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DĚJEPIS – 8. ROČNÍK – TÝDEN OD 15.6. DO 19.6. 2020 

POZOR!!! U UČEBNICE SE JEDNÁ O TŘETÍ DÍL!!! 

PROČTI SI DANOU LÁTKU V UČEBNICI A PŘEPIŠ SI POZNÁMKY DO SEŠITU! 

Minulý týden jsme se seznámili s procesem sjednocení Německa a občanskou válkou v USA. 

Tento týden se vrátíme do habsburské monarchie a budeme se věnovat vzniku Rakouska – 

Uherska. Jedná se o poslední látku v tomto školním roce, proto už nebude dostávat další 

úkoly. Pokud někdo z vás ještě nesplnil úkoly z předchozích týdnů, jedná se zejména o online 

kvízy, má tak možnost učinit do konce tohoto týdne. Všechny online kvízy jsou otevřené, 

proto se dají vyplnit.  

 

 

RAKOUSKO – UHERSKÁ MONARCHIE – VZNIK RAKOUSKA – UHERSKA – 

učebnice str. 38–41 

 po revolučních událostech v letech 1848–1849 byl v habsburské monarchii obnoven 

absolutismus 

 bylo nutné provést změny (vytvoření celostátního hospodaření) 

 ministrem vnitra se stal Alexander Bach =˃ Bachův absolutismus 

 vše se uskutečňovalo „cestou shora“ 

 roku 1859 došlo k válce mezi Itálií a Rakouskem =˃ Rakousko bylo poraženo  

 20.10. 1860 byl vydán Říjnový diplom, který měl:  

1. odstranit absolutismus  

2. občané měli získat základní politická práva a svobody 

3. absolutistická monarchie se měla stát konstituční (ústavní) monarchií 

4. zástupci volení lidem se měli podílet na vládě 

 

 sliby Říjnového diplomu potvrzovala únorová ústava z roku 1861, ne všichni s ní 

souhlasili 

 roku 1866 došlo k prusko-rakouské válce =˃ porážka Rakouska u Sadové u Hradce 

Králové 

 habsburská monarchie přestala být německým státem 

 vznikl tzv. DUALISMUS = dvojvládí 

 monarchie byla rozdělena na dvě části 

1. Rakousko + české země (= Předlitavsko) 

2. Uhry + Slovensko (= Zalitavsko) 

 

 roku 1867 se vytvořilo Rakousko – Uhersko (R–U) 

 Rakousko – Uhersko mělo společné:  

1) panovníka – tím byl František Josef I.  

2) ministerstvo zahraničí 

3) ministerstvo války  

 

 v prosinci roku 1867 byla vydána nová ústava 

 


