
Austrálie 

-  Světadíl a stát - Australský svaz = 1 federální stát (státy: Nový Jižní 

Wales, Queensland, Jižní Austrálie, Tasmánie, Victoria a Západní Austrálie; teritoria: 

Severní teritorium a Teritorium hlavního města) 

Poloha a rozloha 

• leží na jižní a východní polokouli 

• leží na indicko-australské desce, byla součástí prapevniny Gondwany 

• nejmenší světadíl; 7, 7 mil. km² 

Povrch 

• západní část kontinentu – Západoaustralská plošina 

• střední část – Středoaustralské nížiny, Velká artéská pánev 

• nejvyšší pohoří – Velké předělové pohoří (nejvyšší h. Mount Kosciuszko 2228 m n. m.) 

• Velká útesová bariéra 

• převažuje krajina pouští a polopouští – okraje lemují křovinaté savany (buš) 

• lesů je zde málo, na severovýchodě – tropický deštný les 

Podnebí 

• nejsušší kontinent 

• 4/5 v tropickém podnebném pásu 

o vnitrozemí - suché tropy 

o sever, severovýchod kontinentu – vlhké tropy – období dešťů a období sucha 

• jižní oblasti Austrálie – subtropický podnebný pás 

Vodstvo 

• říční síť slabě vyvinuta; řeky: Murray, Darling 

• 2/3 území - bezodtokové pánve s artéskou vodou 

• občasné vodní toky – creek 

Fauna a flora 

• Austrálie dlouho oddělená od ostatních světadílů = jedinečné živočišné druhy (ptakopysk, 

koala, klokan, ježura,….) = endemity 

• typická australská rostlina – eukalyptus (blahovičník) 

Hospodářství 

• vyspělý průmyslově-zemědělský stát 

• v suchých oblastech – ovčí a dobytkářské farmy (Austrálie zajišťuje přes 25% světové 

produkce vlny) 

• bohatá ložiska nerostných surovin – bauxit, železo, olovo, zinek, měď, uran, zlato, titan, 

uhlí, zemní plyn, diamanty 

• průmysl – těžební, energetický, hutnický, strojírenský, textilní, potravinářský 

Obyvatelstvo 

• původní obyvatelstvo – Austrálci (Aboriginal, Aboriginci) 

• objevena Holanďany roku 1606 

• koncem 18. století – období britské kolonizace – byla tu zřízena trestanecká kolonie 

• 19. století – zlatá horečka = začátek masové kolonizace  

• dnes – převážná část obyvatelstva – potomci přistěhovalců z Evropy (Britů, Irů, Skotů, Italů, 

Řeků) 

• 20 mil obyvatel, nejméně zalidněný kontinent (po Antarktidě) 

• většina obyvatelstva žije ve městech; města: Melbourne, Sydney, Canberra (hl. město), 

Brisbane, Perth, Adelaide 

• úředním jazykem – angličtina 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Ji%C5%BEn%C3%AD_Wales
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Ji%C5%BEn%C3%AD_Wales
http://cs.wikipedia.org/wiki/Queensland
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tasm%C3%A1nie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Victoria_(australsk%C3%BD_st%C3%A1t)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_teritorium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teritorium_hlavn%C3%ADho_m%C4%9Bsta


 

 
Zaznač: výše uvedené pojmy + Australské Alpy, Tasmánie, Bassův průliv, Tasmanovo moře, Velký 

australský záliv, Korálové moře, Carpentarský záliv, Torresův průliv, Timorské moře, Arnhemská země, 

Gibsonova poušť, Velká Viktoriina poušť,  Simpsonova poušť, Eyerovo jezero, Torenssovo jezero, 

Yorský poloostrov, Spencerův záliv, Cookův průliv 


