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Rakousko 

  



Rakousko 

• oficiální název: Republik Österreich 

• rozloha: 83 858 Km2 

• počet obyvatel: 8,2 milionů 

• sousední země: Maďarsko, Slovensko, 

Slovinsko, Itálie, Švýcarsko, 

Lichtenštejnsko, Německo a Česká 

republika 



Povrch 

• více než polovinu území zaujímají Alpy a 

Taury 

• nejvyšší vrchol: Großglockner (2797m) 

• významnou úlohu mají i jezera: Bodamské 

jezero, Neusiedeler See 

• nejvýznamnější řeka:   

Dunaj 



Jazyk 

• úředním jazykem je němčina, která se liší 

od němčiny v Německu jen velmi málo 

• odlišnosti ve slovní zásobě:  

– Kartoffeln – Erdäpfel 

– Blumenkohl – Karfiol 

– Jahonnisbeeren – Ribisel 

– Hackfleisch – Faschiertes 

– Pflaumen - Zwetschken 



Města 

• nejvýznamnějšími a největšími městy jsou:  

– Wien 

– Graz 

– Linz 

– Salzburg 

– Innsbruck 



Rakousko 

• státní vlajka je tvořena třemi pruhy 
(červený – bílý – červený) 
 
 

• státní znak tvoří orel s korunkou, který drží 
kladivo a srp 

• národní hymnu složil W. A. Mozart 

• 2002 přijetí Eura 

• skládá se z 9 spolkových zemí  



Spolkové země + hlavní města 

1. Niederösterreich – St. Pölten 

2. Steiermark – Graz 

3. Tirol – Innsbruck 

4. Oberösterreich – Linz 

5. Kärnten – Klagenfurt 

6. Salzburg – Salzburg 

7. Burgenland – Eisenstadt 

8. Vorarlberg – Bregenz 

9. Wien 



Hospodářství 

• významná je těžba soli – (Salzburg) 

• těžba ropy 

• velkou roli hrají hydroelektrárny (Alpy) 

• strojírenství – výroba dopravních 

prostředků  

• tradici má výroba skla a keramiky 

• k Rakousku neodmyslitelně patří chov 

dobytka 



Rakouská kuchyně 

• podobná kuchyni české 

• není běžné k obědu jíst polévku 

• velká obliba moučných výrobků – buchty, 

štrůdl, koláče 

• nejznámější sladkostí je Sacher 

• vídeňský řízek s bramborovým salátem 

• nejoblíbenějším nápojem je káva (velmi 

často s mlékem) a víno 



Vídeň  

• 1,5 mil. obyvatel 

• hlavní město Rakouska 

• městem protéká Dunaj 

• má bohatou historii – stahovali se sem 

významné evropské osobnosti (Mozart, 

Haydn, Beethoven, Mahler…) 

• světoznámá je vídeňská filharmonie 

• patří k přístavním městům 

 



Vídeň 

• skvostné architektonické památky 

– Vídeňská univerzita 

– zámek Schönbrunn 

• dominantou města je gotický 

Stephansdom 

• známá ulice s obchody Mariahilferstraße 

• netradiční dům Hundertwasserhaus 

• zábavní park Prater s ruským kolem 



Vídeň 



Rakousko 



Salzburg 



Alpy 



Dachstein 
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