudy
rozhodly právě naopak. Náklady obou lodí se staly předmětem konfiskace, ale musely být
vráceny, verdikty totiž zněly ve prospěch amerických obchodníků. Pally vezla cukr původně
ze španělských ostrovů, avšak tím, že byl přeložen v americkém přístavu, stal se cukrem
americkým, tedy nekonfiskovatelným. Viz Watson, J. S., The Reign oj George III. 1760-1815,
c. d., str. 473.
70 Stephen, J., War in Disguise; ar, the Frauds oj the Neutral Flags, London 1805.
71 Adams, H., History oj the United States oj America during the Administrations oj
Thomas Jefferson, c. d., str. 636.
68
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mínění

obchodu s Evropu. Nakolik bylo Stephenovo

v

Londýně rozšířené,

lze odvodit i z toho, že se Stephen v roce 1807 stal jedním z "duchovních
otců"

nařízení

neblahého vládního

z roku 1807. Horsman ve své knize píše,
představy Britů

že podobné názory vycházely z mylné

Američanech

o

a

jejich vztahu k nim.
Britové
před

viděli

sami sebe jako poslední záchranu svobodného

Napoleonem a domnívali se, že je i v zájmu Spojených
přímo

francouzské expanze. USA však Napoleonem

Američané pociťovali větší

států potlačení

ohroženy nebyly, navíc

po prodeji Louisiany byly vztahy k Francii mnohem
k Británii.

světa

přátelštější

než

hrozbu z Royal Navy " ... a více se

znepokojovali současným než budoucím zlem. "72 Stephen dále pochybuje, zda by
válčit, neboť

USA byly schopny s Brity
námořnictva

královského

toryovskými, a

následně

což se jasně ukázalo v

prospěchu

a

ztratily. Tato myšlenka se

by tím vzhledem k

silně

ze strany

ze vzájemného obchodu pouze

usídlila mezi britskými politiky,

vedla k hrubému

polovině

hrozbě

přecenění

americké

převážně

trpělivosti,

roku 1812, kdy Spojené státy válku opravdu

vyhlásily.
Vzájemné nepochopení je patrné z celé
stranami.
nadmíru

Američané
důležité

byla na prvním
ostatní

včetně

a

řady závěrů učiněných oběma

se domnívali, že pro Brity jsou vztahy mezi nimi

věnují

místě

jim stejnou pozornost jako oni. Pro Londýn však

otázka

dobrých

vítězství

vztahů

nad Napoleonem a tomu

s Američany. Válka s Francií se pro

záležitostí "života a smrti" a americkému
obchodních restrikcí

nevěnoval příliš

uvedl, v Británii panovalo silné
Američanů

z královského

rozladění

něj

vše

stala

z impressmentu a

velkou pozornost. Navíc, jak jsem již

přesvědčení

o americké slabosti a strachu

loďstva. Příznačný

Sheffield a, jenž prohlásil, že "pokud by

72

podřídil

nějaká

je

například

válka Ameriku poškodila, válka

Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 41.
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názor barona

s Anglií by byla mimořádně zničující. "73

2. WHIGOVSKÉ INTERLUDIUM
Příhodný

okamžik pro

roku 1806. V lednu totiž

vyřešení

zemřel

"amerických záležitostí" nastal

Pitt a král byl nucen

vlády lorda Grenvilla. Tento whigovský
přízvisko" vláda talentů",
názorů

předák

směs politiků nejrůznějších

(do vlády vstoupil mimo jiné i Addington). Místo ministra

revolučních

Pittův

myšlenek, amerických i francouzských.

mnoha

Američanů.

Američanů

právo

sestavením

zformoval vládu, jež získala

protože tvořila pestrou

obsadil Charles James Fox,74 dlouholetý

naděje

pověřit

Fox totiž v

době

na takový zásah proti

vážili. Sám Jefferson o

něm

oponent a stoupenec
Právě

k němu se upíraly

Koruně

a díky tomu si jej v USA

větší důvěru

Foxe než v kteréhokoli jiného muže v Anglii. .. .Pokud on bude ve
v tuto vládu bude pevná. "75 Také postoje ostatních

Naneštěstí

zahraničí

boje amerických kolonií hájil

prohlásil: "Vkládám

proamerické, vyhlídky na konsolidaci

právě

vztahů

členů

v osobnost pana
vládě,

má

důvěra

vlády byly spíše

tedy nebyly zanedbatelné.

pro Spojené státy, Fox jako hlavní představitel možných britských

koncesí

vůči

měsíců

života. Extravagantní

USA nastoupil do vlády

vyžádaly nesplatitelnou
Rozhořčení

způsob

příliš pozdě;

života a

zbývalo mu jen

tělesné vyčerpání

několik

si na

něm

daň.

z politiky Velké Británie vyvrcholilo v Kongresu

přijetím

zákona o zákazu dovozu v dubnu roku 1806.76 Tento zákon zakazoval dovoz

Ibid., str. 72.
74 Charles James Fox (1749-1806) - výborný řečník a politik, mluvčí Dolní sněmovny,
krátce působil ve vládě markýze Rockinghama jako ministr zahraničí v roce 1782, opět roku
1783 a naposled na též pozici v Grenvillově vládě roku 1806. Proslul kladnými postoji
k americké i francouzské revoluci a přípravou zákona na zrušení trhu s otroky.
75 Horsman, R., The Causes oj the War oJ1812, c. d., str. 83.
76 Zákon o zákazu dovozu (Non-Importation Act) byl po bouřlivé debatě schválen
Senátem 18. dubna 1806 a s platností od 15. listopadu 1806. Zakazoval dovoz takových
73
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některých
měl

komodit77 z Velké Británie a spíše než ohrozit britskou ekonomiku

mít výstražný charakter. Jeffersonova administrativa se rozhodla

pro nátlak na Británii ekonomickými
opatřeními.

prostředky raději

"V době, kdy Anglie po Trafalgaru

kompletně

než vojenskými

ovládala

moře,

se zdál

ekonomický nátlak jedinou možnou cestou k odmítnutí a ke změně britské politiky. "78
Je tedy jasné, že se Fox musel
odvetnému americkému
vláda rozhodla

věnovat kromě dění

opatření.

vyměnit

Pro

usnadnění

v

Evropě

i prvnímu

spolupráce s Američany se

velvyslance ve Washingtonu; Pittova stoupence

Anthonyho Merryho 79 nahradil pro americky smýšlející David Erskine. 8o
Merry nebyl v USA
přijetí

oblíbeným, což byl

Jeffersonem bylo chladné a Merry si

v neformálním

oblečení

společnou večeři
neboť

příliš

se to

lpěním

na

a v pantoflích.

s francouzským chargé

příčilo etiketě. 8l
etiketě,

charakterizoval jako

stěžoval,

že ho prezident přijal jen

Později

jej dokonce pozval na

ďaffaires,

celkové nálady americké

Augustus

málokterý Brit. Již jeho

což jej

silně pobouřilo,

Merryho pozice však nebyla ztížena pouze jeho

Britům příznivě nakloněny. Ostatně

nenadchl;

ostatně

Foster,

společnosti

době

nebyly

ani Washington samotný Merryho

vyslanecký

tajemník

"napůl město, napůl divočinu";

výrobků,

v té

jej

roku

1804

americké ženy jako

"obecně

které bylo možné vyrobit v USA nebo dovézt odjinud. Debata kolem jeho vzniku
se vedla převážně o charakter omezení, zda bude rozšířen na všechno zboží z Británie nebo
pouze na některé. Vláda se nakonec přiklonila k mírnější formě.
77 Jednalo se o výrobky britské provenience, o kůži, hedvábí, konopí, mosaz, drahé
příze, sklo, papír, stříbrné nádobí, pánské klobouky, módní zboží a pivo. Viz Horsman, R.,
The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 300.
78 Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 59.
79 Antony Merry (1756-1835) působil jako velvyslanec Velké Británie na Majorce roku
1783, v USA od roku 1803 do června roku 1806 a jako ministr ve Švédsku v letech 1808-1809.
80 David Montague Erskine, druhý baron Erskine (1776-1855) byl britský diplomat a
peer. Jako velvyslanec sloužil ve Spojených státech v letech 1806-1809 a později od roku 1824
v Německu.
81 Adams uvádí bohatý výčet Merryho důvodů ke stížnostem, mimo jiné i jeden
banket, kde Jefferson zásadně nerespektoval zasedací pořádek a Merry si byl nucen sednout
až za některého amerického politika. Viz Adams, H., History oj the United States oj America
during the Administrations oJ Thomas Jefferson, c. d., str. 550 ano
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všetečné,

slídivé,

sprosté a nejomezenější".82

Podobně

se

vyjadřoval

i o mužích,

včetně těch nejpřednějších.

Fox

zdůvodnil

příčiny můžeme

orientaci, v jeho

Merryho odvolání zdravotními problémy, ale pravé

hledat jinde.
nepříliš

Ať

velké

oblibě

u

tlučhubou),

(Madison jej dokonce nazval

zmíněné

už ve výše

v Burrově spiknutí, 83 nebo jednoduše v

předních

v jeho

potřebě

vřelejších

nesrovnalostí mezi

politiků

amerických

nešťastné

zainteresovanosti

zlepšení vzájemných

Erskine, ženatý s dcerou amerického generála,
k navázání

Merryho politické

měl

více

vztahů.

předpokladů

vazeb s Washingtonem. Ve svých snahách o urovnání

oběma zeměmi

šel dokonce nad rámec svého

pověření,

což jej po nástupu toryovské vlády roku 1809 stálo tento pOSt. 84
Nástup "vlády

talentů"

zájmových skupin, jež prosazovaly
státy, tedy omezení

či větší

větší

znamenal také
volnější

propustnost

aktivitu západoindických

obchodní styk se Spojenými

navigačního

systému. Jak jsem již

uvedl, západoindické ostrovy byly z velké míry zásobovány
neutrálními

loděmi, převážně

znamenalo

otevření

americkými. Povolení a

uvolnění

právě

obchodu by

amerického trhu pro koloniální výrobky, které

nenacházely v Británii odbyt, a také zlevnění dovážených výrobků, na něž by
se neuvalovaly další daně. Tyto snahy došly naplnění v
zákonů

podobě

- West India Indemnity Bill a American Intercourse Bill. 85

z nich však vyvolal ostrou debatu na

půdě

dvou návrhů
Právě

druhý

něj.

Nešlo

parlamentu i mimo

v žádném případě o nějaký revoluční zákon, pouze dovoloval během války a
šesti

měsíců

po ní import

některých

surovin a

výrobků

na neutrálních

Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 49.
83 Aaron Burr, první Jeffersonův viceprezident a senátor z New Yorku, známý
především svým šíleným plánem na odtržení Louisiany, kde chtěl vybudovat své impérium.
Od roku 1805 verboval dobrovolníky a navazoval kontakty s Británií právě přes Merryho.
Byl obviněn z velezrady, ale porotou uznán nevinným.
84 Viz Stagg, J. C. A., Mr. Madison's War. Politics, Diplomaty, and WarJare in the Early
American Republic, 1783-1830, Princeton 1983, s. 17.
85 West India Indemnity Bill byl přijat 22. dubna 1806 a American Intercourse Bill
21. července téhož roku většinou 85 ku 31 hlasům.
82
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lodích;86 legalizoval praktiky užívané v tomto prostoru již více než deset let.
Ostře

proti němu vystoupili hlavně toryové, podporovaní loďařskými zájmy;

ty neváhaly a zaslaly do

Všichni
navigačního

sněmovny několik
spatřovali

oponenti

systému v

době,

kdy

peticí proti zákonu.

obrovské

právě

na

nebezpečí

něm,

v

uvolnění

podle nich, závisela

\

bezpečnost země.

Na zákonech o

plavbě

stála celá "velikost" Británie;

jejic~

zrušením by Británie přenechala obchodní i námořní primát někomu jinému,
pravděpodobně

Spojeným

státům.

Spencer Perceva187 dodal: "Anglie

Jeden z

nemůže

všichni

představitelů

ukázat Spojeným

kolonie bez nich neobejdou - anglická politika
především

čelních

vůči

Spojeným

tvrdá. "88 Podobné názory zastávali i Canning

důležití představitelé

britskou politiku v
schváleny,

především

Tváří

v

tvář

následujících vlád, jež

předvečer

státům,

či

státům

musí být

Castlereagh,89 tedy

měly

zásadní vliv na

války roku 1812. Oba návrhy byly nakonec

takové opozici se Fox pokusil
vůči neutrálům

ještě

o jeden kompromis.

postižené soudním rozhodnutím

v záležitosti lodi Essex. V květnu roku 1806 vydal vládní
jako "Foxova blokáda". Toto
přístavů

že se britské

díky vládní většině v parlamentu.

Navrhl upravení politiky

kontinent do

toryů

nařízení uzavřelo přístup

od Labe po Brest,

a severní Francii. Do jiných

účinná

přístavů směly

nařízení,

známé

neutrálním lodím na

však byla pouze v Nizozemí

neutrální

lodě připlouvat

bez

86 Zákon obsahoval řadu omezení, například výrobky musely pocházet pouze ze
jejíž loď je do Západní Indie dovezla, dále třeba cukr nebo káva nesměly být
dováženy na žádné cizí lodi. Více viz Horsman, R., The Causes oj the War oJ1812, c. d., str. 69.
87 Spencer Perceval (1762-1812) byl britský ministr financí od roku 1807 a premiér
v letech 1809-1812. Proslul především vládním nařízením z roku 1807, jež omezilo neutrální
obchod. V květnu roku 1812 byl na něj spáchán atentát, kterému podlehl.
88 Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 76.
89 Robert Stewart, druhý markýz z Londonderry (1769-1822), všeobecně známý jako
vikomt Castlereagh, patří k nejznámějším britským ministrům zahraničí, zastupoval Británii
na vídeňském kongresu. Sehrál důležitou roli při přijetí zákona o Unii. V Pittově a
v Portlandově vládě působil na postu ministra války a kolonií až do roku 1809, kdy jeho
aféra s Canningem vládu položila. Roku 1812 se do vlády vrátil, tentokrát ve funkci ministra
zahraničí. Ke konci života trpěl duševními poruchami a paranoiou, která jej nakonec
dohnala k sebevraždě.

země,
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či španělských

omezení, dokonce i z francouzských

kolonií, pokud se ovšem

zastavily v USA. V podstatě se jednalo o navrácení obchodních zvyklostí
před

rozhodnutí o lodi Essex.

Ačkoli

situace podařilo v kompromisu

se Foxovi za nepříliš

vytěžit

maximum koncesí pro
stejně

Spojených státech tuto blokádu odmítali
Viděli

příznivé

politické

Američany,

ve

jako rozhodnutí o Essexu.

v ní jen další důkaz britské nadřazenosti a zlovůle.
Přesto

se za této situace

Američané

pokusili urovnat sporné body a

dosáhnout s Velkou Británií dohody. Za tímto
Ostrovy Williama Pinkneye,90 který

měl

účelem

poslal Jefferson na

spolu s velvyslancem Monroem

jednat se zástupci Grenvillovy vlády. Pinkney

přijel

do Londýna v

červnu

roku 1806; kvůli Foxově nemoci však museli Američané jednat s Hollandem91
a Aucklandem.92 Jejich touha dohodnout se s Jeffersonovými vyslanci se však
od té Foxovy
především tři
částí

roku.

příliš

nelišila.

Američtí zmocněnci

Především

nechtěl.

pověřeni

projednat

podstatné záležitost: impressment, neutrální práva a nahrazení

Jayovy smlouvy týkající se obchodu, jež

připravované

byli

zrušení impressmentu

měly

mělo

být závaznou

smlouvy; bez této podmínky Jefferson

Toto sine qua non jednatelům

silně

vypršet následujícího

raději

součástí

žádnou smlouvu

svazovalo ruce. Jakkoli byli britští

zástupci ochotni k ústupkům, na praktice impressementu závisela budoucnost
Británie, a proto jeho zrušení nebylo možné. 93 "Anglie si mohla dovolit

usmířit

se se Spojenými státy pouze potud, pokud jí to nebránilo v úsilí porazit

90 William Pinkney (1764-1822) - americký státník, diplomat a ministr spravedlnosti
v Madisonově kabinetu. V letech 1795-1800 byl zvolen starostou města Annapolis, od roku
1806, respektive 1808, sloužil jako zplnomocněný ministr USA ve Velké Británii a od roku
1811 v Rusku.
91 Henry Richard Vassal-Fox, třetí baron Holland z Hollandu a třetí baron Holland
z Foxley (1773-1840), synovec Charlese J. Foxe, v říjnu 1806 vstoupil do vlády ve funkci lorda
tajné pečeti, jeden z hlavních představitelů whigovské opozice.
92 William Eden, první baron Auckland (1745-1814), v letech 1806-1807 ministr
obchodu, založil Národní banku v Irsku.
93 Více o tomto problému viz: Steel, A., Impressment in the Monroe-Pinkney
Negotiation, 1806-1807. In: The American Historical Review, Vol. 57, No. 2, 1952, str. 352-369.
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N apoleona. {/94

V září
Jeho

utrpěla

předčasným

pozici. Zbylí

možnost dohody další ránu v

úmrtím ztratili

členové

Američané

podobě

Foxovy smrti.

zastánce ve vysoké politické

Grenvillova kabinetu tolik ochotni k ústupkům nebyli.
::~//

Snahy Monroea a Pinkneye na jedné straně a Hollanda a Auckynda na
druhé však nakonec vedly k pokračování jednání a v prosinci 1806
k podepsání tzv. Momoe-Pinkneyovy smlouvy. Impressment zrušen nebyl,
místo toho Britové
násilně

přidali

do smlouvy klauzuli, že budou dávat pozor, aby
občany.

neodvedli americké

To byl také hlavní

důvod, proč

byla

odsouzena k nezdaru. 95 Když dorazila do Washingtonu i s dlouhým
vysvětlujícím

dopisem,

Jefferson

impressmentu nebylo jediné, v
nepodařilo

selhali,
v

důsledku

čem

ji

odmítl

Nevyřešení

Monroe s Pinkneyem podle prezidenta

se jim ani dosáhnout

essexského rozhodnutí.

podepsat.

Britům

odškodnění

však nelze

upřít

lodě

zabavené

snahu k

některým

za

\.--:--~-,-

ústupkům,

převážně ~-oblasti neutrálních Eráv; opět povolili transport
~.--=--------------~.-.

surovin a
přístavy

výrobků

mezi

nepřátelskými

ně

pod podmínkou, že se za

politickém ovzduší nemohli

Američané

v

-~-"------'"-----

koloniemi a nezablokovanými
v USA zaplatí
Londýně

daně.

V daném

získat více. Navíc se

situace koncern roku 1806 ještě více přiostřila.

3. DŮSLEDKY KONTINENTÁLNÍHO SYSTÉMU
Důvodem

ke zhoršení

vztahů

se stalo Napoleonovo

vítězství

nad

Prusy u Jeny a následné zavedení tzv. kontinentálního systému96 berlínským

Horsman, R, The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 80.
95 Hickey, D. R, The War oj 1812, c. d., str. 16.
96 Tzv. kontinentální systém měl podle Napoleonových představ zničit Velkou
Británii hospodářsky, když se mu to nepovedlo vojensky. V podstatě s ní zakazoval jakýkoli
obchod a styk. Ovšem jeho platnost závisela na síle francouzské armády. Výsledky
kontinentálního systému vůči Británii se ukázaly rozporné, přesto toto hospodářské opatření
94
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dekretem z 21. listopadu 1806. 97 V jedenácti
jakýkoli styk s Velkou Británií

výslovně

zatýkáni, jejím lodím se zakazoval
nesměl

článcích

tohoto dekretu byl

zakázán. Její obyvatelé

přístup

do

přístavů

a ani dopis

být na Ostrovy odeslán. V souvislosti s tímto dekretem

Holland s Aucklandem ke
dekret odmítly

stejně

smlouvě ještě

měli
či

být

balík

připojili

nótu, v níž žádali, aby USA tento

jako Velká Británie. Jefferson ji však považoval za další

rozkaz, kterému se nehodlal
netýkal, pokud jejich

lodě

podřídit.

Berlínský dekret se Spojených

států

v Británii nebo v jejich koloniích nezastavovaly.

Jejich reakce tudíž nebyla tak potřebná. V té chvíli pro ně představovala větší
nebezpečí

Velká Británie než N apoleonova rozpínavost.

Británie ovšem na berlínský dekret reagovat musela. Dekret znamenal
další z Napoleonových

útoků,

vláda stála pod tlakem

a tak se nedal jednoduše odbýt. Whigovská

obchodníků

i opozice. Jakékoli

muselo dotknout neutrálních lodí. Britskou
se nakonec stalo vládní

nařízení

Jeho

lodě nesměly.

Veličenstva.

přístavů

na

Napoleonův

přístavů

do

dekret

těch přístavů,

Pokud neuposlechly, stávaly se zákonnou

Nařízení

se však

ze 7. ledna 1807. Zakazovalo vstup všem

neutrálním lodím plujících z nepřátelských
britské

odpovědí

opatření

kořistí

lodí

zakazovalo pouze obchod z nepřátelských

nepřátelských přístavů,

což sice pro

Američany

omezení, mohlo být ale mnohem

striktnější. 98

Whigové se snažili i

do

kam

znamenalo silné
přes

nemalé obtíže ne iritovat Spojené státy ještě více, než bylo nutné. Jejich snaha
se ovšem nesetkala s patřičným uznáním, dostali se do palby kritiky z obou
stran. "Whigové nebyli
nařízení,

Američany

kritizováni pouze pro tvrdost jejich vládního

museli snést také útoky toryovské opozice pro jeho slabost.// 99

whigů vůči

Umírněnost

USA nebyla ani tak způsobená jejich sympatiemi k bývalé kolonii

silně postihlo nejen ostrovy, ale i kontinent. K jeho úplnému zhroucení dochází až s pádem
Napoleona, ačkoli například Rusko z něj vystupuje již roku 1812.
97 Znění článků dekretu viz Caffrey, K., The Twilighť sLast Gleaming. Britain vs.
America 1812-1815, c. d., The Berlin Decree: November 21,1806, str. 295-296.
98 Hickey, D. R., The War oj1812, c. d., str. 18an.
99 Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 96.
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dávali jasně najevo sympatie k obchodním a
k

navigační~usystému.
přesto

ztížila,

přátelské

loďařským zájmům, stejně

Vyjednávání amerických

mluvčích
naděje

jim Madison zaslal další instrukce;

se tím

jako

podstatně

na sepsání nové

smlouvy stále žila.

Zatímco se Velká Británie otřásala změnami na politické scéně, USA se
po debaklu Monroe-Pinkneyovy smlouvy dostaly do slepé
o zákazu dovozu uvedený v platnost v listopadu a
v prosinci,

začal definitivně

podobě

aféry Chesapeake.

Zjitřená

utrpěl

opatřeních
poměry

a

pozastavený

toužebně očekávající

na Jihu, stále

lpící na ekonomických

jakékoli ústupky z britské strany se

nezhoršovaly. Konec roku 1807 však znamenal pro

zhoršení vzájemných

nechtěli

uklidňovala během

především

Jeffersonově administrativě

Zákon

vztah obou zemí další

situace se

podzimu jen pozvolna; hlasy ve Spojených státech,
volaly po válce. Jen díky

opět

platit 14. února 1807, protože Britové

ustoupit od svého práva impressmentu. V létě
ránu v

uličky.

vztahů. Přistoupením

obě

strany

Ruska po míru v Tylžil05 a

Dánska po bitvě o Kodaň 106 ke kontinentálnímu systému začala Británie

silně

pociťo~dky Napoleonova hospodářského útoku.
Odvetným

opatřením

se stalo listopadové

nařízení

vlády,l°7 kterým

v letech 1801-1804 ministr zahraničí, 1804-1806 a 1807-1809 ministr vnitra, 1809-1812 ministr
války a kolonií a od roku 1812 do roku 1827 premiér; stal se nejdéle sloužícím premiérem od
vzniku Spojeného království. Byl obratným politikem, podařilo se mu sjednotit liberální i
konzervativní křídlo toryů, měl přízeň prince regenta. Jeho premiérství je spojeno
s ukončením války s Francií, s vídeňským kongresem či s katolickou emancipací.
105 Tylžský mír uzavřel Napoleon s carem Alexandrem I. 7. července 1807 na řece
Němen a o dva dny později s Pruskem. Car přistoupil ke kontinentálnímu systému
výměnou za pomoc proti Turecku a souhlas k napadení Švédska. Prusko ztratilo velkou část
svého území, na kterém vzniklo Varšavské velkovévodství a de facto přestalo existovat jako
velmoc. Je zajímavé, že ačkoli byla ujednání tylžského míru tajná, Britové se o nich
dozvěděli.

Britové se obávali, že neutrální Dánsko uzavře pod nátlakem Francie Baltské
moře britským lodím. Proto se snažili přesvědčit dánského krále k vydání své flotily, aby
nemohla posloužit Napoleonovi proti Británii. Dánové takové ultimátum odmítli, a tak
následovalo od 16. srpna do 5. září bombardování Kodaně. 7. září Kodaň kapitulovala a
Britové zničili nebo zajali téměř celou dánskou flotilu.
107 Celé nařízení vlády viz The Napoleon Series. The Acts, Orders in Council, &c. of Great
Britain [on Tradel, 1793 -1812, in:
106
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několikanásobně

vláda

Nařízení

vlády

přijaté

blokádu evropského
nepřipluje
lodě

jediná

zesilovala kritizované lednové ustanovení

whigů.

11. listopadu roku 1807 znamenalo de facto britskou

pobřeží.

Vyplývalo z myšlenky, že pokud na kontinent

zahraniční loď,

budou evropské

přístavy

nuceny

přijmout

britské. Absolutní zákaz obchodu nebritských lodí s blokovanými

přístavy

neplatil doslova. Za
například

blokádou proplout,

že dovážené zboží nelze
ně daně,

zde za

dovezly do

určitých

pokud pluly

pořídit

směly

podmínek
přes

britské

přístavy

a dokázaly,

v Británii nebo jejích koloniích a zaplatily

nebo pokud zboží vyvážené z nepřátelských

přístavů

pod britskou správou.

na Spojené státy tak

přísné

lodě

neutrální

Ačkoli

se Britové snažili neuvalit

restrikce, dopad tohoto

nařízení

mělo nařízení

neutrální obchod byl drtivý. Podle Percevala

přístavů

na americký
řadě

v první

chránit britský obchod a produkty britských manufaktur. 108 Stephen a někteří
,~'"".-

... - ...... . . . .
'-

členové Portlandovy vlády se zaměřili především na boj proti N apoleonovi a

jelikož se domnívali, že
nepřímo

i

přímo

Američané

svým neutrálním obchodem Francii

pomáhají, upevnili

posílili vlastní obchod. "Amerika

navigační

neměla

systém a

protekcionářsky

obchodovat s Evropou jinak než

přes

Británii. "109
Ještě

než do Washingtonu dorazila zpráva o tomto

Napoleon vlastní
britské

nařízení

odpověď

podobě

vydal

tzv. milánského dekretu.1 1o Pokud

vlády znamenalo pro neutrály silné omezení obchodu, tento

dekret jejich veškerý obchod

"Každá

v

nařízení,

loď patřící

téměř

zlikvidoval. V prvním

kterémukoli státu, jež se

podřídí

článku

se praví:

anglické lodi a bude prohledána

nebo bude pokračovat do Anglie či zaplatí jakoukoli daň anglické vládě, je ipso facto

http://www.napoleon-series.org/research/government/british/decrees/c_britdecrees24.html,
poslední nahlédnutí 15. 4. 2008.
108 Viz Percevalův dopis mluvčímu parlamentu Charlesi Abbotovi z 1. prosince 1807.
In: Horsman, R, The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 120.
109 Horsman, R, The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 121.
110 Dekret vydal Napoleon 17. prosince 1807 ve svém královském paláci v Miláně,
odtud milánský dekret.
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prohlášena za denacionalizovanou, ztrácí ochranu poskytující její vlajka a stává se
anglickým majetkem."111 Hned další

článek vysvětluje,

co se takovým lodím

stane: " ... pokud taková loď vpluje do našeho nebo spojeneckého přístavu nebo pokud
či korzárů

padne do rukou našich bitevních lodí
legitimní

kořist."112

zodpovědný,

řádnou

bude považována za

a

Aby nedošlo k omylu, kdo je za takové jednání

napsal Napoleon, že "tato

odvetou za barbarský systém

přijatý

jsou pouze spravedlivou
lodě

se tak

blokádě nesměly

vplout

anglickou vládou."113 Neutrální

dostaly "mezi dva mlýnské kameny".

Kvůli

bez jejich souhlasu do kontinentálních
mohly být zabaveny Francouzi.

opatření

britské

přístavů

Ačkoli měl

a s jejich souhlasem tam

kontinentální sytém a jeho

následná blokáda hospodářsky postihnout obě válčící strany, následky těchto
opatření tvrdě

zasáhla i neutrální země, v první řadě Spojené státy.

4. EKONOMICKÁ OPATŘENÍ USA
Se

zavedením

impressmentu

dočasně

vládního

nařízení

se

znovu

suspendovaná po chesapeacké

aféře.

oživila

praktika

Také nové restrikce

neutrálnímu obchodu ze strany Británie i Francie pocítily USA velice brzy.
obraně

Jefferson tedy sáhl k vyzkoušené
prostředkem,

v

podobě

embarga. Tímto

tolik vychvalovaným před válkou za nezávislost,

vtažení Spojených států do války,

ať

už na jedné či na druhé

chtěl

straně.

zabránit

Podle něj

se "evropská" omezení zdála tak významná a silná, že mohla kdykoli
vyvolat

válečný

konflikt, a proto bylo lepší omezit tuto možnost na

minimum. Embargo však nebylo obráceno proti americkým

nepřátelům,

ale

111 The Napoleon Series. Documents upon the Continental System. E. The Milan Decree,
December 17, 1807, in:
http://www.napoleon-series.org/research/government/diplomatic/c_continental.html,
poslední nahlédnutí 15.4.2008.
112 Ibid.
113 Ibid.
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proti vlastním lodím a vlastnímu obchodu. Vycházelo z jednoduché premisy
- kde není

příležitost

ke konfliktu, není ani konflikt. Embargo, zavedené

zákonem,114 zakázalo americkým lodím odplouvat do
zahraničníIIl._}odím. připluvším

do amerických

americký obchod. Tedy veškerý obchod se

,,Jefferson a muži kolem
přivede

něj často vyjadřovali

zahraničních přístavů;

přístavů

zakazovalo nalodit

zahraničím

tím

měl

ustat.

názor, že síla ekonomických prostředků

Anglii k rozumu."115 Nakolik byl tento jejich názor pouhou utopií, lze

vysledovat z britského veřejného

mínění,

i z proklamací samotných vládních

z pamfletů Stephena a dalších osob

činitelů.

V Británii panovalo

přesvědčení

o škodlivosti neutrálního obchodu na britské

hospodářství

riskovali válku s USA, než by se vzdali svých

válečných opatření primárně

zaměřených

embargu se americké

utvrdily správnost britské politiky.
k ústupkům ekonomickými

lodě

stáhly z moří a

Jeffersonův záměr

prostředky,

právě

na americký obchod, jejž

z následujících
zatímco o rok

čísel:

později

klesl na 22

milionů. 116

právě

městech

jako

tím jen

přinutit

Británii

ale embargo

mělo

tragický

uchránit. Tento dopad je patrný

roku 1807 činil americký export asi 108

obchodnických

paradoxní, že

píď",

mělo

embargu zvedla vlna odporu a kritiky,
tradičních

byl

vlastně

v případě embarga se však zcela

zmýlil. Nejenže Britové neustoupili "ani o

v

raději

proti Napoleonovi.

Kvůli

dopad

a Britové

Již od

počátku

nejhlasitější

například

milionů dolarů,

platnosti se proti

byla v Nové Anglii a

v Bostonu. Je

obchodní kruhy, které nejvíce

trpěly

poněkud

britskými a

francouzskými restrikcemi, nejvíce odsuzovaly embargo a jiná americká
"ochranářská"

opatření.

Obchod byl

výnosnější právě

omezení obchodu, proto tyto kruhy navzdory

překážkám

v

době

války a

profitovaly. Riziko

Zákon o embargu (Embargo Act) byl přijat Kongresem 22. prosince 1807.
S okamžitou platností zakazoval americkým lodím opouštět americké vody. V následujících
několika měsících byl doplněn několika dodatky, v dubnu Kongres pověřil prezidenta
odvolat embargo, jakmile bude považovat zemi za dostatečně bezpečnou.
115 Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 111.
116 Viz Hickey, D. R., The War oj 1812. A Forgotten Conflict, Urbana 1989, str. 21.
114
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zabavení lodi i nákladu bylo vysoké,
tato rizika podstoupit. O zvýšení

přesto

je vidina vyššího zisku nutila

nebezpečí

pro americké

lodě

se postaral

sám Napoleon, když vydal tzv. bayonnský dekret.1 17
Zatímco americké

lodě, nedostatečně

odvážné podstoupit plavbu do
míře

Evropy, hnily v docích, na severu se v nebývalé
Kanadsko-americké hranice byly dlouhé a
c:::~amplain

jako jezero

nechráněné

přeložit

a mnohé vodní cesty

se zdály pro takové pašování jako

Neoblíbené embargo si vysloužilo výstižnou
pozpátku, což lze

rozbujelo pašování.

jako: Ober

mě.

přezdívku:

stvořené.

O grab me, embargo

V Nové Anglii se vlna kritiky

vůči

embargu projevila v posílení federalistické strany, která od prohry ve
volbách

před

sedmi lety pouze

II

paběrkovala".

Embargem byly ovšem

postiženy nejen obchodní kruhy, dopad zákazu exportu dopadl velice
na jižanské
právě

zemědělce.

~-_.

......

kvůli

i

Ti do velké míry záviseli na vývozu bavlny a obilí

do Británie. Menší

manufaktur;
------_
_---._.

tvrdě

přínos

zamezení

musel zásobovat z vlastních

embarga lze

přísunu

zdrojů,

a

spatřit

britských
právě

v rozvoji amerických

výrobků

se americký trh

proto vznikly ve

středních

a

severních státech mnohé nové manufaktury, například textilní.
------~-,.

Ani ve Velké Británii nevítali všichni zavedení
nařízení

s nadšením. Stále tu existovala

přívrženců, kteří

početná

přísného

skupina Foxových

se snažili udržovat se Spojenými státy

jedním z nich byl již výše

zmíněný

Erskine.

Přestože

přátelské

proti Napoleonovi.
bezpečnost

potřebu

zavedení všech možných obranných

Uvědomovali

vztahy,

tito proamericky

smýšlející lidé jen s nevolí pozorovali zhoršování vzájemných
chápali také nutnou

vládního

vztahů,

opatření

si, že samotná praktika impressmentu je pro

Británie nezbytná. V tom byli s vládnoucími toryi zajedno.

117 Bayonnský dekret vydal francouzský císař 17. dubna 1808 jako odpověď na zákon
o embargu. Podle tohoto dekretu měly být všechny americké lodě ve francouzských
přístavech okamžitě zabaveny stejně jako všechny, které připlují. Tento záměr zdůvodnil
vskutku logicky: poněvadž americké lodě nesměly opustit vody Spojených států, všechny
lodě plující pod vlajkou USA jsou britské lodě v přestrojení, a tedy legitimní kořisti. Podle
některých zdrojů američtí obchodníci utrpěli ztráty ve výši přes 10 milionů dolarů.
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V otázce obchodních restrikcí
manufakturních
Důvodem

kruhů,

vůči

které

bylo omezení jejich

z USA a z odbytu jejich
Spojenými státy totiž

USA se však

vládnímu
zisků,

jež

výrobků právě

tvořil

až jednu

jasně

nařízení

čerpaly

postavili na stranu
hlasitě

oponovaly.

z přísunu levné bavlny

na amerických trzích. Obchod se

třetinu

obratu

těchto

své úsilí o nápravu spojily s Foxovci, s opozičními whigy.

manufaktur. Ty
Přes četné

petice

ale suspenze vládního nařízení nedosáhly.
Bylo tomu tak i díky

skutečnosti,

že se koncem roku 1807 otevřel pro

britské obchodníky další trh, a to v jihoamerických portugalských koloniích.
Portugalský král se totiž odmítl

začlenit

do kontinentálního systému, a tak

po uzavření smlouvy ve Fontainebleau 118 mezi Španělskem a Francií vtrhla
Napoleonova vojska v listopadu do Portugalska. Tamní královský
pomoci britského Royal Navy uprchl do

Brazílie.~~~_.!ento

---Britové zadarmo získali portugalskou flotilu,

otevřel

akt,

dvůr

díky

při němž

brazilský trh britským

---

obchodníkům.

Počátkem

následujícího roku

zaútočil

Napoleon i na

Španělsko. 12O Po velkém povstání v polovině roku se na Pyrenejském
poloostrově

vylodili i Britové pod vedením Artura Wellesleyho121 a

začali

Tajná smlouva z Fontainebleau uzavřená mezi Napoleonem a španělským králem
Karlem IV. 27. října 1807 rozdělovala portugalské království na několik částí a mezi obě
zúčastněné strany.
119 Slavný útěk královské rodiny do exilu v Brazílii se uskutečnil 29. listopadu 1807.
Královna Marie L a princ regent Jan, pozdější Jan VL, pak vládli z Rio de Janeira.
120 V únoru 1809 Napoleon nespokojený se španělským spojencem na něj zaútočil a
se svou armádou, deponovanou ve Španělsku kvůli portugalskému tažení, obsadil
významná města. V květnu pak sesadil z trůnu Ferdinanda a místo něj dosadil svého bratra
Josepha. Následně vypuklo ve Španělsku lidové povstání proti Francouzům, které je
nakonec s pomocí Britů porazilo.
121 Arthur Wellesley, první vévoda z Wellingtonu, (1769-1852) významný britský
voják a politik, hrdina Války na poloostrově, polní maršál a velitel vítězné armády nad
Francouzi od Salamancy, Vittorie či Waterloo. Za své vojenské úspěchy získal několik
státních vyznamenání a byl povýšen až do vévodského stavu. Roku 1827 se stal vrchním
velitelem britské armády, v letech 1828-1830 a krátce roku 1834 zastával úřad britského
premiéra. Jako premiér proslul především přijetím zákona o podpoře katolíků v roce 1829
(Catholic Relief Act). Poté působil jako ministr zahraničí, ministr bez portfeje a vůdce
118

sněmovny lordů.
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vést po boku Portugalců a Španělů válku proti Francii. 122 Díky tomu se
Britům kromě
těchto

otevřely

portugalských kolonií

i kolonie

španělské.

Získáním

nových trhů se dopad kontinentálního systému i amerického embarga

na Velkou Británii znatelně snížil, což

samozřejmě

utišovalo kritiku vládních

nařízenÍ.

o

přístupu

odvolání vládního

cítím, že

nedělat

nejbezpečnější

ekonomická
si z nich

obě

a

britské vlády k americkému embargu a k požadavku
nařízení svědčí

nic v tento

přepjatý čas,

nejodvážnější

opatření

i myšlenky George Canninga: "Nadevše

-

absolutně

nic, je ta

nejrozumnější,

Paříže

se americká

politika. "123 Londýna i

nedotkla tak výrazně, jak Jefferson

evropské mocnosti

nedělaly "těžkou

straně

bezostyšným humorem na jedné

předpokládal,

a tak

hlavu". "S Napoleonovým

a Canningovým kousavým sarkasmem na

druhé se mladé Spojené státy mohly v roce 1808 vskutku cítit jako beránek mezi
vlky."124 Embargo bylo od

počátku

odsouzeno k nezdaru, ne snad

kvůli

nereálnosti myšlenky jako takové, ale za daných okolností bylo opravdu
pošetilé se domnívat, že by mohlo
vážně

obě země,

proti kterým bylo

namířeno,

ohrozit. Jefferson nakonec ustoupil tlaku a embargo zrušil, avšak až

těsně před

koncem svého prezidentského úřadu v březnu 1809.

Na začátku roku 1808, v

době,

kdy do Spojených států dorazila zpráva

o posílení kontinentálního systému milánským dekretem,

přijel

do

Washingtonu zvláštní britský emisar George Henry Rose. 12s Podle
Canningových instrukcí

Chesapeake. Rose

měl

měl

za úkol dojednat urovnání v záležitosti lodi

zúžený manévrovací prostor, v

podstatě Američanům

122 Tzv. válka na poloostrově začala britskou angažovaností v Portugalsku roku 1808.
Britské síly pod vedením sira Johna Moora a vévody Wellingtona se pevně usadily
v Portugalsku, odkud je Francouzi nevytlačili. Sice se Britové museli roku 1809 stáhnout ze
Španělska, ale po Napoleonově tažení do Ruska spolu se Španěly vytlačili Francouze
z Pyrenejského poloostrova. Válka na poloostrově byla pro Brity první úspěšnou invazí na
evropský kontinent během napoleonských válek.
123 Horsman, K, The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 138.
124 Ibid., str. 142.
125 Sir George Henry Rose (1771-1855), člen parlamentu a parlamentní úředník,
občasný zplnomocněný velvyslanec v Mnichově, v Berlíně a ve Washingtonu.
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nadiktoval podmínky, za kterých byli Britové ochotni nabídnout reparace.
neměla

O problému impressmentu

být

vůbec řeč. Američané měli

Jeffersonovo prohlášení, jež vykazovalo britské
měli

lodě

z amerických vod. Dále

odsoudit Barronovo chování, kdy bránil dezertéry. Pak by Britové

odsoudili útok na Chesapeake a poskytli slíbené
podmínky však byly pro americkou stranu
že Rose

neměl pověření

zbytečná

směřoval

Podle
křižovatku",

a

odškodnění.

nepřijatelné.

k širšímu manévrování, což

neplánoval, byla tato mise
zase

odvolat

beznadějná.

Takové

Vzhledem k tomu,

ostatně

Koncem

Canning ani

března

již Rose

na Ostrovy.
zatlačila

Jeffersona

odkud mohly

k válce. Jiná cesta za
neexistovala. A v

Velká

směřovat buď

předpokladu,

době,

Británie

Spojené

k ekonomickým

státy

"na

opatřením,

nebo

že Spojené království neustoupí,
opatření,

kdy se tak mocné

jakým embargo

bezesporu bylo, ukazovalo jako kardinální chyba, stál prezident
závažným rozhodnutím. Unavený Jefferson však

nesměroval

před

svou zemi do

války, ale snažil se jí celou vahou své osobnosti vyvarovat. Nesmíme ovšem
pominout fakt, že se Spojené státy na počátku roku 1809, tedy v
embarga, nacházely ve zcela jiných
Tehdy republiku po
válečného

aféře

poměrech

než v

době

polovině

roku 1807.

Chesapeake zachvátila vlna vlasteneckého

odhodlání. Pokud

chtěl

cítění

a

prezident vést válku proti Velké Británii,

mohl ji snadno rozpoutat v období po této
prezidentského období. USA se

zrušení

počátkem

aféře,

ne však na sklonku svého

roku 1809

pesimismu, pramenících z hospodářské krize

utápěly

způsobené

v deziluzi a

embargem a

z neschopnosti donutit evropské velmoci ke zrušení restrikcí.
Odvolání embarga se tedy jevilo jako logický krok, za kterým však
mělo

následovat vyhlášení války. Spojené státy nicméně na válku připravené

nebyly a navíc nebylo jisté, komu válku vyhlásit, zda jen Velké Británii, nebo
Francii, nebo
mu situace

oběma

zemím najednou. Jefferson se navzdory možnostem, jež

připravila,

rozhodl zvolit

třetí
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cestu - další ekonomické

opatření.

Dne 1.

března

Kongres schválil nový zákon o neudržování

zákon o embargu nahrazoval. Od této chvíle
obchodovat s kteroukoli zemí na
kolonií.

Stejně

styků,126

směli američtí

světě kromě

obchodníci

Británie, Francie a jejich
přístup

tak se britským a francouzským lodím zakazoval

amerických výsostných vod. Podle tohoto zákona byl prezident
suspendovat přerušení

styků

s tou zemí, která odvolá nebo

změní

tak, aby neporušovaly neutrální obchod USA. Tato klauzule
prezidentovi odvolat embargo
Maconova návrhu zákona
stejně

na

platný a

cestě

účinný

číslo

vůči

Británii

či

který

Francii

tvořila

2. 127 Zákon o neudržování

do

oprávněn

své edikty

umožňující

hlavní osu

styků

se ukázal

jako zákon o embargu; stal se pouze dalším

stupněm

k válce nebo spíše jejím oddálením. Po roce platnosti byl v

květnu

1810 odvolán.

Situace Spojených
neutěšená

předcházejících

jako v

spíše Canning,

států

neúspěšným

amerických

zůstala

letech. "Olej do

po roce 1809

ohně" ještě přilil

pokusem dosáhnout

přátelské

stejně

Erskine,

či

dohody. David

Erskine byl pro americký prowhigovský diplomat dosazený do Washingtonu
Foxem. Je tedy pochopitelné, že toryovská vláda v
tolik pochopení.

Během

Londýně

pro

něj neměla

roku 1808 "bombardoval" Erskine Canninga dopisy,
Poměry

ve kterých "strašil" britskou vládu americkým vyhlášením války.
Spojených státech válce
Madisona

či

jiného

příliš nenasvědčovaly, přesto

čelního

je zřejmé, že

ve

při debatě

amerického politika s Erskinem slovo válka

padlo. Velvyslanec se nejspíše domníval, že pokud Canningovi vylíčí hrozbu
války jako

bezprostřední,

dosažení dohody

reálnější.

bude

ochotnější

k ústupkům a tím pádem bude

V lednu zaslal Canning Erskinovi nové instrukce,

ze kterých vyplývalo, že Británie žádný kompromis

požadavky

z tohoto zákona viz Caffrey, K., The Twilighť sLast Gleaming. Britain vs.
America 1812-1815. The Non-Intercourse Act oj March 1, 1809, c. d., str. 300 -301.
127 Maconův návrh zákona číslo 2 schválil Kongres 1. května 1810. Stal se poslední
výhružkou Velké Británii a Francii, aby odvolaly své restrikce. Úryvek zákona viz ibid., str.
302.
126

Výňatek

nepotřebuje;
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za zrušení vládních nařízení byly vysoké. Canning za ně požadoval okamžité
zrušení všech omezení
vůči Francouzům.

vůči

britskému obchodu, ale trval na jich zachování

Dále vymáhal dodržování pravidla roku 1756 a vynucoval

si zabavení amerických lodt které neuposlechnou blokády francouzských
přístavů.

Spojené státy se de facto

měly

stát britským spojencem, ovšem pod

jejich diktátem.
uvědomovat

Erskine si

že mu Canning "svázal ruce", a proto se

rozhodl zachovat pouze "... ducha instrukcí ministra
ministrem
pěst".

zahraničí

V konečné

britských vládních

Robertem Smithem129

začal

zahraničí."128

Erskine jednat "na vlastní

dohodě

se oba shodli na tom, že v

nařízení

by

s Francií. Tento zákon by

začal

zároveň

S novým

případě

platit americký zákon o

odvolání

přerušení styků

potvrdil pravidlo roku 1756, takže žádný

oficiální souhlas s tímto pravidlem by nebyl nutný. Pokud by americké
překročily

americkou legislativu, nemohly by mít u své vlády zastání.

Erskinova dohoda se stala
životně

lodě

"přáním

otce myšlenky"; "Pokud se by se Canning
přijmout

zajímal o získání kompromisního urovnání s Amerikou, mohl

Erskinovu dohodu."130 Canning ovšem nemínil ze svého stanoviska ustoupit.
Jedním z

důvodů

jeho jednání byl i americký

který ukazoval správný
neexistovala
tomuto

směr

potřeba přátelské

nedorozumění

neúspěch ohledně

embarga,

jeho politiky. Naopak v Británii v té

době

dohody s USA, což Erskine nepochopil.

Kvůli

se jeho dohoda stala jen dalším

neúspěchem

v americko-britských vztazích. Na krach dohody nejvíce doplatily Spojené
státy.
V dubnu

1809 britská vláda poprvé

Horsman, R., The Causes oj the War oJ 1812, c. d.,
Robert Smith (1757-1842), v letech 1801-1809
1809-1811 jako ministr zahraničí. V této funkci stál často v
jej nakonec kvůli mnohým nedostatkům odvolal.
130 Horsman, R., The Causes oj the War oJ1812, c. d.,
128
129
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výrazně

změnila

vládní

str. 146.
sloužil jako ministr námořnictva,
opozici prezidenta Madisona, jenž
str. 146.

nařízení. 131

Jeho inovaci

podmínky války na
blokády

nezpůsobila

kontinentě.

nepřátelských přístavů;

Toto

americká hrozba,

nařízení

v

podstatě

ale

příznivé

zmenšilo oblast

nyní se zákaz vztahoval "jen" na oblast od

Emže po Pesaro a Orbitello v Itálii. Jakýkoli styk neutrálních lodí s přístavy
uvnitř

této oblasti byl

vyloučen,

byla také zrušena podmínka zastávky

v Británii a placení britských daní. Dále nesměli

američtí

obchodníci převážet

zboží z francouzských západoindických kolonií. Canning

předpokládal,

že

I F:'/

Spojené státy budou nové

n~řízení

pravdou. Ve Washingtonu

z~ráva o dubnovém vládním nařízení vzbudila

považovat za ústupek, opak byl však

stejnou nevoli, jako zpráva o tom předchozím, možná snad ještě

větší.

Navíc

pro USA znamenalo výrazný signál, že Erskinovu smlouvu britská vláda
odmítla. Poslední pochyby o Canningových

záměrech

rozplynulo odvolání

Erskina. Tento ve Spojených státech populární diplomat doplatil na
přehnanou

iniciativu. Na jeho místo byl dosazen Francis James Jackson. 132

Jacksona
doručil

do

předcházela

Kodaně

velmi špatná

ultimátum a

následně

pověst;

byl to

právě

umožnil její bombardování.133 Jeho

jmenování do USA, kde jej považovali za zrádce, nebylo zrovna
Jeden muž z Kentucky o

by ho

měl

kopat od

města

něm

on, kdo

prohlásil: "K

čertu

šťastné.

s panem Jacksonem, prezident

k městu, až by ho vykopal ze

země.

K čertu s ním!"134

Takové antipatie si britský diplomat nevysloužil jen za dánskou misi, ale
také za vlastní vystupování. K jeho

oblibě nepřidalo

ani to, že podporoval

federalisty v Nové Anglii. Na Jacksonovu obranu je nutné dodat, že do
Washingtonu

přijel

vybaven takovými Canningovými instrukcemi, které

131 The Napoleon Series. Documents upon the Continental System. F. British Order in
Council, Apríl 26, 1809,
in: http://www.napoleon-series.org/research/government/diplomatic/c_continental.html,
poslední nahlédnutí 21.4.2008.
132 Francis James Jackson (1770-1814), britský ambasador v Prusku v letech 18021806, vedoucí dánské mise v létě roku 1807, velvyslanec v USA v letech 1809-1810.
133 Podrobněji viz Ryan, A. N., The Causes of the British Attack upon Copenhagen in
1807. In: The English Historical Review, Vol. 68, No. 266, 1953, str. 37-55.
134 Horsman, R., The Causes oj the War oj1812, c. d., str. 155.

49

či

nedávaly nejmenší možnost dohody

nápravy poškozené britské

v USA. Canning totiž z neúspěchu Erskinovy dohody vinil
americkou vládu, jež ji přijala navzdory britským

požadavkům.

pověsti

především

Madisonova

administrativa nakonec odmítla s Jacksonem jednat úplně a ten byl v dubnu
následujícího roku odvolán.

5. POLITICKÁ SITUACE VE VELKÉ BRITÁNII A V USA
V LETECH 1809-1812

Britská vláda stála roku 1809 pod velkým tlakem; válka s Francií stále
prohlubovala

hospodářskou

Intervence na Pyrenejském

krizi, vojenské

poloostrově

úspěchy

navíc nebyly valné.

dostala v lednu "hlubokou ránu",

když v bitvě u La Coru:fí.i padl velitel britských vojsk sir John MooreP5 Na
jeho místo nastoupil vévoda Wellington. Další
ale bylo nejisté,
členy

především kvůli

kabinetu se

katastrofálním
kampaně

vyostřily

vylodění

působení Britů

v Portugalsku

tlaku francouzských armád. Neshody mezi

po nepovedené kampani v Nizozemí, po

na bažinatý ostrov Walcheren,136

Právě

kritika této

vedla ke sporu mezi Canningem a Castlereaghem, který

vzájemným duelem. 137 Tato kauza vedla
celé vlády. Premiérský post

převzal

následně

skončil

k rezignaci Portlanda a

Spencer Perceval a snažil se sestavit

135 Sir John Moore (1761-1809) - generál britské armády, sloužil ve Středomoří a
v Irsku, od roku 1808 velel britským vojskům na Pyrenejském poloostrově v hodnosti
generálporučíka. V bitvě u La Corufii 16. ledna 1809 byl smrtelně zraněn dělovou koulí do
hrudi a na místě zemřel.
136 Britská expedice na ostrov Walcheren v ústí Šeldy 30. července 1809 skončila pro
armádu Jeho Veličenstva naprostou katastrofou. Podařilo se jí sice bažinatý ostrov dobýt, ale
kvůli malárii a horečce ztratila přes 4 000 mužů. Invaze původně plánovaná na pomoc
Rakušanům tak skončila v prosinci stažením posledních jednotek.
137 Canning se snažil Castlereagha odstranit z vlády a když Castlereagh jeho snažení
objevil, vyzval jej na souboj. Canning nikdy předtím nestřílel z pistole, a tak minul,
Castlereagh naproti tomu zranil Canninga do stehna. Jejich duel vyvolal velké pohoršení ve
společnosti, oba byli donuceni rezignovat a po nich odstoupil i Portland.
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předáci

vládu širší koalice; whigovští

Grey138 am Grenville však místo ve

vládě nepřijali.

Percevalova vláda se opírala jen o úzkou podporu
se jí

podařilo

posty

na zjitřené politické

ministrů zahraničí

a války a kolonií obsadili Bathurst a Liverpool.
nízké

v parlamentu a také díky personálnímu zastoupení se dalo

čekat

pokračování

několika měsících

v nastoupeném

nahradil Richard WellesleyJ39

směru

posledních let.

"tvrdosti"

vůči

nechtěného

Jacksona. Perceval se musel

hlavně

důležité

roky. Další

Kvůli

Bathursta po
podpoře

scéně přežít téměř tři

části toryů, přesto

USA

pokračovala

beze

změn,

během

Stejně

snad

tak politika

kromě

odvolání

svého premiérství

zaměřit

na válku s Francií; Britové se s těžkými ztrátami stáhli z Nizozemí,

v Portugalsku se naproti tomu dokázali udržet a díky houževnatosti
Wellingtona obrátit tažení v následujících letech ve
se

značně

Jiří

zhoršila duševní choroba krále

princ z Walesu,

pozdější Jiří

Perceval

a tak se vlády ujal jeho syn

vypořádat

ll.

května

1812 jej

ludditů,141

které

vyšetřování.

Sám

s hnutím

za což si premiér "zasloužil" parlamentní

skončil nešťastně:

Roku 1810

IV., jako princ regenU 40 Hned následující rok

se Percevalova administrativa musela
tvrdě potlačila,

Jiřího,

svůj prospěch.

zastřelil duševně

nevyrovnaný

138 Charles Grey, druhý hrabě Grey, vikomt z Howicku (1764-1845), whigovský
politik, ve vládě talentů zastával post lorda admirality, po Foxově smrti se stal ministrem
zahraničí a předákem Whigů. V letech 1830-1834 byl premiérem a jeho vláda se zasloužila o
reformu dolní sněmovny či zrušení otroctví.
139 Richard Colley Wellesley, první markýz z Wellesley (1760-1842), bratr vévody
Wellingtona, v první Pittově vládě zastával úřad lorda pokladu. Od roku 1798 do roku 1805
sloužil jako generální guvernér Indie, roku 1809 se stal velvyslancem ve Španělsku, v letech
1809-1812 zastával post ministra zahraničí. V letech 1821-1828 a 1833-1834 byl místokrálem
v Irsku.
140 Parlament schválil zákon o regentství (v plném znění Care oj King During his
Illness, etc. Act 1811), ve kterém se řídil precedentem z roku 1788. Lord kancléř jmenoval
skupinu zplnomocněných lordů, kteří nahradili králův souhlas, a tak se princ z Walesu stal
5. ledna 1811 princem regentem.
141 Povstání anglických dělníků a řemeslníků, podle svého vůdce Neda Ludda
nazývaní Luddité, které se snažilo rozbíjením strojů zastavit pro·pouŠtění zaměstnanců,
probíhalo v druhé polovině 18. století a na začátku století následujíCího. Svého vrcholu
dosáhlo v letech 1811-1812, kdy bylo vládou násilně potlačeno.
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r

atentátník. 142
V roce 1808 se ve Spojených státech konaly prezidentské volby.
Největší

šance na zvolení

měl

republikánský kandidát James Madison.143

Tento politik, blízký Jeffersonův přítel a žák, se narodil roku 1751 ve Virginii.
Jeho rodina vlastnila tabákové plantáže a

dopřála

mu studia na College oj

New Jersey. Po válce za nezávislost se stal jedním z "otců" americké ústavy a
také jedním ze

tří autorů

tzv.

Listů federalistů. 144

Spolu s Jeffersonem založili

Republikánskou stranu, 145 když odporovali federalistickým
vytvoření

banky Spojených

států

a

uzavření

plánům

na

Jayovy smlouvy roku 1794. Po

nástupu Jeffersona do funkce prezidenta se Madison stal ministrem
zahraničí,

kde osciloval mezi Velkou Británií a Francií, aby upevnil neutralitu

USA. Po

vítězství

v

podobě koupě

Louisiany následovaly jen prohry -

Monroe-Pinkneyova smlouva, Erskinova dohoda a
opatření.
úřad

neúspěšná

ekonomická

Stranický výbor jej vybral jako hlavního kandidáta na prezidentský

a za viceprezidenta George Clintona. 146 Madison volby vyhrál,

ačkoli

142 Percevalův vrah John Bellingham byl britský obchodník, který se dostal
v Archangelsku do dluhů a následně do ruského vězení. Po návratu do vlasti se snažil získat
odškodnění, ale neuspěl, a tak sáhl ke krajnímu řešenÍ. 11. května 1812 v parlamentní lobby
střelil Percevala do srdce. Poté si sedl na lavičku a čekal na zatčenÍ. U soudu prohlašoval, že
si premiéra spletl s britským velvyslancem v Rusku. Přestože byl Bellingham uznán duševně
chorým, dostal trest smrti oběšením, jež byl vykonán 18. května téhož roku.
143 James Madison, Jr. (1751-1836) - čtvrtý prezident USA v letech 1809-1817 a pátý
ministr zahraničí v letech 1801-1809. Je spoluautorem americké ústavy, listiny práva listů
federalistů. Po odchodu z funkce prezidenta odešel na odpočinek na své tabákové plantáže
ve Virginii, kde nakonec v pětaosmdesáti letech zemřel. Tento pravděpodobně nejmenší
prezident Spojených států (měřil něco málo přes 162 centimetrů a vážil zhruba 50
kilogramů) však v hlavě skrýval jeden z největších mozků své doby. Roku 1794 se oženil
s mladou a velmi živou Dolley Payne Toddovou; tato dáma byla téměř pravým opakem
nespolečenského Madisona.
144 Listy federalistů je soubor 85 článků obhajující a vysvětlující ústavu Spojených
států vycházejících v letech 1787-1788. Kromě Madisona byli autory ještě Alexander
Hamilton, první ministr financí, a John Jay, předseda Nejvyššího soudu.
145 Tato republikánská strana, často nazývaná demokraticko-republikánská strana,
aby se odlišila od pozdějších republikánů, vznikla roku 1792. Po roce 1820 se rozdělila na
několik frakcí, z jedné z nich se stala současná demokratická strana.
146 George Clinton (1739-1812) byl britský a později americký důstojník a právník,
v letech 1771-1795 a 1801-1804 zastával úřad guvernéra státu New York. Od roku 1805 až do
své smrti sloužil pod Jeffersonem a Madisonem jako viceprezident.
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vítězství
hlavně

nebylo tak

přesvědčivé

jako to poslední Jeffersonovo. To

neoblíbenost Jeffersonových ekonomických

opatření

způsobila

v Nové Anglii,

kde volby vyhrál federalistický kandidát.
Madison působil na své okolí jako " ... prostý a poněkud uboze vypadající,

velmi prostých

způsobů

nepřítel

a zarytý

formality a ceremonie ... "147, jako

"studená ryba". V roli prezidenta následoval Jeffersonův kurz, pokud to bylo
možné.

Kvůli

osobností jako

své

uzavřenosti

například

a

odměřenosti

Washington

či

se nestal takovou

Andrew Jackson,148

přesto

roku 1812 občas nazývá válka pana Madisona. 149 Madison se také,

vůdčí

se válka

stejně

jako

Jefferson, snažil válce s Británií vyhnout, avšak okolnosti a politická situace
v zemi jej donutily sáhnout k tomuto krajnímu řešení.
Těsně před

Madisonovým nástupem do

Kongres zákon o neudržování

styků.

s Británií navázány, ale hned v

září

neutrální práva,
předcházející.

opět přerušeny.

Napoleon na

něj

úřadu

prezidenta schválil

V dubnu sice byly obchodní styky

byly,

kvůli

britské

Tento zákon byl

neochotě

stejně

dodržovat

"bezzubý" jako ty

zareagoval v březnu následujícího roku

vydáním dekretu z Rambouillet,150 kde rozhodlo zabavení všech amerických
lodí a jejich nákladu, pokud by se pokusily vplout do francouzských
přístavů.

Také zakázal jakýkoli vývoz zboží z Francie a jejích kolonií do USA

pod hrozbou zabavení lodi a vysoké pokuty. Zákon o neudržování styků měl
platit pouze do konce

příštího

zasedání Kongresu, tedy do 1.

května

1810.

147 To je úryvek z Jacksonovy zprávy, kde popisuje své přijetí Madisonem. Viz
Adams, H., History oj the United States oj America during the Administrations oj James Madison,
New York 19869, str. 87.
148 Andrew Jackson (1767-1845) - sedmý prezident USA v letech 1829-1837, vítězný
hrdina bitvy u New Orleans a Seminolské války, roku 1820 jmenován vojenským
guvernérem Floridy. Jako prezident bojoval proti Bance Spojených států, vedl nepřátelskou
politiku vůči Indiánům a přežil několik pokusů o atentát.
149 Například Stagg, J. C. A., Mr. Madison's War. Politics, Diplomaty, and Warjare in the
Early American Republic, 1783-1830, Princeton 1983.
150 The Napoleon Series. Documents upon the Continental System. G. The Rambouillet
Decree. March 23,1809, in:
http://www .napol eon-series.org/research/government/ di p lomatic/c continental.html,
poslední nahlédnutí 23. 4. 2008.
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pořadí

Tento Kongres, v
přijmout nějaké

jedenáctý, vešel do

podstatné rozhodnutí

vůči

od následujícího Kongresu, který získal
pasivitě.

v nerozhodnosti a
na jedné

straně

Váhavost

dějin

pro svou neschopnost

Británii nebo Francii. Na rozdíl
označení "válečný",

způsobila

se

utápěl

rozpolcenost Kongresu, kde

stáli "horkokrevní" Jižané volající po okamžitém vyhlášení

války a na druhé zastánci Jeffersonových a Madisonových ekonomických
opatření.
Maconův

Poslední den svého druhého zasedání schválil Kongres
návrh zákona

číslo

2. 151 Podle něj

měl

být znovu obnoven obchod a

měly

být

navázány vztahy s oběma evropskými mocnostmi; pokud by jedna z nich
odvolala své restrikce
by

opět

zavedly do

vůči

americkému neutrálnímu obchodu, Spojené státy

tří měsíců

zákaz styku s tou druhou. S účinností tohoto

zákona to bylo stejné jako s předcházejícími

opatřeními.

"Ve

skutečnosti

se

[USA] vzdaly a [zákon] v Americe posloužil pouze k nárůstu pocitu, že válka byla

jediným únikem z této ponižující pozice."152 Americké

srazil

ještě

britské lodi Moselle s americkou Vixen, 153 která dopadla

hlouběji

střet

podobně

jako Chesapeake. Jakkoli byl

jedno

sebevědomí

nebezpečí.

Maconův

zákon

neúspěšný,

nesl v

sobě

Pokud by tento ekonomický nátlak selhal a Francie i

Británie by stále omezovaly americká neutrální práva, neposkytoval jiné
východisko než válku proti

oběma

pozemní síle Evropy. Za tohoto
Madisonovo dilema stále

lpět

zemím. Tj. proti

předpokladu

je

největší námořní

jasně

i

postřehnutelné

na ekonomických omezeních, která se ukázala

jako lichá, a snažit se vyhnout válce s oběma státy.

Nathaniel Macon (1758-1837) byl republikánský poslanec a senátor. V prosinci
návrh zákona, který zakazoval obchodní styk s Británií a Francií. Tento návrh,
později známý jako Maconův návrh zákona č. I, neprošel senátem, naproti tomu obměněný
návrh, Maconův návrh zákona č. 2, Kongres schválil 1. května 1810. S tímto zákonem však
Macon již neměl nic společného a ani pro něj nehlasoval.
152 Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 185.
153 Ačkoli se tento konflikt často přirovnával k aféře s lodí Chesapeake, situace byla
zcela odlišná. Britská HMS Moselle v červnu 1810 zaútočila na americký škuner Vixen, avšak
kapitán britské lodi se omluvil, protože si ji spletl s francouzskou bitevní lodí.
151

1809

přeložil
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Maconova zákona ovšem využil N apoleon, usnadnil tak Američanům
rozhodování. Jeho ministr

zahraničí

vévoda de Cadore l54 v srpnu v dopise

americkému velvyslanci ve Francii generálu Armstrongovj155 napsal:
pověřen

že totéž by měla učinit i Velká Británie; pokud ne,
americké zákony, tedy zákon o neudržování
ujistil, že Jeho

Veličenstvo

prosperitě

krutého

jsem

vám ohlásit, pane, že berlínský a milánský dekret jsou odvolány a že od

1. listopadu mají přestat platit ... "156 Hned v následující větě

jejich

ff •••

otrokáře

styků.

(tj. Napoleon) má rádo

a obchodu. Pro všechny,

měly

připojil

by se na ni vztáhnout
Nakonec Armstronga

Američany

kteří

podmínku,

v Británii

a záleží mu na
spatřovali

jen

a toužili po válce s ní, se tento dopis stal opravdu vítanou

záminkou. Historici se shodují na tom, že Napoleon pouze využil situace a
snažil se Spojené království
Británie blokádu nezruší a
systém.

Cadorův

zaměstnat
neměl

dopis byl

válkou s Američany.

v úmyslu zrušit ani

poněkud

nejasný,

Dobře věděl,

svůj

přesto

že

kontinentální

jej Spojené státy

přivítaly.
Ještě

jedna událost v druhé

polovině

roku 1810 ovlivnila

Spojených státech. V srpnu se osadníci na území Západní Floridy

dění

ve

vzbouřili

proti Španělům a vyhlásili vlastní republiku. V říjnu vydal Madison
prohlášení, že území Západní Floridy

včetně

této nové republiky spadá pod

Louisianu, a je tedy majetkem USA. Americké jednotky

během

podzimu

Jean-Baptiste de Nompere de Champagny, první vévoda de Cadore (1756-1834)francouzský admirál a člen Ústavodárného národního shromáždění. Od roku 1804
Napoleonův ministr vnitra, v letech 1807-1811 ministr zahraničí, Zapojil se do vyjednávání
s Rakouskem či se Španělskem. Na konci války přešel na stranu Bourbonů. Přestože během
100denního císařství přeběhl k Napoleonovi, roku 1819 mu Ludvík XVIII. vrátil zpět jeho
titul a statky.
155 John Armstrong, Jr. (1758-1843) byl americký důstojník, politik a diplomat. Do
armády vstoupil již za války za nezávislost. Krátce působil jako senátor, v letech 1804-1810
působil jako velvyslanec ve Francii, roku 1806 také ve Španělsku. V letech 1813-1814 zastával
post ministra války, po vypálení Washingtonu byl donucen rezignovat.
156 The Napoleon Series. France: Decrees on Trade 1793-1810. The Duke oj Cadore to
General
Armstrong.
Paris,
August
5,
1810,
in:
http://www.napoleonseries.org/research/government!france/decrees/c_decrees19.html,
poslední
nahlédnutí
24.4.2008.
154
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obsadily toto území a
řeky

Západní Floridy od

ukončily

jepičí

tak

Mississippi až po

život malé republiky. Oblast

řeku

Mobile

začlenili Američané

do neworleanského teritoria. Dohady se Španěly ohledně této oblasti se
vyřešily

s konečnou platností až v

Adams-Onísově smlouvě

devět

o

let

později. 157

6. ROLE INDIÁNŮ

aféře

Po

válce. Stále

Chesapeake

častěji

se v

kolonie - Kanady.

začaly

těchto

Právě

ve Spojených státech sílit hlasy volající po

hlasech ozývala možnost napadení britské

dobytí Kanady bylo

možnostÍ; jak by USA bez válečného
V Kanadě si tuto možnost

loďstva

uvědomovali

americká hranice byla dlouhá a až
hraniční

nacházely

pevnosti, jako

téměř

mohly poškodit Velkou Británii.

a právem se jí obávali. Kanadsko-

trestuhodně nechráněná.

například

řeky

či

Fort Amherstburg

Detroit, ale hlavní obrannou linii skýtala rozsáhlá indiánská

územÍ. Britové si
Kanady

Sice se tu

Fort Michilimackinac (Fort

Mackinac) mezi Michiganským a Huronským jezerem
v ústí

jedinou reálnou

důležití,

dobře uvědomovali,
především

v "nárazníkovém pásmu" mezi

jak mohou být Indiáni

při obraně

ty indiánské kmeny, které se nacházely
oběma

státy, tedy v území na jih a na západ

od velkých jezer.
Na

počátku

19. století byli Indiáni

soustavně vytlačováni

oblastí americkými osadníky. Po Greenvillské
Wayne 158 museli Indiáni odstoupit

téměř

smlouvě

a

ze svých

smlouvě

z Fort

celé území dnešního státu Ohio a

Více o této problematice např. McMichael, A., Atlantic Loyalties: Americans in
Spanish West Florida, 1785-1810, Athens, Ca. 2008.
158 Smlouva z Fort Wayne byla podepsána 30. září 1809 mezi vládou Spojených států
zastoupených Harrisonem a indiánskými kmeny Oelawarů, Miamiů, Potawatomiů a dalších.
Indiáni prodali téměř 12 000 km 2 území teritorií Ohia a Indiany za asi 5 250 dolarů ve zboží.
Tento prodej vedl k rozporům mezi indiánskými náčelníky, Tecumseh a další s ním
157
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části

dnešních

nelibě,

států

Indiana a Michigan. 159 Zmenšování svých teritorií nesli
pohraniční

a tak byly indiánské útoky na

kmenů

Rostoucí agresivitu indiánských

se snažil zastavit guvernér teritoria

Indiana William Henry Harrison. 160 Bylo

právě

USA získaly tak velká území na úkor
postupujícím

Američanům

vytvořili

pořádku.

osady na denním

Harrisonovou zásluhou, že

Indiánů.

Na obranu proti stále

dva šóníjští

Tecumseh161 a

bratři,

Tenskwatawa, známý jako Prorok,162 koniederaci indiánských
Původním

záměrem

nedovolení žádného
Tecumseha

patřil

koniederace bylo udržení míru s Američany a
dalšího

náčelníci

smlouva z Fort Wayne byla pro
strpět

prodeje území "bílým

kraj obydlený Indiány všem

teritoria museli souhlasit

nechtěl

kmenů.

žádnou

všech

kmenů

něj nepřijatelná

neposlušnost,

a

tvářím •

u

Indiánům

na

něm

Podle

a s prodejem

žijících. A

právě

a nesouhlasil s ní. Harrison

tak

se

vydal

s vojenským

kontingentem do indiánské oblasti. U osady Prophetstown (pojmenované
podle Tenskwatawy-Proroka) na
Prorokovi muži na
stáhli. 163 Ačkoli si

řece

Tippecanoe se vojáci s Indiány

Američany zaútočili,

střet

vyžádal" jenU

střetli.

byli však odraženi a z boje se

několik

desítek mrtvých, pro Harrisona

nesouhlasili, což vedlo následně k válce proti Američanům.
159 Viz Sugden, J., Tecumseh. A Life, London 1999, str. 184an.
160 William Henry Harrison (1773-1841) - generál americké armády, hrdina bojů
s Indiány i války roku 1812, vítěz od Tippecanoe a řeky Thames. Guvernér teritoria Indiana,
v letech 1828-1829 zplnomocněný ministr v Kolumbii. Roku 1840 vyhrál prezidentské volby
a stal se devátým prezidentem USA. Avšak krátce po své inauguraci se nachladil a po
30 dnech v úřadu zemřel.
161 Tecumseh či Tecumthé (asi 1768-1813) - náčelník kmene Šóníů, zakladatel velké
indiánské konfederace, ve které se snažil sjednotit kmeny v oblasti Velkých jezer na severu a
tzv. pět civilizovaných kmenů na jihu, na území dnešních států Georgia a Alabama. Jeho
snahy nebyly úspěšné, zvláště po bitvě u Tippecanoe. Ve válce roku 1812 stál na straně Britů,
kde jim pomohl ubránit kanadské hranice. 5. října 1813 padl v bitvě u Moraviantownu na
řece Thales. Jeho smrtí skončily veškeré pokusy o sjednocení indiánských kmenů.
V překladu jeho jméno znamená Ten, který kráčí po obloze. Více o jeho životě viz Sugden, J.,
Tecumseh. A Life, London 1999.
162 Teskwatawa či Lalawethika (1775-1834), Tecumsehův bratr, náboženský vůdce
Šóníjů, všeobecně známý jako Prorok. Jeho jméno znamená Muž s otevřenými ústy. Po bitvě u
Tippecanoe se marně snažil získat zpátky svůj vliv.
163 Bitva u Tippecanoe se odehrála 7. listopadu 1811 mezi muži guvernéra Harrisona
a Indiány pod vedením Proroka. Brzo ráno Indiáni na Prorokův rozkaz na Harrisona
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znamenal velmi významné

vítězství,

jehož pak využil ve své politické

kariéře. 164

Indiáni

představovali

s nimi navazovali

těsnější

pro Brity cenné spojence. Už od roku 1807

kontakty a snažili se je získat na svou stranu.

Britové se domnívali, ne neprávem, že pokud by vypukl konflikt se
Spojenými státy a oni nezískali Indiány jako své spojence,
určitě

využili

právě

něm

i Prévost166 obávali reakcí USA, jež mohou jejich

snahy vyvolat. Pokud by totiž Indiáni na

Právě

by jich

proti nim. Na druhou stranu se kanadský generální

guvernér Craig165 a po

dozvěděli

Američané

Američany zaútočili

a ti se

o jejich spojení s Brity, mohly by USA vyhlásit Británii válku.

tomu se snažili Britové vyhnout. Vláda Spojeného království

prostřednictvím

kanadských

guvernérů

usilovala o co

největší

obranyschopnosti Kanady aliancí s indiánskými kmeny, avšak
pokoušela o udržení
zahraniční

politiky nechápali, pro

zásoby a munici. Už
vyhnout

těchto kmenů

přímé

kvůli

ně

jasné britské

konfrontaci

indiánské síly pouze v

"na

Indiánů

případě

uzdě".

bylo

posílení

zároveň

se

Indiáni jemné nuance britské

důležité,

že od

podpoře Indiánů

se

Britů

dostávají

guvernéři

snažili

s Američany. Jejich snahy použít

napadení nelze charakterizovat jako zcela

zaútočili, ale byli odražení a uprchli z bojiště. Harrison pak vyplenil blízkou osadu
Prophetstown, pojmenovanou po Prorokovi. Harrison ztratil 62 mužů, zatímco Prorok měl
asi 50 mrtvých. Viz Mahon, J. K., The War oj 1812, Gainesville 1972, str. 20-27.
164 Viz Sugden, J., Tecumseh. A Life, c. d., str. 232-236, Hickey, D. R., The War oj 1812,
c. d., 25an ..
165 Sir James Henry Craig (1748-1812) byl britský generál, v letech 1807-1811 zastával
post generálního guvernéra Kanady a zároveň viceguvernéra Dolní Kanady. Mimo jiné se
snažil přitáhnout britské přistěhovalce, aby eliminoval francouzský živel v Dolní Kanadě.
166 Sir George Prévost, první baronet z Belmontu (1767-1816) - britský důstojník a
koloniální úředník. Roku 1808 se stal guvernérem Nového Skotska, roku 1811 byl povýšen
na generálporučíka a převzal po Craigovi úřad generálního guvernéra Kanady. Také
zastával post vrchního velitele britských sil v Severní Americe. Ve svém rozhodování byl
však příliš opatrný a přikláněl se k defenzivnímu vedení války. Nekoordinovanost jeho
vojsk a námořních sil vedla k porážce v bitvě u Sacketťs Harbor a později i k porážce v bitvě
u Plattsburghu. Těsně před koncem války byl ze své pozice propuštěn a měl se ze svých
neúspěchů zodpovídat u vojenského soudu. Prévost ale zemřel ještě před začátkem soudu. I
přes značné neúspěchy se mu podařilo zabezpečit kanadskou hranici a odrazit americkou
invazi.
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neúspěšné. Ačkoli
právě

Spojené státy uvedly jako jednu z příčin války roku 1812

britské napomáhání Indiánům,

před

vyhlášením války se Britové jasně

stranili ofenzivního úsilí proti USA.
Britové ve své politice
antagonismu

k

představovali

vůči Indiánům

Američanům.

vítanou pomoc

Pro

využili jejich

Tecumseha

při obraně

a

přirozeného

jeho

konfederaci

svých teritorií a bylo tedy logické,

že své síly spojily.167 Další skupinou, kterou vytlačovalo postupující americké
osídlení, byli kanadští obchodníci s kožešinami. Nejprve museli ustoupit
jižně

z oblastí

od jezer a poté i z oblastí

Louisiany, jejíž severní
činili

zasahovala až do

od nich. Zakoupením

těchto končin,

si

Američané

nárok na veškeré přírodní bohatství, které se zde nacházelo, a tak začali

kanadské

obchodníky

představoval

mu

část

západně

věnovala

soustavně

pro kanadské

vytlačovat.

hospodářství

velmi

Obchod

důležitý

jen úzká skupina obyvatel, zisky z

něj

s kožešinami

prvek, a

přestože

plynoucí byly nemalé.
Indiánů,

Všechny tyto problémy na kanadsko-americké hranici (podpora
ztráta obchodu s kožešinami
zesilovaly

nepřátelské

nejeví jako
v

konečném

příliš
součtu

či

spory o rybolov v

tenze na obou stranách. Toto

Hudsonově

důležitou

roli

zálivu)

"pohraniční napětí"

významné ve srovnání s ostatními
však hrálo

se

při

příčinami

se

války,

samotném vyhlášení

války.168

7. V PŘEDVEČER VÁLKY

Pinkney (od roku 1808 jediný velvyslanec USA v
přimět

Wellesleyho i celou vládu k odvolání

Spojeným

167
168

státům. Marně.

Londýně)

restrikčních opatření vůči

Po zavedení Maconova zákona

Viz Sugden, J., Tecumseh. A Life, c. d., str. 310an.
Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 209-213.
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se snažil

č.

2 se obchodní

vazby

opět

vládních

Office

navázaly; politika neústupnosti se vyplatila, jakékoli

nařízení

patřičnou

nebylo

potřeba.

dopis nevyvolal ve Foreign

odezvu, a tak se Pinkney, znechucený

vlády, rozhodl odjet

zpět

přístupem

princ byl známý svým

trůn; Američané

přátelstvím

doufali ve

britské

ještě

skýtal

zrněnu

vlády,

do vlasti. Poslední možnost nápravy

nástup prince regenta na britský
neboť

Cadorův

Ani

uvolnění

s whigy. Také tato možnost se

ukázala lichá, princ k moci whigy nakonec nepustil. 169

Přestože

se Wellesley

pod hrozbou Pinkneyova odchodu pokusil vztahy s Američany urovnat
dosazením nového velvyslance v USA, na
nezměnil.

Po audienci na

rozloučenou

Británii opustil a místo velvyslance v
1815. 170 Pinkneyovo

působení

nešťastné. Začalo neúspěchem

konce jeho mise se mu
neutrálních práv

či

Pinkneyově

rozhodnutí již nic

u prince regenta Pinkney Velkou

Londýně zůstalo

prázdné až do roku

na Ostrovech lze charakterizovat jako
s Monroe-Pinkneyovou smlouvou a až do

nepodařilo přesvědčit

britskou vládu k respektování

omezení praktiky impressmentu. Jeho pozice však byla

ztížena politickou situací v Británii a nástupem toryovské vlády.
Na

uvolněné

místo britského velvyslance v USA byl dosazen

Augustus John Foster,171 který zde

působil

již v letech 1804-1808 jako

vyslanecký tajemník. Wellesley se domníval, že Fosterovo jmenování uklidní
poněkud rozvášněné

americké nálady,

přece

orientovaný diplomat. Za svého prvního

jenom to byl prowhigovsky

působení

si však Foster Spojené

státy nezamiloval. Roku 1805 prý prohlásil, že " ... by se nestal velvyslancem

169 Důvodů, proč zkraje roku 1811 nedošlo ke změně vlády je několik. Vztahy prince
regenta k whigům začaly silně ochlazovat již po roce 1807 především kvůli sporné otázce
katolické emancipace. Dalším důvodem je také to, že změna vlády mohla ohrozit zdraví
duševně nevyrovnaného Jiřího III. a přivodit mu smrt. Stále totiž existovala možnost, že se
vyléčí. Viz Stagg, J. C. A., Mr. Madison's War. Politics, Diplomacy, and Warfare in the Early
American Republic, 1783-1830, Princeton 1983, str. 68.
170 Stagg, J. C. A., Mr. Madison's War. Politics, Diplomacy, c. d., s. 68.
171Augustus John Foster (1780-1848) - britský diplomat, vyslanecký tajemník ve
Washingtonu v letech 1804-1808 a tamější velvyslanec v předvečer války roku 1812.

60

nechuť překonal

v USA ani za deset tisíc liber."172 Nakonec svou
na své "budoucí povýšení" tento post

přijal.

Foster na

a s ohledem

ambasádě

nahradil

Johna Moriera,173 který zastupoval Velkou Británii jako chargé d'affaires po
Jacksonově

odvolání. Ani on

neměl

snadnou pozici pro vyjednávání

s Madisonem a Monroem, jenž v dubnu nahradil Smithe v
zahraničí.

úřadu

ministra

Na rozdíl od svého předchůdce však nepřijel do USA s prázdnýma
pověření

rukama. Dostal
způsobené

nabídnout americké

vládě odškodnění

HMS Leopardem lodi Chesapeake. Ke

konečnému

za ztráty

urovnání této

aféry došlo 12. listopadu 1811.
Foster se sešel s Monroem a vyjasnili si vzájemná stanoviska.
Američané
nechtěli

požadovali okamžité zrušení vládních nařízení, ale Britové se jich

vzdát. Monroe argumentoval tím, že po zrušení milánského a

berlínského dekretu již nejsou
Napoleonův

zapotřebí,

kontinentální systém stále trvá a vládní

odvolána, až budou britské obchodní
evropských

naproti tomu Foster dokazoval, že

přístavů.

nemělo vůbec

lodě smět svobodně

Pro Brity Napoleonovo

ujištění

budou

vplouvat do

Cadorově

v

dopise

žádný význam. 174 Jednání, jež by bývala mohla zabránit

vypuknutí ozbrojeného konfliktu, tak uvízla na mrtvém
strana již

nařízení

nechtěla

posun v postoji

bodě.

ustoupit. V politice americké strany tu lze

směrem

k Velké Británii.

neutralitu a zachování míru

začíná střídat

Jeffersonův

Ani jedna

spatřit

výrazný

názor na striktní

myšlenka na odvetu za britské

ústrky.
Ústupky Britů v záležitosti Chesapeake ovšem zdaleka nedosahovaly
potřeb

americké vlády.

americkou

veřejnost

Před

čtyřmi

lety by možná Madisona i celou

podobné urovnání zklidnilo a vedlo by k navázaní

172 Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 203.
173John Phillip Morier (1776-1853), britský diplomat, svou kariéru začínal
v Konstantinopoli, v Egyptě a v Albánii. V letech 1810-1812 sloužil ve Washingtonu jako
vyslanecký tajemník, od roku 1811 také jako chargé ďaffaires. Od roku 1815 zastával post
náměstka ministra zahraničí, od roku 1816 velvyslance v Sasku, kde strávil téměř deset let.
174 Viz Stagg, J. C. A., Mr. Madison's War. Politics, c. d. str, 71-78.
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přátelských vztahů,

ale roku 1811 už byla situace jiná. V USA stále více sílily

hlasy volající po odvetném
Američanech

opatření

za všechna

v posledních letech dopustili.

příkoří,

jichž se Britové na

Ještě patrnější

a

hlasitější

se staly

po volbách do Kongresu, kam se dostali mladí a ctižádostiví jižanští politici,
"váleční jestřábi"

známí jako

(War Hawks).175 Nový Kongres zahájil své
sebevědomí

zasedání na podzim roku 1811. Americké
zasedáním Kongresu zpráva o ozbrojeném

střetu

ještě před

posílila

mezi americkou fregatou

USS President a britskou šalupou HMS Little Belt. 176 Na rozdíl od konfliktu
lodí Leopard a Chesapeake
nasvědčuje

ni.

skončil střet vítězstvím

tomu, že komodor Presidentu si britskou

Přestože

se Little Belt bránila, proti

během několika

minut byla

silně

americké fregaty. Vše
loď

spletl a

zaútočil

výrazně silnější fregatě neměla

poškozena a

měla

na

šanci a

deset mrtvých. Ve

Spojených státech lidé hodnotili tuto srážku jako odplatu za Chesapeake,
v Británii chtěl vládní tisk potrestat americkou drzost válkou. 177
Klíčovou

pozici

mluvčího

reprezentant z Kentucky,
"jestřábů".

Dalším z

Karolíny.

,,Jestřábi"

argumentací si v
úsilí

učinily

vysloužili

dolní

výtečný

sněmovny

řečník

řady "válečných štváčů"

něm

netvořili

v Kongresu

a prominentní

důležitý

přízvisko "válečný".

představitel

byl John C. Calhoun179 z Jižní
většinu,

však brzy dokázali získat

Spojené státy

obsadil Henry Clay,178

svou

výřečností

převahu. 1SO Právě

a

díky jejich

krok k válce, oni i celý Kongres si tím

Clay, Calhoun i ostatní

"jestřábi" patřili

mezi

175 Stejně jako tito "jestřábi" se označovali i američtí politici, kteří v šedesátých letech
20. století prosazovali pokračování ve vietnamské válce. Asi nejvýznamnějším z nich byl
Dean Rusk.
176 Tento střet se taktéž nazývá aférou Little Belt. Námořní bitva se odehrála 15.
května roku 1811 na pobřeží severní Karoliny.
177 Viz Hickey, D. R., The War oj 1812. A Forgotten Conflict, c. d., str. 24.
178 Henry Clay (1772-1852) byl americký státník, který zastupoval v dolní sněmovně i
v Senátu stát Kentucky. Prosazoval projekt modernizace ekonomie, speciálních tarifů
k ochraně podnikání, národní banky a zlepšení kanálů, cest a přístavů. Podle historika
Clementa Eatona byl jako jednotlivec zodpovědný za vypuknutí války roku 1812.
179 John C. Calhoun (1782-1850) byl politik a politický filozof. Byl známý za obhajobu
státních práva omezené vlády.
180 Viz Coles, H. L., The War oj1812. Chicago 1983, str. 17an.
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republikány, všichni také pocházeli z jižních nebo západních
patrná rozpolcenost amerického národa.
"jestřáby"

podporovaly

Ačkoli

Zde je

jižní a západní státy

převážně

a válku, severní státy,

států.

federalistické a

obchodnické, válce vší silou oponovaly. V Nové Anglii byly dokonce
protiválečné

tendence tak silné, že zde existovala reálná šance na odtržení

této oblasti od USA. Clay
něj

situace. Podle

viděl

válku jako jediné východisko tehdejší patové

Britové neustále ignorovali americká neutrální práva,

omezovali svobodný obchod a uvalovali na
občanů

pošlapávali práva amerických
podněcovali

Indiány k útokům na

něj

nesmyslné restrikce. Dále

praktikami impressmentu. Navíc

pohraniční

Rozčarování

oblasti USA.

z politiky ekonomických omezení a neustálého ustupování Velké Británii
bylo tak veliké, že jediným výsledkem zasedání nového Kongresu mohlo být
jen vyhlášení války.
Cesta k vyhlášení války však trvala
Kongres
ještě

začal

zasedat v listopadu roku 1811. Vedle

několik

severních
kteří

kongresmanů.

dalších skupin

států

a ve

sněmovně

jiných frakcí, byli
mluvčího

postu

měli

Například

republikáni ze

či

tzv. neviditelní,

především vůdčí

se tak stali

americké politické scény v
Již od
přijmout

počátku

daleko

v Kongresu přehlednou

107 ku 36

předvečer

postoj

třeba

181
182

Co však

a

samozřejmě

v senátu 30 ku

"jestřáby"

lišilo od

názorů.

nejaktivnějším

Díky

činitelem

války roku 1812.182

převládl
vůči

nereagovala na všechna ekonomická

většinu,

osobnosti a uniformita

nejvýraznějším

zasedání

ráznější

hlasům.

Dvanáctý

zde existovalo

oponovali fiskální politice ministra financí Gallatina. 181 A

hlasům

bylo

"jestřábů"

podporujících viceprezidenta Clintona

federalisté. Republikáni
6

ještě několik měsíců.

v Kongresu názor, že je

potřeba

Velké Británii. Pokud britská vláda

opatření

a nezměnila svou politiku síly,

ji donutit k ústupkům a k respektování amerických práv ostřejšími

Albert Gallatin
Viz Hickey, D. R., The War of1812. A Forgotten Conflic, c. d., str. 107.
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prostředky. "Jestřábi"
národě,

americkém

také

válečných přípravách.
konfrontační

odčinila křivdy

volali po válce, jež by
umírněnější

poslanci

viděli

jediné východisko ve

Madisonova vláda se ostýchala

trend své politiky, ale i ona tyto

spáchané na

přípravy

otevřeně

nastoupit

schvalovala.

Většina

kongresmanů

po válce sice volala, nedomnívali se však, že k ní bude

přistoupit.

válečných

Ve

preparacích

spatřovali

Británii, jakým bylo i embargo, jen

stejný

prostředek

poněkud hlasitější

třeba

nátlaku na
hůře

a daleko

ignorovatelný.
Spojené státy na

přelomu

let 1811 a 1812 nebyly

ani na to, aby o ní

reálně vůbec

mužů, důstojnický

sbor byl zastaralý nebo nezkušený,

prakticky neexistovalo. Jediné,
pobřežní

byla
v

předchozích

přijatých zákonů

prezident

se

pověřen

měl

případech

měla

zbraně

řadu zákonů,

budovaná
chtěl

kterými
třeba

pouze

vystavět.

Podle

mužů

milice na šest

akrů půdy.183

Co se

dolarů

měsíců.

Plat pravidelných

na hlavu, navíc mohl každý

týče námořnictva,

měly

na dobu jednoho

Kongres schválil

spolu s korzáry bránit samy, a

peníze na opravu stávajících fregat. Dobrovolníci však nepodléhali

použití v boji a

případnou

Sloužily totiž
či

primárně

silně znesnadňovalo

jejich

koordinaci. S milicemi vyvstal také závažný

problém, protože podle jejich stanov

183

znovu

dobrovolníků

velení federální vlády, ale jednotlivým státům, což

kampani

nebylo jej

potřeba

50 000

ozbrojení obchodních lodí, které se tak
vyčlenil

10000

válečné námořnictvo

přístavů

velkých

Nicméně

ho bylo

být stanoven od 12 do 31

voják získat až 160

čítala

pravidelná armáda zvětšit na 35 000 mužů, dále byl

povolat do

roku a dalších 100 000
jednotek

některých

stroj" zefektivnit.

zefektivnit, v mnohých

na válku

se mohla republikánská vláda pochlubit,

deseti letech. Kongres schválil

válečný

"americký

uvažovaly. Pravidelná armáda

čím

fortifikace

připravené

neměly

sloužit jinde než ve svém

jako obranné jednotky.

invazi se s nimi nedalo

počítat;

Při

jakékoliv

jakmile

měly

milice

Viz Hickey, D. R., The War of1812. A Forgotten Conflict, c. d., str. 33.
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větší

státě.

vojenské
překročit

hranice svého státu, zastavily se a odešly

domů. 184

Další otázkou bylo, jak bude nový

válečný

program financován.

Gallatin v Kongresu nastínil vládní plán na získání financí. Část peněz chtěl
půjčkou

získat

vnitřních

10

milionů dolarů

část nákladů mělo

a

daní a zvýšení cel. Jeho návrh vzbudil u

pobouření.

vnitřních

Znovuzavedení

daní bylo

krýt zavedení

kongresmanů značné

nepředstavitelné,

šlo

přímo

proti politice republikánské strany. Ani zvýšení cel se jim nelíbilo, a tak
čím

jediné
dolarů.

Gallatina

bylo schválení

půjčky

válečné

vybírat pouze v

nasazení

případě

působilo neobratně

cestě

měly

se

války s evropskou zemí.185 Americké
a chaoticky,

svou hrozbu války zamýšlí opravdu
Kongres poslední krok na

milionů

ve výši 11

Nakonec Kongres se zavedením dalších daní souhlasil,
začít

ovšem

podpořili,

vážně.

přesto

se zdálo, že USA

Začátkem

k vyhlášení války -

dubna schválil

ještě

jeden pokus

o hospodářský nátlak na Británii - devadesátidenní embargo. 186
"Jestřábi"
předstupeň

a jiní

proválečně naladění

politici chápali embargo jako

války, která po jeho vypršení nevyhnutelně nastane.

kongresmani naproti tomu

viděli

v embargu návrat ekonomických

a oddálení konfliktu. Prezident Madison se v této
stranu, i když ne tak

důrazně.

mínění většiny

reflektoval

Spojené státy v
Kongres však

očekávání.

ještě čekal

vyhlížená USS Hornet
odpověděla

Lze

americké

říci,

době

veřejnosti.

postavil na Clayovu

Duben a
připravená

květen

britská vláda.

Naneštěstí

a všichni byli

Nedočkavě

zvědaví,

pro federalisty a všechny

války Hornet žádnou oficiální zprávu o odvolání vládního
nepřinesla.

Pouze Castlereagh, který v březnu

vystřídal

zastihl

a vyšlapaná,

na odezvu z druhé strany Atlantiku.
připlula

opatření

že prezident svým jednáním

Cesta k válce byla

konečně

Umírněnější

jak

odpůrce
nařízení

Wellesleyho v pozici

Viz Stagg, J. c. A., Mr. Madison's War. Politics, c. d. str, 145-149.
Viz Horsman, R., The Causes ofthe War of1812, c. d., str. 242.
186 Původní návrh, který kongresem neprošel, počítal pouze se šedesátidenním
embargem.
184
185
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ministra

zahraničí,

vládních

nařízení

zaslal Fosterovi dopis, v

němž podmiňoval

odvolání

francouzskými ústupky. Zopakoval tedy britskou politiku

v předchozích pěti letech.

8. WAR MESSAGE

Pokud Britové trvali

tvrdohlavě

na všech amerických restrikcích,

nezbývalo Madisonovi nic jiného, než vystoupit v Kongresu s požadavkem
přednesl

vyhlášení války. Toto prohlášení, známé jako War Message,
prezident před

oběma

komorami 1.

nespravedlností, jichž se Britové

června

1812. 187 Obsahovalo seznam všech

dopouštěli.

Jako první

války uvedl britské praktiky impressmentu. IIBritské

americkou vlajku na

veřejných

důvod

vstupu do

lodě nepřetržitě

hanobily

cestách lidstva a zadržovaly a odváděly osoby plující

pod ní, ... tisíce amerických občanů ... byly vytrženy ze své vlasti a ode všeho, co jim
bylo drahé .. . //188 Na dalších místech popisoval Madison porušování
neutrálního obchodu.
zabavování

Stěžoval

přepravovaného

si na prohledávání amerických lodí a

zboží, dále na nespravedlivou blokádu, která

omezovala svobodný obchod, a
v

důsledku

konečně

na omezení neutrálních práv

vládních nařízenÍ. Avšak obchod Spojených států nebyl

proto, že by pomáhal

nepříteli,

ale II ... protože

[Británie] toužila po vlastním obchodu a
Britové dopustili

příkoří,

když

překážel

navigačním

podněcovali

monopolu,

zůstat

Celý text tohoto prohlášení viz Madison,
N., New York 1999, str. 685-692.
188 Ibid., str. 685.
189 Ibid., str. 688.
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kterém

Indiány v útocích na americké

Spojené státy pasivní, ...

187

při

systému. //189 Nakonec se

osadníky. Madison uzavírá své prohlášení výzvou, aby
rozhodlo, zda II ... mají

obětován

či

mají

J., James Madison.

shromáždění

čelit

násilí silou a

Writings, ed. Rakove,

J.

bránit svá národní práva ... "190
Madisonovo prohlášení nevyvolalo v Kongresu
o těchto tématech se diskutovalo již více než
reprezentantů přikročila

o několik dní

později. Předložený

poměr jasně

hlasovalo 17.

téměř jednotně

poslanců,

prošel návrh ještě

proti bylo 49. 19l

společnosti;

třiceti

jižní a

proti. V senátu, kde se o válce

těsnější většinou

- 19

hlasů

Prezident zákon podepsal hned následující den, a tak 18.
vstoupily USA po více než

vůči němu

pro válku, severní státy, nejen ty

většinou, téměř jednotně

června,

Sněmovna

roku.

návrh sice prošel, ale opozice

odrážel rozpolcenost americké

západní státy hlasovaly
s federalistickou

půl

velký rozruch,

k hlasování o vyhlášení války Velké Británii jen

byla silná. Pro vyhlášení války hlasovalo 79
Takový

příliš

letech

opět

ku 13.192

června

1812

do války proti Spojenému

království, ve které se měly bít za svá práva.
Je paradoxem, že USA
stejné
a

zaútočily

křivdy působili Američanům

ujištění

americké

pouze na britské království,

i Francouzi. Navzdory

přestože

Cadorově

dopisu

francouzského velvyslance Séruriera,193 N apoleon stále zajímal
lodě

vyčítal, že

11" • •

a zabavoval jejich náklady. Monroe 13.

června

Sérurierovi

značný počet nových amerických lodí směřujících do Španělska a

Portugalska, které se vrátily, byly nedávno vypáleny našimi [francouzskými]
fregatami."194 Napoleona

před

vyhlášením války zachránila pouze

oblíbenost Francie než u Británie mezi
způsobené

Brity

zněly

Američany.

ve Spojených státech

Komplikace a

především

díky

větší

křivdy

republikánům

Ibid., str. 691.
Srovnej Horsman, R, The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 261 a Adams, H.,
History oj the United States oj Ameríca during the Adminístratíons oj James Madison, c. d., str.
450an.
192 Horsman, R, The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 262.
193 Louis Barbé Charles Sérurier, francouzský velvyslanec v USA od roku 1811. Před
úřadem ve Washingtonu sloužil jako francouzský diplomat v Haagu. Adams jej ve své knize
Hístory oj the Uníted States oj America duríng the Admínístratíons oj James Madíson chybně
pokládá z maršála Séruriera.
194 Adams, H., Hístory oj the United States oj America during the Admínístrations oj James
Madíson, c. d., str. 453.
190
191

67

mnohem hlasitěji.
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IV . POČÁTEK VÁLKY
1. VLÁDNÍ KRIZE VE VELKÉ BRITÁNII ROKU 1812
Až do jara roku 1812 zůstával oficiální směr britské zahraniční politiky
stejný, jak ho nastolil Canning již roku 1807. Ani mezinárodní situace se od té
doby

příliš nezměnila,

Británie stále

vězela

osvědčila

V boji proti ní se britskému impériu
neutrálům, například
přístavů.

v

případě

Dánska

ve válce s napoleonskou Francií.

či

USA, a blokády kontinentálních

Samotný kontinentální systém a

vyčerpávalo,

nebyla jiná,

přesto

válečné vypětí

hospodářské

až se ocitla na okraji

císaře

krize. Situace na

kontinentě

a tomu se mělo vše podřídit.

V době, kdy jako jediná evropská

země

vzdorovala "korsickému

uzurpátorovi", a to také díky svým vládním
čekat,

impressmentu, se od ní nedalo
států.

zasáhla, nedá se však

Americká

říci,

že

nařízením

a praktice

že by ustoupila jakémukoli nátlaku ze

hospodářská

citelně.

omezení britský obchod sice

Silná lobby

námořních kruhů

americký "ústup ze scény" vítala a po zahájení války na

právě námořními

byla silná, podporovaná

naopak

poloostrově

se

toryů

ve

obchodní kruhy "hojily" v nových koloniálních odbytištích. Pozice
vládě

značně

zemi

Británie svá omezení nemínila rušit. Prvotním cílem bylo

porazit francouzského

strany Spojených

politika neústupnosti

zájmy. Její tvrdošíjné

lpění

veřejnost

není

na stávajících ustanoveních je proto pochopitelné.
Navíc v Británii panovalo
příliš

jednotná, že embargo a

americký obchod a že opozice
čerpali

přesvědčení,

přerušení styků znatelně

vůči

své informace o druhé

že americká

Britové

Atlantiku z jednostranných

zdrojů,

z převážně federalistického tisku. 195 Federalisté v Nové Anglii byli

195

právě

Naneštěstí

nim je velice výrazná.

straně

poškozuje

evidentně

Viz Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 190-195. Podle něj Pinkney
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loďařskými

spjati s americkými

a obchodními zájmy, jimž se jakékoli

obchodní restrikce nemohly zamlouvat. Také ze své pozice kritizovali cokoli,
co vzešlo z pera republikánské vlády.
přerušily

Roku 1811 Británii postihla ekonomická deprese. Když USA

s Británií obchodní styky, krize se o to více prohloubila. Hodnota exportu se
snížila z 49 980 000 liber v
Spojených
Nejvíce

států

klesl

zasažena

předcházejícím

ještě výrazněji

byla

- zla 920 000 liber na 1840000 liber. 196

průmyslová

manufaktury. Tyto manufakturní zájmy
nařízení

odvolání vládních

roce na 34 920 000 liber a vývoz do

vkládali své

odvětví,

především

podpořené řadou
naděje

-

stejně

bavlnářské

petic volajících po

jako

před několika

lety - ve whigovskou opozici. Tentokrát však byla situace

příznivější.

Whigové se v parlamentu spojili s toryovskou opozicí vedenou Canningem 197
a dokázali prosadit

vytvoření

komise k prošetření zrušení vládních

nařízení.

"Zatímco Amerika debatovala o válce, Anglie uvažovala o usmíření Ameriky. "198
Zavraždění

ministerského

jednání o zrušení vládních
Princ regent oslovil

předsedy

nařízení, neboť

několik

vlivných

Percevala znamenalo
vypukla v

politiků,

Londýně

přerušení

vládní krize.

mezi jinými i Wellesleyho a

Grenvilla, avšak podporu pro svou vládu nedokázal v parlamentu získat ani
jeden z nich. Nakonec

převzal

post premiéra

hrabě

Liverpool a

širokou toryovskou vládu s Castlereaghem jako ministrem
Addingtonem na ministerstvu vnitra. 199 Vládní krize trvala
Liverpool
došlo

začal

konečně

s novou vládou

úřadovat

i ke zrušení vládních

až 8.

nařízení,

června.

vytvořil

zahraničí

a

téměř měsíc,

O dva týdny

později

tou dobou již v zemi

značně

neoblíbených. K jejich zrušení mohlo také dojít díky francouzskému odvolání
svých dekretů dekretem ze St. Cloud.

již roku 1807 urgoval domácí vládu, aby zasílala na Ostrovy i provládní tiskoviny.
196 Ibid., str. 197.
197 Viz ibid., str. 247.
198 Ibid., str. 251.
199 Viz Watson, J. S., The Reígn oj George III. 1760-1815, c. d., str. 497-501.
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Odvolání vládních nařízení bylo v Británii přivítáno s radostí. Bohužel
pro

Američany

Británii válku o
později.

došlo k tomuto odvolání
několik

dní

dříve,

příliš pozdě.
něm

zpráva o

Kongres vyhlásil

dorazila na Ostrovy až

Je ironií osudu, že v den, kdy britské noviny informovaly

o radostném

přípitku

nařízení,

na zrušení vládních

periodiku zpráva o americkém vyhlášení války.

vyšla ve stejném

"Přípitek zhořkl.// 200

2. PŘIPRAVENOST Čl NEPŘIPRAVENOST?
fl

VÁLKA SE ZEPTÁ, CO JSI DĚLAL V DOBĚ MÍRU"

Legislativní

přípravy

dvanáctého Kongresu na válku

jara roku 1812 lze charakterizovat jako
"jestřábů//

a dalších

politiků

však celá

značně

programu za Kongresem

svalovala vinu za liknavost a
vládu. 20l Jeden z Clayových

země

překotné.

a

nesdílela. V plnění

zimy a

Nadšení
válečného

zaostávala. Madisonova administrativa

zpoždění

mužů

horečné

během

si

na zákonodárce, ti zase naopak na

stěžoval,

že za šest

týdnů

od schválení

zákona o zvýšení počtu jednotek pravidelné armády " ... nebyl jmenován jediný
důstojník,

natož vrchní velitel.// 202 A v kritice

jediného muže z 25000 šest
koncem

června

si

týdnů,

pověřený

pokračuje:

"Pokud trvalo vybavit

jak dlouho zabere vybavit jich 25000.//203

velitel major Tod

stěžuje

ve své

zprávě

Winchesterovi,z°4 že nemá dostatek mušket ani pánví a že

Ještě

generálu

kvůli

špatné

200 Horsman, R., The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 258.
201 Organizace účinné vojenské síly byla na počátku 19. století ve Spojených státech
velmi obtížná. Mnoho osob věřilo, že stálé vojsko je nebezpečím pro individuální svobody a
Američané odkojení na revolučních idejích neochotně snášeli tvrdou vojenskou disciplínu.
ln Viz Horsman, R., The War oj 1812, London 1969, str. 30.
202 Ibid., str. 240.
203Ibid., str. 240.
204 James Winchester (1752-1826) - brigádní generál americké armády, vedl
neúspěšné tažení do Kanady v létě roku 1812, poté v roli vrchního velitele vystřídán
Harrisonem. V lednu 1813 prohrál v bitvě u Frenchtownu a dostal se do britského zajetí. Po
propuštění z armády odešel.
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finanční

situaci musel snížit platy

důstojníků. 20s
válečný

Naproti tomu Kanada se na
od

roku

1808.

Britové

pravděpodobnosti

dominia. Navíc

útoku.

Přece

váleční jestřábi

pomstí tím, když ji

Kanadě

v

konflikt s USA
byli

Sl

připravovala

dobře

vědomi

jako z

deklarovali v Kongresu, že Británii se nejlépe

úplně vytlačí

ze severoamerického kontinentu a zaberou

případného úspěchu

jejich

ačkoli

původu,

důkaz

opodstatněné,

v

svázaných

poměrně

rozsáhlá

jejichž oddanost byla

poněkud

Kanaďanů. 207

května

1812

"Považujeme tento debut

Kanaďané

entusiasmu, s jakým tito mladí

pohraničních

Kanaďanů

noviny Quebec Gazette informovaly 28.

o demonstraci loajality francouzských

za silný

nebo

vazeb. 206 Dále se zde nacházela

skupina obyvatelstva francouzského
diskutabilní,

sousedů. Především

Američanů

oblastech Horní Kanady žilo mnoho
řadou nejrůznějších

velké

jenom byla nejbližší výspou britského

jim tuto kolonii. Kanadské obavy z amerického útoku byly
stejně

již

vstoupili do služby své

vlasti. U208
Pokud

Američané

své

válečné

posilování svého obranného systému

přípravy

odbývali,

nepodceňovali.

Kromě

spolupráce s Tecumsehem a jeho Indiány, jež se ukázala pro
obrany jako velmi cenná,
i velkých
v

Kanadě

měst

jako

zpevňovali opevnění

například

svých

Kanaďané

navázání

úspěšné

předsunutých

vedení

pevností

Quebecu. Obrovskou výhodu Britové

zaznamenali dosazením schopných

Craigovi nastoupil do guvernérského

úřadu

mužů

na

klíčové

pozice. Po

Prévost a od roku 1810

působil

jako velitel vojenských sil v Horní Kanadě sir Isaac Brock. 209 Právě Brockovou

Major Tod to General Winchester - Zanesville, Ohio, 29. June 1812. In:
Correspondence oj Major Tod, War oj 1812. History oj Northfield, s. 1. 1873.
206 Viz Horsman, R., The War oJ1812, London 1969, str. 25.
207 In: Bowler, A. R., The War oj 1812. Canadian History through the Press Series, c. d.,
French Canadian Loyalty Demonstrated, str. 46.
208 Ibid.
209 Sir Isaac Brock (1769-1812), britský generálmajor výborný administrátor a velitel.
Je známý jako vynikající stratég v době svého působení v kanadských koloniích během
války roku 1812. Jeho úsilí bylo oceněno rytířským titulem, různými poctami a přezdívkou
205
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zásluhou mohl Prévost vydat 18.
kolonií,21O ve kterém
a

určuje

kladně

května

prohlášení k obraně kanadských

charakterizuje kanadskou

připravenost

k

obraně

zásadní místa, jež mají být udržena za každou cenu. Podle tohoto

prohlášení se například obrana Quebecu skládala z 2 500 mužů pravidelných
jednotek a milice mohla dosáhnout počtu až 60 000 tisíc lidí. Ta byla však na
druhou stranu špatně ozbrojená a bez nedisciplinovaná. 211
Velká Británie byla
na ni byla

připravená

připravena

Kanada. Kanadské jednotky, milice a Indiáni byli

jedinými protivníky americké armády
čím

mohla

námořního

na válku s USA pouze potud, pokud

mateřská země

během

prvních dvou let

svým napadeným koloniím

přístavů.

Jediné,

přispět,

bylo posílení

břehů

a zavedením

kontingentu Royal Navy u severoamerických

blokády amerických

bojů.

Až do konce války s Francií nemohli Britové

do války roku 1812 výrazněji zasáhnout. 212

3. ZÁLEŽITOST POUHÉHO POCHODOVÁNÍ

Jeden jižanský politik v lednu 1813
Kanadě:

"Kanady [siel]

patří

pod naše velení

jasně vyjádřil
stejně

americké city

vůči

jako oceány pod velení [Velké

Británie] ... Porazit ji na souši je tak snadné, jako nás celé její námořnictvo porazí na
moři."213 Američané měli

Počet

pro

obyvatel Spojených

podcenění

států čítal

kanadské obrany rozmanité
více než 7,5

milionů

důvody.

lidí, zatímco

"Hrdina Horní Kanady". Brock byl přidělený do Kanady v roce 1802 spolu se 49. pěším
plukem a byl zodpovědný za obranu hranic Kanady. Byl zabit v bitvě u Queenston Hights.
210 Caffrey, K., The Twilighť sLast Gleaming. Britain vs. America 1812-1815, c. d.,
Prevosťs Defence Statement of May 18, 1812, Quebec, 18th May 1812, str. 303-309.
211 Slova o vyhlášení války zastihly Kanadu s velkou rychlostí, již 24. června. Canada
okamžitě započala ps přípravam na očekávanou invazi. Britské orgány se především
obávaly možnosti odmítnutí nastoupení milicí. Někteří muži sice odmítli nastoupit, ale
jednalo se spíše o izolovaný než všeobecný fenomén. Viz Viz Horsman, R, The War oj 1812,
c. d., str. 33.
212 Viz Horsman, R, The War oJ1812, c. d., str. 25.
213 Horsman, R, The Causes oj the War oj 1812, c. d., str. 183.
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Kanada byla osídlena jen asi 500 000 obyvateP14 Také vojenské ukazatele
prospěch

vychylovaly váhy ve
straně

USA

téměř

7000. 215 A co se
Jestřábi

jižního národa. Podle Hickeyho stálo na

12 000 pravidelných jednotek a na kanadské

týče

milicí, tyto

počty

také hrály ve

straně

jen asi

prospěch Američanů.

se domnívali, že jim Kanada "spadne do klína" sama a že celé dobytí

bude "záležitostí pouhého pochodování," jak prohlásil Jefferson. 216
Všechny americké
rozplynuly již

během

dobrovolně přidají

naděje

na rychlé a pohodlné dobytí Kanady se
Američané věřili,

letního tažení.

Kanaďané

že se

na jejich stranu a svrhnou britské pány. Když generál

William Hull217 vtrhl do Kanady, nechal 12.

července

v místních novinách

vydat proklamaci, ve které odrazoval kanadskou milici, aby se
bojů.

218 V jeho proklamaci stálo:

"Přišel

zúčastnila

jsem najít nepřátele, ne si je udělat.

Přišel

jsem vás ochránit, ne vám ublížit. ... Spojené státy vám nabízí mír, svobodu a
bezpečí

- vaše volba leží mezi nimi a válkou, otroctvím a destrukcí."219 Hull myslel

své prohlášení
milicionářů

upřímně

a nakonec se mu

podařilo přesvědčit

velkou

část

z kanadské pevnosti Fort Amherstburg, aby do bojů nezasáhli. 220

Ačkoli

se Hull v prohlášení chvástal, že má se sebou

dostatečný počet

jednotek, aby dobyl celou Kanadu, brzy se z kanadského území stáhl

Hickey, D. R, The War oJ1812. A Forgotten Conflict, c. d., str. 72.
Srovnej Hickey, D. R, The War oj 1812. A Forgotten Conflict, c. d., str 73 a Turner,
W. B., The War oJ 1812, The War that Both Sides Won, Toronto, Oxford 1990, str. 37.
216 Hickey, D. R, The War oj 1812. A Forgotten Conflict, c. d., str. 73.
217 William Hull (1753-1825), první guvernér michiganského teritoria, bojoval již
v první válce za nezávislost a v době vypuknutí války roku 1812 mu bylo 60 let. Neúspěch
kanadského tažení a kapitulace Detroitu ho předvedly před vojenský soud.
2]8 Coles, H. L., The War oJ1812, c. d., str. 47.
2]9 Hullovo prohlášení z 12. července 1812. In: Bowler, A. R, The War oj 1812.
Canadian History through the Press Series, c. d., Hull's Proclamation to the People oj Canada,
str. 52.
220 Hullova proklamace bývá americkými historiky pokládána za neúčinnou.
Kanadské prameny však ukazují, že nebyla zcela neefektivní. Kanadští milicionáři
dezertovali ve značném počtu, někteří se vrátili domů chránit své rodiny, jiní se připojili
k Američanům. Předpokládá se, že asi čtyři sta nebo pět set Kanaďanů se přidalo k USA.
Více viz Coles, H. L., The War oj 1812, c. d., str. 48.
214
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přispěla

k pevnosti Fort Detroit. 221 K jeho urychlenému odchodu

zpráva

o postupu britských jednotek pod vedením Brocka. Hun se také dopustil
trestuhodné chyby, když Britové zajali Hunem najatou
instrukcemi. 222 Zatímco Hun

opouštěl

kanadské

břehy,

loď

s generálovými

západě

na

se britské

síly pod vedením kapitána Charlese Robertse zmocnily americké pevnosti
Fort Michilimackinac.

Britům

se

podařilo

se tak obávali britských indiánských

zmocnit se jí bez boje;

spojenců,

že se

raději

Američané

vzdali. Zpráva

o pádu Michilimackinacu Huna vystrašila. 223 Brock byl naproti tomu
povzbuzen a

spěchal

do pevnosti Fort Amherstburg.

Brock poté se svým kontingentem
polovinu
nočním

tvořili

čítajícím

asi 1 300

mužů,224

z toho

Indiáni pod vedením Tecumseha, vytáhl k Detroitu. Po

klamném

představent

vyvolat dojem mnohem

většího

které

mělo Američanům

nahnat strach a

vojska, se generál Hun 16. srpna se svou

posádkou Brockovi vzdal. Do britských rukou padlo 35

dět 2 500

mušket

500 pušek a množství zásob. 225 Taková porážka zapůsobila na Američany

jako "studená sprcha". Nejenže se

Kanaďané nepřidali

na americkou stranu,

HulI převzal vedení armády v Ohiu na konci května. Většina jeho jednotek byli
z Ohia, těžko organizovatelní a špatně vybavení. Navíc byli nedisciplinovaní a
nevycvičení. HulI bohužel nevědět kterého dne byla přesně vyhlášena válka a naneštěstí pro
něj do britské pevnosti Fort Malden byly doručeny zprávy o válce ještě před jeho útokem. Se
sílou 2 000 mužů vpadl 12. července do Kanady a zaujal pozice v Sandwichi. HulI chtěl dát
čas kanadským milicionářům k dezerci, ale tato taktika se mu nevyplatila a ztratil svou šanci
k dobytí pevnosti. Podle Horsmana v knize The War oj 1812 první týden v červenci
představovaly britské síly ve Fort Malden 300 mužů pravidelných jednotek, 850 milicionářů
a asi 400 Indiánů. Srovnej Stagg, J. C. A., Mr. Madison's War, c. d., str. 197.
222 Pevnost Fort detroit byla zřízena francouzským důstojníkem Antoine de la Mothe
Cadillac v roce 170l.
223 Kapitán Charles Roberts byl informován o vyhlášení války
8. července a
okamžitě se rozhodl zaútočit na Michilimackinac. Měl asi 50 mužů pravidelné armády, ale
odvedl asi 180 francouzských Kanaďanů a přes 300 Indiánů. 17. července zaútočil na pevnost
a zvítězil. V pevnosti se nacházelo sice jen 57 Američanů, ale Michilimackinac dominoval
západní zemi a Indiáni západně od Michiganského jezera měli díky tomu postačující důvod
přidat se na stranu Britů.
224 Podle Turnera měl Brock k dispozici 330 vojáků, 400 milicionářů a asi 600
Indiánů. Viz Turner, W. B., The War oj 1812, The War that Both Sídes Won, c. d., str. 47. Podle
Hickeyho čítal Brockův sbor 1600 mužů, viz Hickey, D. R., The War oj1812. A Forgotten
Conflict, c. d., str. 83.
225 Turner, W. B., The War oj 1812, The War that Both Sides Won, c. d., str. 48.
221

milicionáři
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oni se dokonce i bránili, a to velice
odvolán a postaven

před

úspěšně.

Hull byl za svou neschopnost

vojenský soud, jenž jej uznal vinným. 226 Velká

část

amerického teritoria Michigan na jih od Detroitu se tak dostala do britských
rukou,

především

díky géniu Isaaca Brocka, nového kanadského hrdiny.

Americké tažení v

létě

a na podzim roku 1812 do Kanady

skončilo

absolutním fiaskem. Po pevnostech Michilimackinac a Detroitu se také
pobřeží

vzdala pevnost Fort Dearborn na jižním
Původní

návrh kanadské

směrech.

Hull

měl

kampaně počítal

Michiganského jezera.

s útokem ve

třech

hlavních

postupovat od Detroitu na Fort Amherstburg, dále

měl

generálmajor Stephen Van Rensselaer227 spolu s generálem Alexandrem
Smythem228
pevností a

zaútočit přes řeku
třetí

útok

měl

vést

Niagaru a pokusit se dobýt jednu z tamních
směrem

na Montreal pod vedením Henryho

Dearborna.229 Van Rensselaer se rozhodl zaútočit se svou armádou na výšiny
Queenston Hights na kanadské

straně

Niagary. Smyth se mu odmítl podřídit

a se svými pravidelnými jednotkami se boje
Rensselaer proti

Britům početní převahu,

americké jednotky na

kanadském
dne se

břehu odříznuti

Britům

avšak

nepřátelském břehu

odmítly bojovat za hranicemi vlasti.

nezúčastnil. Přesto měl

uprostřed

Van

útoku, když se již

usadily, jej zradily milice, které

Američané

a odsouzeni k

byli bez podpory na

záhubě. Ještě

odpoledne téhož

vzdalo asi 950 amerických vojáků. 230 Ačkoli bitva u Queenston

Hights znamenala britské

vítězství,

Britové

utrpěli

nenahraditelnou ztrátu.

Rozsudek vojenského soudu zněl smrt zastřelením, Madison mu však udělil
milost a Hun dožil v poklidu v Massachusetts.
227 Stephen Van Rensselaer III. (1764-1839) byl viceguvernér New Yorku, starosta
Albany, politik a velkostatkář. Zdědil velkou část majetku v oblasti New Yorku. Po bitvě u
Queenston Heights odešel z armády a věnoval se politice.
228 Alexander Smyth (1765-1830) byl americký voják, právník a politik z Virginie.
229 Henry Oearborn (1751-1829) byl lékař, státník a veterán obou válek za nezávislost.
Od 27. ledna 1812 vedl jako generálmajor vojska Spojených států v severovýchodním
sektoru od řeky Niagara po pobřeží Nové Anglie. Později byl jmenován prezidentem
vojenského soudu, který odsoudil generála Williama Huna, ačkoliv jeho nedbalost taktéž
přispěla k Hunově porážce. Dearborn byl čestně propuštěn z armády 15. července 1815.
230 Viz Hickey, O. R., The War oj 1812. A Forgotten Conflict, c. d., str. 86.
226
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Při

jednom z živelných útoků byl zabit generálmajor Isaac Brock. 231
Dearborn dokonce se svým útokem tak dlouho

vyčkával,

ministerstvo války muselo urgovat. Nakonec vyrazil z Albany
Montreal s asi 7 000 muži, ale i jemu odmítly milice
útok tak

vyzněl

mizerným velením.
mateřskou

začala

do prázdna. 232 Válka roku 1812 tak

samými porážkami

svou

překročit

způsobenými
Kanaďané

zemi,

právě

na

hranice a celý

pro

Američany

druhak

po prvních válečných zkušenostech neopustili
naopak se jejich odhodlanost k boji zvýšila a
úspěchem

upevnila. Jediným výrazným americkým
kterou Britové ztratili svého

směrem

připraveností,

jednak mizernou

až jej

nejschopnějšího

se stala Brockova smrt,

velitele. Na

počátku

již bylo každému v USA jasné, že dobytí Kanady nebude jen

II

roku 1813

věcí

pouhého

pochodování".

4. VLÁDKYNĚ MOŘÍ, NIKOLI JEZER

Británie díky svému královskému
přízvisko

II

Vládkyně moří".

nepřekonatelná;
světě.

Americké

- Royal Navy - získala

Se svou silou více než tisíce

válečných

lodí byla

plavidla pod vlajkou Union Jack se pohybovala po celém
námořnictvo,

budovanými ještě za vlády
ani srovnávat. US Navy
fregaU 33 Spíše se

námořnictvu

prakticky

federalistů,

mělo

Američané

tvořené

pouze bitevními

loděmi

se s britským námořnictvem nemohlo

všeho všudy 16 bitevních lodí, z toho jen šest

spoléhali na korzáry, kterých plulo ve službách

USA asi 500. 200 z nich dokázalo

během

války zajmout

přes

1 300 britských

231 Brockův útok na americké pozice na výšině byl podle historiků zbrklý a
neuvážený a následně vedl ke smrti nejen Brocka, ale i jeho pobočníka Macdonella.
Brockova vysoká postava v jasně červeném kabátci se zlatým lemováním a s pestrou šálou,
dar od Tecumseha, se stala snadným terčem pro americké ostrostřelce.
232 Viz Hickey, D. R., The War oj 1812. A Forgotten Conflict, c. d., str. 86an.
233 Jednalo se o původní fregaty navržené již námořním zákonem z roku 1794. Byly
to: USS Constitution, USS President, USS United States, USS Congress, USS Chesapeake a USS
Constellation.
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lodí, v drtivé většině obchodních. 234
I

přes značnou

"vavříny vítězství"
čítaly

více

děl

nevýhodu se americkým lodím

nad plavidly Jeho

i mužstva, své britské

silou. Britové si

stěžovali

na

Spojených

států

však

měly

Americké fregaty totiž

děl

již mezi bitevní lodě. 235 Válečné

také schopné kapitány,

války s Francií i v boji s berberskými piráty ve

vůči

pozemním

Středomoří.

lodě

vojskům

během

kvazi-

První americké

války roku 1812 tak překvapivě vytěžilo právě námořnictvo.

Americká fregata USS Constitution se v srpnu
moři

palebnou

mezi jejich a americkými fregatami, ty

byl rozdíl více než patrný. Tito kapitáni získávali zkušenosti

vítězství

získat cenné

soupeře převyšovaly hlavně

nepoměr

americké podle nich spadaly počtem

Veličenstva.

podařilo

střetla

otevřeném

na

s britskou fregatou HMS Guerriere. Kapitán Isaac Hull, 236 synovec

Williama Hulla, po
"rozstřílel".

několikahodinovém

Díky delším

dělům,

boji královskou fregatu doslova

která dosáhla vyšší

výbornému manévrování odplula z boje

vítězně

průraznosti,

Hullova

a také díky

loď. 237

V prosinci

téhož roku ještě Constitution poslala ke dnu HMS Javu a do konce války zajala
dalších osm britských lodí. USS Constitution se tak stala
americkou lodí tohoto konfliktu a v US Navy sloužila
desetiletí. Dalším

úspěchem

States nad HMS Macedonian
Během

americké flotily se stalo

či vítězství

několik

vítězství

zisky a tím pádem menší

dalších

USS United

lodí USS Essex a USS Hornet. 238

roku 1813 zavedli Britové blokádu amerických

hlavním cílem bylo omezení obchodní

nejslavnější

činnosti,

prostředky

přístavů.

Jejich

což s sebou přinášelo i menší

na vedení války. Z této blokády

Viz Turner, W. B., The War oj 1812, The War that Both Sides Won, c. d., str. 57.
Coles, H. L., The War oj 1812, c. d., str. 71an.
236 Isaac HulI (1773-1843) byl komodorem námořnictva Spojených států. Poté, co
zemřel jeho otec, byl adoptován strýcem Williamem HulIem. Od roku 1809 mu bylo svěřeno
velení na lodích Chesapeake, President a Constitution.
237 Během této bitvy u břehů Nového Skotska si USS Constitution vysloužila
přezdívku "Old Ironsides", protože na rozdíl od amerického útoku britská střelba
nezpůsobila na pevném dubovém trupu téměř žádné škody.
238 Viz Coles, H. L., The War oj 1812, c. d., str. 79an., srovnej Hickey, D. R., The War oj
1812, c. d., str. 156.
234
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samozřejmě

vzrůstající počet

vyplýval i

loďstvy.

Americké

zmíněné

výhody. Také z toho

Přesto

června

perfektně

důvodu

Britové. Jednalo se o

střet

fregatami, z níž vzešli

mezi USS Chesapeake a HMS Shannon

využila momentu

překvapení

a

během několika
při

ke kapitulaci;

amerického kapitána a britského prvního

části

tvořily hraniční řeky,

Ontario zase

tvořily hraniční

po

dnešní Toronto.

a proto zde udržovaly

jezerech;

jezera. V mnohých
či

řeka

Vavřince

sv.

početné námořní

obchodní cesty. Na

síly. Pro

jezero

březích

jako Montreal a York,

důležitost těchto

používá výraz válka na jezerech, a ta

či

případech představovaly

důležitá města

si uvědomovaly

mužů

Hranice

Erijské jezero, Huronské jezero

pevnosti nebo

Obě země

boji zahynulo 252

důstojníka. 239

řekách či

tyto vodní plochy také jediné komunikace
důležité hraniční

minut donutila

otevřených mořích.

operace neprobíhaly jen na

nebo Niagara

občas

přečíslit.

navrch ve zbraních, Shannon však

s Kanadou probíhala na z velké

se

již

měla mírně

Námořní

ležely

měly

se je Britové snažili v bojích
dvěma

oběma

mezi

1813. Chesapeake

přesnou střelbou Američany
včetně

střetnutí

pokud bojovaly samy proti jedné lodi,

stojí za zmínku bitva pouze mezi

vítězně právě

z 1.

lodě,

ozbrojených

střety

modrých ploch,

plavidel na jezerech

představuje

nedílnou

součást

americko-britské války.
Na konci roku 1812 kontroloval vodní plochu jezera Ontario americký
kapitán Isaac Chauncey240 se svou malou flotilou. Britské
nedostatečnému

počtu

nemohly oponovat a

v yorském doku. Následujícího roku zaslala
Prévostem požadované posily

námořníků

a

raději

lodě

zůstaly

mateřská země

mu

na ZImu

do Kanady

námořních důstojníků.

byl vyslán jako velitel jezerní flotily sir James Yeo. 241

kvůli

S nimi

Právě kvůli důležitosti

Viz Hickey, D. R., The War 0/1812, c. d., str. 155.
Isaac Chauncey (1774-1840), důstojník námořnictva Spojených států. Zkušenosti
získal v kvazi-válce s Francii a ve Středomoří. Vynikl zejména během služby ve válce roku
1812 při velení námořních sil na jezeře Ontario.
241 James Lucas Yeo (1782-1818) byl britským velitelem námořnictva, který sloužil ve
239
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největší

Ontaria bylo

soustředěno

úsilí

k posílení svých flotil a k budování nových
opatrně

proplouvali
nedošlo.

Američan

s Dearbornem

silnějších

strany

lodí. Chauncey i Yeo

kolem sebe, k většímu konfliktu mezi nimi však
ovšem dokázal využít

uskutečnili úspěšný

posádka opustila. 242 Drtivý
muničního

obě

sem. Zimu využily

úspěch

početní

převahy

a spolu

útok na York, který slabá kanadská
yorského obsazení zkalil pouze výbuch

skladu, který zabil jednoho z amerických generálů.

Oba velitelé flotil se chystali k definitivní konfrontaci, Yeo nyní velel
korvetě

nové

Wolfe s 23

děly

a Chauncey

korvetě

General Píke s 26

pojmenované po generálu zabitém v Yorku. V průběhu
lodě

na

jezeře

setkaly, jejich srážky však

dokázal na ontarijském
protějškem

krok,

převaha

Chaunceyho operace
jezeře

jezeře

měsíce září

se

obě

skončily nerozhodně. Přestože

Yeo

držet s lépe vybaveným americkým

US Navy na tomto úseku hranice byla

můžeme

se situace vyvíjela

děly243

považovat za americké
obdobně,

vítězství.

oslabené královské

zřejmá

a

Na Erijském
loďstvo

tu

americkému pod vedením komandanta Perryho244 konkurovat nemohlo.
K rozhodujícímu

střetnutí

došlo 10.

září

1813; Perry

měl přesilu

devíti lodí

proti šesti britským, z nich však pouze polovina nesla plné vybavení.
Americké

vítězství

na Erijském

jezeře.

bylo dokonalé a

kompletně

eliminovalo britské

Naproti tomu na Huronském

jezeře

a

loďstvo

jezeře Champtain

válce roku 1812. Účastnil se již některých bitev Napoleonských válek, kde se vyznamenal a
už ve 25 letech se stal kapitánem. Zemřel ve věku 35 let, když se vracel z Jamaiky do ~nglie.
242 Útok na York proběhl 27. dubna 1813. Americká armáda čítala 1700 vojáků a byla
zdárně podpořena Chaunceyho flotilou 14 lodí. Britské jednotky pod vedením generála
Sheaffa (asi 300 vojáků, 400 milicionářů a 100 Indiánů) před přesilou raději město opustily;
před odchodem ještě stačily zničit nehotové lodě v docích a podpálit sklad munice. Po
obsazení Američané město vyrabovali a zapálili veřejné budovy.
243 Obě lodě jsou popisovány jako korvety (sloop oj the war), ačkoli by měly být
zařazeny do vyšší kategorie fregat druhé třídy. Jako korveta či dělová šalupa bývají
označeny lodě s výzbrojí pouze do 18 děl.
244 Oliver Hazard Perry (1785-1819) byl komodorem a důstojníkem námořnictva
Spojených států. Sloužil ve válce roku 1812, kde si vysloužil přezdívku "Hrdina od Erijského
jezera". V bitvě na Erijském jezeře, která se konala 10. září 1813, dosáhl rozhodujícího
vítězství nad britskými plavidly.

80

získali

převahu

Britové, díky tomu mohli kontrolovat obchod v

těchto

oblastech.

5. NAŠE ŽIVOTY JSOU V RUKOU VELKÉHO DUCHA245

Počátek

roku 1813 vlil do

armád "novou krev

fl
•

lodě.

žil amerických pozemních

Madisonova vláda schválila velkou

nahradila neschopné velitele jejich
nové jednotky i

vyčerpaných

schopnějšími

kolegy a vydupala ze

Nový ministr války John Armstrong

armády v Michiganu pronásledovatele

válečnou půjčku,

Indiánů

pověřil

Neměl

vedením

Harrisona. 246 Harrison se

vydal na sever k Detroitu, britský generál Procter247 jej však
zastavil a donutil ustoupit,248

země

ještě

v lednu

ovšem dostatek jednotek, a tak se musel

stáhnout k pevnosti Fort Amherstburg. 249 Na

jaře

naplánovali

Američané

velkou invazi do Kanady v oblasti jezera Ontario. V dubnu obsadili dokonce
York,

ačkoli původním

V květnu

cílem měl být Kingston.

zaútočila

americká armáda pod vedením Dearborna na

niagarské hranici a dobyla pevnost Fort George. Britské jednotky brigádního
generála Johna Vincenta250 se stáhly do vnitrozemí, kam je
následovali. Jakmile se

američtí

vojáci

utábořili

Američané

u Stoney Creeku, Britové na

Sugden, J., Tecumseh. A Life, London 1999.
William Henry Harrison se stal brigádním generálem a vrchním velitelem
severozápadní armády o síle 10000 mužů. Původně byl pouze velitelem indianských milicí,
ale po Winchesterově porážce jej Madison 12. září 1812 jmenoval vrchním velitelem. Viz
Horsman, R., The War oj 1812, c. d., str. 81.
247 Henry Procter (1763-1822) - britský generálmajor, vítěz nad Američany v bitvě
u Frenchtownu, neúspěšně obléhal Fort Meigs a Fort Stephenson. Za porážku v bitvě
u Moraviantownu byl odsouzen vojenským soudem a suspendován z vojenských funkcí.
248 Viz Coles, H. L., The War oj 1812, c. d., str. 116.
249 Viz Horsman, R., The War oJ1812, c. d., 84an.
250 John Vincent (1764-1848) byl britským armádním důstojníkem. Když propukla
válka roku 1812 byl přeřazen z Dolní Kanady do Kingstonu. V roce 1813 byl přemístěn na
niagarskou frontu, kde byly jeho jednotky 27. května 1813 přepadeny u pevnosti Fort
George. I když byly britské a kanadské jednotky pevně odhodlány k obraně, Vincent
zpozoroval, že jsou obklíčeni americkými jednotkami, a proto zavelel ústup. S Američany se
nakonec utkal v bitvě u Stoney Creek.
245

246

81

ně

v noci

zaútočili.

zmatek,

některé

Creeku

výrazně

V řadách

překvapených Američanů

nastal obrovský

jednotky dokonce pálily na vlastní muže. Bitva u Stoney
posílila

sebevědomí

Kanaďanů

úspěšně

a

zastavila

americkou invazi za touto niagarskou hranicí. Ustupující americké jednotky
se v

červnu střetly

veliký, že se
ff"

•

koho sotva

u Beaver Dams s oddíly Indiánů. Strach z Indiánů byla tak

Američané raději
viděli."251

George a situace se
Procter byl

vzdali, než aby se vydali napospas

Zbytek americké armády se stáhl k pevnosti Fort

téměř nezměnila

kvůli

po zbytek války.

převaze

americké

na Erijském

postupujícími Harrisonovými oddíly ustoupit k
řece

Thames. Zde se 5.

Harrisonova armáda
spolehnout jen na
Američané

postihla

někomu,

října nepřátelé střetli

čítala

méně

než 500

Britů

městu

donucen

před

Moraviantown na

v krátké a nelítostné

vojáků,

asi 3500

jezeře

bitvě.

zatímco Procter se mohl

a na Tecumseha s asi 800 Indiány.252

získali rychle navrch a donutili Brity uprchnout. Navíc Indiány

nepřekonatelná

ztráta v

podobě

smrti šóníjského

náčelníka.

Jakmile

padl Tecumseh, rozplynuly se veškeré jeho snahy o vybudování indiánské
konfederace

či

o úspěšný boj za ztracenou indiánskou zemi. Indiánské

jednotky bez svého

vůdce

rázem ztratily sílu a indiánské kmeny v okolí

Erijského jezera dokonce podepsaly s Harrisonem
nadále s Brity spolupracovaly na
způsobená

obraně

příměří. Některé

Kanady,

přesto

kmeny i

byla ztráta

bitvou na řece Thames citelná. 253

Další americký pokus o invazi se

uskutečnil během října

Sv. Vavřince. Generálmajor Wilkinson,254 tamní velitel
se svým kontingentem

směrem

domobrana složená s lehké

Američanů,

na

řece

se vydal

na Montreal. V cestě mu stála pouze

pěchoty

kanadských

Francouzů,

tzv. Voltigeurs

Turner, W. B., The War oj 1812, The War that Both Sides Wan, c. d., str. 76.
Viz ibid., str. 78.
253 Více viz Horsman, K, The War oj1812, c. d., str. 109-115.
254 James Wilkinson (1754-1826) byl americkým generálem a státníkem, který byl
spojen s několika skandály a spory. V roce 1805 zastával post guvernéra Luisiany.
251

252
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pod vedením podplukovníka Salaberryho,255 a menšího sboru
domobraně

jež

se

podařilo

na

řece

Chateauguay zastavit pronikající

měli několikanásobnou početní převahu.
sebevědomí

posílila kanadské

Indiánů.

řece

Bitva na

a kanadské národní

cítěnÍ.

Této

Američany,

Chateauguay

Navíc

ukončila

stávající hrozbu obsazení Montrealu. Wilkinson se však tak snadno svého
plánu dobýt Montreal nevzdával. V americkém

přístavu

shromáždil další invazní armádu o síle asi 8 000

mužů.

podařilo

z nich se mu
Wilkinson

neočekával

převézt

velký odpor, a tak byl
střetl

poblíž Cryslerovy farmy256
s Voltigeurs. Britské
Američané
Přestože

na kanadský

břeh

Více než polovinu

řeky

zaskočen,

Sv.

Vavřince.

když se v listopadu

s britskými jednotkami, s Indiány i

dělostřelectvo osvědčilo

své kvality a

hlavně

díky

němu

ustoupili, zanechávajíce tak veškeré snahy na dobytí Montrealu.

byla Wilkinsonova armáda stále

početnější

než kanadské síly,
zůstal

morálka mužstva se pohybovala "na bodu mrazu". Navíc
na kanadském
zimoviště

Sackets Harbor

břehu

Wilkinson

osamocen, a tak se rozhodl uchýlit se s mužstvem do

v USA.

Mezitím využili Britové situace a posílili své postavení na niagarské
frontě.

Do konce roku se jim

podařilo vytlačit

americké oddíly z kanadské

strany Niagary, dokonce i z pevnosti Fort George. Ustupující Američané ještě
zapálili

městečko

Britské

jednotky

Američany

americké
obránce

N ewark poblíž pevnosti a stáhli se na americké územÍ.
řízeny

plukovníkem

Johnem

Murrayem

prchající

následovaly a 18. prosince dobyly pevnost Fort Niagara na

straně

hranice. Pevnost nebyla

překvapil

oddíly pak ještě

dostatečně bráněna

rychlým útokem skrze hlavní bránu.

pokračovaly

podél hranice, dobyly

a Murray navíc

Doplněné

několik

britské

dalších pevností

Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry (1778-1829) - britsko-kanadský
aristokrat, který sloužil jako důstojník v britské armádě v Dolní Kanadě. Svou proslulost
získal při zastavení postupu Američanů na Montreal.
256 Viz Hickey, D. R., The War of1812. A Forgotten Conflict, c. d., str. 144 ano
255
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a koncem roku vypálily osadu Buffalo jako odvetu za Newark. 2S7
Druhý rok války
Ačkoli Američané

přinesl oběma

dokázali ovládnout

stranám velká
důležitá

vítězství

i prohry.

jezera, jejich pozemní síly

v několika invazích do Kanady selhaly. Kanadské provincie byly válkou
silně

postiženy, zatímco Spojené státy zefektivnily zásobování a

doplňování

svých jednotek na severní hranici. Jejich

neúspěch

úspěšného

připsat podcenění nepřítele,

konce, snad

kromě

Yorku, lze

dovést invaze do

nemožnosti spolehnout se na milice, slabé morálce mužstev a urputné
obraně

všech jednotek na britské

straně.

Jako již v

předchozích

bojích se i

nyní ukázala výhoda spolupráce s Indiány, navíc se kanadské milice
osvědčily

v bojích mnohem lépe než ty americké. Britové však smrtí

Tecumseha utržili výraznou ztrátu, která ovlivnila nejen další
ale i další existenci indiánského osídlení v oblasti velkých jezer.

257

Viz Horsman, R., The War oj 1812, c. d., str. 156 ano
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průběh

války,

v. LÉTA 1814-1815
1. PATOVÁ SITUACENA SEVERNÍ FRONTĚ NENÍ NIC NOVÉHO

Počátek

Díky postupu

roku 1814 znamenal změnu ve vedení války na obou stranách.
spojenců

Evropě

v

a porážce Napoleona u Lipska v

se Britové dostali do ofenzívy. Z kontinentálního
veteránů

Severní Ameriky 13000
zvrátit
ně

průběh

se schopnými

převezmou

Věděli,

1813

bojiště přepravili

do

důstojníky/58 kteří měli

války na jejich stranu. Ve Washingtonu si

francouzská porážka znamená.

říjnu

uvědomili,

že je jen otázkou

co pro

času,

než

Britové ve válce iniciativu a vzhledem k dosavadním výsledkům

to mohlo znamenat jen americkou porážku. Madison se na jedné straně chytil
příležitosti
válečné

k vyjednávání s Castlereaghem, na druhé

úsilí do Kanady, aby

měl

co

nasměroval

nejpříznivější

vylepšené

podmínky pro

vyjednávání.
Další, v
Americk~

pořadí

invaze do Kanady následovala hned na

Místo toho

zaútočily

neboť

na niagarské

chabě chráněnou

frontě.
řeku

O síle 3 500
av

červenci

pevnost Fort Erie. 261 Poté se Brown vydal na sever

na Queenston. Asi na

řece Chippawě,

jaře.

se domnívali, že je

a pod vedením generálmajora Browna26o překročily

obsadily
směrem

třetí,

síly vzdaly pokus o dobytí Montrealu,

příliš dobře bráněn.
mužů 2S9

již

polovině

cesty se

porazil je a zahnal na ústup.

střetl

s Britskými vojsky na

Nebráněný

Queenston pak

258Viz Hickey, D. R., The War oj 1812. A Forgotten Conflict, c. d., str. 183.
259 Viz Turner, W. B., The War oj 1812, The War that Both Sides Won, c. d., str. 92.
260 Jakob Jennings Brown (1775-1828) byl brigádním generálem newyorské milice,
zvítězil nad Brity v bitvě u Sacketťs Harbor v květnu roku 1813. Roku 1814 obsadil pevnost
Fort Erie a bojoval v bitvě u Lundy's Lane. Od roku 182 až do své smrti působil jako velící
generál americké armády.
261 Britskou posádku v pevnosti tvořilo jen 137 mužů pod vedením majora Bucka.
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obsadil. Koncem měsíce docházely Brownovi zásoby a protože mu Chauncey
nedokázal přivézt nové, byl nucen opustit Queenston a
Britové

Američany

zamířit

zpátky na jih.

následovali a brown se jim postavil v bitvě u Lundy' s

Lane. Tato bitva je považována za nejkrvavější v dosavadním průběhu války,
na jejím konci napočítali Američané ztráty přes 700 mužů, ani Britové na tom
nebyli lépe, ztratili jich

přes

600. 262

Střet skončil

podle

historiků

(Turner i

Hickey) remízou, avšak Brown své jednotky z boje stáhl, spálil most

přes

Chippawu a opevnil se ve Fort Erie. Tímto tažením skončila americká invaze;
Britové nebyli

dostatečně

pokus dobýt Fort Erie
nechtěla

silní, aby

skončil

Američany

z poloostrova vypudili, jejich

naprostou katastrofou,263 a Americká armáda

neuváženým útokem do kanadského vnitrozemí o své nové državy

přijít.

Na niagarské
ustavila

určitá

frontě, stejně

jako na jezerech se

během

rovnováha sil, kdy ani jedna strana nebyla

aby konflikt rozhodla, ani

dostatečně

závodům

v budování

silnějších

dostatečně

silná,

slabá, aby jej prohrála. Erijské jezero

ovládala americká flotila, Huronské naopak britská264 a na
díky

roku 1814

jezeře

Ontario se

lodí265 Yeo ani Chauncey neodvážili

k rozhodující konfrontaci.
Když selhal útok na Montreal,
kontroly na

Champlainově jezeře.

Američané

Zvrátit

rozhodl Prévost dobytím Plattsburghu.

se

nepříznivý

zaměřili

na

převzetí

stav v této oblasti se

Začátkem září překročil

se svou

262 Srovnej Viz Hickey, O. R, The War of 1812. A Forgotten Conflict, c. d., str. 188, kde
Hickey uvádí, že americké ztráty byly 850 mrtvých a britské 875.
263 Útok na pevnost Fort Erie se odehrál 15. srpna 1814. Britské síly vzaly pevnost
ztečí po dvoudenním bombardování ve třech směrech, ale nově zesílené opevnění vydrželo
a Britové se museli s velkými ztrátami stáhnout. Jen během jednoho dne ztratili téměř 1 000
lidí. Ani následné obléhání k pádu pevnosti nevedlo, a tak 21. září Britové pevnost opustili.
264 Na Huronském jezeře měli Britové pouze jedno bojové plavidlo Nancy, které však
museli potopit, aby jej nezískali Američané. Ovšem díky chrabrému útoku pod vedením
poručíka Worsleyho se Britové zmocnili obou amerických lodí Tigress a Scorpion.
265 Závody v budování nových a silnějších lodí na jezeře Ontariu převažovaly
pomyslné misky vah na tu či onu stranu. Britové nakonec spustili v říjnu na vodu
trojpodlažní bitevní loď St. Lawrence, která měla 112 děl a 700ti člennou posádku. Do konce
války ještě dokončili fregatu Psy che, se kterými získali nad Američany váhovou převahu.
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armádou o síle
a

zamířil

přes

10000

mužů, většinou

posil z Evropy, americké hranice

k Champlainovu jezeru. Prévost plánoval jednotný útok na
moři

Plattsburgh po

i po vodě.

Naneštěstí

pro něj byl útok bitevních lodí pod

vedením kapitána Downieho266 odražen. Kanadský guvernér se po tomto
neúspěchu

královského

armádou stáhl

zpět

námořnictva poněkud kvapně

za hranice. Za svou

přílišnou

opatrnost byl Prévost

kritizován a nakonec ze své pozice odvolán; jeho
Plattsburgh tak stanovilo patový stav i na této

části

a netakticky s celou

zbytečné

tažení na

severní hranice, kde se již

žádná velká změna do konce války nestala.

2. BÍLÝ DŮM V PLAMENECH

Britové

během

roku 1814 upevnili blokádu amerických

přístavů

také

díky nástupu nového velitele atlantické flotily viceadmirála Alexandera
Cochrana.267 Cochrane
Američany
podařilo

začal

podnikat nájezdy na americký

břeh,

které

zastrašit a donutit k ukončení války. Na konci léta se

obsadit velkou

část

měly

Britům

státu Maine; primárním cílem této mise bylo

zkrátit pozemní komunikaci mezi Atlantikem a Quebecem. Americký odpor
byl v této

části země

zanedbatelný, lidé

raději dobrovolně přijali

britskou

nadvládu, než by bojovali.
Královské jednotky posílené o evropské veterány v síle asi 4000
se vylodily v zátoce Chesapeake poblíž
jim generálmajor Robert Ross268 a

městečka

směřoval

mužů

Benedict 19. srpna. Velel

na americké hlavní

město

266 Kapitán George Downie zaútočil na americkou flotilu v plattsburghské zátoce
brzy po ránu, Prévost sůj útok však zdržel. Downieho lodě, mezi nimi i zcela nová fregata
Confiance, byly během několika málo hodin poraženy a sám Downie v bitvě zahynul.
267 Sir Alexander Forrester Inglis Cochrane (1757-1832) - admirál královského
námořnictva, vedl ostřelování pevnosti Fort McHenry a flotilu v bitvě u New Orleans.
268 Robert Ross-of-Bladensburg (1766-1814), generálmajor britské armády, veterán
z bojů na Pyrenejském poloostrově, byl jmenován vrchním velitelem královské armády
v severní Americe, vítěz bitvy u Bladensburgu, padl při pochodu na Baltimore 12. září 1814.
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Washington. 269 Podobný útok nikdo v USA
jakéhokoli obranného
především několika

zařízení

tisíci

neočekával;

Washington byl bez

a bez jednotek. Jediné obranné sbory

milicionáři

Bladesburgu, kde bránily most

se

Britům

přes říčku.

tvořené

postavily na odpor poblíž

Tento

střet

se

někdy

nazývá

"Bladesburgské závody" díky rychlému úprku amerických jednotek.27o Cesta
na Washington byla volná. S blížícími se Rossovými oddíly se ve
rozšířila

oddíl

panika. Lidé

námořníků

před "červenokabátníky"

se pokusilo odpor.

prezidentovu residenci -

později

Během

městě

uprchli z města, pouze malý

noci Britové podpálili Kapitol,

zvanou Bílý

dům

a

několik veřejných

budov. 271 Vypálení Kapitolu byla pomsta za americké vypálení yorského
parlamentu v
který

neměl

předcházejícím

roce. 272 Jeden z mála obyvatel Washingtonu,

možnost utéci, byl francouzský velvyslanec Sérurier. Ten o této

události napsal Talleyrandovi: "Nikdy jsem

neviděl

nic tak

hrůzného

a

velkolepého zároveň."273 Francouz se bál také o svou bezpečnost, avšak Ross jej
ujistil, že jeho domu nic nehrozÍ.
Přepadení

a

vyplenění

šokovalo. V očích americké

amerického hlavního

veřejnosti zůstal

Cochrana

říci,

svůj účel

všechny

nesmírně

Ross a jeho jednotky stejnými

barbary a nájezdníky jako Vikingové, Vandalové
hranici. Lze

města

či

Indiáni na severozápadní

že tato tragédie uspíšila mírová jednání, tedy podle
splnila. 274 Britové se vrátili na lodě a

zamířili

k Baltimoru,

269 Je nutno zmínit, že vinu za neopevnění města nesl ministr války Armstrong.
Domníval se, že Baltimore, ne Washington, je nejdůležitější strategické město. Hlavní město
bylo podle jeho názoru v bezpečí. Zjevně ignoroval psychologický dopad vpochodování
nepřátel do hlavního města. Viz Horsman, R., The War oj 1812, c. d., str. 195.
270 Viz Turner, W. B., The War oj1812, The War that Both Sides Wan, c. d., str. 108.
271 Britové vstoupili do Washingtonu v osm hodin večer, když už byla tma. Většina
jednotek se utábořila v okolí města a Ross, Cockburn (další britský důstojník) a skupina
důstojníků projížděla kolem prvních domů, které následně podpálili. V noci 24. srpna
podpálili Kapitol, prezidentský dům, budovy ministerstva financí a ministerstva války.
V devět hodin večer dne 25. srpna Britové město opustili.
272 Horsman, R., The War oj 1812, c. d, str. 201.
273 Adams, H., History oj the United States oj America during the Administrations oj James
Madison, c. d., str. 1013.
274 Dne 28. srpna, když se Medison a Monroe vrátili do Washingtonu, předal
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třetímu největšímu městu
loďařskému

Spojených

států,

významnému obchodnímu a

centru v zátoce Chesapeake. Obrana Baltimoru byla pevnější než
Před

washingtonská.
McHenry275,

Baltimorem se nacházela

pravděpodobně

pobřežní

pevnost Fort

jedna z nejlepších amerických

pobřežních

pevností. Útok na pevnost i na město začal 12. září ostřelováním
z Cochranovy flotily. Bombardování pokračovalo po celý den a noc. K údivu
všech

přítomných

se ráno 13.

září

Cochrane s flotilou vydal

tak pokus o dobytí Baltimoru. 276 Cochrane

ukončil

považoval za

dostačující předvést

sílu královského

zpět

na

moře

a

pravděpodobně

námořnictva

a

nechtěl

přineslo

kromě

riskovat vojenské ztráty případným útokem. 277
Ostřelování

Baltimoru a Fort McHenry s sebou

posílení amerického
národu.

Během

sebevědomí ještě

jeden

důležitý

odkaz americkému

bombardování totiž vznikla slova budoucí americké hymny.

Francis Scott Key,278 baltimorský právník, totiž celé
lodi. Povzbuzen

obětavostí obránců

Spangled Banner. Ta byla

později

dění

sledoval z nedaleké

Fort McHenry napsal

báseň

The Star

tak populární, až se stala základem

hymny.279

prezident Monroeovi úřad ministra války. O den později, když přijel i Armstrong, navrhl
Madison dočasný odchod z města. V Baltimoru Armstrong rezignoval ze své funkce a
Monroe tak zastával jak úřad minitra války tak ministra zahraničí.
275 Částečné přípravy na obranu města byly učiněny během roku 1813. Extenzivnější
přípravy k posílení bezpečnosti města však probíhaly během jara a léta roku 1814. Zprávy
o zajetí Washingtonu vedly k okamžité organizaci prací obyvatel města, na jejichž základě
byly vyhloubeny příkopy a postaveno opevnění okolo města.
276 Rossovy jednotky se vylodily poblíž, ale bez účinné podpory Royal Navy se město
ani nepokusily dobýt.
277 Viz Horsman, R., The War of1812, c. d., str. 205.
278 Francis Scott Key (1779-1843) byl americký právník a amatérský básník.
279 Viz Coles, H. L., The War of1812, c. d., str. 186.
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3. "STARÝ OŘEŠÁK"
Poslední velký ozbrojený konflikt války roku 1812 se neodehrál na
otevřeném moři,

kanadsko-amerických hranicích ani na
Jihu. Jednalo se o

neúspěšné

Dalším paradoxem tohoto

ale na hlubokém

tažení britského kontingentu na New Orleans.

střetnutí

je to, že

proběhlo

až po

uzavření

mírové

smlouvy. Flotila admirála Cochrana spolu s pozemními jednotkami, kterých
vezla asi 10000, zakotvila v prosinci v Mexickém zálivu. Cochranovým
záměrem

bylo nejspíše -

překvapit

pozemní a

stejně

jako v

případě

Američany

Washingtonu -

a získat co nejlepší pozici pro mírová vyjednávání. Spojené
námořní

síly Velké Británie

měly

v úmyslu

zaútočit

na New

Orleans a obsadit území při ústí řeky Mississippi.
Britské pravidelné vojenské oddíly vedl generálmajor Edward
Pakenham,28o který nahradil v roli velitele pozemních sil Rosse. Když se
poblíž New Orleans Pakenhamovy jednotky vylodily, narazily na tvrdý
odpor místní milice a jednotek pravidelné armády pod velením Andrewa
Jacksona. Jacksonovy sbory zatarasily v prosinci roku 1814 Pakenhamovi
cestu v postupu na New Orleans a ten se musel vrátit do britského tábora,
kde spolu s Cochranem
stanoven

na

8.

ledna

připravili

a

měl

s námořnictvem. Zatímco britské
Pakenham

měl

nový útok. Plánovaný atak
probíhat

v

těsné

města

spolupráci

lodě měly ostřelovat

byl

vojska

obranné baterie,

vést hlavní frontální útok na východním

břehu

řeky

Mississippi a vedlejší útok měl směřovat po jejím západním břehu a podpořit
bombardování.
Jackson byl se svými útvary o síle asi 5000 lidí na útok
připraven. Během několika týdnů

zesílil obranné

opevnění

dobře

a umístil na ně 16

Sir Edward Michael Pakenham (1778-1815) byl britský generálmajor, švagr
vévody Wellingtona, roku 1814 nahradil Rosse v pozici vrchního velitele britských
pozemních sil v USA. Účastnil se války na poloostrově, bojoval v bitvě u Salamancy.
280
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děl.

Pakenhamovy síly byly v

přesile,

Britskému veliteli však

nepřálo štěstí. Lodě

potřebné

vzdálenosti. Svým

nedostaly do

obranu poškodily, ovšem nijak

zúčastnilo

útoku se

fatálně.

kvůli

se

zdrcující

sice americkou

Vedlejší útok se zdržel o dobrých
ještě

Veškerý nápor tedy vedl pouze Pakenham. Jeho útok
dobře

vojáků.

nízkému stavu vody

ostřelováním

dvanáct hodin, protože se museli vojáci probíjet

jej

asi 7500

skrze bahno na
započal

břehu.

za úsvitu, kdy

kryla mlha. Ta se ovšem brzy zvedla a Britové byli vystaveni
palbě Američanů

zpoza svých hradeb. Jackson britský nápor

odrazil a ti se za velkých ztrát stáhli z boje. Americké
podtrženo smrtí Pakenhama a dalších britských
činily přes

2 000

mužů

vítězství

důstojníků,

bylo navíc

královské ztráty

zabitých, zajatých a ztracených, zatímco

Američané

ztratili jen asi 300 lidí.281
Cochrane od dalšího útoku upustil a odplul k pevnosti Fort Bowyer,
které se zmocnil. Jackson se díky tomuto

vítězství

stal národním hrdinou a

stejně

úspěšné

prezidentské kampani. 282

jako Harrison z něj

Vítězství
přestože

u New Orleans

čerpal při

své

přineslo Američanům

dlouho

mírová smlouva již byla podepsána,

přispělo

hodnocení celé války mezi americkými historiky. Lze
Orleans do války nezasáhla, zasáhla však
do národního

cítění Američanů

hnutí, jež v

předvečer

Jackson si

kvůli

stejně

očekávaný úspěch,

říci,

a

k pozitivnímu

že bitva u N ew

jako The Star Spangled Banner

a vzbudila v následujících letech vlastenecké

války nebylo snad

své povaze tvrdého a

kromě "jestřábů"
náročného

patrné. Andrew

velitele vysloužil od

mužstva přezdívku "Starý ořešák" (Old hickory), mezi svými muži však patřil
k oblíbeným důstojníkům. 283

Viz Viz Horsman, R., The War oJ1812, c. d., str. 247.
Jackson kandidoval na prezidenta roku 1828 a se svým kandidátem na
viceprezidenta Calhounem snadno porazil kandidaturu stávajícího prezidenta Adamse.
Jackson vydržel v úřadu po obě volební období do roku 1837.
283 Viz Coles, H. L., The War oj 1812, c. d., str. 191.
281

282
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VI.

NA CESTĚ K MÍRU

1. VYHRÁLI JSME VÁLKU, PROHRÁLI JSME MÍR

Stejně

jako cesta k válce byla

dlážděna

evropskými záležitostmi, tak i

cesta k míru se bez nich nemohla obejít. Již od poloviny roku 1812 se Prévost
a Foster pokoušeli o uzavření příměří a
Británie

se

svých

nezaznamenaly

nařízení

vládních

výraznějšího úspěchu. 284

jednáním nastala

začátkem

uvolnit si ruce

při

míru, poukazujíce na to, že

vzdala.

Daleko

Vídeňského

Jejich

příznivější

Evropě

roku 1814. Válka v

nachýlila ke konci. S přípravami

kontinentě

následně

snahy

ovšem

doba k mírovým

se po

bitvě

u Lipska

kongresu se Británie snažila

budování "nové Evropy". Po

ukončení

války na

sice mohli Britové dopravit do Kanady nové jednotky, jejich

angažování se však neukázalo tak úspěšné, jak Liverpoolova vláda doufala.
Ve Spojených státech se opozice ozývala proti válce také stále
Kanadské

kampaně

končily

většinou

fiaskem,

země

častěji.

se dostávala do

hlubokého zadlužení a federalistické separatistické tendence v Nové Anglii
vyvolávaly

značné

obavy. Navíc se

většina

příčin,

jež vedly k válce,

rozplynula. Britské vládní nařízení přestalo platit již roku 1812, kontinentální
systém se s Napoleonovou porážkou také rozpadl a

stejně

tak i

důvod

k praktice impressmentu, jehož se Britové vzdali. V obou zemích panovala
potřeba

v

době

i touha po míru. Obchod se na hranicích provozoval i za války, jen

míru se ale mohl navrátit do normálních kolejí.

Snahy
Rusko.

přivést obě země

Prostřednictvím

Daškova285 nabídlo

284
285

k jednacímu stolu ukázalo již v březnu 1813

svého velvyslance ve Washingtonu Andreje

zprostředkování

míru. Pro Rusko mohl mít mír

kromě

Viz Hickey, D. R., The War of1812. A Forgotten Conflict, c. d., 283.
Andrej Jakovlevič Daškov (1777-1830) - první ruský velvyslanec v USA v letech

1809-1819.
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zvýšení prestiže i jiné výhody,
Francii. Madison

určil

především větší

pro mírová jednání

angažovanost Británie proti

tři komisaře:

Alberta Gallatina,

Johna Q. Adamse,286 jenž sloužil jako velvyslanec v Rusku, a Jamese A.
Bayarda. 287 Kongres Gallatinovo jmenování odmítl, ale ten byl již tou dobou
v

Evropě.

dozvěděli

Po

několika měsících čekání

v Petrohradu se

o britském odmítnutí.288 Castlereagh nemínil

američtí

svěřit

vyslanci

tak delikátní

jednání o britských záležitostech jinému státu. Místo toho sám v listopadu
kontaktoval amerického ministra
přímých

zahraničí

Monroea a navrhl

otevření

vyjednávání. Je zajímavé, že Castlereaghův dopis připlul do USA ve

stejnou dobu jako zpráva o
vzbudila obavy o další

Napoleonově

průběh

války,

porážce u Lipska. Ta

neboť

okamžitě

Britové mohli nyní poslat do

Severní Ameriky další jednotky, a tak prezident i Kongres hned v lednu
souhlasili s mírovým vyjednáváním.
Prezident jmenoval pro další jednání

opět

Adamse, kterému

velení mise, Henryho Claye a Jonathana Russella. 289

Později

k nim

svěřil

připojil

i

Gallatina. Castlereagh na jednání jmenoval Henryho Goulburna,290 lorda
Gambiera291 a Williama Adamse. 292 Ve srovnání s Quincy Adamsem a
Castlereaghem to nebyli výborní diplomaté, ale spíše odborníci a právníci.
Samotná jednání trvala od 8. srpna do 24. prosince 1814 a odehrála se
v Gentu, odkud existovalo

pohodlnější

a rychlejší spojení s oběma vládami

John Quincy Adams (1767-1848) byl šestý prezident USA v letech 1825-1829.
Předtím sloužil jako ministr zahraničí v Momoeově vládě v letech 1817-1825. Měl bohatou
diplomatickou minulost, na postu velvyslance se vystřídal v Velké Británii (1815-1817),
v Rusku (1809-1814), v Prusku (1797-1801) a v Nizozemí (1794-1797).
287 James Asheton Bayard (1767-1815) - právník a politik, federalistický poslanec a
senátor.
288 Viz Hickey, D. R, The War oj 1812. A Forgotten Conflict, c. d., str. 283.
289 Jonathan Russell (1771-1832), americký diplomat, v letech 1814-1818 sloužil jako
velvyslanec USA ve Švédsku.
290 Hemy Goulburn (1784-1856) - britský státník, v letech 1821-1827 zastával post
ministra pro Irsko, 1828-1830 a 1841-1846 byl ministrem financí a v letech 1834-1835 v úřadu
ministra vnitra.
291 John James Gambier, první baron Gambier (1756-1833) - admirál flotily Royal
Navy, účastnil se bitvy o Kodaň.
292 Dr. William Adams byl britský právník pracující v úřadu Admirality.
286
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než z původně plánovaného Goteborgu. 293 Jednání

měla

probíhat za

zavřenými dveřmi,

avšak Madison o všech novinkách informoval americkou

veřejnost. Američtí

zástupci si

pověřenců,

stěžovali

na neústupnost a aroganci britských

ovšem ani oni se nechtěli vzdát některých sporných bodů.

Nejdříve

se

obě

delegace dohodly na problému impressmentu; v

tuto praktiku britská vláda

oficiálně

opustila, takže nestála v

červnu

cestě

dalším

jednállím. Otázka dalších bodů byla však složitější. Britové nechtěli
zapomenout na Indiány,
ně

vytvoření

chtěli
části

a

jim pomohli ubránit Kanadu. Požadovali pro
severozápadě.

rezervace s pevnými hranicemi na

označili

podmínku

kteří

za sine qua non. Dále šlo

Britům

o

bezpečnost

Tuto

Kanady,

aby byla jezera demilitarizovaná. Také požadovali odstoupení severní

státu Maine

některé

kvůli usnadnění

komunikace mezi Halifaxem a Quebecem

například

obchodní dodatky,

zákaz rybolovu v kanadských

vodách. 294
Američané
vytvoření

britské podmínky

okamžitě

odmítli,

indiánské rezervace na americkém území,

přesídlení určitého počtu osadníků, kteří

se již v

zvláště

neboť

jim vadilo

by to znamenalo

těchto končinách

zabydleli.

Také britská opozice požadavky kritizovala. Podle Claye hráli Britové o
V říjnu přišli královští

pověřenci

čas.

s novými podmínkami smlouvy, ve kterých

bylo stanoveno, že každá země získá to území, které ovládala na konci války.
Záležitost
Malden

Indiánů

(dříve

byla

opuštěna

přišli

o Fort

Fort Amherstburg) a Fort Erie, získali by naproti tomu Fort

Mackinac, Fort Niagara a
Američané

docela. Tímto by Britové sice

část

území státu Maine. Ani s tímto návrhem

nesouhlasili, vyhlídka míru se tak na

nějakou

dobu

ještě

zmenšila.
Okolnosti v Británii, kde se
války a zavedení

293
294

válečných

veřejnost stavěla negativně

daní, i v

Evropě,

pokračování

kde Spojené království ztrácelo

Viz Horsman, R., The War oj 1812, c. d., str. 252an.
Ibid., str. 253an.
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k

před

svými spojenci

uspořádání,
měly

a to na

"tvář//,

donutily Brity navrhnout v listopadu ještě jedno

základě

statu quo ante bellum, podle kterého se oba státy

vrátit do svých hranic

opatření

před

vypuknutím konfliktu. Ekonomická

(rybolov v kanadských vodách

Mississippi atd.) by

či námořní

práva

zůstala nezměněna. Vůči Indiánům

se

zavázaly dodržovat mír a zachovat jim privilegia, která

Britů

v povodí

obě země

měli před

Británie i USA také slíbily usilovat o zrušení trhu s otroky.

pouze

válkou.

Konečná

smlouvy byla podepsána na Vánoce 24. prosince 1814 a stala se

verze

všeobecně

známá jako Gentská smlouva. 295 Její platnost byla závislá na ratifikaci obou
stran. Smlouva navíc stanovovala

vytvoření

komise, jež

měla vyřešit

otázku

americko-kanadských hranic. 296
Ukončení

války lidé na obou stranách Atlantiku

Británie byly konfliktem hospodářsky vyčerpané,

přivítali.

ačkoli

USA i Velká

ve Spojených státech

nebyla situace natolik závažná. Monroe dokonce plánoval další invazi do
Kanady, které se

mělo zúčastnit několik

a s uzavřenou smlouvou
v

přístavu

příležitosti

ji lidé

radostně přijali.

"ať

radovat,

do USA až

mužů. 297 Loď

počátkem

John Lathrop ve své

řeči

balzám míru nyní

neboť

vyjádřené

vyléčí

s delegáty

února. Ale již

pronesené u této

v dubnu 1815 v Bostonu prohlásil: "Nikdy jsme nebyli

všeobecné radosti, jako radosti
prosil

připlula

desítek tisíc

svědky

tak

americkým lidem při navrácení míru. "298 A

všechna

zranění. //299 Konečně, měli

se

proč

"brána boha Jana je opět uzavřena.// 300

295 Celá smlouva viz The Avalon Project at Yale Law School. Treaty oj Ghent 1814, in:
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/britain/ghent.htm. poslední nahlédnutí
28.4.2008.
296 Hickey, D. R., The War oj 1812. A Forgotten Conflict, c. d., str. 296.
297 Viz Turner, W. B., The War oj 1812, The War that Both Sídes Won, c. d., str. 120.
298 Lathrop, J., A díscourse delívered ín Boston, Apríl 13, 1815, the day oj thanksgívíng
appointed by the president oj the United States in consequence oj Peace, Boston 1815, str. 3.
299 Ibid., str. 22.
300 Ibid., str. 26.
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2. POST PACEM

Ve státech Nové Anglie byla válka pana Madisona velice nepopulární.
Právě

obchodní kruhy místních

přístavů

nejvíce

trpěly

ekonomickými

restrikcemi republikánské vlády a jejich vztah k Velké Británii byl právě díky
obchodu pozitivní. Navíc státy

severně

od New Yorku

patřily

k baštám

federalistické strany. Nespokojenost s washingtonským vedením a s celou
válkou vedla v
v Connecticutu.

říjnu

ke sjezdu

Během

předních politiků těchto států

do Hartfordu

prosincového a lednového zasedání se delegáti

usnesli v tzv. Hartfordské konvenci,301 že pokud bude vláda porušovat státní
suverenitu, mají tyto státy právo se od Unie odtrhnout.
Nakonec konvence požadovala "jen" doplnit
k

ústavě

Spojených

než 60 dní,

většina

států. Například

obchodní embargo

pro vyhlášení války

prezidentské období

mělo

Hartfordského sjezdu

silně

za zrádce a separatisty,

přestala

ně

postů

dvoutřetinová,

nesměl

protikladné reakce. Jeho delegáti byli

ačkoli

trvat déle

být ze

označováni

žádná smlouva o odtržení nikdy nevznikla.
kteří

na

něj tvrdě

doplatili;

jakousi "labutí písní". Po válce federalistická strana prakticky

existovat.

Rokem 1815
vztahů.

být více než

dodatků

Ve Washingtonu vyvolala usnesení

Hartfordský sjezd byl úzce spojen s federalisty,
stal se pro

nemělo

být pouze jedno a prezident

předchůdce.

stejného státu jako jeho

měla

několik

začala

Jeden z prvních

nová kapitola vzájemných americko-britských

náznaků

ve Washingtonu i v

Londýně

zlepšení bylo obnovení diplomatických
již roku 1815. Americkým velvyslancem

u dvora prince regenta se stal John Quincy Adams a královským

301 Doplňky k ústavě, tak jak vyplynuly z Hartfordského sjezdu lze najít zde: The
Avalon Project at Yale Law School. Amendements to the Constitution Proposed by the Hartford
Convention, 1814, in: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerdoc/hartconv.htm. poslední

nahlédnutí 28. 4. 2008.
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velvyslancem byl jmenován sir Charles Bagot.302 Hrozba invaze do Kanady
přetrvávala ještě několik
například

let. Kanadští

guvernéři

se jí pokoušeli
přistěhovalce

tím, že do Horní Kanady lákali britské

a naopak

odrazovali ty americké. Také budovali pobřežní pevnosti a obranná
Postupně

vše

spělo

Rush-Bagotově smlouvě

ustaveno

několik

pomáhaly snížit

zařízení.

k demilitarizaci jezer, ani jedna strana nebyla schopná

trvale zde udržovat tak velké
v

předejít

loďstvo

- k tomu se USA i Británie zavázaly

z roku 1817.303

komisí složených ze
napětí

mezi

oběma

Ohledně

zástupců

hranic bylo

postupně

obou stran. Tyto komise

stranami. Následné smlouvy z roku

1818304 a Webster-Ashburtonova smlouva305 z roku 1842 vymezily hranice
mezi Kanadou a Spojenými státy na 49.
zavedly

společnou

rovnoběžce

až ke Skalistým horám a
čemuž

se hranice USA

důsledků

války roku 1812.

správu Oregonské oblasti, díky

posunula až k Pacifiku.
Směr

americké expanze je jeden z patrných

Po Centu se již nemohly územní požadavky amerických osadníků zaměřit na
sever, a tak se tento
Vliv

Harrisona

a

v následujících letech
měrou

směr stočil

Andrewa
značný,

na západ - do oblastí obývaných Indiány.
Jacksona

na

indiánskou

politiku

byl

oba zastávali vysoké politické pozice a stejnou

udržovali kladný vztah k získávání indiánské

půdy.

Indiáni sice

měli

být podle gentské smlouvy respektováni, avšak tlaku USA již nebyli schopni
Sir Charles Bagot (1781-1843) - od 31. července 1815 do roku 1820 zastával post
britského velvyslance ve Washingtonu, kde se zasloužil o podepsání Rush-Bagotovy
smlouvy a Konvence z roku 1818. Následně sloužil jako velvyslanec v Rusku a v Nizozemí.
V letech 1841-1843 působil jako generální guvernér Kanady.
303 Texty různých dopisů a vyměněných nót lze najít na internetové adrese: The
Avalon Project at Yale Law School. Exchange oj Notes Relative to Naval Forces on the American
Lakes: 1817, in: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/britain/brI817m.htm.
poslední nahlédnutí 28. 4. 2008.
304 Ibid., The Avalon Project at Yale Law School, Convention oj 1818 between the United
States and Great Britain, in:
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/britain/convI818.htm. poslední nahlédnutí
28.4.2008.
305 Ibid., The Avalon Project at Yale Law School. The Webster-Ashburton Treaty. August 9,
1842, in: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/britain/br-1842.htm. poslední
nahlédnutí 28. 4. 2008.
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čelit

což v

důsledku

vedlo k jejich exterminaci a

uzavření

v indiánských

rezervacích.
Dalším přímým důsledkem války bylo obsazení Floridy. Španělská
držba této kolonie se po seminolské válce306 rozpadla, ani Španělé samotní
nebyli schopni tlaku Jacksona odolávat. Neschopnost Španělska řešit
nastalou situaci vedla ke
1819,307 která

ztrátě

kromě vyřešení

Floridy a k

Adams-Onísově dohodě

z roku

floridské otázky vymezila hranice mezi Novým

Španělskem a americkými teritorii.

Vztahy s Velkou Británií se
ploch. Jen na
přerůst

začátku

postupně

konsolidovaly, ubývalo

třecích

40. let se vyhrotil problém Oregonu, který hrozil

v další ozbrojený konflikt,

vyřešil

se však díky okolnostem

(vypuknutí americko-mexické války) Oregonskou smlouvou308 z roku 1846,
která toto území

rozdělila.

rozvinout ve 20. letech, v
španělských zámořských

Spolupráce Británie a USA se mohla
době

dopadl

poněkud odlišně

více

britských obav z francouzské expanze do

držav v rámci Svaté aliance, návrh na

ochranu Karibské oblasti a

ještě

Střední

Ameriky

před

společnou

evropskými velmocemi

- vyvrcholil Monroeovou doktrínou z roku 1823,309

306 Jednalo se o tzv. první seminolskou válku, která trvala v letech 1817-1818. Již od
kríkské války byla floridská hranice zdrojem nepokojů, které vyvrcholily masakrem ve Port
Scott roku 1817. Výpravu americké armády vedl Andrew Jackson a při plnění svých
povinností překročil hranice Floridy, kde se Indiáni ukrývali. Je zajímavé, že Američané
z Indiánských nepokojů obvinili Brity a Španělům vytkli, že se nedokáží postarat o svou
kolonii, a tak ji v rámci zabezpečení svého státu zabrali. Válka získala jméno podle
indiánského kmene Seminolů, kteří se na nepokojích aktivně účastnili, nedá se však říci, že
by to byl jediný "neposlušný" kmen.
307 The Avalon Project at Yale Law School, Treaty oj Amity, Settlement, and Limits Between
the
United
States
oj
America
and
His
Catholic
Majesty.
1819,
in:
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/spain/sp1819.htm. poslední nahlédnutí
28.4.2008.
308 Ibid., The Avalon Project at Yale Law School. Treaty with Great Britain, in Regard to
LImits Westward oj the Rocky Mountains, in:
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/britain/br-1846.htrn, poslední nahlédnutí
28.4.2008.
309 Články doktríny vyjádřil prezident Monroe ve své sedmé výroční zprávě
Kongresu dne 2. prosince 1823. Viz The Avalon Project at Yale Law School. Monroe Doctrine;
December 2, 1823, in: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/monroe.htm. poslední nahlédnutí
28.4.2008.
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která se snažila zabránit vměšování Evropy do amerických záležitostí. Ve své
době

nevzbudila

projev hrdého

téměř

žádnou pozornost,

sebevědomí

Spojených států.
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přesto

ji lze chápat jako další

VII. ZÁVĚR

V diplomové práci jsem se pokusil
britských

vztahů

počátku

na

19. století,

přiblížit

především

který vyústil až ve válku roku 1812. Analýzou
k názoru, že každá jednotlivá
války, jejich

součet

příčina

tematiku americko-

jejich vzájemný konflikt,

příčin

této války jsem

nemusela znamenat vstup USA do

však vyvolával ve Spojených státech takový
většinu společnosti

deprivace a ponížení, že donutily

dospěl

stupeň

válku Velké Británii

vyhlásit. Samotným katalyzátorem k vyhlášení války se stali mladí politici
z jižních a západních

států

sledoval

kurs

politický

známí jako

"jestřábi". Ačkoli

předchůdce,

svého

prezident Madison

nechal

se

dotlačit

až

k ozbrojenému střetnutí.
Velká Británie si na druhou stranu
tvrdá politika
v

předvečer

vůči

neutrálům

válečný

konflikt

nařízení

avšak její

po takovém konfliktu "volala".

války dostoupil strach z amerického

Británie svá vládní

nepřála,

odvolala, bylo však již

nebezpečí

Těsně

vrcholu a

pozdě. Můžeme

se jen

dohadovat, zda by USA od války ustoupily, kdyby o zrušení vládního
nařízení věděly.
válečnou

Mnozí historici soudí, že tento zlomový ústupek

hrozbu eliminoval,

ačkoli

message. Tento úsudek nás může

by nebyly

následně

splněny

Britů

by

další podmínky War

vést k názoru, že

největší příčinou

války roku 1812 byla omezení neutrálních práv.
Válka roku 1812 se dá nejlépe charakterizovat jako
Někteří

konflikt.

historici o ní píší jako o válce, kterou nikdo nevyhrál, nebo naopak

o válce, kterou vyhrály
zarážející,
státům

nešťastný

přesto

obě

strany. Taková charakteristika je možná

s ní lze souhlasit. Válka roku 1812 Británii ani Spojeným

nic nepřinesla, snad

kromě válečných

útrap a finančního deficitu. Ani

jedna strana nezískala nové území, ani jedna strana se neposílila na úkor
druhé. Pro Brity jakoby tato válka ani neexistovala, je
100

plně

ve stínu evropské

konfrontace s Napoleonem. V Americe je sice
v

Evropě,

přesto

a

populárnější

než

střetnutí téměř

stojí ze všech amerických vojenských

Američané vděčí

nejníže. A to jí

známější

za svou hymnu a zrod takových osobností

první poloviny 19. století jakými byli Andrew Jackson či James Monroe.
Přesto

se domnívám, že USA vzešly z války posíleny, ani ne tak

o územní zisky jako spíše o národní

cítění

a

sebevědomí. Během

krátké doby

dokázaly podruhé odejít z války s takovou velmocí, jakou byla Velká
Británie, neporaženy. Porazily ji dokonce i na
svůj

invazi na
nezískaly,

počet

závislé. Ovšem

sebevědomí,

ve

Indiánů

poražením

zvětšila.

státech rozrostl
méně

a

následně

i obsazením Floridy se

Také díky ekonomickým restrikcím se ve Spojených

manufaktur a USA tak
největší

vytvoření

začaly

být na evropském zboží

zisk USA tkví ve velkém posílení národního

národních

první války za nezávislost. Národní
například čin

a dokázaly odrazit první

kontinent. I v otázce území lze polemizovat, zda USA

poněvadž

jejich rozloha

moři

hrdinů, kteří

vědomí

se

připojili

k hrdinům

utvrzovaly takové

činy

první dámy Dolley Toddové, která místo svých

zachránila z Bílého domu

Washingtonův

jako

šperků

portrét. Také vznik národní hymny

americkou hrdost posiloval.
Po válce nastoupily Spojené státy do období "dobré nálady" (The Era
oj Good Feeling)310 spojeného s Monroem, užíváním si obchodních i
občanských

svobod a velkým

hospodářským

vzrůstem.

Spojené také

s minimální politickou opozicí, federalisté se zdiskreditovali, a tak jedinou
stranou

zůstali

republikáni, až do

rozdělení

strany na konci dvacátých let. Je

však paradoxní, že republikánská strana navazovala na ideje silných
v rámci slabé federální vlády.
Jefferson,
či

před

nejednou

Během

těžkou

konfliktu stál Madison, ale

310

na

stranu

ním i

volbou, zda zachovávat republikánské ideje

posílit centrální administrativu. Madison sám se v

přiklonil

před

států

federálního

centralismu,

těchto

volbách většinou

například

Viz kniha Dangerfield, G., The Era ofGood Feelings, Chicago 1989.
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posilováním

pravidelných

znovuvytvořením

Dalším

plně

jednotek

ministerstvům

jeho

nebo

centrální banky, který by pomohla likvidovat státní dluh.

klíčovým důsledkem

milic, které se

podřízených

během

války

války bylo pro Spojené státy

značně neosvědčily.

opuštění

praxe

Milice se neustále potýkaly

s morálkou, vybavením i ochotou sloužit mimo

svůj

stát.

Napříště

už

v armádních složkách hrály jen podružné role.
Také

Kanaďany můžeme

považovat za

pomocí dokázali odrazit všechny invaze

směřující

Američané

si dokázali vybudovat pevné národní

Francouzi

či Američané,

ale byli

vítěze

Kanaďany.

války. Jen s malou

na jejich územt jako

cítění.

Již to nebyli Britové,

Pocit národní sounáležitosti
uvědomit

utvrdil i hrdinný skon sira Brocka, málokdo si poté

že

ještě

nedávno před svou smrtí psal několikrát do Londýna, aby byl převelen.
Velká Británie vyšla z napoleonských válek jako absolutní vítěz,
po

Vídeňském

Talleyrandově

část

kongresu o

politice

přišla.

své aureoly díky

Sice to byla bezesporu

ačkoli

Metternichově

největší světová

a

velmoc,

svou pozornost však obrátila k budování impéria. I po odvolání vládního
nařízení

a zrušení impressmentu dokázali mít Britové největší loďstvo na světě

a jeho váha byla i přes několik porážek impozantní. Naproti tomu Američané
se

naučili,

že i

moře

jim může

budovat své US Navy. Nelze
roku 1812 vítězně,

stejně

přinést

vojenské

uspokojivě

a

začali vehementně

tvrdit, že Británie vzešla z války

tak však nelze tvrdit že z ní vyšla oslabena. Zajistila

si klid a mír na kanadské hranici, svou
míry byl jejím

úspěchy

důležitou

neúspěchem vzrůstající

kolonii ubránila. Do jisté

americký obchod a tím pádem

americká konkurence, ovšem ani to nelze prohlásit kategoricky.
Jediným opravdovým poraženým války roku 1812 byli Indiáni. Po
Tecumsehovi se již nikdo nepokusil
kmenů.

Ani mnohem

pozdější

vytvořit

silnou konfederaci indiánských

snaha Sedícího Býka se jí nemohla rovnat.

Indiáni také po válce ztratili mocného spojence, Britové je nechali napospas
americkým

osadníkům.

Indiáni ztráceli území za územím, po teritoriu Ohio
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přišlo

teritorium Michigan, poté Georgia atd. V nové

společnosti

ně

pro

rozrůstající

se americké

nebylo místa, a tak museli nastoupit dlouho cestu do

rezervací.
Proč

tedy byla válka roku 1812

nešťastná? Především

proto, že se jí

dalo snadno vyhnout nebýt tvrdohlavosti vlád obou stran. Její

impressment, vládní
viděli "jestřábi".

nařízení

příčiny

-

a Indiáni - nebyly nakonec tak závažné, jak je

Válka už v

době

svého vypuknutí vyvolávala protikladné

reakce, jižanské nadšení a federalistickou opozici. A s každým dalším
měsícem

válených

zastánců

ubývalo. Ovšem byla tu

jelikož byli Britové napadeni, tak se od nich nedalo
bílou vlajkou" a

Američané očekávali vítězství,

opět

ta neústupnost,

očekávat

"zamávání

když už do války tolik

vložili.
Uzavření

míru, který nakonec vymazal veškeré snažení posledních

dvou let, bylo jen rozumným

řešením.

Velká Británie i Spojené státy

americké si díky této válce uvědomily, jak mnoho toho mají
moc je toto

společné

rozděluje.

společného

a jak

Kdybychom tedy opravdu hledali

v historických událostech determinismus, prohlásili bychom, že jakmile mezi
těmito dvěma

národy vypukla válka, jejich

společné věci

je

směřovaly

k uzavření míru a následnému spojenectví. Lidský život se však
předem

danými

poučkami

a

závěry,

a proto

tajemství historických událostí.
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můžeme nerušeně

neřídí

odhalovat
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IX. RESUMÉ

The War of 1812 is sometimes called the second war for independence.
The Americans fought for their rights; for the rights to neutral trade, which
British government suspended because of the continental system of the
French emperor Napoleon. United States were irritated by the British Orders
in Council, which forbade Americans to trade with continental ports.
Moreover they were angered by the practice of impressments. Royal Navy
boarded and searched American ships for British seamen, who served on
those ships because of better payment. The British navy was in a high need of
men, so it took away from American vessels also American citizens without
proper papers. Another cause of the War of 1812 was the British connection
with N ative Americans.
The War started with President Madison' s War message to the 12th
Congress on June 1. Subsequently Congress declared war on Great Britain,
and military forces invaded Canada - a British province. All American
attempts for conquering British forts have failed during the first year of the
war. Canada stayed strong just because of the fine leadership of Sir Isaac
Brock and because of the help of Tecumseh's Indians. Americans gained just
few naval victories. The next two years Canada witnessed other American
invasions; some of them were successful, e.g. the capture of York.
In 1814 British forces got the replacements of veterans from Europe;
and they started attacking American inland. In August British squadrons
captured and ransacked the American capitol - the city of Washington. It
was the biggest American disgrace. However the Americans managed to
advert British attack on Baltimore, which subsequently led to the creation of
the American anthem. British also failed to capture New Orleans; General
Jackson with a fewer men defeated the British and killed their commander.
111

The negotiations between the USA and the UK proceeded from the
second half of 1814. The peace treaty was finally signed on December 24th
1814 in Ghent. The Treaty of Ghent was signed under the condition of the

status quo ante bellum; both sides returned their military gains. The
commission was set for boundary issues. The Native Americans were the real
losers of this war. This 2nd war for independence was in fact a war, which
nobodywon.
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