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Austrálie 
 Austrálie je stát na jižní polokouli tvořený stejnojmenným 

kontinentem, dále pak velkým ostrovem Tasmánií a množstvím 
menších ostrovů v Jižním, Indickém a Tichém oceánu. Australská 
pevnina je obydlena více než 42 000 let domorodými obyvateli. 
Po ojedinělých návštěvách rybářů ze severu a evropských 
objevitelů a obchodníků v sedmnáctém století byla v roce 1770 
východní polovina kontinentu zabrána Velkou Británií, pobřeží 
osídleno transporty trestanců a 26. ledna 1788 vyhlášena jako 
kolonie Nový Jižní Wales. S nárůstem populace byly objevovány 
nové oblasti a tak bylo během 19. století vytvořeno pět dalších 
samosprávných britských zámořských teritorií. 
 

 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. 



Poloha 



Fakta o Austrálii 

Hlavní město: Canberra 

Rozloha: 7 692 030 km² 

Nejvyšší bod: Mount Kosciuszko (2228 m n. 
m.) 

Počet obyvatel:  21 152 000 

Hustota zalidnění: 2,75 ob. / km²  

Jazyk: angličtina 

Náboženství: katolíci 26,8 %, anglikáni 21,8 %, ostatní 
křesťané 21,7 %, muslimové 1,1 %, 
buddhisté 1,1 %, hinduisté 0,4 %, ostatní 
27,1 % 

Státní zřízení: konstituční monarchie 

Vznik: 1. ledna 1901 (nezávislost na Spojeném 
království) 

Měna australský dolar (AUD) 



Geografie 

 7 686 850 km² pevninské Austrálie se nachází na 
Indoaustralské desce. Obklopena je Indickým, Jižním 
a Tichým oceánem. Od Asie je oddělena Arafurským a 
Timorským mořem. Její pobřeží je dlouhé 25 760 
kilometrů. Velký bariérový útes je největším 
korálovým útesem světa. Leží poměrně blízko 
severovýchodnímu pobřeží, dlouhý je více než 2 000 
kilometrů. Největším světovým monolitem je Mount 
Augustus v Západní Austrálii. Dalším kandidátem na 
tento titul je Uluru známý též jako Ayerova skála, 
ležící v centrální části. 2 228 metrů vysoký Mount 
Kosciuszko ve Velkém předělovém pohoří je nejvyšší 
horou Austrálie jako kontinentu, ne však státu: 
Mawson Peak na Heardově ostrově jej převyšuje o 
517 metrů. 



Geografie 

 Největší plochu zabírají v Austrálii pouště a 
polopouště. Austrálie je nejsušším a 
nejplošším obydleným kontinentem a má 
nejmenší množství úrodné půdy. Mírné klima 
má pouze jihovýchodní část kontinentu, 
především podél pobřeží. V severní části 
země je klima tropické, vegetace se zde 
skládá z deštných i obyčejných lesů a 
mangrovových bažin. Jako celek je klima 
velmi ovlivněno oceánem včetně jevu El Niño 
způsobujícího pravidelná sucha a sezónními 
systémy tlakových níží, z nichž vznikají 
cyklóny. 



Australský kontinent z vesmíru. Australský kontinentální šelf, který byl v dobách ledových nad 

mořskou hladinou, má světle modrou barvu. 



Fauna a flóra 
 Ačkoliv má převážná většina 

australského povrchu pouštní nebo 
polopouštní charakter, je na něm 
rozvinuto mnoho různých prostředí 
od alpinských vřesovišť po 
tropické deštné lesy. Dlouhé 
geografické odloučení způsobilo, že 
mnoho australských organismů je 
zcela unikátních. 85 % rostlin, 
84 % savců, více než 45 % 
ptáků a 89 % procent 
příbřežních ryb je endemických. 
Mnoho australských ekoregionů a 
jejich druhů je zasaženo lidskou 
aktivitou a člověkem vysazenými 
zvířaty či rostlinami. Podle 
Ramsarské úmluvy je registrováno 
64 mokřadů, 16 míst je 
registrováno jako Světové 
dědictví. 

Koala na eukalyptu. 



Fauna a flóra 
 Mnoho australských dřevin je 

vždyzelených, mnoho z nich je 
přizpůsobeno vzdorování ohni nebo suchu. 
Mezi tyto rostliny patří například eukalypty 
nebo akácie. Austrálie je bohatá na 
endemické druhy luštěnin, jimž se díky 
jejich symbióze s bakteriemi rhizobia a 
mykorhizujícími houbami daří v na živiny 
chudých zeminách. Nejznámější australská 
fauna zahrnuje ptakořitné (ptakopyska a 
ježury), velké množství vačnatců včetně 
klokanů, koaly a wombata nebo ptáků 
(například emu, ledňáci). Dingo byl do 
Austrálie zavlečen austronésany 
obchodujícími s původními obyvateli okolo 
roku 4000 př. n. l. Mnoho rostlin i živočichů 
vyhynulo brzy po zahájení lidského 
osídlování, mnoho dalších vyhynulo po 
příchodu Evropanů (například vakovlk). 



Administrativní uspořádání 

 Austrálie sestává z šesti států a dvou pevninských a 
několika malých ostrovních teritorií. Státy jsou Nový 
Jižní Wales, Queensland, Jižní Austrálie, Tasmánie, 
Victoria a Západní Austrálie. Dvěma velkými 
pevninskými teritorii pak Severní teritorium a 
Teritorium hlavního města. Teritoria v mnoha 
ohledech fungují podobně jako státy, svazový 
parlament však může veškerou jejich legislativu 
upravit, změnit nebo zrušit. Na druhou stranu je 
federální legislativa nadřazena kromě některých 
oblastí vyjmenovaných v ústavě i legislativám 
jednotlivých států. Zbylé oblasti jsou pak pod 
legislativní pravomocí státních parlamentů. Zahrnují 
správu zdravotnictví, vzdělání, policie, soudnictví, 
přepravy a místní správy. 



Politické uspořádání Austrálie 



Opera v Sydney, jedna z nejznámějších 
australských budov 



Hospodářství 
 Austrálie je vyspělý průmyslový a zemědělský stát s bohatými zásobami a 

významnou těžbou nerostných surovin. Těží se kvalitní černé uhlí v Novém 
Jižním Walesu a Queenslandu, hnědé uhlí ve Victorii, železná ruda v Západní 
Austrálii, dále bauxit, ropa, zemní plyn, olovo, zinek, cín, měď, mangan, zlato 
(3. místo na světě, 10,1% světové produkce), stříbro, diamanty, nikl, platina, 
palladium, zirkon, rutil, ilmenit, sůl, uran a opály. Mezi nejdůležitější 
průmyslová odvětví patří hutnictví (surové železo, ocel, barevné kovy a hliník), 
petrochemie (rafinérie ropy), chemie (plastické hmoty, kyseliny, superfosfáty), 
strojírenství (výroba aut), textilní a potravinářský průmysl. Nejdůležitější 
průmyslová centra jsou v aglomeracích Sydney a Melbourne a také ve velkých 
městech Brisbane, Perth, Adelaide, Newcastle a Geelong. Významná je výroba 
elektrické energie. Orná půda zaujímá jen 6,5 %, louky a pastviny 54 % a lesy 
19 % plochy země. Sklízí se pšenice, ječmen, oves, rýže, cukrová třtina, 
bavlna, luštěniny, brambory, sorgo, zelenina, ovoce, slunečnice, řepka, sója, 
vinné hrozny, chmel a tabák. Nejdůležitější pro živočišnou výrobu je chov ovcí 
(produkce surové a prané vlny, ovčích kůží), dále skotu, prasat, koní a drůbeže 
a rybolov. Těží se dřevo. Z důvodu rozlehlosti země má velký význam zejména 
letecká a silniční doprava a také doprava železniční. Důležité je obchodní 
loďstvo. Zemi ročně navštíví více než 5 milionů návštěvníků. 



Klimatické zóny Austrálie podle Köppenovy klasifikace. 



Obyvatelstvo 

 95 % obyvatel je britského nebo irského 
původu. V Austrálii žije asi 380 000 
původních obyvatel, kteří obývají 
především Severní teritorium a ostrovy v 
Torresově průlivu. 85 % obyvatel žije ve 
velkých městech. 



Náboženství 

 Při posledním sčítání lidu v roce 2006 se     
64 % obyvatel prohlásilo za křesťany. Nejvíce 
obyvatel se přihlásilo ke katolické církvi     
(26 %) a anglikánské církvi (19 %). K 
nekřesťanským náboženstvím se přihlásilo    
5 % lidí, 19 % obyvatel se označilo jako bez 
vyznání a 12 % odmítlo na otázku po svém 
vyznání odpovědět. Nedělní bohoslužby 
vykazují návštěvu okolo 7,49 % obyvatel 
(polovina z toho připadá na katolické 
bohoslužby). 



ODKAZY, ZDROJE 
 Text:            http://cs.wikipedia.org/wiki/Austrálie; 

                    [citováno 29. 1. 2012]; 

                    licence: Creative Commons 

 

 

• Obrázky: 1.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Australia.svg 

                   2.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Australian_Coat_of_Arms.png 

                        licence: Public Domain 

                   3.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Australia_(orthographic_projection).svg 

                        licence: GNU Free Documentation License 

                   4.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Australia_New_Guinea_continent.jpg 

                        licence: Public Domain  

                   5.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Australie_politicka_mapa.png 

                        licence: GNU Free Documentation License 

                   6.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sydney_skyline_at_dusk_-_Dec_2008.jpg 

                        licence: Creative Commons 

                   7.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Australia-climate-map_MJC01.png 

                        licence: GNU Free Documentation License 

  8.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koala_climbing_tree.jpg 

                        licence: Creative Commons 

  9.- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acraea_andromacha_2_%281%29.jpg 

       licence: Creative Commons 
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