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CR Rakouska



Základní charakteristika:

• neutrální stát s vnitrozemskou polohou

• rozloha asi jako ČR, počet obyvatel nižší (8 mil.)

• jedna z nejvyspělejších zemí Evropy

→ vysoká životní úroveň

→ vyspělý průmysl, výkonné horské zemědělství

• OSN, EU (1995)

• spolková republika – 9 republik (1 městská = Vídeň)

• tranzitní země



[cit. 2013-06-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Austria-map-cia-wfb.png>

Mapa Rakouska:



Alpy:
• Tyrolsko a Vorarlbersko: 

- nejzápadnější část Rakouska

- Kitzbühel, Zillertal, St. Anton

- Innsbruck (hlavní

východiště do Alp, 

olympijské město)

Innsbruck

BIGGE, Mathias. [cit. 2013-06-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMG_9039-Innsbruck.JPG>



• Salzbursko:

- vápencový reliéf s ledovcovými jezery 

(např. Traunsee, Mondsee)

- hl. středisko oblasti Salzburg (hrad a pevnost        

Hohensalzburg, rodný dům W. A. Mozarta)

- lázně = Bad Ischl 

- Solná komora (UNESCO)

- Dachstein (velehorský masív) 

→ středisko Ramsau am Dachstein

- lyžařská střediska: Schladming, Hinterstoder



• Vysoké Taury:

- NP s nejvyšším vrcholem Rakouska 

Grossglockner (3 797 m n.m.) 

- střediska: Zell am See, Bischofshofen

- Kaprun – lyžování na ledovci po celý rok

HERZI PINKI. [cit. 2013-06-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glocknergruppe%26GoldberggruppeFromEast_Panorama.jpg>



Další přírodní atraktivity:

• Korutanská jezera - ledovcový původ

- středisko Klagenfurt (Celovec)

• pobřeží 

Bodamského jezera                              

• údolí Dunaje 

– vinařská oblast 

Wachau (UNESCO)

Wachau

PENDRAGON. [cit. 2013-06-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weinberg_in_der_Wachau.JPG>



Historická města:

• Vídeň (Wien) 

- hl. město na Dunaji, sídlo OSN zámek 

- Schönbrunn (UNESCO)

- Vnitřní město (UNESCO – Stephansdom, hrad 

Hofburg, Opera)

- zábavní středisko Prater

- vánoční trhy

• Linec (Linz) 

• Štýrský Hradec (Graz) – UNESCO



NADEZA. [cit. 2013-06-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss_Sch%C3%B6nbrunn_14.jpg >

Zámek Schönbrunn na okraji Vídně (UNESCO):


