
RAKOUSKO  
- 

 UHERSKO 
2. část 

Mgr. Michaela Václavíková 



Rakousko-Uherské 
vyrovnání 

dualismus 



Politická situace 

Od r. 1861 řídí říši vídeňská vláda (pravomoci 
zemských sněmů omezeny) 

Maďaři odmítli centrální vládu ve Vídni a 

vymohli si r. 1867 rozdělení monarchie na                                  

                           2 rovnocenné části 
RAKOUSKO (Předlitavsko) a UHERSKO (Zalitavsko) 

    = rakousko-uherské vyrovnání = DUALISMUS 

• Předlitavsko: němčina, hl. město Vídeň 

• Zalitavsko: maďarština, hl. město Budapešť 

 



1867 

   DUALISMUS 

 

                                            

                                           

RAKOUSKO – UHERSKÉ 
VYROVNÁNÍ 

RAKOUSKO  

Předlitavsko 

UHERSKO 

Zalitavsko společné: 

panovník 

zahraniční politika 

finance 

armáda 



Předlitavsko, Zalitavsko, Bosna 

Obr. 7 



Rakousko -  Uhersko 
 

Předlitavsko 

•  Rakousko 

•  české země                                                  

•  alpské země 

•  Halič 

•  Bukovina 

Zalitavsko 

• Uherské království 



Předlitavsko 



Zalitavsko 

Obr. 4 



Korunovace Františka Josefa I. a Alžběty uherským králem a královnou 

Obr. 6 



Situace v českých zemích 

• Větší samostatnost, lepší postavení v říši a 

rovnoprávnost požadují i Češi 

• Nechtěli rozpad říše (František Palacký) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAKOUSKO - UHERSKO 

• 1867 nová ústava pro Předlitavsko  

     (platnost až do roku 1918) 

                       ↓   zaručovala                            

 ◦ rovnost všech občanů  

 ◦ náboženská svoboda 

  ◦ volnost pohybu 

 

Nezaručovala všem volební právo 
 

• Nové uspořádání= zklamání pro české 
politiky - začali organizovat demonstrace a 
vlastenecké akce 



Drobečková politika 

• Češi nezískali dohodu o rovnoprávném postavení 

českých zemí kvůli odporu Němců= zhoršení vztahů 

mezi Čechy a Němci 

 

• Drobečková politika = získat drobné 

výhody, ústupky 
 rozdělení pražské univerzity na českou a německou 

 zrovnoprávnění ČJ a NJ na úřadech 



Rakouské císařské 
korunovační klenoty 

 



Svatoštěpánská koruna 
• koruna Království Uherského 

• zasvěcena  

 sv. Štěpánovi 

• nejdůležitější 

  součástí  

 uherských  

 korunovačních  

 klenotů 

 



Rakouská císařská  

hymna 

https://www.youtube.com/results?sear
ch_query=rakousk%C3%A1+c%C3%AD

sa%C5%99sk%C3%A1+hymna 

PUSTI SI 

https://www.youtube.com/results?search_query=rakousk%C3%A1+c%C3%ADsa%C5%99sk%C3%A1+hymna
https://www.youtube.com/results?search_query=rakousk%C3%A1+c%C3%ADsa%C5%99sk%C3%A1+hymna
https://www.youtube.com/results?search_query=rakousk%C3%A1+c%C3%ADsa%C5%99sk%C3%A1+hymna




Opakování: 

1. Co bylo podstatou Bachova 
absolutismu? 

2. Co znamenal pro Rakousko Říjnový 
diplom? 

3. Co je konstituční monarchie? 

4. Jaký válečný konflikt se odehrál v roce 
1866? 

5. Vysvětli pojem dualismus. 

6. Co měly obě části R – U společného? 

 
 




