Fakty o Dolnom Rakúsku
Geografia
Dolné Rakúsko sa rozprestiera na ploche 19 172
km2, čo je takmer štvrtina rozlohy Rakúska:
- 42 % plochy tvorí orná pôda
- 40 % tvorí les
- 11 % tvoria lúky
- 1,7 % tvoria pastviny
- 1,9 % tvoria vinice
Najvyšší bod (Schneeberg) sa nachádza vo
výške 2 076 m n. m. Dunaj preteká Dolným
Rakúskom v dĺžke 258 km.

Príroda
- 23 zo 48 rakúskych prírodných parkov sa nachádza práve v Dolnom Rakúsku.
Okrem toho sa tu nachádzajú aj 2 národné parky (Dunajské lužné lesy a
Thayatal).
- 15 000 km turistických chodníkov
- 5 600 km horských cyklotrás
- 4 200 km cyklotrás
- 8 horských zážitkových centier

Kultúra
- 2 lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (Wachau a
Semmerinská železnica)
- 15 kláštorov a opátstiev
- viac ako 50 miest je dejiskom letných divadelných slávností
a festivalov
- viac ako 600 múzeí a zbierok

Víno
- V Dolnom Rakúsku sa nachádza 30 000 ha viníc, čo je viac ako
- 50 % rakúskej vinohradníckej plochy. Na takmer 50 % z nich sa pestuje odroda
Veltlínske
zelené.
- Vínna cesta Dolného Rakúska sa tiahne vinárskym krajom v dĺžke 830 km.
- cca 800 podujatí počas Vínnej jesene v Dolnom Rakúsku
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Pôžitok
- viac ako 100 poskytovateľov pôžitkárskych izieb pre dovolenku s výnimočnou
atmosférou
- okolo 250 členov programu Kultúra hostincov (z toho 52 ocenených ako
Top-Wirt)
- viac ako 70 reštaurácií vyznamenaných veľkými kritikmi
reštaurácií
- 31 pôžitkárskych regiónov, od Wachauskej marhule,
chránené označenie pôvodu, až po Waldviertelský sivý mak,
chránené označenie pôvodu
- 10 % farmárov produkuje biopotraviny (najvyšší podiel v Rakúsku)
-

47 top výletných cieľov
121 prehliadkových, zámockých a opátskych záhrad

Osobnosti
- Marcus Aurelius (rímsky cisár a filozof, 121 – 180,
Carnuntum)
- Severín z Norika (svätec, misionár, zakladateľ kláštora, 410 –
482, Mautern)
- Sv. Leopold III (markgróf, patrón Rakúska, 1073 – 1136,
Klosterneuburg)
- Jakob Prandtauer (barokový staviteľ, 1660 – 1726,
opátstvo Stift Melk)
- Joseph Haydn (skladateľ, 1732 – 1809, Rohrau)
- Ludwig van Beethoven (skladateľ, 1770 – 1827, Baden
und Mödling)
- Ferdinand Raimund (básnik, 1790 – 1836, Gutenstein)
- Carl Ritter von Ghega (matematik a stavebný inžinier, staviteľ Semmerinskej
železnice, 1802 – 1860)
- Karl Millöcker (skladateľ, 1842 – 1899, Baden)
- Matthias Zdarsky (priekopník lyžovania, 1856 – 1940, Lilienfeld)
- Max Reinhardt (divadelný režisér, 1873 – 1943, Baden)
- Oskar Kokoschka (maliar a grafik, 1886 – 1980, Pöchlarn)
- Heimito von Doderer (spisovateľ, 1896 – 1966, Prein an der Rax)
- Ludwig Wittgenstein (filozof, 1889 – 1941, Kirchberg/Wechsel)
- Konrad Lorenz (etológ, 1903 – 1989, Altenburg an der Donau)
- Egon Schiele (maliar, 1890 – 1918, Tulln)
- O. W. Fischer (herec, 1915 – 2004, Klosterneuburg)
- Arnulf Rainer (maliar, *1929, Baden)
- Hermann Nitsch (maliar, *1938, Mistelbach)
- Daniel Spoerri (*1930, Hadersdorf/Kamp)
- ... a mnohí ďalší
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