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Rakousko Švýcarsko 



Vlajka Znak 



 Rakousko je vnitrozemská federativní republika ležící 
ve střední Evropě. Skládá se z 9 spolkových zemí. 
Rakousko je členem OSN, Rady Evropy, EU, 
Schengenského prostoru a Eurozóny. Österreich 
znamená v češtině „východní říše“. České pojmenování 
Rakousko (historicky Rakúsy, později Rakousy) pochází 
od pohraničního hradu Ratgoz, jehož název čeští 
obchodníci zkomolili na Rakús (nebo Rakuš). Podle něj 
pak pojmenovali okolní území a později celou zemi. 



Hlavní město:  Vídeň 

Rozloha:  83 871 km² 

Nejvyšší bod:  Grossglockner (3 798 m n. m.) 

Počet obyvatel: 8 260 000 

Hustota zalidnění: 98 ob. / km² 

Jazyk: němčina, regionálně slovinština, 
chorvatština, maďarština, jazyky 
oficiálních národnostních menšin: 
turečtina, chorvatština 

Náboženství:  římskokatolické 

Státní zřízení: spolková republika 

Vznik:  1918 (Rozpad Rakousko-Uherska) 

Měna:  Euro (EUR) 





 Rakousko se rozprostírá v 
délce 575 km ve směru západ-
východ a 294 km sever-jih. 
Přibližně 60 % země je 
hornaté povahy a má podíl na 
Východních Alpách. V 
Horních a Dolních Rakousech, 
severně od Dunaje leží část 
starého pohoří Českého 
masivu, které zasahuje dále do 
Česka a Bavorska. Na 
východních hranicích leží 
pohoří Malé Karpaty. 

Großglockner z (3 798 m n. m.)  
z jihozápadu 



 Velké nížiny leží na východě podél Dunaje (především Alpské 
předpolí a Vídeňská pánev s Moravským polem), ale i na jihu ve 
Štýrsku, které je pro podobnost své krajiny s italským Toskánskem 
nazýváno také Štýrská Toskána. Z celkové plochy Rakouska (83 
871,1 km²) připadá na kopce a nížiny přibližně jedna čtvrtina. 
Pouze 32 % leží níže než 500 m n. m. 43 % rozlohy je zalesněno. 
Nejníže položeným místem je Hedwighof (okres Apetlon – 
Burgenland) 114 m n.m. Naproti tomu nejvýše položeným místem 
je vrchol Grossglockner (3798 m n. m.).  

Pět nejdůležitějších geografických útvarů Rakouska: 

- Část Východních Alp (52 600 km², 62,8 % rozlohy státu) 

- Část Alpského a Karpatského předpolí (9500 km², 11,3 %) 

 -Předpolí na východě, část okrajové oblasti Panonské nížiny (9500 km², 11,3 %) 

- Granitové a rulové roviny, část pohoří Českého masivu (8500 km², 10,2 %) 

- Část Vídeňské kotliny (3700 km², 4,4 %) 



 Celková délka pohraničí: 2832 km 

      Německo: 784 km 

      Česko: 362 km 

      Itálie: 430 km 

      Maďarsko: 366 km 

      Slovinsko: 330 km 

      Slovensko: 91 km 

      Lichtenštejnsko: 35 km 



Deset nejvyšších hor Rakouska (Rakouské Alpy): 

Název Výška Pohoří 

1. Großglockner 3798 m Vysoké Taury 

2. Wildspitze 3774 m Ötztalské Alpy 

3. Weisskugel 3738 m Ötztalské Alpy 

4. Großvenediger 3666 m Vysoké Taury 

5. Hinterer Brochkogel 3628 m Ötztalské Alpy 

6. Hintere Schwärze 3624 m Ötztalské Alpy 

7. Similaun 3599 m Ötztalské Alpy 

8. Vorderer Brochkogel 3566 m Ötztalské Alpy 

9. Großes Wiesbachhorn 3564 m Vysoké Taury 

10. Rainer Horn 3560 m Vysoké Taury 



 Největší jezero Rakouska je Neziderské jezero 
v Burgenlandu, ke kterému náleží 77 % svojí 
celkové rozlohy 315 km² (zbytek jezera je 
součástí Maďarska). Za ním následuje 
Attersee s 46 km² a Traunsee s 24 km² v 
Horních Rakousech. Velké je také Bodamské 
jezero o rozloze 536 km², k Rakousku však 
náleží pouze malá část: jezero totiž leží na 
hranicích s Německem (spolkové země 
Bavorsko a Bádensko-Württembersko) a 
Švýcarskem. Hranice však nejsou na ploše 
jezera přesně dodržovány. 

• Jezera mají vedle hor velký význam také v 
cestovním ruchu, především Korutanská 
jezera a oblast Salzkammergut. Nejznámější 
jsou např. Wörthersee (největší jezero 
Korutan), Millstätter See, Ossiacher See a 
Weißensee. Známá jsou také jezera Mondsee 
a Wolfgangsee na hranicích Salcburska a 
Horních Rakous. 

Neziderské jezero 



 Největší část Rakouska (80 566 km²) je odvodňována Dunajem 
do Černého moře. Pouze malé oblasti jsou odvodněny Rýnem 
(2366 km²) do Severního moře. 

 

 Velké přítoky Dunaje (od západu na východ): 

 Lech, Inn (odvodňují Tyrolsko) a Salzach (odvodňuje Salzburg, 
kromě Lungau a částí Pongau). 

 Ashach, Traun, Enns, Ybbs, Erlauf, Traisen, Vídeň (řeka) a 
Fischa odvodňují oblasti Štýrska, Horních a Dolních Rakous a 
Vídně, ležící na jih od Dunaje. 

 Velký a Malý Mühl, Rodl, Aist, Kamp, Schmida a Rußbach, 
stejně jako Thaya (Dyje) a March (Morava) na východních 
hranicích, odvodňují oblasti Horních a Dolních Rakous 
položené severně od Dunaje. 

 Řeka Mur odvodňuje Salcburské Lungau a Štýrsko a ústí v 
Chorvatsku do řeky Drávy, která odvodňuje Korutany a 
Východní Tyrolsko. Dráva se v Chorvatsku vlévá do Dunaje. 

 

 Rýn odvodňuje největší část Vorarlberska, protéká Bodamským 
jezerem a ústí do Severního moře. 

 

 Řeka Lainsitz (později česká řeka Lužnice) není sice v 
Rakousku důležitá z hlediska své velikosti, je však jedinou 
rakouskou řekou, která se v Česku vlévá do Vltavy a její vody 
tak končí v Severním moři. 

Řeka Lech, protékající obcí 
Musau v Tyrolsku, pohled z 

Achselu (~ 1150 m n. m.) 



 Rakouské klima je označováno za smíšení 
oceánského a kontinentálního klimatu, 
resp. panonské klima. Díky zvláštnostem 
těchto podnebí je východní Rakousko známé 
mrazivými zimami a horkými léty s 
celoročně nízkými srážkami. Západ země 
podléhá zpravidla méně silným podnebním 
podmínkám, a tak jsou zimy většinou 
mírnější a léta spíše teplá. Leží zde také 
oblasti bohaté na srážky. Z geografických 
podmínek vychází další klimatická zóna, a 
to alpínské klima, které způsobuje v horách 
silnější zimu než na hlouběji položeném 
východě. Další zajímavostí jsou občasné 
severní a jižní řeky, které jsou na jedné 
straně polárně ledové a na straně druhé s 
sebou někdy přinášejí saharský písek. 

 

 Díky tomu se Rakousko zcela oprávněně 
řadí k středoevropskému přechodovému 
klimatu, s ohledem k Alpám ve středu a na 
západě a k Panonské nížině na východě 
země. 

Klopotec v jižním 
Štýrsku 



 Průměrná délka života Rakušanů je v současnosti (rok 2005) u 
žen 82,1 let a u mužů 76,4 let.  

 73,6 % obyvatelstva náleží k Římsko-katolické církvi a 4,7 % k 
jedné z evangelických církví (protestantství; převážně Augsburské 
vyznání, méně již Helvetické vyznání: evangelická církev A. B. 
resp. H. B.). Přibližně 180 000 křesťanů jsou členi ortodoxních 
církví. K židovství se hlásí cca. 8140 lidí (Stav k sčítání lidu v roce 
2001); podle údajů vídeňské židovské obce je to dokonce 15 000. 
Kolem 338 998 osob náleží k různým muslimským náboženským 
směrům. K buddhismu, který byl v Rakousku uznán jako 
samostatná „církev“ v roce 1983, se hlásí něco přes 10 000 
obyvatel. 20 000 lidí jsou aktivní členové Svědků Jehovových. Ti se 
snaží dosáhnout plnohodnotného právního uznání jako církev. 
Přibližně 12 % obyvatelstva náleží k menším náboženským 
spolkům uznaným v Rakousku. 





 Největší obydlená oblast 
Rakouska je s odstupem 
metropole Vídeň s počtem 
obyvatel 2 067 652 (stav k roku 
2005). Koncentruje v sobě 
celou čtvrtinu obyvatel země. 
Kolem 200 rakouských obcí má 
městské právo. Velký problém, 
především v hospodářsky 
slabších oblastech, je velký 
odliv obyvatelstva z venkova 
do městských aglomerací. 

Vídeň: dálnice A23, centrum 
společnosti „T-mobile 

Austria“ 



 Rakousko bylo v roce 2010 v hodnocení podle HDP na 
obyvatele 10. nejbohatším státem světa a 3. nejbohatším 
státem v EU – v tomto ukazateli dosahuje hodnoty 39 
500 USD na obyvatele (dle MMF (2010). 

 

 V roce 2001 bylo v Rakousku zaměstnáno 3 420 788 lidí 
na 396 288 pracovištích. Největší burza Rakouska je 
Vídeňská burza, jejíž největší index je ATX. 



 Rakousko je rozděleno do 9 
spolkových zemí, které jsou zase 
rozděleny do 84 okresů a 15 
statutárních měst. Okresy se dále 
dělí na jednotlivé obce, města či 
městysy. 

 

 Geografické umístění některých 
spolkových zemí má své zvláštnosti, 
např. Vídeň je zcela obklopena 
Dolním Rakouskem a Východní 
Tyrolsko sice náleží k spolkové zemi 
Tyrolsko, ale není s ním fyzicky 
spojeno. Tato kuriozita vznikla po 
první světové válce, když v roce 1918 
připadlo Jižní Tyrolsko Itálii. Tím se 
stalo Východní Tyrolsko exklávou Ty 

na začátek prezentace 



Švýcarsko 
Schweizerische Eidgenossenschaft 

Vlajka Znak 



 Švýcarská konfederace je vnitrozemní stát ve střední 
Evropě. Tato federace 26 kantonů má 7,92 milionů 
obyvatel, z toho je více jak 1/5 cizinců. Švýcarsko je 
členem Rady Evropy, OSN, EFTA, OECD a WTO a 
součástí schengenského prostoru. Jednání o vstupu do 
EU občané v referendu odmítli, Švýcarsko je tak s 
Lichtenštejnskem nečlenským státem ve střední Evropě.  



Hlavní město: Bern 

Rozloha: 41 285 km² 

Nejvyšší bod: Dufourspitze (4634 m n. m.) 

Počet obyvatel: 7,8 milionu 

Hustota zalidnění: 189 ob. / km² 

Jazyk: němčina 63,7 %, francouzština 20,4 %, 
italština 6,7 %, rétorománština 0,5 % 

Náboženství: katolíci 41%, protestanti 40% 

Státní zřízení: Federativní republika (oficiálně konfederace) 

Vznik: 1. srpna 1291 

Měna: Švýcarský frank (CHF) 





 Ještě v 19. století bylo Švýcarsko jen v 
některých oblastech hospodářsky vyspělým 
státem, vynikalo však v řemeslech a 
průmyslu (zpočátku hodinářství, které 
vzniklo jako zimní zaměstnání zemědělců). 
Malé a jemné přístroje, které nevyžadovaly 
velkou dopravu materiálů a suroviny, daly 
základ přesnému strojírenství a později i 
těžkému. Současně s tímto se rozvíjí obory 
chemie a farmacie). I zemědělství se s 
rozvojem průmyslu rozvíjí, stoupá produkce 
a zpracování potravin (např. proslavené 
sýry, čokolády). 

 

 Pro udržení ekonomiky hovoří i integrovaná 
specializovaná ekonomika, špičkový 
průmysl, produkční a distribuční systémy a 
finančnictví) na trzích Evropy a celého 
světa. 

Švýcarské 
bankovky 



Pamětní listina revize federální 
ústavy Švýcarska (1874) 



 Švýcarsko v průběhu rozvoje 
změnilo z převážně 
zemědělsky orientovaného 
státu (kantonů) ve stát s 
rozvinutým průmyslem 
různého charakteru: 
hodinářství, přesné a jemné 
strojírenství, přístrojová 
technika, chemický průmysl, 
potravinářský průmysl, 
farmaceutický průmysl, 
lékařské přístroje a vybavení aj. 

Federální ústava 
Švýcarska 



 Švýcarsko již ve své ústavě přijaté v 19. století deklarovalo 
rovnoprávnost jazyků původně žijících obyvatel. Zákonem 
zaručené je právo na komunikaci se spolkovými úřady ve všech 
úředních jazycích. Švýcarsko má tedy čtyři úřední jazyky. 
Dobrovolně, podle svých možností, se přidávají i některé další 
úřady na úrovni kantonů a obcí. S pokračující integrací cizinců a 
imigrantů úřady umožňují komunikaci i v jiných jazycích. Hojně 
rozšířeným jazykem je také angličtina. 
 

 Všeobecně rozšířeným omylem je názor, že všichni Švýcaři 
hovoří všemi čtyřmi úředními jazyky své země. Např. Švýcaři, 
jejichž mateřštinou je němčina, se ve škole sice většinou učí jako 
první cizí jazyk francouzštinu a jako další angličtinu (v některých 
kantonech je tomu naopak), ale italsky již mluví jen málokterý z 
nich. 



Jazykové oblasti ve Švýcarsku 
 šedá - německá 

 modrá - francouzská 
 hnědá - italská 

 olivová - rétorománská 



 Doprava je spojujícím odvětvím pro celé hospodářství, 
propojující infrastrukturu Švýcarska. 

 hustá sít silnic a dálnic, silnice přes průsmyky (pass), tunely, 
poštovní autobusy (Postauto) 

 městská a aglomerační doprava, autobusy, příměstské 
rychlodráhy (S-Bahn), systémy dopravních sítí 

 železnice, lanovky: SBB-CFF-FFS a další, horské dráhy, 
horské lanovky 

 přeložení ze silnice na železnici, zejména tranzitní dopravy 

 letecké společnosti, Swiss (Swiss International Air Lines), 
nově vzniklé nízkonákladové společnosti („Swissair without 
air“), letiště 



 Turistika přispěla v 19. a 20. století k rozvoji těch nejchudších částí Švýcarska, 
Alp. Zpočátku záležitost patřící bohaté aristokracii se v druhé polovině 20. 
století stala záležitostí dostupnou pro širokou oblast obyvatel planety. 

 

 K nejnavštěvovanějším místům patří : 

 Alpy – Švýcarské Alpy, Arosa, Davos, Engelberg, Bernské Alpy, Jungfrauregion 
>swissworld, St. Moritz, Zermatt a Matterhorn >swissworld, … 

  a jezera – Bodamské (Bodensee), Curyšské (Zürichsee), Lucernské 
(Vierwaldstättersee), Lago Maggiore, Luganské (Lago di Lugano), Thunské 
(Thunersee), Ženevské (Lac Léman), … 

 francouzská část – Lausanne, Ženeva, … 

 italská část – Locarno a Ascona, Lugano, … 

 německá část – Basilej, Bern, Curych, Lucern, …, Ballenberg, … 

 Švýcarské speciality, zajímavosti : Glacier Express, SBB-CNF-FFS, … 

 Nejznámější tradiční švýcarská jídla : fondue ze sýra, Raclette, Rösti, … 

na začátek prezentace 
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