OBECNĚ O RAKOUSKU:
Rakousko, nebo-li ÖSTERREICH, znamená v češtině „východní říše“ a pochází ze
staroněmeckého Ostarrichi (doloženo v listině císaře Oty III z roku 996).
Rakousko je spolkový stát, federativní republika se systémem parlamentní demokracie.
Rakouská republika (cca 8 milionů obyvatel) o celkové rozloze 83.858 km2 sestává z 9
samostatných spolkových zemí s vlastními zemskými vládami. Spolková zákonodárná
moc přísluší dvoukomorovému parlamentu, složenému z Národní rady (Nationalrat) a
Spolkové rady (Bundesrat).
Rakousko je členem Evropské unie, OSN a řady jejích odborných organizací.
JAZYKY:
Úředním a mateřským jazykem je pro 98 % rakouských občanů NĚMČINA. Ačkoli neexistuje
žádná „rakouská spisovná němčina“, vykazují rakouské varianty standartní němčiny určité
odchylky od ostatních německy hovořících zemí. V Rakousku se vyskytují především dva
základní dialekty - Alamanisch a Bairisch.
POVRCH:
Přibližně 60 % země je hornaté povahy a tvoři ji Alpy (Tyrolské Alpy, Vysoké Taury, Nízké
Taury, Severní vápencové Alpy a Jižní vápencové Alpy. V Horních a Dolních Rakousech,
severně od Dunaje, leží část starého pohoří Českého masívu, které zasahuje dále do Česka
a Bavorska.
Velké nížiny leží na východě podél Dunaje, ale i na jihu ve Štýrska, které je pro podobnost
své krajiny s italským Toskánskem nazýváno také Štýrská Toskána.
Nejvyšší horou je Grossglockner (3.798 m) ve Vysokých Taurech.
JEZERA:
Největší jezero Rakouska je Neziderské jezero v Burgenlandu, které zasahuje i do
Maďarska. Za ním následuje Altersee v Horních Rakousech. Velké je také Bodamské jezero,
k Rakousku však náleží pouze malá část, protože jezero leží na hranicích s Nemeckem.
Jezera mají, vedle hor, velký význam také v cestovním ruchu, především Korutánska jezera
a jezera v oblasti Salzkammergut. Nejznámější jsou Wörthersee, Millstätter See, Ossiacher
See a Weißensee. Známá jsou také jezera Mondsee a Wolfgangsee na hranicích Salcurska
a Horních Rakous.
ŘEKY:
Největší část Rakouska je odvodňována Dunajem do Černého moře. Pouze malé oblasti
jsou odvodněny Rýnem do Severního moře.
Řeky v Rakousku vedou jednotlivými dolinami a odvodňují přilehlá pohoří. Jednotlivé doliny
mají zvláštní ráz, jejich obyvatelé mají vlastní kulturu, zvyky i gastronomii. Podél řek vedou
cyklistické stezky.
Mezi takové patří řeky Lech, Inn, Salzach, Aschach, Ybbs, Fischa, Mühl, Mur, Dráva a Gail.

