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Většina z nás si pod slovem Austrálie vybaví operu v největším australském městě Sydney (hlavní
město je ovšem Canberra), monolit Uluru nebo klokany. Tyto obvyklé představy však daleko
zaostávají za přírodním bohatstvím, kulturní pestrostí a nespoutanými krásami této krajiny. Austrálie
Vám je schopna nabídnout množství cestovatelských a kulturních zážitků, od napínavého potápění na
korálových útesech, přes pouště, krásné pláže, deštný prales až po kosmopolitní Sydney.
Austrálie je jedno z nejúžasnějších míst na Zemi, které každého uchvátí svou krajinou, klimatem,
faunou, ﬂórou i životním stylem. Je to jedna z nejrozmanitějších zemí světa, kde můžete navštívit
tajuplné deštné pralesy v okolí Cairns, Národní parky zapsané v UNESCO, můžete obdivovat největší
monolit světa Uluru či dómy Kata Tjuta v rudém vnitrozemí, zalyžovat si ve Snowy Mountains nebo se
potápět a šnorchlovat na korálových útesech Velkého bariérového útesu. Právě v Austrálii máte také
možnost na vlastní oči vidět klokana, medvídka koalu, ptakopyska, psa dingo, krokodýla a nepřeberné
množství papoušků a plazů. Vyprahlý rudý střed Austrálie se dokáže přeměnit po západu slunce v
úžasné scenérie, které Vám navždy utkví v paměti.

Trocha zeměpisu
Jedná se o nejmenší světadíl, který se rozprostírá po obou stranách obratníku Kozoroha. Západní část
kontinentu zabírá Velká západoaustralská plošina s průměrnou nadmořskou výškou 300-500 m, z níž
vystupují pohoří Kimberley a Arnhemská země (Arnhem Land Plateau) - na severu a Mac Donellovy
hory a Musgravovy hory uprostřed. Polopouště a křovinaté stepi obkružuje úzká pobřežní nížina. Na
východ od Velké západoaustralské plošiny se rozprostírá Středoaustralská pánev tvořená třemi
rozsáhlými pouštními pánvemi, oddělených od sebe nízkými hřbety. Na východním pobřeží se zvedá
Velké předělové pohoří, které se táhne v délce 3000 km v severo-jižním směru. Zde se nachází i
nejvyšší bod Austrálie, Mount Kosciusko (2229 m).

Podnebí a počasí
V Austrálii jsou roční období opačná v porovnání s Evropou. Léto zde začíná v listopadu, podzim v
březnu, zima v červnu a jaro v září. Teplotní rozdíly mezi obdobími nejsou příliš velké. Postupem na
sever se teplotní rozdíly snižují a v okolí Darwinu, monzunovém pásu, jsou již jen dvě roční období –
horko a vlhko, a horko a sucho. Největší sucho je ve vnitrozemí. V horách na jihovýchodu země jsou v
zimní sezóně dobré podmínky pro lyžování.

Podnebné pásy
Sever Austrálie leží v tropické oblasti, ale největší část kontinentu se nachází v subtropech. Austrálie
je nejsušším světadílem světa. Velkou část země zaujímají pouště nebo polopouště. Dostatek srážek
se vyskytuje pouze u východního a severního pobřeží. Na Novém Zélandu se také setkáme se dvěma
typy podnebí. Severní část je subtropická, Jižní ostrov leží v mírném pásu. Podnebí na ostrovních
státech Oceánie je převážně tropické, oceánské.
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Podnebí Austrálie se mění v závislosti na oblasti. Největší část kontinentu zabírají pouště a
polopouště, především západ země je horký a suchý. Jihovýchodní část Austrálie má mírné klima.
Severní oblast je tropická, s vlhkými teplými léty a mírnými zimami. Nacházíme se na jižní polokouli,
takže roční období jsou tu opačně než v Evropě. Léto trvá od prosince do března a průměrná teplota
tehdy dosahuje 29°C. Zima začíná v červnu a končí v srpnu. Průměrná zimní teplota v Austrálii je 13
stupňů. V období od prosince do dubna ovlivňují Austrálii také tropické bouře, které přinášejí ničivé
větry a lijáky a způsobují záplavy. Zároveň však Austrálii každoročně postihují sucha, které způsobuje
jev El Niño.

Turisticky zajímavá místa
Západní Austrálie/Perth
Jižní Austrálie
Queensland
Nový Jižní Wales/Sydney
Viktorie
Teritorium hlavního města

Australské jídlo a vína
Pestrost australské kuchyně má dvojí původ - jednak pramení z rozmanitosti země a také je ovlivněna
i rozdílností kultury původních obyvatel a anglických usedlíků.
Na jihu, kde se pěstují ananasy je typickým hlavním jídlem jehněčí, telecí či delikátní humr z
krystalicky čistého jižního moře. Tradičním pokrmem je australský nekynutý chléb Damper a množství
druhů suchých koláčků - sušenek - (cookies) nebo typicky anglických scones podávaných s máslem,
džemem a šlehačkou.
Řeka Murray, která se táhne ze severu a na své cestě na jižní pobřeží přeměňuje červenou poušť na
obrovské zahrady plné citrusů, melounů, rajčat a kukuřice pro místní ale také mezinárodní trh.
Světově známé je i kvalitní australské víno, které dozrává v chladnějším klimatu kopců. Adelaide Hills
zda Barossa Valley dělící se o půdu s třešněmi a jabloněmi, co mu dává příjemný ovocný nádech.
Západ je bohatý na svojí kvalitou proslulé dary moře jako ústřice a tuňáky.

Ubytování
Hotely a Motely
V Austrálii najdete množství větších hotelů patřících známým mezinárodním hotelovým řetězům, ale
na venkově i lokální hotely a motely, které nabízejí domáčtější atmosféru. Podle australských zákonů
je rozdíl mezi motelem a hotelem v tom, že v hotelu musí mít i bar, do kterého má přístup kdokoli,
nejen hoteloví hosté. Kvůli tomuto ustanovení najdete množství tradičních komfortních hotelů, které
se jen nazývají motely. Tradiční motely snadno najdete u všech hlavních dálnicích spojujících velká
města, jejich služby jsou na velmi dobré úrovni.
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Více informací: Australian Hotels Association, 24 Brisbane Avenue, Barton, NSW 2600 (tel.: (2) 6273
4007; fax: (2) 6273 4011; e-mail: aha@aha.org.au, web: www.aha.org.au .
Australian Hotels Association, Level 5, 8 Quay Street, Sydney, NSW 2000 (tel.: (2) 9281 6922 NEBO
9281 6944; fax: (2) 9281 1857).

Ubytování v soukromí
Zejména v odlehlejších oblastech se můžete ubytovat v soukromí na farmách av hostitelských
domech. Na mnoha místech najdete širokou nabídku bed & breakfast ubytování.
Více informací: Bed & Breakfast Association of South Australia, PO Box 408, 5 Yarabah Avenue,
Gordon, NSW 2072 (tel.: (2) 9498 5344; fax: (2) 9498 1438; www.sabnb.org.au).

Hostince
nabízejí jídlo a jednoduché, avšak relativně komfortní ubytování od 30 australských dolarů na noc.

Ubytovny
naleznete zejména v blízkosti velkých měst. Více informací: Australian Youth Hostel Association,
National Oﬃce, PO Box 314, Camperdown NSW 1450 (tel.: (2) 9565 1699; fax: (2) 9565 1325; e-mail:
yha@yha.org.au, webstránka: www.yha.com.au.

Kempy
Oblíbené jsou společné kempinkové výlety, když skupinu turistů vede zkušený vůdce. Společnost
poskytující takové výlety většinou zajišťuje materiální zázemí (někdy dokonce přenosné sprchy),
účastníci si však sami vaří.

Vzdálenosti
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