Britské impérium v I. polovině XIX. století 

Politický systém: Politická moc se dělila mezi panovníka a parlament. Tento se skládá z Horní a Dolní sněmovny (Sněmovna lordů a Poslanecká sněmovna). Tyto dvě části si byly až do roku 1832 rovnocenné, první parlamentní reformou schválenou v tomto roce byla omezena moc Sněmovny lordů.
Sněmovna lordů se skládala z představitelů anglikánské církve a dědičných a doživotních peerů. Dolní sněmovnu naopak tvořili volení zástupci.
Vliv na politiku měly dvě strany, whigové a toryové. Whigové hájili především zájmy obchodnické a později i průmyslové buržoazie, prosadili parlamentní reformu z roku 1832. Z jejich členů se později vyvinula Liberální strana. Toryové zastupovali zájmy pozemkové aristokracie a vysokého anglikánského duchovenstva, část se jich podílela na vzniku Konzervativní strany
UDÁLOSTI
V roce 1800 byl Zákonem o unii zrušen irský parlament a Irsko se sloučilo s Velkou Británií ve Spojené království Velké Británie a Irska. Ve stejném roce došlo k ovládnutí Malty. Zákon o unii vstoupil v platnost 1. ledna 1801. Amienským mírem z roku 1802 si Británie a Francie rozdělily sféry vlivu, nicméně o rok později byla válka obnovena. V témž roce došlo k povstání Roberta Emmeta v Dublinu, které ale bylo brzy potlačeno a Emmet popraven; současně se Britové usazují v Tasmánii. V roce 1803 navíc ještě vrátili Holanďanům Kapsko, které obsadili roku 1795. V roce 1805 započaly tzv. britsko-ašantské války a 22. října toho roku porazilo britské loďstvo pod vedením admirála Nelsona francouzsko-španělskou flotilu u Trafalgaru. O rok později (1806) Britové znovudobyli Kapsko a roku 1807 byl zakázán obchod s otroky. V letech 1811-1814 okupovala Británie Indonésii, 1811-1812 vedli válku s Xhosy a búrskými farmáři (celkem proběhlo 9 válek s Xhosy), v období 1812-1814 probíhala britsko-americká válka, v níž Británie uhájila své panství v Kanadě. V letech 1814-1823 byla Británie členem Svaté aliance, 1815 vypukla vzpoura Búrů proti britské správě, 1818-1819 vedla britská vojska 5. válku s Xhosy, v roce 1819 zakoupila část Singapuru, 1820 přišla nová vlna anglických kolonistů do východního Kapska. Roku 1826 byla založena kolonie Straits Settlements, čímž bylo zahájeno ovládnutí Malajska. Ke zrovnoprávnění katolíků došlo v roce1828/29 a roku 1830 souhlasila britská vláda s vytvořením Belgie. Whigové prosadili v roce 1832 první parlamentní reformu, která rozšiřovala volební právo na průmyslová střediska a oslabila moc Horní sněmovny (Sněmovny lordů). O rok později bylo v britských koloniích zrušeno otroctví. V letech 1834-1835 proběhla už 6. válka s Xhosy a v roce 1835 začal tzv. Velký Trek (odchod Búrů z Kapska). V roce 1837 nastoupila na trůn královna Viktorie. V únoru 1838 byl vůdce voortrekkerů Piet Retief a jeho doprovod zavražděn v sídle zulského krále, 16. prosince 1838 pak došlo k bitvě u řeky Nkomi (Krvavá řeka), kde búrské vojsko porazilo asi patnáctitisícovou armádu Zuluů a nedlouho poté vytvořili Búrové republiku Natal (anektováno Brity 1843). O dva roky později (1840) zabrala Británie Nový Zéland. Roku 1841 bylo založeno irské Sdružení pro odvolání zákona o unii (Repeal Association). O rok později vzniklo Mladé Irsko, organizace revolučních demokratů nespokojených s liberálními požadavky Repealu. V roce 1846 došlo k 7. válce s Xhosy a v letech 1850-1853 proběhla válka osmá. Od roku 1842 byla postupně v různých formách vyhlášena samospráva v Austrálii (1842), Kanadě (1848), Novém Brunšviku (1848), na Novém Zélandu (1852), v Kapsku (1853), na Novém Foundlandu (1855) a v Natalu (1856). V roce 1852 dobyli Britové Dolní Barmu a v letech 1853-1855 se účastnili krymské války.
V průběhu I. poloviny XIX. století zahrnovalo Spojené království Anglii, Skotsko, Wales, ostrov Man a Irsko a ovládalo impérium zahrnující dnešní Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, část dnešní JAR, část jihovýchodní Asie a od roku 1858 celou Indii.

David Štourač
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Jindřich Kačer
Britské impérium v první polovině 19. století

Východoindická společnost založena 1600.

18. století.
Severní Amerika ztracena ve válkách o nezávislost – doufání v příjmy z daní – ztráta 13 kolonií.
V Kanadě války s Francií – udržena hegemonie (Francie právo rybolovu v kanadských vodách.
1757 – V Bengálsku zvítězil Robert Clive – místní vládce nahrazen brit. spojencem.
1765 – Clive jménem Východoindické společnosti formálně přijal bengálské diwani (pozemkové daně) – přímá politická moc místo obchodní. Posun v pohledu na Indii.
Moc pro muže, kteří se vrátili ze služeb Východoindické společnosti – „nečestně nabyté bohatství.“
Zuřivé spekulace s východoindickými akciemi. – „nabobové“ (vliv, zločiny, nekalosti – zveličkovány)
Mnoho lidí chtělo merkantilistické pojetí imperia. Kolonie odmítaly přijmout nadvládu parlamentu.
1782-3 námořní vítězství admirála Rodneyho u „Svatých“ – udržena britská Západní Indie (i Jamajka) Warren Hastings odvrátil revanche Francouzů i knížecí vzpouru.

Krize vlivem americké války – hnutí asociací, měl by být zmírněn vliv koruny.
Charles James Fox – radikál – přebudoval Východoindickou společnost (VIS) – politická sebevražda (král i Pitt ho smetli za podpory veřejnosti) – zákon o VIS potopen.
Pitt – reforma – obchodní dohoda s Francií (1787)
Irsko – 1782 – parlamentní nezávislost – jistá míra samosprávy.
Otázka Indie (i VIS) zklidněna – indický zákon (india act) – dával poslední slovo vládě.
Do Kanady se nahrnuli loajalističtí osadníci (v Quebecu etnický problém) – smír až do r. 1867
Hastings nakonec obětí měnící se morálky (špatné zacházení s podmaněnými národy) – romantismus – kritika obchodu s otroky.
1788 – první evropská osada v Austrálii (Sydney) – doprava zločinců a polit. vězňů
1796 – obsazeno Kapsko. (1806?)
1795 – vylodění na Cejlonu; Cejlon britskou kolonií

19. století
Politika – „Moc imperia nelze oslabovat.“  „Obchod následuje vlajku.“
Uzákoněné spojení s Irskem – 1800.
1807 – VB zakázala v koloniích obchod s otroky.
1812-14 – Druhá válka za nezávislost USA x VB. Neúspěch – obnoveny dřívější hranice.
1813 – Zrušen monopol VIS na obchod s Indií.
1814 – pařížská smlouva s Niz. o Kapské kolonii.
1814-16 – britsko-nepálská válka, uhájena vnitřní samostatnost – zahraniční zál. pod VB
1825-30 – povstání na Jávě proti starým metodám kolon. vykořisťování.
1828 – Irští katolíci vybojovali zákon o rovnoprávnosti.
1836 – Búrové se stěhují z Kapské kolonie – tzv. velký terek
1837 – V Dolní Kanadě (Fr. většina) protibritské povstání – přidala se i Horní Kanada
1840 – Sjednocovací zákon Horní+Dolní Kanada.
1840 – Britská vláda vyhlásila svrchovanost nad Novým Zélandem.
cca 1841 – V Irsku masové hnutí za odvolání irsko-anglické unie – Sdružení pro odvolání zákona, Mladé Irsko.
1850 – australské kolonie získaly právo vytvořit vlastní ústavy, zákonodárné a výkonné orgány.
1851 – Br. námořnictvo dobylo Lagos (Afrika) – r. 1861 kolonií – opěrný bod pro expanzi do Nigérie.
1854 – povstání zlatokopů v austrálii – vyhlášena Australská republika, ale potlačena.
1856 – Na území Transvaalu vyhlášena JAR. Prezidentem M. Pretorius. Hl. město Pretorie.
1857-59 – povstání Sipáhijů (nespokoj. britsko-indické armády); Zrušena VIS – správa Indie přímo britské vládě – Indie britskou korunní zemí – respektování domácích zvyků.
Zákon o kanadském dominiu – 1867. (území rozšířeno až k Tichému oceánu)
Vytvoření australského svazu – 1900.
Romány J. Conrada: „Není na světě říčky, aby u ní nebyl přítomen britský zástupce organizující nakládání ropy a místního zboží.“
Britské královské námořnictvo i pro ochranu zájmů, které nebyly přímo pod britskou korunou (např. 1839-42 a 1856-60 opiové války na čínském pobřeží).

