
Cesta po Austrálii  



 Velký kaňon   



Australská buš, Victoria  



I takto vypadají  termitiště.  Skupina termitišť v krajině je někdy srovnávána se 

stádem dobytka. Stejně jako dobytek jsou termiti schopní přeměnit trávu a dřevo na bílkoviny. 

Možná je to těžko uvěřitelné, ale každé velké termitiště obsahuje stejné množství „masa“ jako 

kráva.  



Australská buš po požáru, Západní Austrálie 1996 



Vápencové pilíře v poušti 



Vinice na jihu Austrálie 



12 Apoštolů – skalní útvary u jižního pobžeží 



12 Apoštolů 



Stále 12 Apoštolů 



Strom – kapradina – vyskytující se zde a na 

Tasmánii 



Přímo pohádková krajina 



Vodopád v deštném pralese - Viktoria 



Představitelem vačnatců žijících na stromech je koala, podobná malému medvědovi.     

Živí se listy některých druhů eukalyptů.  

 



Další z mnoha vodopádů - Victoria 



Melbourne je hlavní město australského státu 

Victoria a po Sydney druhé nějvětší město v zemi. Počet 

obyvatel je 3,8 mil.  



Dove Lake – jezero na ostrově jižně od Austrálie 



Hora Cradle Mountain  (1545 m), Tasmánie, je součástí     

světového kulturního dědictví  



Pobřeží Tasmánie 



Tuleňovití jsou velmi dobře přizpůsobeni pohybu ve vodě a dokážou s vynaložením 

minimální námahy uplavat obrovské vzdálenosti. Tuleni dokonce i spí pod vodou a jen 

pro nádech v pravidelných intervalech vyplouvají na hladinu. Pod vodou dokážou zůstat 

až 45 minut. Tuleni dokážou dlouho hladovět, což využívají zvláště při rozmnožování, kdy 

samice před porodem vylezou na souš a zde pak zůstanou a kojí svá mláďata. Veškerou 

energii a látky potřebné pro tvorbu mléka berou jen ze svých tukových zásob. Tulení 

mléko má velmi vysoký obsah tuku a mláďata velmi rychle přibírají (až 2,5 kg denně).  



Maria Island je hornatý ostrov u východního 

pobřeží Tasmánie 



       Sydney - Nový Jižní Wales  ( 4,5 mil. obyvatel) 



Střecha opery v Sydney 

V roce 1957 byla vládou Nového Jižního Walesu vyhlášena mezinárodní 

architektonická soutěž na operní budovu. Podle zadání měla budova disponovat jedním 

velkým sálem pro 3000 diváků a jedním menším pro 1200 diváků. Do soutěže bylo 

zasláno 233 návrhů z 23 zemí. V soutěži zvítězil návrh v té době nepříliš známého 

dánského architekta Jørn Utzona.  



Opera  Sydney a Harbour Bridge (most) 



Sydney Tower  je druhou nejvyšší vyhlídkovou věží  

na jižní polokouli 



Harbour Bridge je most, který přemosťuje přístav aport Jackson v Sydney. Tato 

gigantická ocelová konstrukce spočívá na čtyřech mohutných pískovcových pilířích. 

Přemosťuje Port Jackson ve výšce 59 metrů. Oblouk má rozpětí 503 metrů. Výstavba mostu 

trvala 8 let. Australané mu říkají v narážce na jeho tvar Ramínko na šaty. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Port_Jackson&action=edit&redlink=1


Coffs Harbour – pobřeží – Nový Jižní Wales 





Brisbane  –  Queensland  je třetí největší město 

v Austrálie  ( 1,9 mil. obyvatel) 



Noosa Heads – Queensland  - proslulé pláže s bílým 

pískem a teplotou vody pro celoroční koupání 



Klokani se vyskytují v Austrálii a Tasmánii, Nové Guineji a na přilehlých ostrovech.     

Některé druhy dorůstají až do výšky dvou metrů. Váhy dosahují od 0,5 kg do 90 kg.   



Velký bariérový útes - Queensland 









Tvoří ho množství různobarevných korálů a táhne se přes       

2000 kilometrů podél pobřeží Queenslandu  



Port Douglas – Queensland, 

oblast vyhledávaná turisty  



Lori mnohobarvý  (Trichoglossus haematodus)  



Uluru - Northern Territory je nejobjemnější monolit 

na světě, či jednolitý pískovcový útvar ležící ve středu 

kontinentu. Monolit ční 348 metrů nad okolní rovinatou 

krajinou a do země zasahuje až 5 km hluboko. Dlouhý je 

3,6 km a široký 2,4 km. Geologické stáří je až 600 mil. let. 



Krajta hnědohlavá - Aspidites ramsayi   
Její velikost se pohybuje mezi 150 a 200 cm, při maximální velikosti 250 cm. Je to 

terestrický  (pozemní) had – škrtič s noční aktivitou, přes den se schovává. 



Les Olgas - Northern territory - skalní útvar asi 30 km 

od Uluru, skládající se z 36 zaoblených kopulí 



Diable cornu -  rohatý ďábel, žere ale hlavně mravence 



Spinifex - végétation de l ’Outback je jakýsi druh trávy, 

přizpůsobený pro nejchudší, nejsušší a  

 nejméně výživné půdy v Austrálii.  



Devil’s Marble – Severní teritorium – žulové 

balvany, dle domorodců vejce obrovských hadů. 

Posvátné místo. 



Jim Jim Falls - 

Kakadu NP - 

Northern 

Territory  

 je snad 

nejznámější, 

200 metrů 

vysoký 

vodopád  

Severního 

Teritoria 



Hlavní město:  Canberra 
Rozloha: 2358 km² 

Časové pásmo: +10              

Počet obyvatel: 325 100  

Hustota zalidnění: 137,87 ob.km² 

Jazyk: angličtina 

Teritorium hlavního 

města Austrálie (Capital 

Territory) je samostatný 

stát na území Nového 

Jižního Walesu a zároveň 

hlavní území 

Australského svazu.  

Budova  parlamentu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Canberra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozloha
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casov%C3%A9_p%C3%A1smo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota_zalidn%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota_zalidn%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota_zalidn%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jazyk_%28lingvistika%29


Konec 


