INFORMAČNÍ MINIMUM
Rakousko je vnitrozemský stát, ležící ve Východních Alpách, v povodí horního Dunaje. Svou rozlohou, 83850 km², je
jen asi o 5000 km² větší než Česká republika. Rakousko hraničí s osmi státy. Je typickou hornatou zemí, 2/3 jeho
plochy zaujímají Alpy.
Významným rysem Rakouska jsou jezera, převážně ledovcového původu. Na celém území se jich nachází okolo 580.
Větší jezera jsou soustředěna spíše na okrajích Alpského pásma. Známá je především oblast Solné komory
(Salzkammergut).
Rakousko se rozvinulo na křižovatce hlavních tras mezi severní Evropou a Itálií a východní a západní Evropou, které
se protínaly ve Vídni. Habsburští králové a císařové, kteří vládli zemi téměř sedm staletí, zajišťovali expanzi spíš
cestou manželských svazků než vysíláním vojsk do bitev.
Rakouská kultura je tradičně provázána s německou, ale vstřebala také mnoho římských, slovanských a maďarských
vlivů, čímž vznikla unikátní směsice. Dnešní Rakousko představuje federální stát tvořený devíti spolkovými zeměmi
(Bundesländer), které odpovídají původním historickým zemím. Rakousko je demokratickou spolkovou republikou.
Každá země má svou vládu. V jejím čele stojí hejtman, kterého volí zemský sněm a schvaluje prezident celé spolkové
republiky.
Jazyk a náboženství
Vedle Rakušanů zde žijí menšiny Slovinců (Kärnten), Chorvatů (Burgendland) a ve Vídni a okolí převážně menšiny
Čechů a Maďarů.
Přibližně 95 % obyvatel země hovoří německy, ale v jednotlivých regionech či jen údolích se mluví odlišnými dialekty
s výraznými odchylkami od němčiny. Rakousko je již tradičně římskokatolickou zemí a křímskokatolické církvi se hlásí
přibližně 80 % obyvatel.
Podnebí a vznik Alp
Stejně jako naše republika i území Rakouska leží v přechodné klimatické oblasti mezi oceánickou západní a
kontinentální východní Evropou. Na konkrétní ráz počasí má samozřejmě, především v horských oblastech, největší
vliv nadmořská výška. S ní teploty klesají a množství srážek se zvyšuje. Typickým rysem alpského počasí jsou tolik
zrádné změny počasí doprovázené i náhlou změnou směru a síly větru.
Alpy vznikly přibližně před 70 miliony let vobdobí křídy, vtzv. Alpínském třetihorním vrásnění. Tehdy došlo ke
vzájemné srážce dvou desek –africké a euroasijské. Formování Alp skončilo vmiocénu, přibližně před dvěma miliony
let, a konečnou podobu jim vtiskla následná eroze.
Jídlo a pití
Základní složkou každého hlavního jídla Rakušanů je pořádný kus masa. Častý je hovězí či telecí guláš, věhlasný je
vídeňský řízek, připravovaný zpravidla z telecího masa rozklepaný na velkou tenoučkou placku smnožstvím
strouhanky. Zdalších rakouských pokrmů stojí za vyzkoušení maso skyselým zelím a krupicovými knedlíky, svíčková
či Tiroler Knödel –knedlíky z uzeného masa, vajec, slaniny a světlého chleba. Ze zeleniny jsou nejčastěji podávány
zelené fazole, květák, rajčata, kukuřice či červená řepa.
V celém regionu je určitě velice příjemné usadit se v některé z horských chalup a barů. Nabídka je skutečně pestrá. A
jaké jsou ceny například v útulné Ovčí salaši pod vrcholem Planai? Pizza od 8,50 do 12 EUR, vydatné polévky od 2,80
až po 5,10 EUR za Štýrský polévkový hrnec. Saláty okolo 7 EUR, vídeňský řízek je za 8,50 EUR a za pikantní hovězí
guláš zaplatíte 7,30 EUR. Za proslulý císařský trhanec (Kaiserschmaren) zaplatíte podobnou cenu 7,20 EUR. Jste-li
spokojeni s obsluhou, je zvykem dávat spropitné ve výši 5 % až 10 %.

CENTRA REGIONU
Haus im Ennstal -nástup kvrcholu Hauser Kaibling (2015 m n. m.)
Malebné městečko, vzimě středisko zimních sportů, ve kterém vyniká krásný barokní kostel. Najdete tu dostatek
různých obchodů, útulných restaurací i barů. Od městečka se rozbíhají značené cesty, například podél řeky Enns.
Schladming –nástup na vrcholy Planai a Hochwurzen
Horské městečko, bývalá středověká hornická osada Schladming, leží v údolí řeky Enns, mezi pohořím Schladminger
Tauern a masivem Dachsteinu. Město se pro svoji výhodnou polohu stalo známým centrem nejvýznamnější oblasti
zimních sportů ve Štýrsku –Schladming -Dachstein Tauern. Je to prestižní a hojně navštěvovaný region, situovaný
vnejzápadnější části této spolkové země. Dlouhá úbočí tohoto pohoří se zvedají do výšky 2800 m.8

Samotné městečko má bohatou minulost. Někdejší centrum rolnických vzpour je dodnes střediskem rakouského
protestantismu. Ve14. století se stalo svobodným královským městem a zté doby pochází také dochovaná městská
brána a část hradeb. Ve starých městských domech jsou dnes pouliční kavárničky a prodejny, hospůdky a noční lokály.
Prvním propagátorem turistického ruchu v tomto kraji byl princ August von Sachsen-Coburg Rotha, který sem na
počátku 20. století vozil své hosty.
Ve Schladmingu a bezprostředním okolí se kříží desítky kilometrů středně i vysoce obtížných svahů včele se slavnou
závodní tratí Planai, končící až v samotném městě. Světového významu dosáhl Schladming v roce 1973, když na
mistrovství světa ve sjezdu mužů zde bylo dosaženo rekordní průměrné rychlosti 111 km/hod! Od roku 1982, kdy
zde bylo pořádáno mistrovství světa ve sjezdovém lyžování, má Schladming pověst jednoho z nejkvalitnějších
středisek v celém Rakousku.
Ve Schladmingu můžete navštívit středověkou městskou bránu, budovu obecního úřadu, starý lovecký zámek prince
Augusta von Sachsen-Coburg Rotha, evangelický kostel s oltářem z roku 1570, katolický kostel z roku 1532, starou
poštu z roku 1808, městské muzeum.
Ramsau am Dachstein – nástup na ledovec
Rekreační oblast pod ledovcem, Ramsau am Dachstein, je známá především rozsáhlou sítí upravovaných běžeckých
stop ve výšce 1000 m n. m., které vyhledávají k tréninku nejlepší běžci z velké části Evropy. V okolí je tak v zimním
období k dispozici150 km běžeckých stop pro lyžařskou turistiku, 70 km sportovních stop pro běžkaře (skating) nebo
tréninkové centrum pro severské disciplíny s možností celoročního provozu na ledovci Dachstein. Vlétě můžete
využít mnoha značených tras procházejících touto dlouhou obcí a jejím okolím pod ledovcem.
Ze strany Ramsau mohou turisté vyjet lanovkou Dachstein Südwandbahnna Hunerkogel (2685 m), jižní stěnu
Dachsteinu. Lanovka na nejhezčí panoramatický vrchol východních Alp byla uvedena do provozu v roce 1966. V roce
2002 převzala společnost Planai-Hochwurzen-Bahnen ze Schladmingu lanovku do svého vlastnictví a během
následujících dvou let investovala 8 mil. EUR do modernizace.
Severně od hlavního hřebene se rozkládá sedm ledovců. Vody z těchto ledovců většinou odtékají podzemními
slojemi.
Radstadt
Městečko Radstadt, ležící zhruba 18 km západně od Schladmingu, se rozvinulo kolem pevnosti ze13. století.
Středověké opevnění, jež nechali zbudovat salcburští arcibiskupové, se dochovalo neporušené.
V okolí města objevíte četné malé zámky. Patří k nim mimo jiné renesanční zámek Tandalier, situovaný jihozápadně
od města. Zámek Lärchen v centru města nese stopy původní stavby z13. století. Dnes vněm sídlí regionální muzeum.
Gröbming-nástup na Stoderzinken
Gröbming je krajské město, které leží 12 km na východ od obce Haus im Ennstal. Dominantou této rozlehlé obce je
pozdně gotický katolický farní kostel z let 1491 -1500. Město je výchozím bodem výletu na Stoderzinken (2048 m) s
krásným výhledem do okolí. Až do výše 1 790 metrů je možno jet autem.
Bischofshofen
Město Bischofshofen se nachází 45 km západně od Schladmingu, na místě původního keltského sídliště. Toto území
bylo známé těžbou mědi i svými solnými doly. Stopy dávných kultur objevíte téměř na každém kroku. Východně od
Bischofshofenu se vine Radstädter Tauernstrasse, jedna z nejmalebnějších silnic v Alpách.
V Bischofshofenuse každoročně začátkem ledna koná na největším svahu závěrečný závod světoznámého Turné čtyř
můstků.
Werfen
Městečko Werfen ve spolkové zemi Salzburger Land je známé především díky svému jedinečnému jeskynnímu
komplexu v ledovci Dachstein –Eisriesenwelt, v jehož blízkosti se nachází. Atraktivitu místa obklopeného
nádhernými pohořími Hagen Gebirge a Totes Gebirge s dvoutisícovými vrcholy dotváří hrad Hohenwerfen z 11.
století. Zde vzniklo první muzeum sokolnictví v Rakousku. Hrad se pyšní pozdně románskými freskami a sbírkami
zbraní. Zdejší nádherné scenérie můžete vidět v několika amerických filmech s Julií Andrews a Clintem Eastwoodem
v hlavní rolích. Vzdálen od Schladmingu cca 50 km.
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