
 

 1 

CO POTKÁTE V AUSTRÁLII  

NA KAŽDÉM KROKU 
 

Věnováno mému tatínkovi in memoriam 

 

   Ve vzduchu se vznáší vůně barevného spadaného listí, které nám šustí pod nohama, a sbíráme kaštany. 

Zatímco se laškovně s Karlem dohadujeme, kdo našel hezčí, skládáme doma do zavazadel trička 

s krátkými rukávy, kraťasy, šortky, sluneční brýle, stan, karimatky, spacáky. Následujících čtyřicet dva 

dnů se mým jediným pleťovým krémem stane krém na opalování s ochranným faktorem 20. 

Austrálie je pro nás Evropany nezvyklá: Vánoce slaví uprostřed léta, je tam víc ovcí než lidí, mapu světa 

mají otočenou vzhůru nohama, slunce tam v poledne svítí ze severu. Lidé v Austrálii jsou naprosto v klidu, 

jejich heslem je „...no worries“ (nedělejte si starosti). Austrálie je nádherná - od měst jako Cairns, Sydney, 

Brisbane a jejich bílých mořských pláží, přes tropické deštné pralesy až po horké a suché pouště. Austrálie 

je sen, tajemný jako opály v Cooper Pedy a třpytivý jako šupinky zlata z Broken Hill. Sen, který čekal na 

nás. 

 

9.–10.11. 2007 pátek - sobota 

   Cesta na opačnou stranu zeměkoule je dlouhá. Ne. Je předlouhá. Hodiny čekání na letištích ve Vídni, 

Londýně a v Hong-Kongu byly nekonečné. Na letištích jsme se pohybovali jen v celních zónách, procházka 

po městě nepřipadala v úvahu, coţ nás mrzelo hlavně v Hong-Kongu. Ale i tak bylo v letištní hale mnoho 

barů, kaváren, „občerstvoven“ a butiků s typickými asijskými produkty jako jsou hůlky na pokrmy různě 

vyřezávané, zdobené perletí či ze vzácného dřeva a stejně tak potravinové produkty např. jasmínová rýţe, 

sušené kachny, sushi, dlouhé tenké nudle a nám neznámé bobule a luštěniny kombinované s různě 

ochucenými kousky masa a omáčkami.  

O zpříjemnění úmorných mezikontinentálních letů se vzorně starali stevardi a letušky Hongkongské 

společnosti Cathay Pacific. Nabídka nápojů v letadle byla vskutku rozmanitá od nealko nápojů: dţusů, coca 

coly, vody, sprite přes pivo, červené či bílé víno aţ po campari a různé druhy skotských whisek. Malý 

balíček, který dostal kaţdý pasaţér, ukrýval kromě špuntů do uší a zatemňovací pásky na oči ještě i ponoţky, 

malý zubní kartáček a pastu na zuby na jedno pouţití. 

 

11.11. 2007 neděle 

   Australské půdy jsme se dotkli asi v sedm hodin ráno místního času. To „nejlepší“ z cesty nás však ještě 

čekalo: celní kontroloři. Do Austrálie se nesmí dováţet ţádné čerstvé potraviny. A tak jako ve Vídni chodí 

v odletových halách psovod s vlčákem, který je vycvičen na hledání drog, v Cairns je to naopak bígl, který 

zaboří čumák do zavazadel a upozorní svého pána, ţe není všechno v pořádku. O této skutečnosti jsme byli 

předem informováni, ţádné čerstvé potraviny jsme nedováţeli, nicméně jsme neušli důkladné kontrole. 

Unavení, nevyspalí, s roztřesenými ţaludky a stálým hukotem v uších z letadlových motorů, nemluvě o 

časovém posunu, který s člověkem pěkně zamotá, jsme byli úředníky vyzváni k vyloţení zavazadel: trička, 

ponoţky, šortky, toaletní potřeby, karimatky, stan. STAN! „New a tent?“ „No, old“ „Old, hmm...“ Museli 

jsme rozbalit i stan. Úředník nám ho odnesl neznámo kam. Čekali jsme drahnou chvíli, neţ se vrátil i se 

stanem, ale uţ jsme si mohli věci zabalit. Konečně jsme byli vpuštěni do země! 

Vyřízení formalit ohledně půjčení aut netrvalo ani moc dlouho. Z klimatizované letištní haly a v zimním 

oblečení jsme směle vykročili do polojasného počasí s teplotou vzduchu 28°C! Na parkovišti před letištěm 

přitahuje naše zraky nádherně košatý strom obsypaný šarlatovými květy. Nemá ţádné listy, ty vyraší aţ po 

odkvětu, jen jeho jasně červená záře svítí na všechny strany jak maják. Kdo by si pomyslel, ţe je doma 

sněhová kalamita? 
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Zvyknout si na australský rytmus nám trvalo asi dva 

dny. Hodinky jsme si přetočili o devět hodin dopředu. 

Ráno jsme vstávali, doma šli spát. Časový posun se 

podepsal na většině z nás: bolesti hlavy, nevolnost od 

ţaludku, člověk neví, kdy má spát a kdy ţít.  

 

12.11.2007 pondělí 

 Celodenní výlet na sever do deštného pralesa nás 

zavedl aţ k přívozu na řece Daintree River. Cedule 

upozorňující, ţe v řece ţijí krokodýli nás odrazuje od 

bezprostředního přiblíţení se k vodě. Pralesem potom 

projíţdíme aţ do národního parku Cape Tribulation, 

jenţ je od roku 1989 z velké části pod ochranou 

UNESCO. Míjíme stromy, jejichţ kmeny se metr nad 

zemí větví do několika stovek dalších kmínků, stromy obrostlé břečťanem a dalšími cizopasníky, jeţ 

strašidelně visí z korun stromů aţ k zemi. Přejíţdíme přes kamenné mostky široké tak akorát pro jedno auto a 

které v době dešťů ukryjí rozvodněné řeky. Tunelem z hustého pralesního porostu pak procházíme ke klidné 

písčité mořské pláţi. Výstraţná tabule na pláţi, ţe ve vodě ţijí krokodýli, zapříčiňuje to, ţe se nikdo 

nekoupe. Vlnky lehounce šumí a svádí k tomu, ţe ti odváţnější si aspoň smočí nohy. „Mořská zeleň“, 

vzpomněla jsem si na barevnou paletu písem, které nabízí programy Word a Excel. A skutečně! Temná 

zelená mořská voda nemá vůbec nic společného se svěţí zelenou barvou stromů na kopcích za námi. Temná 

mořská zeleň se táhne aţ za obzor. Temná mořská zeleň je chladná a lákavá zároveň. 

Na zpáteční cestě zajíţdíme k vodopádu Baron Falls. Po většinu roku je říční koryto vyschlé, ukazuje se jen 

v období dešťů. Po zvrásněných skalách padá do hloubky 

tisíc stop. Z protější vyhlídky máme vodopád jako na dlani.  

 

13.11.2007 úterý  

     Cairns je město na břehu Korálového moře. A co 

jiného, neţ koráli, korálové podmořské útesy a 

pestrobarevné rybky by se mělo v Korálovém moři 

nacházet? Všichni se horlivě hlásíme na zítřejší výlet lodí 

k Velkému bradlovému útesu.  Za chvíli se Martin vrací 

s technickou poznámkou, ţe budou na moři velké vlny a 

tudíţ, to bude na lodi docela houpat. Necítím se ještě 

naprosto ve své kůţi a tak odstupuji od svého záměru 

spatřit největší korálový útvar na světě táhnoucí se podél 

Queenslandského pobřeţí v délce dva tisíce tři sta kilometrů. Prý je to jediný ţivý organismus, který je vidět 

z vesmíru. 

Na celý den jsme s Karlem osaměli. Osaměli, leč nenudili jsme se. Po kempu Coconut Beach se pohybují 

podivní ptáci: chodí jako holubi, zobají jako holubi, barevní jsou jako holubi, ale nejsou to holubi! Jsou asi 

tak pětkrát menší. Taky ptáci velikosti sojky jsou jinak zbarvení. A jiné peří znamená i jiný cvrkot. Tuhle se 

z křoví ozývá táhlý dlouhý hvizd zakončený dutým ţblunknutím jako kdyţ hodíte balvan do vody, támhle se 

na palmě projevuje opeřenec jako kdyţ projede kolem policejní anton, ovšem slabounce, lehounce. A ta 

vegetace! Palmy, palmy a ještě palmy, ibišky, pestrobarevné listnaté keře, palmy, strelicie a zase palmy! A 

bazén! Máme ho celý den s Karlem takřka jen pro sebe. Ani nám nevadí, ţe letní monzunové deště přišly asi 

o čtrnáct dní dřív. Připadáme si jak pejsek s kočičkou, kteří volali „Prší, zmokne nám prádlo“. Za chvíli uţ 

ale nebereme na déšť ohled, víme, ţe stejně nejpozději za pět minut nás pohladí sluníčko. 

 

14.11.2007 středa 

   Opouštíme Cairns a míříme po pobřeţí na jih. Cestu opravdu nelemuje nic jiného neţ nekonečné plantáţe 

cukrové třtiny s malými, většími a největšími rostlinami. Rovněţ uzounká ţeleznice paralelně vedená se 

silnicí je určená ke svozu jiţ sklizených rostlin. 
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To, ţe jsme se ještě úplně nesrovnali s časovým posunem jsme si uvědomili, kdyţ nám dvě koupánímilovné 

účastnice zájezdu barvitě popisovaly, jak vstávaly v pět hodin ráno, aby si ještě před odjezdem stačily 

zaplavat v kempovém bazénu. Přišlo jim sice trošku divné, ţe je stále všude kolem tma jako v ranci a nikdo 

neráčí vstávat a balit se, ale vidina osvěţení se před odjezdem byla silnější. Po návratu z bazénu si pro jistotu 

ještě jednou zkontrolovaly čas. K jejich překvapení hodinky ukazovaly dvě hodiny v noci! 

„Hinchinbrook - to je ráj na zemi, skutečná divočina“ říkají Australané ostrovnímu národnímu parku. 

Z přírodovědného hlediska je cenný neuvěřitelnou variabilitou vegetačních pásem na poměrně malé ploše. 

Tropický deštný prales, otevřené suché eukalyptové háje i horské mlţné lesy pokrývající svahy nejvyšších 

hor. Při severozápadním, západním a jihozápadním pobřeţí se vyskytují rozsáhlé mangrovové porosty, které 

jsou, co se týče druhové rozmanitosti, nejbohatší v celé Austrálii.  

Další zastávka po Hinchinbrooku je u Jourama Falls. Ke kaskádovitým průzračným vodopádům, jeţ skáčou 

po velkých hladkých kamenech, vede lesní pěšina s řídkým porostem ohlazených stromů bez kůry. Patrně to 

jsou blahovičníky, ale o těch vám povím aţ později. Kdo chce vodopády vidět, musí přeskákat přes potok po 

umělých kamenech drţíce se řetězového provazu. 

Je sice pod mrakem, ale teplota vzduchu hlásí 25°C. Bavíme se v autě o tom, ţe by bylo příjemné osvěţit se 

v nějaké vodě. A jako by nás Martin v prvním autě slyšel! Big Crystal Creek je taková menší říčka nebo 

chcete-li větší potok v malebném údolí. Obrovský placatý kámen, na kterém se placatíme zasahuje pozvolna 

aţ do vody. Radostně se vrháme do větší tůně. Vzhledem k tekoucí vodě a kopcovitému prostředí jsme ani 

nečekali, ţe voda bude tak přírodně příjemně teplá! 

Na stromech podél cest visí jakési boule. Strašně nás zajímá, co to je. Z auta vytahujeme foťáky a kamery a 

jdeme to zkoumat. Mango! To je přece mango! A támhle je liči, dnes uţ i u nás známé exotické ovoce. Plody 

jsou však ještě nedozrálé. Uţ si vzpomínám! Před odjezdem jsem četla, ţe v Austrálii jsou rozsáhlé ličiové 

sady. Stromy jsou vysoké aţ dvanáct metrů, snáší dobře nedostatek vláhy a doţívají se aţ tři sta let. 

Poslední zastávkou na pobřeţí je Towensville. Nevelké město má sice nádhernou písčitou pláţ, ale v moři 

jsou jedovaté medúzy. Jsou velké jen několik centimetrů, člověka neseţerou, ale jejich jed paralyzuje 

nervový systém natolik, ţe člověk do půlhodinky zemře. Proto je část pláţe ohraničená v moři sítí, která 

tvoří čtverec o délce dvacet metrů. Celé město máte jako na dlani na skalnaté vyhlídce Castle Hill ve výšce 

272 metrů nad mořem Uţ jenom 

to, ţe si Martin s Karlem při 

výjezdu na ni pěkně zakroutili 

volantem, poukazuje na skutečnost, 

ţe skála není tak malá, jak se na 

první pohled zdá. Co mají pak říkat 

běţci, které jsme potkávali v obou 

směrech? Pokud chcete zhubnout, 

první, co vám doktor naordinuje je 

vyběhnout třikrát denně na Castle 

Hill. Myslím, ţe je to velice dobrý 

recept, protoţe odměnou jsou nejen 

shozená kila, ale hlavně výhled na 

zelenou mořskou zátoku, mlhavé 

hory ztrácející se v dálce a 

připlouvající bílá mračna. Jsme 

tímto obrazem okouzleni, cítíme se 

jako na jiné planetě. 

„A to jste ještě neviděli 

Grampians!“ podotkl jen tak 

mimochodem Martin. 

 

15.11.2007  čtvrtek 

     Každý správný cestovatel, který přijede do Austrálie, musí navštívit její horké a suché vnitrozemí, její 

fatální střed s kamenným srdcem. Musí na vlastní oči vidět tu nedohlednou rozlohu centrální plošiny s téměř 

snovými divy přírody, tváře mu musí ožehnout sálavý dech země, musí si prožít onu zvláštní, téměř velebnou 
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atmosféru a poznat zdejší hluboké noci se zářivou mléčnou dráhou korunovanou souhvězdím Jižního kříže. 

Kdo neviděl rudý a žhnoucí australský outback (australský venkov), neviděl Austrálii. 

Tenhle odstaveček napsal nějaký cestovatel na internet a musím podotknout, ţe ani my jsme nebyli výjimkou 

a do středu země se vydali. Jak jsme se vzdalovali od pobřeţí, teplota vzduchu na teploměru nabírala na 

obrátkách. Z přijatelných pětadvaceti stupňů se vyšplhala zatím na šestatřicet. Všimněte si, prosím 

v předchozí větě slovíčka „zatím“. Rušnější provoz pobřeţní magistrály poznenáhlu utichá. Mění se i ráz 

krajiny. Husté zelené porosty, které se táhly podél pobřeţí pomalu mizí. Stromy se pomalounku mění v keře, 

keře pozvolna řídnou. „Aspoň budeme mít nějaký výhled“ myslíme si. Ano, výhled máme na nekonečnou, 

nepřehlédnutelnou rovinu. Jako přímka se silnice, po které právě jedeme, daleko před námi dotýká obzoru. 

Osamocená auta v protisměru se na ní zjevují jako komety na oběţní dráze. Táhnou za sebou ohon prachu, 

který zůstává dlouho viset ve vzduchu. Keře vystřídaly roztroušené zelené trsy trávy. Hustá načechraná 

mračna se rozplývají do malých beránčích obláčků pasoucí se na bezbřehé blankytně modré obloze. Zmizely 

domy, příbytky, chatrče a hospodářská stavení. Slunce nemilosrdně rozpaluje kapotu auta, klimatizace jede 

na plné obrátky. Je nám fajn, jen ta rovina začíná být nudná a únavná. Napjatě vyhlíţíme klokany. Vţdyť 

tady přece někde být musí! Před námi na silnici leţí nějaká větší hrouda, kterou míjíme rychlostí 110 

km/hod. „Hmm. Prvé stretnutie s klokanom bolo stretnutie s mrtvým klokanom,“ smutně poznamenal náš 

slovenský spolucestovatel Peter a musím dodat, ţe ani já jsem si setkání s klokany takhle nepředstavovala. 

Krajina přechází v savany, buše, polopouštní a pouštní formace. Konečně Mount Isa! Při projíţďce městem 

Mount Isa si nejde nevšimnout obrovských továren a fáracích věţí. Jsou zde největší doly na světě, ve 

kterých se těţí olovo, stříbro a cín a jeden z deseti největších dolů pro těţbu mědi. Konečně kemp a konečně 

konec dnešního sezení v autě! Uznale plácáme po ramenou naše řidiče Karla a Martina. Vţdyť ujetých 911 

kilometrů za tento jediný den je úctyhodný výkon!   

 

16.11.2007 pátek 

     Ráno nás přivítalo slunce probleskující mezi uměle zavlaţovanými stromy a teplota vzduchu 23°C. 

Snaţíme se rychle zapakovat věci, neţ začne skutečný pařák, ale i tak máme záda zvlhlá potem. Nasedat a 

jedem! Čeká nás dalších několik set kilometrů 

australskou stepí. Zelené trsy trav se uţ dávno změnily 

ve stébélka vyschlá na troud. No jo, na poušti slunce nic 

neodpouští, a to ani nám! K poledni nám ta ţhavá koule 

přilepšila oproti včerejšku dalšími dvěmi stupni navíc. 

Hlásím, ţe teplota vzduchu dosahuje třicet osm stupňů a 

v autě to zašumí vzrušením. Barva země mění odstíny od 

rudé, purpurové, červené aţ po hnědočervenou. 

Hnědočervenou barvu má i silnice, po které právě 

jedeme. Naproti tomu obloha je zsinale bledá. Snaţím se 

zachytit kamerou vyschlá řečiště, abyste viděli, ţe voda 

má pro obyvatele pouště opravdu cenu zlata. Jen cedule 

u silnice a malinkatý mostek upozorňuje, kudy by měla 

tato ţivotadárná tekutina proudit. Líbí se mi, ţe kaţdý 

potok má své jméno, i kdyţ nyní jsou teď v řečištích 

oblé kameny, jemný písek, jenţ proud uhladil do tvaru 

účesu vodní víly a který ze dna zvedá hravý teplý vítr. 

Voda se do koryt nahrne po vydatných deštích tak jedou, 

dvakrát do roka. Ovšem někdy neprší celý rok vůbec, ale 

jindy zas jeden deštivý den způsobí ničivé záplavy. Uţ 

se proto ani nedivíme ţlutým kosočtvercovým značkám 

u silnice upozorňující na to, ţe trasa se můţe lehce 

ocitnout pod vodou. To, čemu se teď naopak divíme, 

jsou stovky útlých pyramidových staveb zvedajících se 

aţ do výšky dvou metrů. Termiti, česky nazývaní 

všekazi, patří vedle mravenců a včel k nejlépe organizovanému hmyzu na světě. Obě zmíněné skupiny však 

předčí svým stavitelským uměním. Ţijí v teplých oblastech celého světa jiţ po 150 milionů let a vţdy se 

dokázali přizpůsobit okolí a vyuţít podmínek, které jim příroda nabízela. Jejich stavby jsou nesmírně pevné, 

po opuštění termity přetrvávají ještě roky. Termiti v Austrálii staví věţe s podivnými odvětrávacími 

komínky, všechny ty stavby mají klimatizaci zajišťující stálou vnitřní teplotu a vlhkost – ideální podmínky k 
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pracovní činnosti i výchově nové 

generace. Říkám tomu termití les, 

protoţe termitišť, byť opuštěných je 

momentálně v této oblasti víc, neţ 

stromků.  

Stejně jako my i původní obyvatelé 

Austrálie také zůstali v úţasu stát před 

gigantickými koulemi z červené ţuly. 

Mnohé z nich jsou velké jako dům. 

Ďáblovy kuličky jsou často označovány 

za viklany a pohnout s nimi je zcela 

nemoţné. Některé balancují jedna na 

druhé, jiné leţí na zvětralé ţulové 

plošině nebo se kupí na sebe v 

obrovských haldách. Vznikly asi před 

170 miliony lety, kdy byla láva těsně 

pod zemským povrchem stlačena do 

těchto koulí, jeţ se potom vlivem 

postupné eroze vrchní vrstvy horniny takto obnaţily. Útvary jsou velmi fotogenické, coţ si pochvaluje 

hlavně Karel.  

„A to jste ještě neviděli Grampians!“ zabručel jakoby pro sebe Martin. 

Večer jsme ochutnali klokaní steak. „...a jak vlastně chutná?“ ptali se mě lidé po návratu domů. „No, je to 

něco mezi pštrosím a antilopím masem“ odpovídala jsem pobaveně, protoţe mnoho lidí tyto druhy mas 

nejedlo. Ale vám to povím odpovědně! Chutná asi jako hovězí a srnčí dohromady. 

17.11.2007 sobota 

     Jako kaţdý den, i dnes odjíţdíme v osm hodin ráno. Ne však kaţdý den ukazuje teploměr v osm hodin 

ráno 27°C! Dnes jsme první auto v protisměru potkali aţ po sto čtyřech kilometrech. To, ţe dlouho ţádné 

auto neprojelo je známka i toho, ţe se na mršinách zvířat, které srazilo auto, poklidně přiţivují masoţraví 

dravci a obtěţují se uletět, aţ kdyţ tuto mršinu míjíme. Ani ne na desítky, ale na stovky kilometrů se měří 

vzdálenost mezi jednotlivými osadami, proto je v ní vţdy upozornění po kolika kilometrech narazíte na další 

čerpací stanici. Benzín v této oblasti jsme tankovali vţdy, i kdyţ nádrţe ještě nebyly prázdné. Potom nás 

nemohla překvapit cedule s omluvou, ţe palivo není a další benzinová pumpa je dvě stě padesát kilometrů 

daleko! V autě vyvstala mezi posádkou filozofická otázka, jaká ţe je vlastně v Austrálii hustota obyvatel. 

Nedá mi to a beru si do ruky příručku o této zemi. „Dva 

obyvatelé na kilometr čtvereční“ čtu patřičně nahlas, aby 

mě i poslední řada dobře slyšela. Atmosféra v autě se na 

chvíli lehce nabila neklidem. Dále se dočítám, ţe ve 

vnitrozemí není ani pokrytí ţádným mobilním operátorem, 

dorozumívání se mezi sousedy, kteří jsou od sebe vzdálení 

na kilometry, je moţné jenom silnými vysílačkami. Od 

knihy mě vyrušila menší tlaková vlna projíţdějícího 

kolosu, která s naším autem lehce houpla. Karel se 

spokojeně usmívá. Je mi to jasné: ROAD TRAIN neboli 

silniční vlaky jsou nablýskaná chromovaná nákladní auta 

táhnoucí aţ čtyři přívěsy. Celková délka tohoto silničního 

vlaku činí i padesát čtyři metry. Přepravují ať jiţ benzín, 

mléko nebo hospodářská zvířata. Zvlášť se nám líbily ovce 

pěkně naskládané ve dvou patrech nad sebou. Ve městech 

ani na pobřeţí je kvůli jejich délce nepotkáte. Rovným 

vnitrozemím si to však pěkně hrnou s patřičnou hrdostí! 

Odbočujeme ze silnice na nějaké parkoviště. Není to ţádné 

překvapení, protoţe přestávky děláme pravidelně asi tak po 

sto, sto padesáti kilometrech. Ovšem toto není ledajaké 

parkoviště! Na jeho okraji se tyčí modrá tyč, která na konci 

nese bílou zeměkouli. „Obratník Kozoroha“ voláme 
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svorně! A zatímco se všichni snaţí dostat tento útvar do svých foťáků, chodím po bílé čáře namalované na 

asfaltu, představující pomyslnou trasu obratníku. Dělám na ní různé kumprštykle, jako kdyţ chodí 

primabalerína po provaze. 

Hravý vítr po nekonečné rovinaté pláni vane s lehkostí sobě vlastní. Tak nespoutaně, tak divoce, tak 

radostně, aţ se sám v rozpustilosti zatočí a zvedne ze země rudohnědé částečky, které vynese vysoko k nebi. 

Vzdušné víry daleko v pustině vypadají jako kouřící komíny staré cihelny. Ocitnout se v takovém víru však 

není ţádná legrace, osobní auta bez problémů přemístí mimo silnici i o několik metrů. 

Jedeme jiţ třetí den po téhle vyschlé placce a tak není divu, ţe netrpělivě vyhlíţíme Uluru, kvůli kterému 

vlastně podnikáme tuto cestu do vnitrozemí. Náhle se před námi něco ze země vzdouvá. Ţe by? Jsme úplně 

napjatí, euforie stoupá! Ještě to chvíli trvá, neţ přijedeme blíţ. Z obrázků, fotek a různých cestopisných 

časopisů víme, jaký Uluru má tvar, ale tohle se symbolu Austrálie pramálo podobá. „Jenom Mt. Connor“ zní 

z našich úst zklamaně, kdyţ jsme se dozvěděli, co to vlastně vidíme. Jenţe i Mt. Connor je zvláštní a 

zajímavý úkaz uţ jen proto, ţe je to stolová hora s náhorní plošinou rovnější neţ jídelní stůl, který máte 

doma v kuchyni! Ovšem rozhodně několikrát větší! 

„Co se vleče, neuteče“ říká jedno české přísloví, ovšem uţ se pomalu začínáme strachovat, jestli si tu 

červeno-rudou skálu někdo nevymyslel. A nevymyslel! Vypadá úplně přesně jako na těch obrázcích, jen je 

daleko větší. A skutečná. 

Myslím, ţe si Uluru 

zaslouţí, kdyţ u něj nyní 

zůstaneme trochu déle. 

Nebojte, nebudu se 

rozepisovat o euforiích a 

různých jiných magických 

a duchovních 

schopnostech, kterými 

skála na lidi údajně působí, 

ale rozhodně je zvláštní, to 

zase jo! Uţ z dálky vypadá 

Uluru impozantně, a jak se 

k němu blíţíme, zaujímá 

stále větší část obzoru. Leţí 

si tam jako obrovský 

bochník chleba na rovném 

stole. Teprve aţ kdyţ 

člověk stojí pod samotnou 

skálou, vidí hodně strmou 

pískovcovou stěnu s mnoha detaily povrchových nerovností. Je hluboce zbrázděna erozními ţlaby a ţlábky, 

okrouhlými mísami i rozlehlými jeskyněmi a převisy na úpatí. Je to posvátné místo domorodých Austrálců, 

má nesmírný kulturní a náboţenský význam a zároveň je křiţovatkou domorodých cest. A také cílem snad 

všech turistů, kteří Austrálii navštíví. Tento nejobjemnější jednolitý útvar na světě je rovněţ znám pod 

názvem Ayers Rock, pojmenovaný na počest jihoaustralského politika sira Henryho Ayerse. Monolit je 

vysoký 348 metrů, do země je zapuštěn aţ 5 kilometrů, dlouhý je 3,6 kilometrů, široký 2,4 kilometrů a 

geologové  odhadují jeho stáří aţ na 600 milionů let. Takový mladík! Však také od roku 1985 je zapsán na 

Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.  Uluru objíţdíme kolem dokola, zvědavě 

k němu zvedáme nejen naše zraky, ale hlavně foťáky a objektivy kamer. Uluru zblízka, Uluru detail, Uluru 

zespodu, Uluru z dálky, Uluru při západu slunce..., tak by mohly být pojmenované snímky, které jsme 

vytvořili. Pravdou je, ţe při západu slunce je Uluru snad nejmalebnější. K tomuto účelu jsou vybudovaná 

parkoviště, situovaná tak, aby kaţdý návštěvník měl moţnost tento přírodní úkaz jasně a bez problémů vidět. 

Hra jemného světla a stínu začíná. Trvá to sice jenom chvilinku, ale skála mění odstíny kaţdou minutu. Od 

zářivé červené aţ po měkkou hněhočervenou, dokud zcela nezhasne. Slunce zašlo, Uluru spí. 

 

18.11.2007 neděle 

   Z názvů fotek nám uţ chybí jenom jediný: Uluru shora. A tak abychom naplnili poslání správného turisty, 

stojíme připraveni s batůţky v devět hodin ráno u výchozího bodu na vrch Uluru. Čekáme uţ jen na povel 

zaměstnanců národního parku, ţe můţeme vyrazit. Ani my, ani jiní lidé, kteří se nahoru chystali se však 
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povolení nedočkali. Prý je moc horko. Je to smůla nebo jen úhybný manévr 

jak turisty na vrchol nevpustit? Jak uţ jsem předeslala Uluru je posvátným 

místem, a domorodí Austrálci nevidí rádi, kdyţ na skálu někdo leze. Pak si 

ale klademe otázku, proč to tedy dovolují? „No, proč! Protoţe kdyţ výstup 

na Uluru zakáţou, hodně lidí si rozmyslí, jestli má cenu se sem takovou 

dálku vůbec trmácet! A kdyţ si to hodně lidí rozmyslí, znamená to menší 

počet návštěvníků a tím pádem i co? No přece míň peněz ze vstupného, ze 

kterého domorodí Austrálci, jako vlastníci území dostávají podíl.“ objasnil 

nám Martin, který si uţ ani nevzpomíná, ve kterém roce koho kdy nahoru 

pustili naposledy. 

Jdeme tedy do návštěvnického centra. Kromě normální nabídky k občerstvení jako je káva, tousty, bagety či 

koláče a zmrzlina jsou tu i upomínkové předměty vyrobené Austrálci oštěpy, bumerangy, malby na kůţi či 

dřevořezby. 

Asi čtyřicet kilometrů od Uluru ve 

stejném národním parku trčí ze země 

Mnoho hlav. Nebojte se, nejsou to 

hlavy ţádného ţivého organismu. 

Domorodci tak pojmenovali kulaté 

skály vykukující z pouště, které 

připomínají svým tvarem šestatřicet 

různě seskupených hlav. Na mapě je 

najdete pod názvem Kata Tjuta. Jsou 

neméně krásné, ale krčí se ve stínu 

slávy Uluru.  

U parkoviště je jakýsi dřevěný nízký 

stůl s lavičkami. Aha, ony to vlastně 

nejsou lavičky, ale vyvýšené podsady 

pro ty, co si chtějí udělat 

panoramatické foto. Okolní keřovitá 

vegetace je tak vysoká, ţe brání 

výhledu. Teda ti Australané myslí na 

všechno! 

Roklina, kterou procházíme, má tvar zuţující se U rampy pro skateboardisty. Stěny protějších skal jsou 

červené, strmé, na zemi mezi rozpálenými kameny sem tam vykukuje nějaká zelená rostlinka. Jedna stěna je 

osvětlená sluncem, zatímco druhá je ve stínu. Odraz silných slunečních paprsků od osvětlené stěny barví 

neosvětlenou stěnu do zvláštního oranţového nádechu. Stezka není nijak náročná, trvá asi dvacet minut a na 

některých místech je překlenutá ţelezným mostkem. I tak nám ale po zádech stékají čurůčky potu. Skály 

sálají teplem. Z plošiny postavené asi sto metrů před koncem soutěsky se ohlíţíme zpátky. Vzduch se vlní a 

rozostřuje pohled do otevřené drsné a tak nehostinné krajiny. Cítíme na tváři dech ducha pouště a 

uvědomujeme si, ţe všechny ty fotky budou vypadat jen jako bledý odraz skutečnosti. Skutečnosti 

nepopsatelně nádherné, divoké, australské a horoucí. 

 

19.11.2007 pondělí 

   Nebudete mi to věřit, ale ráno je obloha opět jako vymetená! S kaţdým východem slunce teploty neustále 

rostou. Dnes nám v osm hodin ráno teploměr hlásí 31°C! Protíráme si oči, jestli vidíme správně a teplotu 

kontrolujeme na několika dalších přístrojích. Nelţou! 

Však ještě neţ opustíme dnešní kemp, musíme si zaskočit s Karlem k bazénu nafotit klokana. Ano, čtete 

velice dobře! To, ţe v kempech jsou bazény pro jejich hosty, na to jsme si uţ dávno zvykli. Ovšem kolik 

kempů vám nabídne tu moţnost, ráchat se v bazénu kolem kterého poskakuje klokan? To se přece musí 

patřičně zdokumentovat! 

Hned vedle kempu je benzínová pumpa. S patřičným odstupem hledíme na vozítko typu osobního auta 

s nákladní korbičkou, které právě přifrčelo a zabrzdilo s takovou vervou, ţe ho ještě několik dalších minut 

halí hustý oblak zvířeného červeného prachu. Kdyţ se auto opět vynořilo, hlavou mi probleskla myšlenka, 

proč chlápek s takovou skrz naskrz rezavou károu dělá takového frajírka. Upozornila jsem Karla, ať se na tu 
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rezavou kraksnu podívá, ţe to teda rozhodně ještě neviděl a Karel se začal bezelstně smát! To, co jsem 

povaţovala za rezavé, byl jenom velice pečlivě nasedaný červený prach, který ulpěl na jinak bílé karoserii. 

Auto vidělo naposledy vodu asi tak před pěti lety. 
 

...kolem oblaka prachu... 

...zpívám si o stínu, 

kterej by byl jako dlaň... 
 

zpívá nám z duše Wabi Ryvola z MP3, aby nám pokračování v cestě na jih příjemně ubíhalo. A neţ 

dojedeme do Coober Pedy, povím vám o největší školní třídě na světě. Zdalipak si vzpomínáte, jakou ţe to 

hustotu obyvatel Austrálie má? Ano, dva lidé na kilometr čtvereční mohou na tak rozlehlém kontinentu ţít 

ledakde. Na farmách v těţko dostupném vnitrozemí, ve střediscích národních parků, na policejních stanicích, 

na benzínových pumpách při trase tisícikilometrových cest. Protoţe osady ve vnitrozemí jsou od sebe 

vzdáleny aţ několik set kilometrů, je nemyslitelné, aby v kaţdé dědince byla škola pro pár dětí, natoţ aby 

tyto děti dojíţděly do školy do sousední vesnice. Proto byla zřízena „Škola po drátě“ a to přímo v srdci 

australského kontinentu ve městě Alice Springs. A tak všem dětem, které ţijí aţ tisíc kilometrů od školní 

budovy, je vysílačkou poskytována plnohodnotná výuka, aniţ by musely opustit svůj domov. Výuka ovšem 

ani zdaleka neprobíhá jen přes vysílačku. Kaţdý ţák musí mít k dispozici speciální studijní místnost, která 

funguje jako třída a jednoho rodinného příslušníka, většinou matku, která pomáhá jako domácí učitel. Ţák 

obdrţí studijní materiály prostřednictvím poštovní sluţby, která se k osadníkům dostane dvakrát do týdne, a 

ty pak opět pošle ke kontrole svému třídnímu učiteli. Stejně tak se pouţívá i fax a dnes především internet, 

který v tomto ohledu znamená obrovský průlom. Všichni ţáci a jejich rodiče se na začátku kaţdého pololetí 

na několik dní dostaví do Alice Springs, aby se všichni navzájem poznali a aby se dětem z izolovaného 

prostředí naskytla moţnost sociální interakce. Na rozdíl od dětí, učitelé Školy po drátě ţádné prázdniny 

nemají. Musí totiţ navštívit všechny své ţáky, aby s nimi byli v osobním kontaktu. Ve svých terénních 

vozech tak najezdí přes padesát tisíc kilometrů ročně. 

V autě se shodujeme, ţe na obzoru vidíme fata morgánu. Těsně nad zemí se vznáší vzducholoď a plká za 

sebou obláčky dýmu. Ve skutečnosti je to skupinka hustě seskupených stromů, jenţ mají pravidelnou kulatou 

korunu. Co však rozhodně není fata morgána je fakt, ţe se teploměr vyhoupl na 41°C! Vedro praská aţ 

v uších! Uţ kilometry a kilometry jedeme podél spálenišť, ohořelých stromů, keřů a keříků, kam se jen 

pozvolna vrací ţivot. Ale to aţ v zimě, kdy přijdou deště, oţijí stromy, divoké květiny, ptáci a zvěř. 

Červená země se nenápadně změnila v měsíční krajinu. Miliony hromad, které jako by vyhrabali velicí 

nadţivotní krtci, lemují daleké okolí Coober Pedy. Toto hlavní Australské opálové město nazývají 

domorodci „Díra bílého muţe v zemi“ a hned vám řeknu proč. Opály. Tyto jiskřivé kamínky jsou jediným 

důvodem, proč se uprostřed nehostinné 

pouště lidé usadili. „Amorfní hydratovaný 

oxid křemičitý, jehož molekuly lámou a 

odrážejí světlo a tím tvoří 

neopakovatelnou hru barev“ praví 

výkladový slovník. Za tímto vysvětlením 

se skrývají malé kamínky, jeţ se třpytí 

podle dopadajícího světla směsicí barev 

od modré, přes zelenou, červenou aţ po 

ţlutou. Čím více barev, tím lépe, tím je 

kamínek vzácnější a draţší. Za malý 

opálek velikosti nehtu na malíčku 

zaplatíte i několik tisíc korun. Uprostřed 

vyprahlé pouště, kde teploty v létě běţně 

dosahují padesát a více stupňů Celsia, se 

kolem městečka táhnou hluboké těţební 

šachty a také domy vybudované pod 

zemí, hotely, podzemní pošta i podzemní 

kostel. Podzemní obydlí vznikla z jiţ 

vytěţených slojí, protoţe teplota pod 

zemí se celoročně udrţuje kolem příjemných 22°C. Jsou zařízeny se vším pohodlím včetně koberců na 

podlaze a obrazů na stěnách. Ty nejluxusnější se dokonce honosí podzemním bazénem. Takţe jistě jste 

pochopili, ţe takto důmyslně vybudované obydlí má i svůj účel. Chrání nejen před ţhavým sluncem, ale i 
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před extrémními povětrnostními podmínkami včetně písečných bouří. Coober Pedy si zachovalo atmosféru 

městeček z dob zlaté horečky minulých století. Není tu ţádná velká těţební společnost, jen spousta 

individuálních hledačů. Dobrodruhové více neţ čtyřiceti pěti národností tu zkouší své štěstí. Šanci má 

vskutku kaţdý. Geologický průzkum není komplikovaný - všichni kopou okolo místa, kde uţ někdo něco 

našel. Technologie je nenáročná: lopaty, krumpáče, sbíječky a vrtačky. Snad jen místo dřívějšího rumpálu a 

kyblíků dnes prach a hlušinu z podzemí odsává kompresor namontovaný na starém náklaďáku. Nekonečná 

dřina v podzemí ale zůstává. 

Pár zajímavostí na závěr:  

- Austrálie celkově produkuje 95% dodávek komerčního opálu, z níž většina pochází právě ze sedmdesáti 

opálových polí v okolí Coober Pedy. 

- 90% nalezených opálů je bezbarvý prach bez jakékoli ceny, pouze 10% jsou nádherně zbarvené drahé 

kameny 

- povolení k těžbě vydané Ministerstvem těžby  vás opravňuje vykolíkovat si parcelu 50x50 nebo 50x100 

metrů, na níž nalezené opály jsou pak vaše 

Takţe jste to četli, klidně si můţete ihned spakovat saky, paky a hurá do Coober Pedy hledat své štěstí. 

O bezpečnost na povrchu země se starají výstraţné cedule znázorňující postavy padající do jam. Jestli si 

uvědomujete drsnost téhle oblasti, velice rychle pochopíte, ţe voda má zde cenu zlata. Je tady nejdraţší 

z celé Austrálie a proto i v kempu, kde jsme ubytovaní jsou v umývárnách automaty na mince, pakliţe se 

chcete osprchovat. Pro osvěţení návštěvníků kempu je i zde bazén. Bazén je ale krytý, ne proto, ţe by do něj 

mohlo napršet, ale proto, aby palčivé slunce vodu neohřívalo. Takhle je pěkně ve stínu a šestadvaceti 

stupňová voda poskytuje příjemné ochlazení rozpáleného těla. Komfort pro hosty je dokonalý, a pokud 

navštívíte místní hospodu, kromě vychlazeného piva dostanete i vychlazenou sklenici, aby vám pivo rychle 

nezteplalo.  

Slunce pomalu slézá k obzoru, teploty vzduchu však nikoliv. V takovém horku se ani spát nedá. Nebe 

dostalo barvu indiga a od obzoru k obzoru rozkvetlo tisícem jasných hvězd. Těsně nad horizontem si 

ukazujeme Jiţní kříţ a přemýšlíme, jestlipak lidi doma mrznou. 

 

20.11.2007 úterý 

   Na placatou krajinu jsme si jiţ dávno zvykli a tak nás uţ ani nepřekvapuje nedohlédnutelná plocha jezera 

Hart, která vypadá tak, ţe by se na ní dalo bruslit. Barvu jako by ledové krusty, způsobují krystalky soli. 

Solné jezero je však po většinu času vyschlé. Kdyţ jednou za několik let ve vnitrozemí zaprší, mají dešťové 

kapky na krajinu udivující účinek. Rostliny začnou růst a poušť rozkvete. Místní příroda je na dlouhá období 

sucha s nepravidelnými dešti dobře připravená. V jezeře dokonce ţije i zvláštní druh ţab, které se na začátku 

sucha zahrabou hluboko do bahna, které na nich uschne do hroudy. V bahenném krunýři dokáţí pak v 

podzemí přeţít aţ několik let do příchodu dalších dešťů. 

„A to jste ještě neviděli Grampians!“ zabroukal Martin. 

Pomalu začíná přibývat vegetace, silnici jiţ 

lemuje souvislý keřovitý porost, rudá země uţ 

taky není tak rudá jako včera a na obloze se 

sem tam vyskytují táhlé bílé mráčky. 

Jistě všichni víte, ţe se v Austrálii jezdí vlevo. 

Pěkně si tak bezelstně jedeme a najednou proti 

nám v našem pruhu jede auto! Bliká 

výstraţnými majáčky a na kapotě má nápis 

„dopravní eskorta“. Jsme nuceni uhnout ze 

silnice na štěrkovou krajnici a zastavit. 

Prostředkem silnice se hrne obrovský tahač 

s cedulí „nadměrný náklad“ a s domem na 

zádech! Takový moderní Ferda Mravenec. 

Dům, respektive první polovina domu je široká 

přes obě půlky silnice. Auto pod ním, byť 

nákladní, vypadá jako dětská hračka. Ještě 

druhá polovina domu a můţeme opět najet na 
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silnici a pokračovat v cestě. Pro Australany je běţné, ţe se takto stěhují a mnohé domy ani nejsou kotveny 

k zemi nějak na stálo. 

Teploty vzduchu sjely rychlostí blesku a ustálily se na 21°C. Začal pofukovat poněkud chladnější vítr. Po 

předchozích pěti dnech nejsme na takové klimatické podmínky zvyklí, připadá nám, ţe je venku zima.  

 

21.11.2007 středa 

   Město Adelaide dostalo své jméno po královně Adelaide, manţelce britského krále Williama IV. Je to 

město zeleně. Celé centrum je obklopeno zeleným prstencem parků a zahrad. Dopoledne trávíme v botanické 

zahradě, aţ se nám ze všech těch rostlin točí hlava. Bambusové stromky, palmy, moruše, květiny 

roztodivných tvarů, barev a vůní, tropický skleník a tak dále a tak dále. V rychlosti pak ještě procházíme 

střed města. 

Přijíţdíme do kempu. „Móře, móříčko“ voláme nadšeně, protoţe jsme ho týden neviděli! Do vábných bílých 

vln se však nikdo nehrne. Místo toho si oblékáme mikiny a dlouhé kalhoty. Teploměr nechce ukázat víc, neţ 

devatenáct stupňů Celsia. Přesto se couráme po pláţi lemovanou jemným písečkem, posloucháme šumění 

moře a vychutnáváme si tu večerní uklidňující idylku. 

„A to ještě nic není, to jsem zvědav, co budete zítra říkat na Grampians!“ mumlá Martin. Nikdo ho však 

neslyší, všichni věnují pozornost roztodivné přímořské květeně a jemným našedlým obláčkům halící 

podvečerní slunce. 

 

22.11.2007 čtvrtek 

   Smíšené porosty, bohatá stáda chundelatých ovcí na pastvinách, zemědělská políčka a kopcovitá krajina 

dává tušit, ţe s australskou prérií jsme se definitivně rozloučili. Země pod nohama ztratila červenou barvu. 

V horském pásu se zaoblenými vrcholky se eukalyptové listnaté lesy střídají s borovými. 

„Jděte se podívat na klokany“ vyzývá nás Martin na jedné zastávce. Na lesní louce se tyčí několik mamutích 

borovic, pod nimi se krčí osamocená telefonní budka. Za loučkou si brblá potůček, jehoţ břeh je hustě 

pokrytý kapraďovitými rostlinami. Dýchám zhluboka, cítíte taky tu vůni, jíţ se prolíná lékořice, mentolové 

bonbóny značky Klokánek, med a citrony? Atmosféru tohoto klidného lesního ozónu narušují papoušci. 

Míchají se v nás různé pocity vidět tyto šedozelené ptáky s červenou hlavičkou ve volné přírodě! Jim je to 

však evidentně fuk! V hustém křoví polosuchých akácií poskakují, pokřikují na sebe, zobáčkem se šťourají 

pod křídlem. To nám ten národní park Grampians pěkně začíná!  

Další pozoruhodnou zastávkou jsou McKenzie Falls, vodopády k nimţ musíme dojít přes eukalyptový les. 

Kmeny sice nesou známku po nedávném poţáru, ale koruny stromů jsou zelené, jako by se nic nedělo. 

Eukalypty, blahovičníky nebo, chcete-li, gumovníky jsou stromy v jedné a téţe osobě. Kmeny obsahují 

snadno vznětlivý olej, který sice dobře hoří, ale poţáry jim moc neuškodí. Jejich borka špatně vede teplo a 

navíc je i vynikající ochranou proti 

horku. Blahovičníky mají 

neuvěřitelnou schopnost regenerace. 

Příčinou je dřevnatá hlíza částečně 

zahrabaná v zemi, která i po téměř 

úplném zničení výhonků můţe opět 

vyrašit. Za prudkého slunce se listy 

blahovičníků stáčejí ve směru paprsků 

hranou k slunci, takţe stromy 

poskytují málo stínu. Po poţáru se ve 

kmenech objevují různé praskliny, 

pukliny, okýnka a průrvy. Nejsou to 

však zdaleka jen tyto štíhlé vysoké, 

větrem ohnuté blahovičníky, co nás 

cestou k vodopádům upoutalo. Svůj 

prim si zde díky svému neobvyklému 

vzezření drţí trávový strom žlutokap 

nebo anglicky řečeno black boy. 

„Černý chlapec“ mu říkají Australané 
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proto, ţe rostlina má silný krátký černý kmínek oţehnutý 

ohněm. Na konci tohoto sloupu pak vyrůstá hustá zelená 

trávová kštice korunovaná dlouhým úzkým dřevnatým 

květem, jenţ se podobá kopí. I tato rostlina je odolná proti 

ohni, ba co víc, vyskytuje se jenom v oblastech, kde 

k poţárům dochází poměrně často. Černá ohořelá torza se v 

brzké době znovu zazelenají novými kšticemi listů a ţlutokap 

rozkvete.  

Blízko parkoviště je budka s občerstvením. Do odjezdu máme 

ještě chvilinku, a proto si s Karlem kupujeme teplou taštičku 

plněnou zeleninovou směsí. Sliny se nám sbíhaly, jak pěkně to 

vonělo! Sedli jsme si k nedalekému stolu a pustili se do té 

dobroty. Jak se brzy ukázalo, nejsme jediní, komu se sliny 

seběhly. Najednou na protější lavici přistál pták. Pták velikosti 

a druhem podobným havranovi, ale s lesklým kovově 

namodralým peřím, tenčím ţlutým zobákem a stejně tak 

ţlutýma očima. Jak jsme později zjistili, jedná se o flétňáka 

ţlutookého. „Hm. S tebou bude ještě potíţ“ pomyslela jsem si, 

kdyţ pták z lavice vyskočil na stůl a na vedlejším stromě 

přistáli jeho druhové. Taštička je poměrně hodně teplá a nedá 

se jíst rychle. Flétňáka jsme zahnali, velice neochotně seskočil pod stůl a proběhl nám za záda. Nevěnovali 

jsme mu uţ ţádnou pozornost aţ do té doby, neţ nám prolétl těsně nad hlavou. Jeho druhové na stromě křičí, 

jako kdyţ skandují fanoušci při fotbale. Odjezd se nachýlil, musíme přijít k autu. Karel si bezelstně odloţil 

taštičku na stůl, aby pobral fotopřístroje. Ovšem to neměl dělat! Zezadu zákeřně v nestřeţené chvíli přisvištěl 

další flétňák, křídlem uhodil Karla do ucha a odnesl mu odloţenou taštičku. Ostatní ptáci se rázem sesypali 

na kořist a jali se do ní klovat hlava nehlava. Naše spolucestovatelka  Dáša ten mumraj pěkně natáčí a je moc 

spokojená. Karel uţ míň, je naštvaný, ţe přišel o oběd. „Já myslela, ţes jim to hodil schválně!“ vyjekla Dáša, 

protoţe nechápala, proč Karel brble.  

Vyhlídka na Grampians je impozantní! Rozlehlé údolí na konci lemuje pohoří ve tvaru zvedajících se 

mořských vln. Šedozelené skály, do nichţ eroze za dlouhá léta vymodelovala hluboké vrásky, zářezy, 

prohlubně, dolíčky a jamky. Ve vráskách jiţ rostou mechy a skalničky, v zářezech keře, v prohlubních hnízdí 

ptáci, v jamkách se drţí kaluţinka vody a ve větších dolících jezera. Údolí je vyplněné řídkým jehličnatým 

porostem, po kterém plují stíny bílých hutných mraků. 

Jsme trošku zklamaní, ţe jsme dosud nespatřili normální klokany. Prý ale nemáme věšet hlavu, Martin nás 

určitě nezklame. A nezklamal! Za ohlušujícího řevu cikád přijíţdíme do kempu, ve kterém si na travnatých 

plochách místo stanů hoví klokani. Hledáme výhodné místo, a jak projíţdíme kolem nich, jenom líně 

zvednou hlavu, aby se podívali, kdo ţe je to vyrušuje. Na stavění stanů teď není čas, foťáky zase cvakají 

obrázky jeden za druhým. Trochu na sebe zvyšujeme hlas, abychom se přes ty cikády vůbec slyšeli. 

Nejnáročnější dnešní zastávkou je odpolední 

procházka na nejvyšší horu tohoto národního 

parku Mt. William. Cesta vede po široké 

asfaltové cestě, avšak neustále do kopce, ani 

kousíček po rovince. Námahy v ţádném 

případě nelitujeme! Stále je na co se koukat! 

Veverčími ocásky jsme nazvali jehličnatý 

porost velikostí podobný naší kleči, ale na 

větvičkách vyrůstají dovrchu jakési oranţové 

chundelaté, snad květy. Vřesové porosty 

vykukují mezi pastelově barevnými kameny a 

pod nimi se krčí jemné různobarevné skalničky. 

Mt. William nám připadá jako velká přírodní 

skalka. Doma při vší dobré vůli by se vám 

nepodařilo poskládat kameny s kytkami tak 

malebně a přirozeně, jako to poskládala matka 

příroda právě zde. 
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Karel hrozí na flétňáky u cesty. Ti sice netuší proč, ale Karel na jimi uloupenou taštičku hned tak 

nezapomene. 

Den se chýlí ke konci a na kemp padá soumrak. Cvrkot cikád náhle, najednou, z ničeho nic ustal jako kdyţ 

mávne kouzelným proutkem. Začíná však jiný rej. Klokani oţili a směle poskakují kolem našich stanů, ba co 

víc, jako kdyţ střelí,  létají po obloze papoušci kakadu. Aţ doteď se projevovali velmi nesměle. Stojíme jako 

omámení a hledíme se zakloněnou hlavou na křičící hejna. „Královský šat, ďábelský křik“ dalo by se 

s klidem říci. Papoušek ţlutočečelatý je bílý pták se ţlutou chocholkou, který se u nás prodává bratru za 

25.000,- Kč. Tady volně a svobodně létají tisícihlavá hejna, která proti šeřící se obloze vypadají jako velký 

šedý mrak hlasitě se projevující. A tamhle letí taky, a v dálce se blíţí další, vidíte je? Tak toto je Grampians. 

Martin to věděl! Toto je místo, kde vám ze vší té exotiky naskakuje husí kůţe, kde volnost papoušků 

znamená víc, neţ okrasa doma v kleci. Toto je místo, kde se klokani cítí v bezpečí, toto je místo, které ještě 

nikdo nespoutal a nespoutá. 

 

23.11.2007 pátek 

   Křišťálová voda padá z vysoké skály, jejíţ okolí lemují ohořelé stromy jen 

velice poznenáhlu nabývající ţivot a připomínající poloprales. Silverband 

Falls je malá zastávka na cestě do Tower Hill Reserve. Ptačí rezervace, tak by 

se dalo nazvat toto místo, protoţe různých druhů ptáků je tady nepočítaně. 

Karel hrozí na flétňáky, nemůţe jim zapomenout uloupenou zeleninovou 

taštičku. Pod stromy se nerušeně prochází páreček emu, kousek dál má do 

země zapíchnuté obloukové zobáky hejno ibisů. Nás však zajímá ještě něco 

jiného. S napjetím se díváme do větví blahovičníků. Náhle kdosi radostně, ale 

šeptem výskne. Vzrušeně ukazuje do koruny stromů. Koala! Je zaklíněná mezi 

větvemi a spí. Není to nic nenormálního, 

koaly prospí asi devatenáct hodin denně. 

Ach, jak ráda bych byla koalou! Oţívá 

teprve s příchodem soumraku. Zbývajících 

pět hodin se cpe eukalyptovým listím. Je 

potravním specialistou. V Austrálii roste více 

neţ tři sta druhů eukalyptů, koaly ale vyuţívají listy jen asi dvaceti z nich. 

Listy eukalyptů však obsahují jedovaté látky, jejichţ obsah závisí na půdě, 

ve které rostlina roste. Koala dokáţe obsah rozeznat a vybrat si tu 

správnou. V játrech má enzymy, které tyto jedy eliminují. Slovo koala je 

domorodého původu a znamená „nepije“. 

Great Ocean Road aneb Velká oceánská cesta je nejkouzelnější silniční trasa táhnoucí se v délce dvě stě 

šedesát tři kilometrů po 

pobřeţí. Čekají na nás 

nejznámější útvary 

rozervaného pobřeţí - Dvanáct 

apoštolů nebo Londýnský 

most, jejichţ obrázek nesmí 

chybět v ţádné kníţce o 

Austrálii. Musím říct, ţe jsme 

nevěděli, kde zastavit dřív. 

Skoro za kaţdou novou 

zatáčkou jsme měli moţnost 

spatřit opravdu překrásné 

scenérie. Mořské pobřeţí 

nabízí dech beroucí výhledy 

na zelený oceán a 

různobarevné útesy, které jej 

obklopují. Můţete hodiny a 

hodiny stát jak solný sloup a 

pozorovat, jak vítr vzdouvá 

vlny, které pak divoce ţene 

proti pobřeţí. Ty se pak 
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s ohlušujícím hukotem tříští o skaliska stojící v cestě a v podobě tisíce miniaturních vodopádků po nich 

stékají zpět do moře. Voda tak neúnavně vytváří mnoho skulinek, průzorů, jeskyní a oblouků dnem i nocí, po 

celý rok, po celá tisíciletí, aţ zůstanou jen skalní sloupy trčící z vln příboje. 

 

24.11.2007 sobota 

   Myslím, ţe je rozumné vám sdělit, ţe i cesty v kempech, stejně jako ulice 

ve městech mají svá jména. Některé kempy jsou poměrně rozsáhlé a kvůli 

orientaci je to dobrý počin. Na jedné takové ceduli se po ránu usadil ledňák 

obrovský neboli kookabura, aby zjistil, co se kde děje nového. A za chvíli uţ 

nám po střeše auta cupitají zvědaví papoušci. Balení, nebalení, opět 

šmátráme po foťácích. Rudě zbarvené hlavičky a tělíčka, sytě zelená křídla 

papoušků královských a chundelaté bílé bříško s modrými lemy křídel 

kookabury jsou povedené úlovky. 

Je příjemných dvaadvacet stupňů Celsia a dnes na nás čeká druhé největší 

město Austrálie Melbourne. Říká se, ţe Melbourne je takové evropštější město. Tento dojem vyplývá z větší 

části budov postavených v evropském stylu. Vţdyť uţ v devatenáctém století sem byli bohatými zdejšími 

obyvateli povoláváni slavní architekti z Evropy i z Anglie. Směsice obyvatel převyšuje něco málo přes tři 

miliony a je tvořena jak Italy, Řeky, Slováky, Albánci, tak hlavně Číňany. První utečenci z Číny začali do 

Melbourne přijíţdět v padesátých letech 19. století a od té doby si tu vydobyli svérázné postavení. Jejich 

čtvrť je plná tradičních restaurací a krámků, v nichţ se ţivot prakticky vůbec nezměnil. Kaţdopádně se tato 

metropole, díky mnohým významným sportovním událostem, povaţuje za hlavní město australského sportu. 

Yarra river, řeka, která protéká městem, navozuje svými přilehlými parky ve městě poklidnou atmosféru. V 

centru města se nachází řada honosných viktoriánských budov z druhé poloviny 19. století. Zlatem z 

nedalekých nalezišť byla zaplacena stavba úchvatné budovy městské radnice Melbourne Town Hall z roku 

1867. Nejkrásnější budovou v okolí je však vysoká novogotická katedrála St. Paul's z osmdesátých let 19. 

století. Přijíţdíme k ní historickou tramvají, která objíţdí střed města a je určená právě pro poznání chtivé 

turisty. Queen Victoria Market, trh královny Viktorie je největší trţiště svého druhu na světě. Ráno se tu 

schází desítky prodavačů ovoce a zeleniny, lákajíce stovky a tisíce kupujících. Trh je zavalen tričky, 

bundami, hodinkami, řetízky, pásky, čepicemi, pohledy, hamburgery, zmrzlinou, dřevěnými soškami, 

slaměnými klobouky a 

všelijakými roztodivnými 

cetkami. Vše je naskládáno 

na stolech nahuštěných 

vedle sebe řada za řadou. 

Rovněţ prodejci masa 

nezůstávají pozadu a 

vykřikují jeden přes 

druhého, kdo má větší slevu 

a ţe jenom u něj výhodně 

nakoupíte jehněčí kotletky, 

libová ţebírka ze skotu, 

portské řízečky, hovězí 

ocásky a mnohé další 

libůstky.  

Slunce posunulo čas do 

pozdních odpoledních 

hodin. Martin s Karlem nás 

vysadili v Melbournském 

přístavu. Ptáte se proč? 

Myslíte si, ţe jsme zlobili? 

Ţe se nás chtějí zbavit? Ale 

kdeţe! Jenom půjčovna aut, ze které máme půjčená vozidla má kancelář a garáţe ve středu města. Proto nás 

Martin a Karel i se zavazadly vyloţili pod palmami a odjeli auta vrátit. Čeká nás totiţ další dobrodruţství, 

čeká nás totiţ Tasmánie!  
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Nejprve se ale musíme přeplavit dvě 

stě čtyřicet kilometrů přes 

Bassův průliv, coţ bude trajektem 

trvat přibliţně deset hodin. Plavidlo 

Spirit of Tasmania je plnohodnotná 

regulérní zaoceánská loď a podle toho 

taky vypadá. Prvních šest pater jsou 

jenom garáţe, garáţe a garáţe. 

Několik set aut se do nich skládá jiţ 

mnoho hodin před odplutím.  Do 

osmého, ale zdaleka ne posledního 

patra, kde máme ubytování, jsme 

vyjeli výtahem. Ocean View je kabina 

pro více lidí s pohodlnými 

polohovatelnými sedadly, a vlastní 

lampičkou. Kaţdý pasaţér dostane 

deku a polštářek. Zaujímáme hned 

první řadu, a jak napovídá název 

kabiny, máme překrásný výhled na 

moře. Protoţe jsme zvědaví, jdeme si 

prohlédnout paluby. Tři podlaţí kromě ubytovacích prostor zaujímají ještě restaurace, bary, jídelna, dětský 

koutek, kino, obchod se suvenýry, cestovní kancelář a hlavně v kaţdém koutě jsou zavěšeny televize, 

televize a televize, které Australané napjatě sledují, neboť právě probíhají volby. Co mě však dojímá k slzám 

je vánoční výzdoba! Těšila jsem se, ţe ujedu daleko pryč od našich ziskuchtivých obchodníků, jejichţ 

vánoční nabídky a reklamy na mě křičí jiţ v polovině října, ale Kristus pán se narodil všem, ať jste kdekoliv 

na světě. Začíná se podávat večeře. Za poplatek 18 australských dolarů na velký a 11,50 dolarů na malý talíř 

si můţete naservírovat, co oči uvidí. Studené zeleninové saláty, obrovské zelené olivy plněné papričkou, 

nakládané výborné ţampiony, studené brambory v jogurtu, jehněčí plátky, hovězí kuličky, kuře v kari 

omáčce, smaţený rybí filet, pečená kuřecí stehýnka, americké brambory, rýţi, těstovinový salát a tak dále, a 

tak dále. Bříška nám praskala ve švech! Odpotáceli jsme se do kabiny a v sedadlech jsme se sklopili ke 

spánku. V dálce se nad obzorem mihotají světýlka Melbourne. Něco kolem půl jedné v noci mě probudilo 

neklidné házení. Přemýšlím, co je to za silný ţivel, ţe i s takovým velkým kolosem jako je tato loď dokáţe 

cloumat jako s hračkou. Jsem z toho trošku nervózní, vţdyť Bassův průliv je znám častými bouřkami, ale 

nikdo nic neříká a všichni okolo spokojeně oddychují. Nu coţ, co se má stát, stane se, a s touto myšlenkou 

znovu usínám. 

 

TASMÁNIE 
 

 

25.11.2007 neděle 

   A stalo se akorát to, ţe jsme v poklidu přistáli do probouzejícího se města Devonport. Je neděle kolem 

sedmé hodiny ráno a jediný čilý ruch panuje kolem našeho trajektu. Pravidla jsou přísná jako na letišti. Ani 

na Tasmánii se nesmí dováţet ţádné čerstvé potraviny, i tady chodí psík, který nám vyčmuchal zapomenutý 

česnek. Palička skončila nenávratně v kontejneru. A znovu se roztáčí kolotoč kolem půjčení aut. Ne, ţe by se 

auta nemohla na trajekt nalodit, ale půjčovny aut toto nedovolují, chrání si tak svůj majetek. 

Jste zvědaví, jaká Tasmánie ve skutečnosti je? My taky! Nizozemský mořeplavec Abel Tasman na tento 

ostrov vkročil poprvé v roce 1642. I kdyţ od té doby uplynulo hodně času a mnoho věcí se změnilo, stejně 

nás zajímá, co tady všechno mohl vidět. A tak s očima na šťopkách vyjíţdíme z Devonportu směr 

jihovýchod. Několik posledních kilometrů před cílem v národním parku Ben Lomond se auty štracháme po 

prašné cestě řídkým blahovičníkovým porostem a stoupáme stále výš. Po čtrnácti kilometrech natřásání, 

které přeţilo naše auto i my se náhle otvírají výhledy na skály poskládané tak, jako kdyţ různě dlouhé 

šedohnědé pastelky slepíte k sobě a postavíte kolmo na stůl. Mezi skalami se prodírají na svět zelené 

vřesovité keříky. Silnice je v podobě prudkých serpentin zaříznutá do příkré skalisté stráně. Šplháme po 

ní vozidly aţ k lyţařskému středisku. Konečně motory utichly, všude je klid. Dřevěná obydlí ani náhodou 
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nevykazují lidskou přítomnost. Jedinými 

přítomnými jsou horští klokani okusující 

větvičky přízemních porostů a šumící vítr. 

Místo připomíná zlatokopeckou osadu z dob 

dávno minulých. Jako by se tady zastavil čas. 

Posouváme se dále teď uţ po normálním 

asfaltu. Náhle Martin uhýbá ke krajnici a brzdí. 

Ţe by se zase někdo stěhoval? Ano, přesně tak! 

Napříč silnicí si to capká jeţura. Tak honem 

foťáky do ruky. To jste neviděli ten poprask 

kolem ní! Chudera, vůbec nechápala, proč je 

najednou středem takové pozornosti! 

Za těch čtrnáct dní, co jsme na cestě, jsme si uţ 

dávno zvykli na neuvěřitelné vybavení 

australských kempů. A tak nám přijde uţ 

normální, ţe ve společné kuchyni pro všechny 

ubytované hosty v kempu jsou k dispozici varné desky a to mnohdy sklokeramické, varné konvice, 

toustovače, mikrovlnky, trouby, nerezové dřezy, ledničky a mrazáky. A zvláště poslední jmenované se stalo 

osudným dvěma našim cestovatelkám. Večer při ukládání potravin si popletly velice podobné „skříně“ a ráno 

si k snídani vytáhly na kost zmraţené potraviny!  

Kdyţ uţ jsme u těch kempů, dovolte mi u nich ještě chvíli zůstat. Pokud vás ještě neporazilo vybavení 

kuchyně, které by v našich podmínkách vůbec nemohlo obstát, věřte, ţe v umývárnách si po osprchování 

před zrcadlem v klidu vysušíte vlasy fénem, který je tam pro kaţdého připraven a ţe na záchodech se vţdy, 

zdůrazňuji VŢDY, můţete spolehnout na to, ţe tam najdete toaletní papír. Krom toho kaţdý kemp má 

zvláštní místnost ve které je pračka, na pračce je postavená sušička, před těmito spotřebiči se ještě najde 

místo na ţehlící prkna, na kterých si můţete usušené věci vyţehlit přítomnou ţehličkou. Myslíte, ţe jsem se 

zbláznila? Jen poslouchejte dál! Zpravidla vedle recepce je jakási společenská místnost s televizí, ano čtete 

správně, v některých kempech dokonce s LCD televizí, knihovničkou, a minimálně dvěma počítači 

s přístupem na internet. Jídelna vedle kuchyně je samozřejmostí. Jo, ještě jsem zapomněla na plynové 

nerezové plotny velikosti varné desky, na kterých si můţete ugrilovat maso. Toto BBQ (čti bíbíkjú) anebo 

barbie, jak Australané říkají, je rozmístěno na různých místech v kempech. Je příjemně a vzdušně zastřešené 

i se zpravidla dřevěným stolem a lavicemi, a navozuje pocit, ţe vaříte uprostřed přírody. 

 

26.11.2007 pondělí 

   Národní park Freycinet se rozprostírá 

na východním pobřeţí Tasmánie. 

Rozkládá se na poloostrově vyčnívajícím 

z pevniny do Tasmanova moře, který 

vytváří přírodní val chránící poklidnou 

hladinu zálivu. Tento malý národní park 

se řadí mezi klenoty australské divoké 

přírody. Cestou do sedla ukazujeme na 

fantasticky se kroutící stromy, či jiţ jen 

jejich torza vyrůstající 

z mnohobarevných skalnatých 

obrovských kamenů. Oblé a zakulacené 

kameny nesou stopy nepravidelně 

pruhovaných čar.  Větve stromů se 

dotýkají země a kmeny mají hladký 

sukovitý povrch. Je to tady jako v hodně 

řídkém strašidelném pohádkovém lese. 

Ale ten vzdoušek! Nedaleké moře a 

přítomnost blahovičníků dokáţou s ovzduším udělat divy, tak dýchejte zhluboka! 

A kdyţ uţ se pohybujeme po pobřeţí, to by v tom byl (tasmánský) čert, abychom neviděli maják! A taky ţe 

jo! Tasmánského čerta jsme viděli sice jenom na informačních tabulích, ale zato maják Tourville je 
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skutečný! Stojí si na vysokém útesu jako král na šachovém poli a důleţitě přehlíţí svoje panství. Teda řeknu 

vám, z toho útesu bych nechtěla spadnout! Hrůzostrašnost nepřístupných strmých skal ještě umocňuje fučení 

silného větru. Ještě ţe je všude vkusně nastavěné dřevěné zábradlí. Cesta je přístupná i vozíčkářům.  

Jak uţ jsem se zmínila, tasmánského čerta jsme sice neviděli, ale protoţe se mě na něj spousta lidí ptala, 

něco málo vám o něm prozradím. Ďábel medvědovitý (Sarcophilus harrisii) známý téţ jako tasmánský čert, 

je největším ţijícím dravým vačnatcem. Vzhledem připomíná malého, ale nadměrně svalnatého a zavalitého 

psa. V současné době jiţ ţije pouze v Tasmánii, jeho kosterní pozůstatky však lze nalézt prakticky po celé 

Austrálii. Ďábel má poněkud neoprávněnou pověst zákeřného a extrémně zuřivého zvířete, nicméně faktem 

je, ţe ve stresujících podmínkách či zahnáním do kouta dokáţe opravdu zuřivě a nesmiřitelně bojovat. 

Jako všechno na světě co je zajímavé, pěkné a známé je přelidněné jako Václavák, tak i Tasmánský národní 

park není výjimkou. Tlačíme se hlavně mezi turisty se šikmýma očima, protoţe taky chceme vidět, co 

dneska vaří v Ďáblově kuchyni, jestli někdo přejde se zavázanýma očima po Tasmánském oblouku a proč se  

Dunivá jeskyně jmenuje tak, jak se jmenuje. Všechny tyto útvary mají společného modeláře, kterým je moře 

a vypracovalo je do bizardních tvarů. Vlny se v Ďáblově kuchyni víří, přelévají se přes kameny a vytváří 

hustou pěnu, jako kdyţ vaříte v hrnci brambory. Po Tasmánském oblouku chodí jenom mravenci, maximálně 

tak ještě ptáci, ale poskytne průhled do duše oceánu a vlny vráţejí do Dunivé jeskyně s takovým rachotem a 

hřměním, ţe název je pro ni víc, neţ příznačný.  

Dohadujeme se, proč nás Martin zavezl na tak ponuré místo jako je Port Arthur právě aţ navečer. Abyste 

byli v obraze, kdyţ udělal někdo kdysi v Británii něco opravdu špatného, byl deportován do Austrálie. Kdyţ 

udělal někdo něco opravdu špatného v Austrálii, byl deportován do věznice v Port Arthur a to rovnou na 

doţivotí. Převýchova se tu sestávala hlavně z nucených prací ve zdejších uhelných dolech. Zeměpisná 

poloha přístavu je taková, ţe ani nebylo kam utéct. Zdejší ruiny věznic hovoří dost jasně o tom, v jakých 

hrozných podmínkách se tu ţilo. Místa ve vlhkých a těsných kamenných komorách bylo málo a teplé sprchy 

v té době jaksi nebyly. Toto nevlídné místo přehlíţíme jenom zdálky. 

Však kemp, ve kterém trávíme dnešní noc je pravým opakem. Klesající slunce hraje nad mořem hru světla a 

stínu, mezi plujícími tmavými mraky píchají jeho paprsky vějířovitě do modrého moře a na bílém písku na 

břehu je poloţen koberec z růţových, bílých a ţlutých sukulentů. 

 

27.11.2007 úterý 

   Slunce nešetří svým svitem ani na Tasmánii, coţ je sice nezvyklé, ale pro nás naprosto příjemné. Pusté 

pláţe s jemným písečkem, po kterých hopsají akorát racci, střídají pahýly ohořelých černých stromů. Před 

námi je městská civilizace. Hobart, 

hlavní město na konci světa hlásá 

titulek v našem turistickém průvodci, 

který se mi moc líbí. Přečetli jsme si, 

ţe Hobart je nejlidnatější město 

australského ostrovního státu 

Tasmánie a ţe je po Sydney druhým 

nejstarším městem Austrálie. Bylo 

zaloţeno v roce 1804 jako trestanecká 

kolonie. V širším okolí města ţije 245 

tisíc obyvatel, v samotném městě však 

jen 47 tisíc. Dále se dovídáme, ţe 

město je finančním a administrativním 

srdcem Tasmánie, jakoţ i domovským 

přístavem australských a 

francouzských antarktických výprav. 

To mohu s klidem dosvědčit, protoţe 

jednu takovou výzkumnou loď jsme 

v přístavu viděli na vlastní oči. Stejně 

tak jsme viděli na klidném kruhovém 

objezdu Arthur Circus dřevěné přízemní domky prvních osadníků, posazené mezi rozkvetlé různobarevné 

zahrady. Prošli jsme se po hlavní třídě s typickými přístavními hospůdkami a krámky a naše oči neustále 

přitahoval nepřehlédnutelný horský masiv v pozadí. 
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Cestou do dalšího národního parku nám Tasmánie odhaluje své zelené zlato. Na chmelnicích, vinicích a na 

ovocných sadech je vidět s jakou láskou a pečlivostí jsou obdělávány, ovce se šťastně pasou na šťavnatých 

loukách a produkují šťastnou vlnu a plnotučné mléko. Skoro u kaţdého domu ocasem pomrskávají 

minimálně dva koně, o kus dál totéţ dělá bohaté stádo krav.  

Poznáváme, ţe Tasmánie vůbec není bohem 

zapomenutý kraj, jak někteří s oblibou 

dávají vzdáleným místům tento punc. Zdejší 

příroda si s člověkem hraje, představuje mu 

své různé podoby, dovoluje mu kochat se a 

ţasnout, ale především budí nesmírný 

respekt. Není tomu ani jinak v národním 

parku Mount Field. Je to druhý největší 

park Tasmánie a je znám především velkým 

mnoţstvím vodopádů. Nemůţeme aspoň 

jeden nich nevidět a proto se k Russel Falls 

vydáváme vyšlapanou cestou lemovanou 

stromovými kapraďorosty, které 

s přehledem přerůstají gumovníky staré aţ 

sto dvacet let a jsou vyšší, neţ mnohé 

mrakodrapy ve velkoměstech. Samotný 

vodopád pak padá v několika kaskádách, 

sem tam schovaný pod záclonkou z kapradí 

a menších gumovníků. Za nimi pak tlí přes sebe padlí pralesní obři, kteří vytvářejí různé oblouky, okna, 

mosty a průzory jako kdyţ rozházíte po lese obrovské mikádo, jenţ je navíc ještě porostlé zeleným mechem. 

Do jejich dutých kmenů se můţete s klidem nastěhovat. Voda v potoce si pak hledá cestu mezi mechem 

obalenými kameny a nezastaví ji ani spadlé klády výše popsaných mohutných gumovníků. Celý národní park 

tak vlastně tvoří deštný prales.  

Víte, čím je jezero St.Claire zajímavé? A chcete to vědět? Nuţ, dobrá tedy. Jezero St. Claire je nejhlubší 

ledovcové jezero v Austrálii. Na jeho břehu, který je mimochodem obrostlý typickým tasmánským 

rostlinstvem, září tři červené velké květy podobné jihoafrické protei.  

Vodopád Nelson v národním parku Franklin není tak vodnatý jako Russel, za to hladí skálu v několika 

pramíncích, mezi nimiţ vyrůstají z kamene kapradinky. Skalnaté kopce zde zahřívá na vrcholcích slunce a 

jejich údolí přikrývají blahovičníkové lesy. 

Silnice se změnila v automobilové rally. Zatáčka střídá zatáčku, nad námi skála a pod námi strţ. A to jste 

ještě neviděli ten sešup do města Queenstown zalitého odpoledním sluncem.  Prudké serpentiny a příkrá 

cílová rovinka je jenom pro řidiče se silnými nervy. Pro takové řidiče, jako je Martin a Karel! Queenstown si 

sedí pěkně v údolí a dalo by se říct, ţe svrchu i zespodu má stejnou barvu. Svrchu ho ozařuje slunce v barvě 

mědi a zespodu měď vynášejí na povrch. Ano, rozumíte tomu dobře. Queenstown je město, které sedí na 

měděných dolech. 

Stany uţ máme nachystané na spaní. Teď jenom čekáme, aţ hvězdy překročí svůj práh a aţ se nad obzorem 

vyloupne Jiţní kříţ ve své plné kráse. 

 

28.11.2007 středa 

...vítr v drátech vzlyká,  

píseň dálek tichá,  

otvírá krajinu dokořán... 

zní příznačně hlas Wabiho Ryvoly na cestě do národního parku Cradle Mountain. Krajina se před námi 

opravdu otvírá dokořán. Oholené skály ve tvaru špičatých dračích zubů a kulatá ledovcová údolí dala jméno 

těmto horám, protoţe připomínala prvním osadníkům svým tvarem kolébku (angl. cradle). V nadmořské 

výšce devět set dvacet metrů po dřevěném chodníčku kolem jezera Dove a Lilla, přecházíme k menšímu 

jezírku s legračním jménem Vombatí koupaliště. Za zvuků jemné symfonie hmyzího cvrkotu, ozývajícího se 

z okolních houštin, jsme se tiše posadili na dřevěné molo a vyhlíţíme vombaty. Je naprostý klid, ani vítr se 

neodvaţuje rušit tuto idylku. Po průhledné hladině jezírka s břehem zarostlým vřesem, kleči a jakýmisi 

bílými květy se nese skřehotání ţab. Vombati jsou asi přeţraní a tráví někde v noře svůj oběd. Ještě ţe aspoň 
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po ztepilé borovici skáče Karlův kamarád 

flétňák a pózuje nám před objektivy. Po 

objektivech lezou v šudypřítomné mouchy, 

modré nebe se odráţí na hladině jako 

v zrcadle, teplota vzduchu hlásí 26°C a doma 

mají právě půl druhé v noci. 

K pobřeţní silnici na severu Tasmánie se 

připojila ţelezniční trať. Představte si tu 

scenérii: na levé straně posílá ke břehu moře 

jemné vlnky s bílými hřbety, těsně nad 

písčitými pláţemi se kroutí trať a vedle tratě 

si tak jedete po hladké silnici bez děr, kterou 

lemují palmy. Nad tím vším se skví 

bleděmodré nebe bez jediného mráčku. Zdá se 

vám to romantické jako v pohádce? A to není 

všechno, do té pohádky právě přijíţdíme!  

Ve městečku Pinquin se ţelezniční násep 

změnil v jeden dlouhatánský rozkvetlý záhon. Husté trsy a koberce květin se třepotají ve větru v barvách, 

jaké jsou jen moţné. Ţlutá, růţová, červená, tmavofialová, bílá, světlezelená, modrá, oranţová a tak dále. 

Jména těch kytek ani neznáme, ale pohled na ně dává pocit, ţe v městečku nemůţou bydlet špatní lidé. 

Cestou do Devonportu na nás z moře vykukují legrační ostrůvky Tři sestry nebo Kozí ostrov. Den se chýlí ke 

konci a naše cesta po Tasmánii také. Čeká na nás naše oblíbená „lodička“ Spirit of Tasmania.  

Co říci o Tasmánii závěrem? Jak jste si jistě 

všimli, pohybovali jsme se velmi často 

v národních parcích. Právě ty pokrývají dvě 

třetiny ostrova a mnohé nesou přídomek „zapsán 

na seznamu UNESCO“. Eukalyptovým a 

jehličnatým lesům se daří na polovině plochy 

ostrova, který je se svými šedesáti sedmi 

kilometry čtverečními o něco málo menší, neţ 

naše republika. Pobřeţí a zálivy jsou malebné a 

lákavé se spoustou klidných zátok a zadumaných 

pláţí, ale i překvapivě divoké, kdy rozbouřené 

moře naráţí do mohutných útesů. Ve vnitrozemí 

jsou husté deštné pralesy, skalnaté vrcholy hor, 

ohromná jezera, ale i úrodná zemědělská půda 

s rozlehlými lány obilí, kvetoucí sady. Proslulá 

jsou zejména místní jablka a v poslední době se tu 

dostává do popředí skvělé víno. Taková uţ je totiţ 

dnešní Tasmánie, země kontrastů. Někteří řeknou, 

ţe je to extravagantní ostrov plný bujaré přírody. Ve skutečnosti ale jako by to byl svět sám o sobě. I přes 

invazi moderní doby můţe být Tasmánie pyšná na unikátní přírodní krásy a bohatství, které nikde jinde 

nenajdete. A tak se vydejte vychutnat všechny půvaby tohoto nádherného kusu země na rozhraní Indického 

oceánu a jiţního Pacifiku. Moţná, ţe právě tady najdete odpovědi na svoje nevyřčené otázky. 

 

 

AUSTRÁLIE II.část 

 

29.11.2007 čtvrtek 

   Okolo sedmé hodiny ranní přiráţí loď do rušného Melbourne. Slunce dnes neráčí vylézt z pod peřiny 

hustých šedých mraků. Karel s Martinem přijeli z půjčovny s naleštěnými auty. Zatímco nakládáme 
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zavazadla, horlivě nad něčím dumají. „Co řešíte?“ ptám se. „No, ţe kdyţ chceš odbočit na křiţovatce 

doprava, musíš si najet úplně doleva!“ Jasný, ne? Odmítala jsem pochopit a vůbec se nějak zabývat tím, co 

se mi Karel marně snaţil vysvětlit. Kdyţ se jezdí po levé straně, jak můţu odbočit doprava z úplně levého 

pruhu? Pak mi ale na světelné křiţovatce ukázal značku houpající se na jakémsi elektrickém vedení nad 

křiţovatkou. Kdyţ chcete odbočit doprava, najedete si do křiţovatky po levé straně tak, abyste uhnuli 

vozidlům jedoucím rovně. Takţe stojíte úplně vlevo, máte puštěný pravý blinkr a čekáte, aţ všichni 

z křiţovatky odjedou. Po té se rozsvítí zelená pro auta odbočující vpravo, no a s klidem Angličana, teda 

v našem případě Australana, můţete z toho levého místa zabočit vpravo. Jednoduché, ne? Ale nelamte si tím 

hlavu. Raději se podívejte, jak dlouho uţ jedeme podél jezera s mrtvými stromy. Podlouhlé jezero Hume 

s hladinou šedou jako mraky nad ním je zvláštní tím, ţe z něj trčí vybělené kostry uschlých stromů. Proč 

tomu tak je a co se s tím lesem stalo, nikdo neví. 

Dali jsme mu název „mrtvé jezero“ a někteří si 

dokonce vzpomněli na přirovnání k Mušovskému 

jezeru. Ale nakonec nás od něho vyhnaly opět 

všudypřítomné mouchy. Zdejší mouchy mají cit 

pro to, otravovat vás na těch nejpříhodnějších 

místech! A tak jakmile jsme otevřeli dveře vod 

auta, naše uši, oči a nosní dírky byly okamţitě 

pro mouchy rájem na zemi, teda na člověku. 

Vjíţdíme do Sněžných hor. Tak se jmenují 

nejvyšší australské hory, jimţ dominuje Mt. 

Kosciuszko. Zastavujeme na vyhlídce. Studený 

vítr třepotá s větrovkami na našich postavách jak s fanglí na stoţáru. Dáváme přes hrudník ruce kříţem, ať si 

aspoň trošku uchráníme naše ţivočišné teplo. Sněţné hory to je vlastně náhorní plošina s rozlehlými pláněmi 

na vrcholech, bez typických horských štítů a hřebenů. Teď na nich ještě sem tam svítí bílá sněhová pole.  

 

30.11.2007 pátek 

   Je pramálo pravděpodobné, ţe by se 

chtělo dneska slunci vstávat. Spíš naopak. 

Ranní teplota 9°C a šedé mraky ze kterých 

vytrvale mrholí, nám na náladě moc 

nepřidává. Ale jsme připraveni! Dnes jsme 

připraveni dobýt nejvyšší vrchol Austrálie 

Mt. Kosciuszko! Pevné boty na nohy, 

dlouhé kalhoty, mikiny na sebe, do batůţku 

větrovky, pláštěnky, vodu a malou 

svačinku.  A jde se! Ze sedla Charlotte pass 

máme Mt. Kosziuzsko téměř na dosah ruky. 

Říkám téměř, devět kilometrů tam, devět 

zpátky po vcelku pohodlné široké cestě. 

Sněţné eukalypty s barevnými 

mramorovými kmeny si sedí jako 

chobotnice mezi kameny, ale i tyto porosty 

zmizí, neţ dojdete ke Sněţné řece. Z líně 

tekoucí vody vyčuhují oblé popraskané kameny, jako kdyţ se chystáte loupat uvařená vejce. A opět naše 

staré známé mouchy, mušky, mušinky! Ani v horách nedají pokoj. „Vy jedete do Austrálie, jó? A máte 

klobouk se špuntama?“ vyhrkl na mě a na Karla před odjezdem jeden známý. Z našich pohledů je jasné, ţe 

nevíme, o čem mluví. „No přece proti muchám!“ Uţ víme, o čem tehdy Jura hovořil. Proti mouchám se 

místní lidé brání právě nošením klobouků, jeţ mají v krempě na tkanicích zavěšené zátky, jejichţ klinkání 

dotěrné mouchy odhání. Anebo ještě existuje jeden způsob a to je klobouk se zelenou moskytiérou, která se 

zaváţe kolem krku. Člověčí hlava pak vypadá jako zabalená brokolice. Karel hledá z betonového mostu 

místo, odkud by šlo nejlépe horskou řeku nafotit. Zahledím se pod mostek. Leţí tam něco nezvykle zeleného, 

něco, co jako by tam nepatřilo. S Karlem se smějeme vydařenému nálezu: klobouk se špuntama! Vítr se 

bezostyšně prohání po horských pustých pláních a rozpustile naráţí do mraků. Cáry mračen visí aţ zemi. 

Ještě poslední závěrečné stoupání podél sněhového pole a máme ho, kluka jednoho ušatého! Ve výšce 2228 

metrů nad mořem se cítíme jako bychom pokořili Mt. Everest. Samotný vrchol tvoří malá pyramidka 
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označující triangulační bod  a prostý dřevěný kříţ. 

Vítr sílí, mračen přibylo, much ubylo. Spustil se 

drobný vytrvalý déšť. Ještě pár fotek a záběrů a jde 

se dolů. Ani zpátky ale nebyla cesta nudná. Ačkoli 

stále pršelo, výprava byla úspěšná svými nálezy. 

Teda Karel byl úspěšný svými nálezy: gumička do 

vlasů, malinkatý kompas upadnutý z čela turistické 

hole a jako největší trofej si Karel pochvaluje 

nalezenou platnou kreditní kartu nějakého Carla 

Schuberta. Výprava padla únavou a neţ jsme stačili 

vyjet ze Sněţných hor, všichni v autě usnuli jak 

mimina.  

A tak zatímco všichni spí, potichounku si povězme 

o hlavním městě Austrálie, kam směřujeme. 

Kdyţ v roce 1901 vznikla Australská federace, 

spolu s jejím zaloţením vyvstala otázka vhodného hlavního města. Sydney? Melbourne? Tito věční rivalové 

si dobře uvědomovali, jaké výhody by jim statut metropole mohl v budoucnosti přinést. Aby se předešlo 

nekonečným svárům, byly dány podmínky, ţe hlavní město má leţet v půli trasy mezi oběma městy. 

Podmínky byly ještě daleko obsáhlejší, ale nebudu se o nich dopodrobna rozepisovat. Toto místo dobře 

splňoval kus země nazvaný Canberra. Jméno pochází od slova kamberra, coţ v jazyku aboriginálů znamená 

„shromaždiště“. Město má přezdívku „Zelené město“ a to zcela oprávněně, protoţe je tu více zeleně, neţ 

v kterémkoliv jiném australském městě. Tři sta tisíc obyvatel tvoří z větší části zaměstnanci a úředníci správy 

australské federace. A právě budovu parlamentu máme v plánu navštívit. Zajíţdíme do bezplatných 

podzemních garáţí. Všechno jde jako po drátku aţ na malý zádrhel, ţe parlament je pro veřejnost otevřen jen 

do 17 hodin. Přijeli jsme asi o deset minut později. Nu coţ, lebedíme si na hustých travnatých kobercích 

vedoucích na střechu parlamentu a představujeme si, jak vypadá čtyřicet osm mohutných zelených 

mramorových sloupů, které mají symbolizovat eukalyptový les, co je asi vyobrazeno na gobelínu, který je 

údajně největší na světě a visí na zdi ve Velkém sále a jak se vměstnalo na zdi více neţ tři tisíce uměleckých 

děl, díky nimţ se parlament řadí k největším uměleckým galeriím v zemi. 

Jsme si vědomi, ţe vánoce se nezadrţitelně blíţí. Kaţdý se na ně těší po svém a kaţdý je ovlivněn 

prostředím, ve kterém ţije. To naprosto chápeme. Přesto kroutíme před naším dnešním kempem rozpačitě 

hlavami, kdyţ nás vítá šest klokanů vyřezaných z dřevotřísky táhnoucích saně se Santa Clausem, spojených 

světelným řetězem, který v pravidelných intervalech bliká do šeřícího se večera. Inu, proti gustu ţádný 

dišputát, ţe? 

 

1.12.2007 sobota 

   Uţ jsem vám dlouho neřekla ţádnou „veselou historku z natáčení“ a tak to hned napravím. Podvědomě se 

spoléháme na vybavení kempových kuchyní, o kterých jsem vám jiţ říkala a ani dnes ráno tomu není jinak. 

Máme s Karlem rozdělené úkoly, zatímco já stavím a balím „naši loţnici“, Karel chystá jídla. Navykli jsme 

si připravovat k snídani tousty pěkně dozlatova opečené ve vţdy přítomných toustovačích. Proto Karel i dnes 

bezelstně uchopil koupené tousty, vloţil do toustovače, zmáčkl toustovač k opékání a jal se připravovat čaj, 

nevšímaje si dále toustů, neboť ty přece po určité době a při nastaveném stupni opékání vyskočí sami. Co 

čert nechtěl, anebo chtěl, to uţ se dneska nedozvíme, místo toustíků do zlatova opečených, začal se linout 

z toustovače hustý dým. Neţ stačil Karel cokoliv podniknout, ještě hustší dým stoupal nezadrţitelně ke 

stropu, kde zareagovalo poţární čidlo! Za pronikavého zvuku ohlašujícího poţár, vypadly z topinkovače 

čtyři naprosto černé uhle spáleného toustového chleba. Někdo nastavil na toustovači stupeň opékání na 

maximum a Karel si toho nevšiml. Jídelna se podobá čtvrté cenové paluši a k snídani nám vyhrává „HÓ-ŘÍ“! 

Provoz na dálnici se pozvolna zahušťuje. Přibývají i pruhy, jejichţ počet se ustálil na čísle čtyři. Čtyři pruhy 

do města, čtyři z města. A u čísla čtyři ještě zůstaneme. Se svými čtyřmi miliony obyvateli nás vítá 

nejlidnatější město v Austrálii Sydney. Je rozprostřeno na východním pobřeţí kontinentu, ale nebudu nosit 

dříví do lesa, to jistě ze zeměpisu všichni víte. Víte ale také, ţe je Sydney vyhledávané město díky svému 

podnebí, neboť v něm proţijete dvě stě čtyřicet slunečných dnů v roce? No, vidíte! My jsme to taky nevěděli, 

ale tato poznámka se nám zdá být nefér, protoţe prší. Máme prostě smůlu, trefili jsme se zrovna do těch 

zbývajících sto pětadvaceti dní. Ale i reklamní cedule hlásající slogany jako například „Sydney – nejlepší 

adresa na zeměkouli“ anebo „Sydney – město snů u Pacifiku“ navozují dojem, ţe v lepším městě jsme se 
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opravdu ocitnout nemohli! Tak se na to 

město pojďte s námi podívat a to hned 

pěkně z výšky! Do nebe se deroucí 

mrakodrapy ve středu města jen o malinko 

převyšuje štíhlá stavba Sydney Tower. 

Vyhlídková věţ dosahuje výšky tři sta pěti 

metrů včetně třicetimetrové televizní 

špice. Celkem jsou na věţi čtyři patra ve 

dvou set padesáti metrech nad zemí, ale 

veřejnosti jsou přístupná jenom dvě, jedno 

vyhlídkové a ve druhém jsou kavárny. Nad 

čtvrtým podlaţím sedí nádrţ se 162 tisíci 

litry vody, která slouţí jako stabilizátor 

kmitů při silném větrném počasí. Věţ je 

rovněţ konstruována tak, aby odolala 

zemětřesení a větru procházejícímu jednou 

za pět set let. „Jé, támhle v tom přístavu 

máme autá!“ voláme při výhledu přes 

třívrstvá okna. Oken je na věţi čtyři sta dvacet a speciální poloautomatické mašině trvá dva dny, neţ je 

všechny umyje! Pozorujeme jak rušný ţivot na křiţovatkách pod námi, tak příjemné oázy na střechách 

mrakodrapů. A uţ vůbec se nemůţeme odtrhnou od výhledu na přístavy, mosty, světoznámou Operu a 

dlouhé ulice domů, které nikde nekončí. V rámci vstupného můţete navštívit i takzvaný OzTREK, coţ je 

kinosál s kruhovým sto osmdesáti stupňovým plátnem, na kterém vám promítají střepiny z australského 

ţivota. K vibračním sedadlům jste připoutáni, abyste „za jízdy nevypadli“. V průběhu promítání na vás 

například syčí vzduch, který symbolizuje hada v buši a mnoho jiných blbostí. Jo, a aţ do tohoto kina půjdete, 

neberte s sebou těhotné ţeny a děti do čtyř let! Věţ Sydney Tower je povaţována za nejvyšší na jiţní 

polokouli, ale myslím, ţe uţ ji překonala Sky Tower v Aucklandu na Novém Zélandu.  

Šlapeme si to tak po ulici směrem k Pyrmont Bridge, otáčivému mostu. Nad hlavami souběţně s námi vede 

jakási šedivá konstrukce připomínající pilíř na informační tabule nad dálnicí, ale bytelnější. Docela jsem se 

polekala, protoţe se najednou zezadu neslyšně připlíţil po té konstrukci moderní vlak, jen nad námi lehce 

zašustil a stejně tak rychle zmizel mezi budovami před námi. Sydney disponuje zřídka rozšířeným systémem 

visuté ţeleznice Monorail. Jedná se o jednokolejnicovou dráhu, po které se vozidla pohybují obkročmo nad 

kolejnicí, jeţ tvoří současně nosník dráhy. Provoz zajišťuje šest sedmičlánkových vozidel dlouhých dvacet 

sedm metrů v poloautomatickém reţimu, kdy veškeré povely vozidlu jsou předávány z řídícího střediska. Na 

palubě je přítomen pouze průvodčí, který v případě nepravidelnosti můţe vlak ovládat ručně pomocí 

nouzového řízení. Soupravy jsou poháněny netradičním napětím 525 V stejnosměrného proudu, přičemţ jsou 

schopné vyvinout maximální rychlost třiatřicet kilometrů za hodinu. Čekací doba je ve špičkovém intervalu 

tři minuty. Objetí celého okruhu zabere asi patnáct minut.  

Po otáčivém mostě Pyrmont Bridge chodí lidé jiţ od roku 1902. Pro automobilový provoz byl uzavřen 

v osmdesátých letech 20. století. Nyní je součástí pěší zóny, ale vede po něm jiţ zmíněná nadzemka. 

Vzhledem k tomu, ţe otáčivá část mostu 

je jedna z největších na světě a jako jedna 

z prvních byla poháněna elektřinou, byl 

most vyhlášen za Národní technickou 

památku.  

Celé město je postaveno kolem největšího 

přírodního zálivu na světě Port Jackson a 

tak není divu, ţe je v Sydney na třicet šest 

pláţí 

Ale to uţ nasedáme do lodi Matylda, která 

nás bleskovou rychlostí převezla pod 

mostem Harbour Bridge a zakotvila 

v zátoce vedle Opery. 

Opera stojí na výběţku a proto je 

viditelná z dálky po celé délce přístavu 

Jackson, coţ byl samozřejmě úmysl. 
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Stavba začala roku 1959 podle plánu dánského architekta Utzona. Její stavba však nebyla zdaleka přímočará. 

Kvůli mnoha problémům ať uţ technického, ale i politického rázu Utzon po sedmi letech nejen ţe stavbu 

opustil, ale náklady do roku 1973, kdy byla dostavěna, se vyšplhaly z původně odhadovaných sedmi miliónů 

dolarů na milióny sto dva. Paradoxně se po dokončení zjistilo, ţe vnitřek, zejména akusticky, je pro operní 

představení příliš malý. Dnes uţ ale emoce vychladly a snad kaţdý Australan se při pohledu na ni dme 

pýchou. A mají být na co pyšní! Je to jedna z nejúţasnějších moderních staveb jaké jsem kdy viděla. Její 

elegance je opravdu těţko překonatelná. Navíc pro ni bylo vybráno skvělé místo, takţe ji kaţdý můţe 

obdivovat ze všech stran jak z dálky, tak z blízka. 29. června 2007 zapsalo UNESCO Operu v Sydney na 

seznam Světového kulturního dědictví. Jedná se o první stavbu zapsanou na tento seznam ještě za ţivota 

autora.  

Bezděky jsem si vzpomněla na okamţik, kdy fotografie s Operou obletěly celý svět. Tehdy mi byly čtyři 

roky, rodiče mi o té budově vyprávěli. Byla pro mne celý ţivot tak vzdálená, tak nedosaţitelná, ani jsem 

nepřemýšlela nad tím, ţe bych někdy snad..., a teď tady stojím, dívám se na ni a mrazí mě v zádech, ţe se jí 

můţu dotknout. Je to prostě záţitek. V kaţdou denní či noční dobu se kolem ní hemţí spousty lidí. Fotí ji, 

fotí se, fotí se s ní, natáčejí, kaţdý si chce odnést ty nejlepší vzpomínky. Z kaţdé strany vypadá trochu jinak, 

i kdyţ její pravá elegance vynikne jen při pohledu z dálky. 

Harbour Bridge přemosťuje přístav Port Jackson ve výšce padesát devět metrů nad hladinou moře. Tato 

gigantická ocelová konstrukce spočívá na čtyřech mohutných pískovcových pilířích. Oblouk má rozpětí pět 

set tři metrů. Výstavba mostu trvala osm let (od roku 1924 do roku 1932). Australané mu říkají v naráţce na 

jeho tvar Ramínko na šaty (angl. Coat hanger). Při procházce po něm jiţ prší docela hustě. Ve starém městě 

se schováváme do jednoho z krámků. Z ulice rychle mizí lidi v šortkách a tričkách s krátkými rukávy, 

zůstávají jen vánoční výzdoby.  

Vedle Hyde Parku, ve kterém se procházejí ibisi se zaoblenými zobáky, stojí katedrála sv. Marie, největší na 

jiţní polokouli. Katedrála je v Sydney reprezentativní katolický kostel. Zároveň je to v Sydney jedna z 

nejstarších budov a největší obnovený kostel z gotického kamene. Není tedy divu, ţe kaţdá nevěsta chce jít 

k oltáři sto sedm metrů dlouhou lodí a uţ vůbec není divu, ţe v mnohamilionovém městě tu svatby frčí jedna 

za druhou jako na běţícím pásu. 

Queen Victoria Building je fakt krásný, starý impozantní barák, kde jsou jen luxusní, hlavně značkové 

obchody a kavárničky a to v několika patrech.  Původně to byla trţnice, kterou postupně přestavěli do 

nynější podoby. Krom krásných vitráţových oken, obrazů a koberců můţete spatřit jak byla v den 

korunovace oblečená královna, jejíţ figurína se otáčí nad ochozem v nejvyšším patře. Vánoční stromek je 

tam teď momentálně před vánocemi postavený přes tři patra! 

...řekni kolik je na světě, kolik je takovejch měst, 

   řekni, kdo by se vracel, když všude je tisíce cest... 

dáváme za pravdu při odjezdu ze Sydney Wabimu Ryvolovi. 

 

2.12.2007 neděle 

   Dnes nás čeká přejezdový den. To znamená, ţe většinu času strávíme v autě a řidiči dostanou pěkně zabrat. 

Onehdy jsme najeli přes čtyři sta kilometrů, tak to jsem zvědavá, kolik to bude dneska. Do večera je daleko a 

tak vám cestou povím zase něco zajímavého, chcete? Co bych vám tak řekla? O blahovičnících jste uţ 

slyšeli, o největší školní třídě taky...uţ vím! Létající doktor! Slyšeli jste někdy o létajícím doktorovi? Kdyţ 

jsem toto slovní spojení uslyšela poprvé, musela jsem se smát, protoţe mi okamţitě vytanul na mysli Létající 

Čestmír, známý to dětský seriál. Ale věřte, ţe Létající Čestmír má do létajícího doktora hodně daleko. Jeho 

práce nikdy nekončí, je velice odpovědná a v pustém středozemí na něm závisí mnoho lidských ţivotů. 

Královská letecká lékařská služba, tak se celým jménem nazývá lékařská péče, která funguje na stejném, 

principu jako „Škola po drátě“ a stejně tak základna této organizace je v Alici Springs. Protoţe mnoho 

komunit leţí stovky kilometrů od nejbliţší nemocnice a v případě úrazu nebo nemoci pacienta by cesta 

zabrala dlouhé hodiny drncání po nezpevněných cestách, díky vysílačce přiletí během chvíle v malém letadle 

„létající doktor“ s potřebnou odbornou pomocí. Kromě evakuace nemocných a zraněných z odlehlých 

oblastí, provádějí „létající doktoři“ pravidelné preventivní prohlídky v malých osadách bez zdravotního 

střediska. Prostřednictvím vysílaček také dozírají nad mnoha malými vesnickými nemocničkami obsazenými 

pouze zdravotní sestrou. Tak to vidíte! Takové běţné vymoţenosti jako školní výuka či zdravotní péče se 

lidem na odlehlých farmách poskytuje způsobem pro nás značně exotickým. 
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Mám rád ty chvíle, kdy noc pomalu končí, 

chvíle co patřej jen těm, co neusínaj. 

Toulavejm bláznům když právě s jarem se loučí 

a za dobrý slovo ti srdce svý na dlani daj... 

zpívají nám Hop Tropáci, i kdyţ noc teprve přijde. Je večer a my jsme zakotvili na břehu Paciku. Rybářům 

se v plastových kyblících mrskají čerstvě ulovené ryby a s Karlem na písečné pláţi hádáme, jak daleko na 

břeh zanese moře ty rozběhnuté vlny.  

 

3.12.2007 pondělí 

   Stejně jako včera, ani dnes nás nemine přejezdový den. Podél pobřeţí Tichého oceánu se táhne pruh 

úrodné země, ze které vesele rostou plantáţe banánovníků. Na jedné farmě zastavujeme a své mlsné jazýčky 

uspokojujeme čerstvým šťavnatým ovocem.  

Uţ se pomalu blíţíme ke konci naší cesty po Austrálii a ještě jste se vůbec nic nedozvěděli o Austrálcích, 

původních obyvatelích tohoto kontinentu. Dlouho jsem přemýšlela, jak vám tyto lidi přiblíţit, ale myslím si, 

ţe zajímavý a velmi pěkný článek, který jsem našla na internetu, to udělá lépe, neţ já. 

Pro původní obyvatele Austrálie svět vlastně nikdy nedokázal najít jediné všemi akceptované a zejména jimi 

samými přijaté společné jméno. Austrálci, jediní původní Australané, jsou tedy „lidé beze jména“,  kterým 

dnes anglicky hovořící Austrálie říká „aborigines“. Jsou to nejdávnější obyvatelé tohoto světadílu. I ti sem 

ovšem, byť už před několika desítkami tisíc let, přišli odjinud. Jsou velmi tmavé pleti a tak první Evropané, 

kteří je spatřili, hledali původní domov Austrálců na „kontinentu černých lidí“, tedy v Africe. Tak tomu však 

nebylo. Ve skutečnosti přišli, česky řečeno australolidi, z jihovýchodní Asie v době vrcholu poslední doby 

ledové, kdy hladina moře poklesla o mnoho desítek metrů a tak bylo možné přejit z jihovýchodní Asie do 

Austrálie prakticky suchou nohou. Před zhruba 48000 lety zmizel „suchozemský most“ mezi Asií a Austrálií 

a tím se zároveň na dlouhou dobu zarazil příchod lidí na australský kontinent. 

 V Austrálii byste v současnosti našli dvě skupiny domorodců. První, se kterou se můžete setkat na ulicích a 

druhou, kterou pravděpodobně nikdy nepotkáte. První se nachází na rozhraní dvou světů, tápe, ale nedokáže 

najít své místo a druhá žije tradičním životem daleko od vlivu svých bílých spoluobčanů. První už dávno 

ztratila schopnosti a zapomněla hodnoty své kultury a druhá si tyto hodnoty chrání, protože ví, že bílý člověk 

by je ve svém tažení za rozšíření jediného „správného“ způsobu života, bez respektu převálcoval silou. 

 Život Austrálců neboli Aboriginů byl po staletí založen na nedestruktivním soužití s přírodou, od které si 

brali jen tolik, co potřebovali a zpět dávali vše, co nepotřebovali. Vždy, když něco přírodě vzali, ať už pro 

svou obživu, zábavu či čistý zájem, poděkovali jí za to a pokud to bylo možné, po použití jí zase vše vrátili. 

Věřili, že jejich životy nejsou náhodné, ale každá bytost ba i rostlina, má svá poslání, po jejichž splnění 

opustí své dočasné tělo a nalezne si tělo nové.  

Dnes stále ještě žijí Austrálci, kteří tyto tradice udržují, ale s velkou 

pravděpodobností mezi ně nepatří ti, co už nahlédli do „bílého“ světa, 

zjistili, že mu nerozumí a on nerozumí jim, ale nebyli dostatečně silní, aby se 

od něj dokázali odpoutat a uvědomit si svou přirozenost a své místo pod 

sluncem. Mezi ty opravdové Austrálce nemáme šanci se dostat. Nedůvěřují 

nám, protože jsme je po staletí přesvědčovali, že jejich kultura je primitivní 

a zavrženíhodná, čímž jsme zcela podlomili identitu a hrdost většiny 

domorodců na svůj původ. Dnes už i bílí Australané zjišťují, že domorodá 

kultura není primitivní, ale jen hodně odlišná a svět začíná fascinující 

kulturu Austrálců pomalu objevovat, což by snad mohla být předzvěst 

hlubšího pochopení. Odlehlé oblasti jsou pro domorodce přirozeným 

útočištěm a někde v těchto nekonečných končinách putují pouští praví 

Austrálci. 

V době příchodu Evropanů žilo v Austrálii asi 300 000 domorodců. Setkání 

s bílou rasou odstartovalo tragickou kapitolu v jejich historii. Nejdříve je 

Evropané začali vytlačovat z nejlepších lovišť a nalezišť potravy. Místa, kde 

jsou dnes všechna velká australská města, byla původně tábořiště Aboriginů, 

jak je Evropané začali nazývat. Při vytlačování teklo hodně krve a mnoho 

dalších obětí přinesly dovezené nemoci, proti kterým Aboriginové neměli 

v těle žádné protilátky. Stejně jako těla indiánů, ani těla Aboriginů neumí 
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rozkládat alkohol, který se mnohým stal také osudným. Začátkem 20. století v celé Austrálii žilo už jen něco 

kolem 60 000 původních obyvatel, většina z nich vyhoštěna do neúrodných buší a bezútěšných pouští. 

Aboriginové zde žijí už přes 40 000 let. Vzhledem k nepříznivým přírodním podmínkám se jejich společnost 

vyvíjela značně odlišně od zbytku světa. Nikdy nezačali budovat žádná města ani žádná jiná trvalá osídlení. 

Oproti tomu žili v mnohem větším kontaktu s přírodou v jednotlivých skupinách či kmenech, které měly 

vlastní jazyk. Navzájem si téměř nerozuměli a kvůli obrovské  rozloze země neexistovaly žádné boje o území. 

 Opravdu nikde jinde na světě snad nežili lidé tak jednodušší jako zde. Neznali ani nejprimitivnější formy 

zemědělství a v Austrálii ani nenalezli rostliny, které by se hodily k pěstování. A stejně tak se žádné 

z australských domorodých zvířat nehodilo k zdomácnění. Jediný živočich, který tu člověku pomáhal, byl 

polodivoký pes dingo. 

Veškerou potravu původním Austrálcům skýtalo to, co mohli nalézt na svém světadílu. Živili se tedy sběrem a 

lovem. Přitom sběr housenek, mravenců a zejména různých kořínků, semen, ořechů a dalších darů rostlinné 

říše byl úlohou žen. Lov, a někde i rybolov, byl vysloveně mužskou záležitostí. Muži lovili  dlouhými oštěpy, 

zejména ale používali svůj nejproslulejší vynález – bumerang. 

Zajímavostí je, že žádný z kmenů si nevytvořil psané písmo a všechny legendy, tradice a příběhy se předávaly 

z generace na generaci vyprávěním, zpěvem písní a tajemnou řečí symbolických kreseb. Nejvýznamnější 

formy umění byly tanec, hudba a především umění výtvarné. Modernímu člověku vychovanému s evropskými 

tradicemi se právě díky výtvarnému umění australských domorodců otevírá pohled do světa, jenž jinde dožil 

už před mnoha tisíci lety. Kromě prvotního kamene začali postupně domorodí tvůrci užívat i další materiály 

– dřevo, rostlinné materiály, které se hodily například na výrobu košíků, a zejména stromovou kůru, jež se 

postupně stala „plátnem“ všech australských malířů. A přitom právě malba byla nejdůležitějším, 

nejvyspělejším i nejrozšířenějším oborem výtvarné činnosti. Malba, celé australské výtvarné umění, se velice 

těsně váže k bájím domorodcům a k jejich náboženským představám. Vůbec nejčastěji se pak pojí k onomu 

pradávnému období, kterému Austrálci poeticky říkají „čas snů“ (dream time). „Čas snů“ vyplňuje v bájích 

domorodců období, ve kterém sice už svět existoval, byl stvořen, ale nežili v něm ještě lidé, ale nejrůznější 

nadpřirozené bytosti. Svět byl tehdy obydlen zvířaty-lidmi, která byla nadána nadpřirozenými schopnostmi. 

Ti také hrají v náboženských představách a v mytologii domorodců zcela prvořadou roli. Zemi a zejména její 

útroby však obývali také různí obři, kteří se podobně jako jiné nadpřirozené bytosti podíleli na tvorbě 

australské krajiny. To oni stvořili různá skaliska, hory, jezera i řeky. Kultura aborigines odráží hluboké 

porozumění zemi a živočichům na ni žijícím.  

Tak to vidíte! To nám ta cesta dneska příjemně uběhla, kdyţ je to tak pěkně napsané, ţe? Ještě jenom dodám, 

ţe Aboriginové vynikají uměním hry na prastarý a tajemstvím opředený hudební nástroj didgeeridoo (čti 

didžeridu). Jeho tón je klidný a jakoby odněkud známý. Jedná se o dutou větev jeden aţ dva metry dlouhou, 

ze stromu Gidgee, jeden z nejtvrdších druhů australských akácií. Na první pohled se jedná o poněkud 

jednoduchý, zdánlivě primitivní nástroj. A protoţe zdání často klame, umí Aboriginové na tento hudební 

nástroj vyloudit neuvěřitelnou škálu těch nejrozmanitějších zvukových variací a rytmů. Didgeridoo patří 

k nejstarším hudebním nástrojům světa, jeho stáří se odhaduje na dvacet tisíc let. Výzdoba nástrojů je různá, 

inspirací je australská fauna a flóra a 

odráţí duchovní ţivot domorodých 

Austrálců. 

Opět nocujeme poblíţ moře. Na modré 

obloze je v dáli jen několik malých 

kulatých obláčků, které jsou podobné 

obláčkům z výfuku auta, které 

namaloval Disney. 

 

4.12.2007 úterý 

   Po ránu vládne tak trochu nostalgická 

nálada. Máme sice před sebou ještě 

šestnáct dní cesty, ale dnes naposledy 

skládáme stany v zemi australské. Ale 

dříve, neţ tento podivuhodný kontinent 

opustíme, pojďte s námi navštívit 

nejvýchodnější bod Austrálie Bayron 
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Bay. Na skalnaté výspě nad mořem se hrdě a zároveň skromně tyčí věţ majáku. Oděna v bílý šat jak 

neposkvrněná Panna Maria, kdyţ šla k přijímání, rovněţ tato věţ přijímá denně mnoho návštěvníků. Po 

asfaltové cestičce lemované bílým zábradlím k ní stoupají s hlavou pokorně skloněnou. Z vyhlídkové plošiny 

na prostranství vedle věţe fotíme a točíme delfíny, jenţ svobodně proplouvají pod majákem a vesele skáčou 

v teplých vodách modrého oceánu. O pár metrů dál sestupujeme po schodech k vodě. Moře si pohrává 

s bílými vlnami a posílá je proti nízkému skalnatému výběţku, o který se pak tříští. Napjatě čekáme, která 

vlna vystříkne nejvýš. Někteří lidé se koupou na nedaleké pláţi a v moři se to hemţí surfaři, kteří v černém 

neoprénu vypadají jako hejno much. 

Díky přítomnému moři se v dálce před námi do mlţného oparu halí vysoké paneláky. Na mapě však není 

ţádné větší město, kterému by tyto budovy odpovídaly. Jó, uţ víme! Gold Coast přece! Zlaté pobřeţí, o 

kterém ráno Martin mluvil, ţe nás to hned nenapadlo! Čtyřicet dva kilometrů dlouhý písčitý pobřeţní pás je 

lemován stejně dlouhou řadou výškových budov. Hotely a hotýlky, restaurace, kavárny, zábavní parky, 

golfová hřiště a zase hotely, zoologické zahrady, přírodní rezervace a opět restaurace a motely. Všechna tato 

zařízení výborně prosperují na pláţi, jenţ má pro Australské milionáře stejný význam jako světoznámá 

Copacabana v Brazílii. Na úseku zvaném Surfers Paradise, Ráj surfařů dovádíme s mořskými vlnami. 

Jemný písek, který voda zvedá ze dna, máme všude, v uších, v nose, za plavkami.  

Slunce nám oznamuje, ţe za chvíli hodlá ukončit den. Ale to uţ jsme v Brisbane. Poslední večer v Austrálii 

se pod Jiţním kříţem příjemně protáhl. Lezu do spacáku a v duchu si promítám uplynulých dvacet šest dní. 

Kaţdý světadíl je něčím neobvyklý a výjimečný. Nejmenší Austrálie se však odchyluje od standartu  téměř 

ve všech směrech, a to aţ do krajností. Skoro nic tady není jako jinde ve světě,  jako by patřila na jinou 

planetu nebo alespoň do jiného času. V pouštích Rudého středu jsme se nevyhnuli oblakům červeného 

prachu a fascinovala nás opuštěnost, klid a krása pouštní krajiny protkané skalami, pohořími, kaňony a 

bizarními mořskými pobřeţími. Ve městech jsme se pousmáli nad tím, ţe  kaţdá budova starší sto let, je div 

ne historickou památkou. To ale jen svědčí o smyslu pro bělošskou historii, které mají Australané tak málo! 

Tím více si ji hlídají, aby byla zachována pro další generace. A coţ teprve zemědělské plodiny jako je 

například víno! V kaţdé nenapodobitelné, vţdy jiné, vţdy charakteristické sklence vína, kterou jsme pili ať 

jiţ dnes nebo v Tasmánii, je zakleta celá historie dané lokality. Je v ní duše i povaha lidí. Je v ní skrytý i 

viditelný charakter krajiny. Víno je plodem země a lidské práce, je také projevem lidské duše. 

A koho ţe to potkáte v Austrálii na kaţdém kroku? 

V Austrálii je opravdu vše naopak i lidé myslí naopak a to především mile a usměvavě. Jsou velmi příjemní 

a klidní, překvapí nezištnou pomocí nebo radou. Díky nim vzpomínám na tento kontinent jako na pozemský 

ráj. Viděla jsem v ţivotě mnoho zemí, ale troufám si říct, ţe Austrálie mne okouzlila, moţná aţ uhranula. 

Není to hodnocení, je to jenom pocit. Jeďte se tam podívat a  věřím, ţe si Austrálii zamilujete, ţe absorbujete 

to nejlepší, co nabízí a po příjezdu domů pomůţete všem těm našim zakaboněným lidem na ulici najít cestu, 

jak se usmát na druhé a radovat se ze ţivota. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

NEDĚLITELNÉ! 

CESTOPIS JE SOUČÁSTÍ JEDNOHO SVAZKU, na toto vyprávění navazuje cestopis 

ZEMĚ DLOUHÉHO BÍLÉHO OBLAKU aneb VĚČNĚ ZELENÝ NOVÝ ZÉLAND 


