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Název kontinentu Austrálie se datuje do středověku a vychází 

z latinského názvu [Terra Australis] což v překladu znamená 

velká jižní země. Podle barvy zeminy, se Austrálii přezdívá 

Rudý kontinent. 

Stáří prvního lidského osídlení australského kontinentu je 

odhadováno na 50 000 až 60 000 let. První Australané přišli 

přes pevninský most a úžiny z dnešní Jihovýchodní Asie. Obří 

vačnatce vyhubili lovem a krajinu změnili žďářením. Většina z 

nich byla lovci a sběrači s komplexní ústní tradicí a systémem 

duchovních hodnot založených na úctě k zemi a víru v tzv. „Čas 

snů“ – Dreamtime.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihov%C3%BDchodn%C3%AD_Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C4%8F%C3%A1%C5%99en%C3%AD
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POPIŠ S ATLASEM POLOHU AUSTRÁLIE
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POPIŠ POVRCH AUSTRÁLIE

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mount_Kosciuszko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eyreovo_jezero
http://cs.wikipedia.org/wiki/Murray_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eyreovo_jezero


ABORIGINCI JSOU PŮVODNÍ OBYVATELÉ AUSTRÁLIE. 

Na australském kontinentu žijí po více než 45.000 let, 

během kterých si vyvinuli svůj unikátní systém zákonů a 

tabu. 
Aborigini žili v harmonii s přírodou, od přírody si brali a do přírody 

opět vraceli. Jakmile přišli evropané s rozdílným přístupem a 

majetnickým postojem, nedokázali se přizpůsobit. 

Snahy o integraci aboriginské populace do australské 

společnosti  tedy selhaly a tak jsou Aboriginci trnem v 

oku pro spoustu australských obyvatel. 



Novodobá historie Austrálie se začíná psát až v roce 1770, kdy kapitán James

Cook zabral východní pobřeží pro britskou korunu.



První osídlení vzniklo v přístavu Port Jackson, kde byla roku 

1788 vybudována první osada.

Izolovanost Austrálie tak dala příležitost ke vzniku 

trestanecké kolonie, která ulevila přeplněným anglickým 

žalářům. 

Nejtěžší zločinci byli umístěni na Tasmánii, v přístavu Port 

Arthur. 



1. ledna 1901 se šest kolonií stalo federací, čímž byl vytvořen Australský svaz. 

Od té doby v Austrálii funguje stabilní liberálně demokratický politický systém 

podobný politickému systému Kanady a dalších zemí. Hlavním městem je 

Canberra. V Austrálii žije přibližně 22 milionů obyvatel, převážně ve velkých 

pobřežních městech jako Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide a 

Darwin.

Austrálie patří do britského společenství národů 

Commonwealth. 

Formálně Austrálii vládne britský monarcha, v současnosti je 

to královna Alžběta II. Ta však zastává pouze formální roli, 

hlavou Austrálie je tedy premiér, na kterého jsou delegovány 

všechny pravomoci. 

V současnosti je premiérem žena - Julia Gillard

Každý spolkový stát a teritorium v Austrálii má svou vládu, v 

čele s guvernérem.

Oficiální sídlo australské vlády je Canberra. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1901
http://cs.wikipedia.org/wiki/Federace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Australsk%C3%BD_svaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberalismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Canberra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sydney
http://cs.wikipedia.org/wiki/Melbourne
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brisbane
http://cs.wikipedia.org/wiki/Perth
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adelaide
http://cs.wikipedia.org/wiki/Darwin_(Austr%C3%A1lie)


Federativní státy Austrálie
Jižní Austrálie - Adelaide

Nový Jižní Wales - Sydney

Queensland - Brisbane

Tasmánie - Hobart

Victoria - Melbourne

Západní Austrálie - Perth

Teritoria
Severní teritorium - Darwin

ACT (teritorium hlavního města) - Canberra



Počasí v Austrálii
Austrálie se rozděluje přibližně na tři zóny. Mírný jih, horký a suchý střed a 

tropický sever. Nelze s přesností říci, kde začíná a končí například tropy, avšak 

můžete si udělat alespoň přibližný obrázek. 

Mírný jih
Jižní Austrálie, Victoria a jih Nového Jižního Walesu, si užívají pravděpodobně 

nejlepšího klimatu v Austrálii. Není takové horko jako na severu, teploty v létě se 

však mohou vyšplhat ke 30 stupňům. Počasí je tedy velice podobné jako ve 

střední Evropě, s tím rozdílem, že v zimě nesněží a teploty neklesnou pod 5 

stupňů. Sezóna je přesně naopak než v Evropě, léto si tedy jih Austrálie užívá od 

října do prosince. 

Vyprahlý a suchý rudý střed
Střed Austrálie, který v průměru měří asi 3000 kilometrů, zabírá velkou plochu 

australského kontinentu. Počasí je zde suché, převážně horké, noci bývají 

chladné. Toto počasí je víceméně stálé po celý rok, v období dešťů může i 

sprchnout. 



Tropický sever
Tropický sever Austrálie, Severní Teritorium a sever Queenslandu, neznají sezóny, jak 

je známe v Evropě, ale roční cyklus se dělí na wet a dry season. 

Nejpříznivější pro návštěvu tropů je samozřejmě dry season, která začíná zhruba v 

půlce dubna a trvá zhruba do října. V této sezóně, které Australané říkají léto, 
očekávejte teploty okolo 35 stupňů přes den a okolo 27 v noci. Vlhkost vzduchu je 

snesitelná a i přesto, že je takové vedro, není to nepříjemné. Všechno je suché a 

vyprahlé. 

Jiná situace nastává po skončení období sucha. Nad oceánem se pomalu začnou 

tvořit těžké mraky předzvěst období dešťů. Teploty jsou vysoké, vlhkost vzduchu okolo 

80 procent .Období build-up většina Australanů nenávidí, panuje všeobecné napětí, a 

prokazatelně se zvyšuje i počet násilných činů. Na co všichni čekají jako na smilování, 

jsou první dešťové kapky. Jakmile se spustí první deště, lidé začnou oslavovat, vybíhat 

na ulici a konečně si oddychnou. V období dešťů očekávejte teploty přes 30 stupňů, 

vysokou vlhkost vzduchu, déšť a bouřky. Monzunové bouře vytvoří úžasné mračna, 

déšť ochladí vzduch a tráva a stromy se začnou zelenat. 

POZOR, v tomto období také kromě tropických bouří hrozí vznik nebezpečných 

cyklónů. 



Fauna a flóra

I přes nehostinné podmínky, se v Austrálii vyvinuly 

živočišné druhy, které nenajdete nikde jinde na světě. 



Austrálie se nachází na jižní polokouli. Celková plocha činí 7 686 850 

km2, z čehož velkou většinu tvoří pouště a polopouště. 

Úzké pruhy úrodné půdy jsou pouze po obvodu



Příroda Austrálie je bezesporu jednou z nejzajímavějších a 

nejexotičtějších na Zemi. V období po vymření dinosaurů se 

Austrálie oddělila od zbytku světa, což mělo za následek vývoj 

zcela odlišných druhů než jinde na Zemi.



Mnoho australských dřevin je vždy zelených, mnoho z nich je 

přizpůsobeno vzdorování ohni nebo suchu. Mezi tyto rostliny 

patří například EUKALYPTY nebo AKÁCIE. Dlouhé geografické 

odloučení způsobilo, že mnoho australských druhů je tzv. 

endemických, tzn. že se nevyskytují nikde jinde na Zemi. 

Nejznámější australská endemická fauna zahrnuje ptakořitné 

(PTAKOPYSK a JEŽURA), velké množství vačnatců (KLOKAN, 

KOALA, WOMBAT) nebo ptáků (například EMU, LEDŇÁK). 

Ovšem mnoho rostlin i živočichů vyhynulo brzy po zahájení 

lidského osídlování, mnoho dalších vyhynulo po příchodu 

Evropanů (například vakovlk).



Ačkoliv má převážná většina australského povrchu pouštní 

nebo polopouštní charakter, je na něm rozvinuto mnoho 

různých prostředí od alpinských vřesovišť po tropické deštné 

lesy. 

Samostatnou kapitolou jsou pak mořské rezervace a mořské 

národní parky. Tyto unikátní oblasti jsou rájem pro potápěče, 

kteří zde můžou pozorovat majestátní velryby, stáda delfínů, 

žraloky velrybí při západním pobřeží u Exmountu nebo stáda 

tuleňů na Klokaním ostrově.



PERTH



ULURU



SYDNEY

Sydney



SYDNEY JE NEJSTARŠÍ, NEJLIDNATĚJŠÍ A PRAVDĚPODOBNĚ 

TAKÉ NEJZNÁMĚJŠÍ AUSTRALSKÁ METROPOLE, KTERÁ SE ZE 

SVÝCH NELEHKÝCH ZAČÁTKŮ VYPRACOVALA NA TURISTICKÉ, 

FINANČNÍ I HOSPODÁŘSKÉ CENTRUM AUSTRÁLIE.

Sydney Opera House, Sydney Harbour Bridge, Sydney Tower, 

Queen Victoria Building (QVB), Darling Harbour a China Town, 

The Rocks, Sydneyská observatoř, Královská botanická 

zahrada, Galerie umění NSW, Sydneyské museum, Australské 

museum, Hyde Park, Sydney Aquarium, Taronga Zoo, Sydney 

Olympic Park, Sydneyské národní parky, Pláže v Sydney



DVANÁCT  APOŠTOLŮ



-eroze půdy v důsledku nadměrné pastvy, rozvoje průmyslu, urbanizace a 

nevhodnými farmářskými praktikami

- salinita půdy v Austrálii se zvyšuje v důsledku špatné kvality vody

-rozšiřování pouštních oblastí (desertifikace) částečně způsobené 

evropskými osadníky a spásání travního porostu přivezenými králíky

dovezení škůdci

-zabírání zemědělské půdy 

-ohrožení původního životního prostředí  a mnoha jedinečných 

živočišných a rostlinných druhů

-Velký bariérový útes u severovýchodního pobřeží − největší korálový 

celek na světě je ohrožen následkem nadměrného turismu

-omezené zdroje sladké vody

-ohrožení původní zvířeny zavlečenými druhy.

OHROŽENÍ AUSTRALSKÉ PŘÍRODY

http://cs.wikipedia.org/wiki/Salinita
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