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6 OCEÁNIA 

6.1 GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA 

Oceánia je najväčšou ostrovnou oblasťou na svete. Zaberá strednú a juhozápadnú časť 
Tichého oceánu. Má rozlohu 1 252 000 km², z toho vyše 1 100 000 km² (91 %) súše pripadá 
na tri najväčšie ostrovy – Novú Guineu, Severný a Južný ostrov Nového Zélandu. Vyše 10 
000 ostrovov koralového alebo sopečného pôvodu, ktoré sú roztrúsené medzi obratníkmi 
Raka a Kozorožca, má rozlohu iba niekoľko desiatok km². Podľa členenia súše na kontinenty 
a svetadiely je Oceánia samostatným svetadielom, ale zvykne sa priradzovať k Austrálii. Delí 
sa na štyri oblasti - tri hlavné skupiny ostrovov – Melanéziu, Mikronéziu a Polynéziu a na 
Nový Zéland.    

 
Najsevernejší bod svetadielu: ostrov Kure (28º 25' s.š.) – USA (Havajské ostrovy) 
Najjužnejší bod svetadielu: ostrov Campbell (52º 30' j.š.) – Nový Zéland 
Najzápadnejší bod svetadielu: ostrov Misool (129º 43' v.d.) – Indonézia (Irian Jaya) 
Najvýchodnejší bod svetadielu: ostrov Sala – y- Gomez (105º 28' z.d.) - Čile 

6.2 PRÍRODNÉ POMERY 

Z geologického hľadiska sa Oceánia skladá z dvoch veľkých oblastí, ktoré oddeľuje tzv. 
andezitová čiara. Na západ od tejto hranice leží austroázijská Oceánia. Tvoria ju žuly 
a andezity. Vyskytujú sa tu veľké a hlboké panvy. Na východnom okraji sa utvorili najhlbšie 
morské priekopy na svete – Mariánska (10 924 m), Tongajská (10 882 m) a Kermadecká 
(10 047 m). Východne od andezitovej čiary leží vlastná Oceánia. Nevyskytujú sa tu hlboké 
morské priekopy ani podmorské vrásové pohoria, ktorých vrcholy by presahovali hladinu 
Tichého oceánu. Ostrovy, ktoré sa tu nachádzajú sú sopečného alebo koralového pôvodu. Po 
rozpade Gondwany siahala Australoázia až po dnešnú reťaz ostrovov siahajúcu z Novej 
Guiney cez Novú Kaledóniu na Nový Zéland. Kaledónske vrásnenie v prvohorách zasiahlo 
Novú Guineu, juh Nového Zélandu a západnú Mikronéziu. Hercýnske vrásnenie vytvorilo 
reťaze ostrovov, z ktorých sa zachovali iba staršie atoly. Skôr vyvrásnené pohoria na Novom 
Zélande, Fidži a Novej Guiney postihla intenzívna sopečná činnosť a vďaka nej sa vynorili 
z rozsiahlych plôch Tichého oceánu ďalšie ostrovné reťazce (Havajské ostrovy, Samojské 
ostrovy). V štvrtohorách poklesli rozsiahle kryhy v oblasti Austrálie a vytvorili sa dva prielivy 
– Bassov a Torresov, ktoré oddelili Tasmániu a Novú Guineu od najmenšieho kontinentu na 
Zemi.  

V oblasti sa vytvorili tri základné typy ostrovov: 
1. kontinentálne ostrovy – tvoria časti svetadielu, ktoré oddelilo more (Nová Guinea, 

Nový Zéland, Nová Kaledónia, Šalamúnove ostrovy) – majú relatívne veľkú rozlohu, pásma 
plytkých šelfových morí, zložitú geologickú stavbu a početné zásoby nerastných surovín 

2. sopečné ostrovy – vznikli preniknutím žeravej magmy na zemský povrch (Tahiti, 
Havaj, Samoa ai.) – vystupujú vysoko nad morskú hladinu – sú najrozšírenejším typom 
ostrovov v Tichom oceáne – na Havajských ostrovoch sa nachádza na ostrove Havaj vrch 
Mauna Kea, ktorý má najväčšiu absolútnu výšku na Zemi (10 205 m, nad hladinou oceánu 4 
205 m a pod hladinou 6 000 m) – je súčasťou masívu, ktorý vytvára najmohutnejšia sopka na 
Zemi – Mauna Loa (4 169 m). Patria sem aj ďalšie sopky – Hualalai, Ihuanu a Kilauea. 
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3. koralové ostrovy – vytvorili ich útesotvorné organizmy (koraly, machovky, vápnité 
riasy), ktoré žijú v teplej a pokojnej vode v menších hĺbkach (Kiribati, Tuvalu) – sú nízke, 
málo vyčnievajú nad morskú hladinu a majú jednoduchú geologickú stavbu – na okrajoch 
koralovej stavby vytvárajú koralový atol, uprostred ktorého je plytká lagúna (30 – 50 m) – 
v Tichom oceáne je približne 3 300 obývaných atolov – tvoria vážnu prekážku námornej 
doprave.  

Reliéf kontinentálnych a sopečných ostrovov je prevažne členitý. Najvyššie horské 
pásma v Oceánii sú na Novej Guiney (Puntjak Djaja, 5 030 m) a na Južnom ostrove Nového 
Zélandu (Mt. Cook, Aorangi 3 764 m) v Južných Alpách. Snežná čiara sa tu nachádza vo 
výške 2 100 – 2 400 m. Najväčším z ľadovcov je Tasmanov ľadovec (138 km²). Juhozápadné 
pobrežie Nového Zélandu sa nazýva Fiordland, keďže pripomína podľa mnohých fjordov 
pobrežie Nórska.  Pre celý ostrov je typická sopečná činnosť. Nachádza sa tu aj mnoho 
gejzírov, bahenných sopiek a termálnych prameňov. Už v histórii postihli celú oblasť mnohé 
zemetrasenia a výbuchy sopiek. Jedným z najničivejších bol výbuch sopky Tarawera v roku 
1886, ktorý pripravil o život okolo 120 ľudí, zničil všetku vegetáciu v okolí stovky km² ako 
aj jeden z neoficiálnych ôsmych divov sveta, sintrové Ružové a Biele terasy. 

Ostrovy Melanézie sa vynárajú z morského dna v dvoch pásmach, severnom 
(Bismarckovo súostrovie, Šalamúnove ostrovy, Vanuatu) a južnom (Nová Kaledónia). Patrí 
sem aj súostrovie Fidži. Najväčším ostrovom Tichého oceánu (zaberá ¾ plochy všetkých 
ostrovov Oceánie) a druhým najväčším ostrovom sveta po Grónsku je Nová Guinea (771 900 
km²). Horský systém ostrova je dvakrát tak dlhý ako Alpy. Snežná čiara siaha do výšky 4 450 
až 4 700 m.  

Mikronézia pozostáva z reťaze  približne 1 440 ostrovov prevažne sopečného a 
koralového pôvodu. Hlavnými ostrovnými skupinami sú Mariány, Karolíny, Marshallove 
ostrovy, Gilbertove ostrovy, Palau, Boninské ostrovy, Vulkánové ostrovy a Nauru.  

Hlavnými ostrovnými skupinami v Polynézii sú Havajské ostrovy, Spoločenské ostrovy, 
Cookove ostrovy, Tuamotu, Samoa, Tonga, Tubuai a Markézy. 

Ostrovy Oceánie ležia s výnimkou Nového Zélandu (mierne pásmo) v tropickom 
a subtropickom pásme, ktoré je charakteristické malým kolísaním denných a sezónnych 
teplôt. So zvyšujúcou sa vzdialenosťou od rovníka klesajú priemerné teploty vzduchu 
a zvyšujú sa rozdiely medzi najchladnejším a najteplejším mesiacom. Západné časti 
Melanézie a Mikronézie sa nachádzajú v oblasti monzúnov. Zasahujú sem aj pravidelné 
celoročne vanúce vetry – pasáty (severovýchodný a juhovýchodný). V rovníkovom pásme 
vznikajú často tropické cyklóny a ničivé tajfúny. Západná časť Oceánie je vlhkejšia (cca. 3 
000 mm zrážok ročne) ako východná (cca. 700 mm). Dôležitá je poloha voči pasátom, ktoré 
spôsobujú, že na náveterných svahoch napr. Havajských ostrovov presahuje výdatnosť zrážok 
10 000 mm. Veľký vplyv na teplotu vzduchu má aj teplota rozsiahlych plôch Tichého oceánu. 

Rieky Oceánie majú po celý rok dostatok vody z vodných zrážok. Výnimkou sú rieky na 
juhu Nového Zélandu, ktoré sa nachádzajú v miernom pásme a majú maximá vody na jar, 
v čase topenia snehu. Najväčšie vodné toky a jazerá Oceánie sa nachádzajú iba na veľkých 
kontinentálnych ostrovoch Novej Guiney, Severného a Južného ostrova Nového Zélandu. 
Najvýznamnejšími vodnými tokmi sú Fly (104 km), Sepik (960 km), Mamberamo (800 km), 
Ramu (650 km), Waikato (434 km), Clutha (338 km) ai. Jazerá v Oceánii sú rôznej genézy 
a odlišujú sa charakterom jazernej panvy, teplotou vody a jej chemickým zložením. Výrazné 
sú jazerá sopečného pôvodu (Severný ostrov Nového Zélandu), ľadovcové jazerá (Taupo, Te 
Anau) a jazerá tektonického pôvodu (Manapouri, -263 m). Osobitným typom vodných plôch 
sú lagúny, ktoré dotvárajú krajinársky obraz Oceánie. 
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Rastlinstvo Oceánie patrí podľa fytogeografického členenia do paleotropickej a 
austrálskej (Nový Zéland) oblasti. Ostrovy Oceánie, s výnimkou koralových atolov, sa vďaka 
tropickej klíme vyznačujú bohatým rastlinstvom, ale okrem Melanézie je rastlinných druhov 
málo a smerom na východ ich počet klesá. Vegetácia je podľa pôvodu buď totožná alebo 
príbuzná so susednými kontinentmi a svetadielmi, alebo je endemická. Značný význam 
z tohto hľadiska mala izolovanosť a vzdialenosť ostrovov Oceánie od iných kontinentov 
(napr. až 91 % všetkých druhov na Havajských ostrovoch je endemických). V Oceánii rastú 
husté tropické pralesy, tropické opadavé a poloopadavé lesy, subtropické vlhké lesy, 
subtropické lesy a kroviny, listnaté a zmiešané lesy, suchomilné kry a trávnaté savany. 
Chudobnú vegetáciu majú koralové ostrovy (palma, chlebovník, pobrežné kroviny). Mnohé 
ostrovy človek výrazne pozmenil svojou hospodárskou činnosťou. Z fytogeografického 
hľadiska patrí Oceánia do paleotropickej a austrálskej (Nový Zéland) oblasti. 

Živočíšstvo Oceánie patrí podľa zoogeografického členenia do austrálskej, polynézskej 
a novozélandskej oblasti. Najbohatšie zastúpenie zvierat má Nová Guinea a okolité ostrovy. 
Pre Nový Zéland je charakteristické množstvo endemických vtákov, ktoré sa vyvinuli do 
nelietavých druhov (kivi, kakapo ai.). Okrem druhov dovezených človekom, myší a 
netopierov sa v novozélandskej a polynézskej oblasti nevyskytujú žiadne pôvodné cicavce, 
krokodíly, obojživelníky a plazy. V Oceánii žije hodne morských vtákov a v Tichom oceáne 
rôzne druhy rýb. 

K významným národným parkom a prírodným rezerváciám v Oceánii patria Egmont, 
Mount Cook, Tongariro, Fiordland na Novom Zélande ai.        

6.3 OBYVATEĽSTVO A SÍDLA 

V Oceánii žije 13 275 070 obyvateľov. Priemerná hustota zaľudnenia dosahuje hodnotu 
10,6 obyv. na km². Hustota zaľudnenia a rozmiestnenie obyvateľstva sú ovplyvnené 
prírodnými podmienkami. Keďže väčšina veľkých ostrovov je zalesnená (60 - 80 %), 
dominantná časť obyvateľstva je sústredená v pobrežných zónach a v údoliach riek. 
Výnimkou je Papua - Nová Guinea, kde je pobrežie močiarnaté a cca. 40 % obyvateľstva sa 
sústreďuje vo vnútrozemských náhorných oblastiach, kde sú vhodnejšie podmienky pre 
rozvoj poľnohospodárstva. Na Novom Zélande bolo vnútrozemie odlesnené a premenené na 
pastviny už skôr a preto aj tu je obyvateľstvo sústredené na pobreží. Štátmi s najvyššou 
hustotou sú: Nauru (658 obyv. na km²), Tuvalu (473), Marshallove ostrovy (356), Tonga 
(172) a Mikronézia (153). Štáty Oceánie patrili dlhú dobu k územiam s vysokou pôrodnosťou 
a preto sa zaviedli v niektorých z nich programy plánovania rodiny (Fidži, Tonga, Kiribati). 
Krajinami s najvyššou pôrodnosťou sú: Marshallove ostrovy (26,4 ‰), Šalamúnove ostrovy 
(26,3), Vanuatu (25,7), Nauru (25,6) a Papua - Nová Guinea (24,9). Dojčenská úmrtnosť (do 
1 roku života) dosahuje najvyššie hodnoty v týchto štátoch: Papua - Nová Guinea (55 ‰), 
Vanuatu (50,0), Kiribati (43,4), Mikronézia (26,1) a Marshallove ostrovy (25,5). Krajinami 
s najvyšším prirodzeným prírastkom sú: Nauru (2,9 %), Šalamúnove ostrovy (2,6), 
Marshallove ostrovy (2,5), Samoa (2,4) a Vanuatu (2,4). Podobne ako v iných 
makroregiónoch a regiónoch sveta, aj v Oceánii sa výrazne prejavujú procesy urbanizácie a to 
nie len na najvyspelejšom Novom Zélande (87,0 %), ale aj v niektorých ďalších štátoch. 
Stupeň urbanizácie je najvyšší v týchto krajinách: Nauru (100 %), Palau (81), Marshallove 
ostrovy (71), Fidži (52) a Tuvalu (49). V Oceánii sa prejavuje fenomén silnej pozície 
hlavného mesta a z toho dôvodu prichádza k preľudneniu hlavných ostrovov. K najväčším 



86 

mestám Oceánie patria Auckland (1,4 mil. obyv.), Honolulu (380 000), Christchurch 
(366 000), Port Moresby (255 000) a Wellington (200 000).  

Pôvodní obyvatelia Oceánie sa podľa etnických, jazykových a iných čŕt delia na 
negroidných Melanézanov a mongoloidných Mikronézanov a Polynézanov.  

Melanézania sa delia na vyše 15 základných etnických skupín, z ktorých najpočetnejší sú 
Papuánci, Novokaledónci, Vanuaťania, Wallisania, Šalamúnci ai. Ich celkový počet presahuje 
1 500 000. Melanézska skupina sa skladá z 250 jazykov a dialektov. K najrozšírenejším 
jazykom patria motu, mota, tolai, kabata, nguna a bau. V Melanézii sa ako úradný jazyk 
používa najmä angličtina a francúzština (Nová Kaledónia). Špecifikom je tzv. pidgin english 
(zmes angličtiny, melanézskych a papuánskych slov, portugalčiny, španielčiny a nemčiny) 
a bislama (zmes angličtiny, francúzštiny a melanézskych slov). Charakteristickou etnickou 
skupinou Melanézie sú Papuánci, tvoriaci pôvodné obyvateľstvo Novej Guiney a väčšiny 
melanézskych ostrovov.  

Mikronézania tvoria menej početnú etnickú skupinu (cca. 220 000), ktorá sa vyvinula 
miešaním rôznych národností usídlených na ostrovoch Mikronézie ako aj s príslušníkmi 
ázijských národností. Patria k nim najmä Čamorrovia, Karolínci, Kiribaťania, Naurijci, 
Guamci ai. Mikronézska skupina oceánskych jazykov zahŕňa jedenásť jazykov, ktoré sú 
pomenované podľa najväčších ostrovov. Píšu latinkou a úradným jazykom v každej krajine je 
angličtina.  

Obyvateľstvo Polynézie tvoria príslušníci cca. dvadsiatich väčších národov. Je ich 
približne 600 000. Skrz juhovýchodnú Áziu (Indonéziu a Filipíny) prenikli až do miest 
terajšej Polynézie. Polynézska skupina oceánskych jazykov zahŕňa približne dvadsať 
podobných jazykov, ktoré sú písané latinkou (tongajčina, samojčina, maorijčina, tahitčina, 
markézčina, havajčina ai.). Najrozvinutejšiu literatúru a umenie má maorijčina na Novom 
Zélande. Polynézske jazyky nepoznali písmo (výnimkou boli ideografické znaky rongo – 
rongo na Veľkonočnom ostrove), ale mali bohatú ústnu slovesnosť. V nezávislých štátoch 
Polynézie získali niektoré jazyky štatút úradného jazyka. K typickým zástupcom Polynézanov 
patria Samojci, Tongajci, Maori, Havajci a Tahiťania.  

Okrem Melanézanov, Mikronézanov a Polynézanov žijú na území Oceánie Austrálčania, 
Novozélanďania, Indonézania, Malajci, Filipínci, Číňania a iné národy a národnosti. 
V Oceánii prebehli výrazné migračné pohyby medzi jednotlivými ostrovmi. Výrazne do 
vývoja etnoštruktúry zasiahlo koloniálne obdobie. Príliv európskeho obyvateľstva spôsobil 
v niektorých regiónoch zmeny v demografickej a etnickej štruktúre (Austrália, Nový Zéland, 
Havajské ostrovy, Fidži, Nová Kaledónia). Na mnohých ostrovoch prevažujú prisťahovalci 
nad pôvodným obyvateľstvom. Z hľadiska náboženskej štruktúry prevláda v Oceánii 
kresťanstvo (dominantný je katolicizmus a protestantizmus), ale sú tu aj vyznávači 
synkretických učení a siekt. 

V Oceánii sa nachádza  13 suverénnych štátov, 3 zámorské územia Francúzska (Wallis 
a Futuna, Nová Kaledónia, Francúzska Polynézia), 2 zámorské autonómne územia USA 
(Guam, Americká Samoa), 1pridružený štát USA (Severné Mariány), 1 Novozélandské 
samosprávne územie (Cookove ostrovy), 1 pridružený štát Nového Zélandu (Niue), 1 závislé 
územie Nového Zélandu (Tokelau) a 1 závislé územie Spojeného kráľovstva (Pitcairnove 
ostrovy).   
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6.4 EKONOMIKA 

Ostrovy Oceánie patria s výnimkou Nového Zélandu a Havajských ostrovov 
k hospodársky málo rozvinutým oblastiam sveta. Aj napriek tomu je životná úroveň 
v jednotlivých štátoch pomerne dobrá. Hlavným zdrojom obživy je stále poľnohospodárstvo 
(spolu s rybolovom), ktoré sa na tvorbe HDP podieľa vyše 20 % - Šalamúnove ostrovy (42 
%), Papua – Nová Guinea (32,8 %), Mikronézia (28,9 %), Vanuatu (26,0 %) a Tonga (25 %). 
Najrozšírenejšou poľnohospodárskou plodinou Oceánie je palma kokosová. Pre mnohé 
krajiny je hlavným zdrojom príjmov export kopry (sušené jadrá kokosových orechov). Pestuje 
sa aj chlebovník, taro, jamy, banány, citrusové ovocie, cukrová trstina, ryža, bavlník, 
kávovník, vanilka. Keďže je to ostrovná oblasť, pomerne rozvinutý je aj rybolov. Živočíšna 
produkcia sa spája najmä s Novým Zélandom (ovce, hovädzí dobytok), ale na ostatných 
ostrovoch má dlhú tradíciu chov hydiny a ošípaných. V Oceánii sa nachádzajú ložiská 
nerastných surovín, ťažba ktorých podmienila budovanie priemyselných zariadení. 
K najvýznamnejším komoditám patrí niklová a chrómová ruda (Nová Kaledónia), fosfáty 
(Nauru), ropa (Papua - Nová Guinea), zlato (Papua – Nová Guinea, Nový Zéland, Fidži), 
uhlie (Nový Zéland), meď (Šalamúnove ostrovy). Z viacerých priemyselných odvetví má 
najširšie zastúpenie spracovanie poľnohospodárskych surovín v priemyselných závodoch. 
Jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví je cestovný ruch, ktorý získal významnú 
úlohu v hospodárstve a v zamestnanosti obyvateľov na viacerých ostrovoch a súostroviach 
(Nový Zéland, Veľkonočný ostrov, Havajské ostrovy, Francúzska Polynézia, Fidži, Vanuatu, 
Tonga ai.). Oceánia sa v mnohých prospektoch cestovných kancelárií prezentuje ako „raj na 
Zemi“ (atraktívne prírodné prostredie, príjemná klíma, politická stabilita). 

Z hľadiska medzinárodných integračných zoskupení sú v Oceánii činné Pacifické 
spoločenstvo (PC), Juhotichomorské fórum (PIF), Univerzita južného Pacifiku (USP), 
Juhopacifický regionálny environmentálny program (SPREP), Pacifická dohoda o bližších 
ekonomických vzťahoch (PACER), Obchodná dohoda ostrovných krajín Pacifiku (PICTA) ai. 

6.5 HISTORICKO – POLITICKÝ VÝVOJ 

Austrália bola zo všetkých osídlených kontinentov objavená najneskôr, až začiatkom 17. 
storočia, teda v čase, kedy ostatné kontinenty a svetadiely s výnimkou Antarktídy boli už 
Európanom známe. Najstaršie osídlenie Austrálie sa datuje 20 000 – 30 000 rokov pr. Kr. 
Predstavy o existencii veľkej pevniny na južnej pologuli boli už v staroveku (Kratos z Mallu, 
Klaudios Ptolemaios). Neskôr ich svojimi objavnými cestami v Tichomorí, počas ktorých boli 
objavené a popísané ďalšie ostrovy a súostrovia, potvrdili Španieli, Portugalci, Holanďania, 
Angličania a Francúzi. Po uznaní nezávislosti USA (1783) hľadali Angličania nové miesta na 
založenie trestaneckých kolónií. V roku 1788 pristála flotila 11 lodí s prvým transportom 
trestancov v Botanickej zátoke. Po založení mesta Sydney v zátoke Port Jackson (26.1 1788) 
bola na území terajšej Austrálie zriadená britská kolónia Nový Južný Wales. Dejiny Austrálie 
od príchodu európskych kolonistov (dejiny „bielej Austrálie“) sa delia na tri obdobia: 

1. obdobie 1788 (založenie prvej európskej kolónie v Austrálii) – 1851 (objavenie zlata 
v Austrálii) 

2. obdobie 1851 („zlatá horúčka“) – 1901(prelom 19. a 20. storočia) 
3. obdobie 1901(vytvorenie Austrálskeho zväzu) – súčasnosť  
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6.5.1 Významné historické a politické udalosti vo vývoji Austrálie a Oceánie 

20 000 - 30 000 pr. Kr. začalo sa osídľovanie Austrálie 
1606 Luis Torres objavil prieliv medzi Austráliou a Novou Guineou – 

Willem Janszoon pristál s loďou Duyfken na severnom pobreží 
Austrálie 

1642 Abel Tasman objavil Tasmániu a Nový Zéland 
1699 Wiliam Dampier priplával k západoaustrálskemu pobrežiu 
1770 James Cook objavil východné pobrežie Austrálie a nazval ho Novým 

Južným Walesom 
1779 Britský parlament navrhol založenie trestaneckej kolónie v Austrálii 
1787 z Anglicka vyplávala Prvá flotila – prvý transport trestancov do 

Austrálie 
1788 založenie Nového Južného Walesu 
1797 do Austrálie priviezli prvé ovce – merinky – začiatok 

Macarthurových pokusov s ich chovom 
1798 George Bass objavil prieliv medzi Austráliou a Novou Guineou – 

spoločne s Matthewom Flindersom oboplával Tasmániu a dokázal, 
že je ostrovom 

1802 – 1803 Matthew Flinders oboplával Austráliu a tak dokázal, že je 
samostatnou pevninou 

1804 založenie Hobartu 
1807 zásluhou Johna Macarthura vyviezli z Austrálie do Anglicka prvú 

vlnu 
1814 Matthew Flinders navrhol pre Austráliu jej dnešné meno 
1824 založenie Brisbanu 
1825 od Nového Južného Walesu sa odtrhla a osamostatnila Van 

Diemenova zem (neskôr premenovaná na Tasmániu) 
1829 celá Austrália bola vyhlásená za britské územie – vznikla tretia 

kolónia (Západná Austrália) – založenie Perthu 
1830 Charles Sturt preskúmal rieku Murray a plavil sa po nej až k ústiu 
1835 John Batman pristál v zátoke Port Phillip – založenie Melbournu 
1836 vznikla štvrtá kolónia (Južná Austrália) – založenie Adelaide 
1840 Edward Eyre objavil na svojej ceste do vnútrozemia jazero, ktoré 

podľa neho nazvali Eyrovým 
1844 – 1845 cesta Charlesa Sturta do strednej Austrálie 
1845 Ludwig Leichhardt prešiel zo Sydney k dnešnému Darwinu 
1851 od Nového Južného Walesu sa odtrhla a osamostatnila kolónia 

Viktória – v juhovýchodnej Austrálii bolo objavené zlato 
1854 povstanie zlatokopov v Ballarate 
1858 počet obyvateľov Austrálie dosiahol jeden milión 
1860 John Stuart prišiel do stredu Austrálie 
1860 – 1861 tragédia výpravy Roberta Burkeho 
1861 Queensland sa vyhlásil na nezávislú kolóniu 
1862 dokončenie výstavby telegrafu z juhu na sever 
1876 zomrela posledná Tasmánka, čím zanikol celý kmeň Tasmánčanov 
1889 počet obyvateľov Austrálie dosiahol tri milióny 
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1892 objavenie zlata v západnej Austrálii – druhá vlna zlatej horúčky 
1901 založenie Austrálskeho zväzu 
1911 utvorenie Severného teritória 
1913 založenie Canberry 
1914 – 1918 Austrália sa po boku štátov Dohody zúčastnila 1. svetovej vojny 
1939 Austrália vstúpila do 2. svetovej vojny 
1941 (7. 12.) Japonci napadli Pearl Harbor na Havajských ostrovoch  
1942 Japonci bombardovali Darwin – bol to prvý ozbrojený útok na 

austrálsku pevninu – prišlo k námornej bitke v Koralovom mori 
1945 koniec 2. svetovej vojny – austrálske vojenské jednotky vstúpili do 

Tokia 
1956 mesto Melbourne sa stalo dejiskom XVI. letných olympijských hier 
1959 počet obyvateľov dosiahol desať miliónov 
2000 XXVII. letné olympijské hry v Sydney 

6.5.2 Významní objavitelia, cestovatelia a dobyvatelia spätí s Austráliou a 
Oceániou 

Bass, George (1771 – od 1803 nezvestný) – anglický moreplavec a objaviteľ – 
preskúmal juhovýchodné pobrežie Austrálie – v roku 1798 objavil prieliv medzi Austráliou 
a Tasmániou (Bassov prieliv) – oboplával Tasmániu a dokázal, že je ostrovom 

Batman, John (1801 – 1839) – tasmánsky osadník - zaslúžil sa o založenie mesta 
Melbourne v roku 1835 

Bougainville, Louis Antoine d' (1729 – 1811) – francúzsky vedec a moreplavec – 
uskutočnil prvú francúzsku plavbu okolo sveta – na svojich expedíciách zhromaždil cenný 
prírodovedný a etnografický materiál z oblasti Oceánie 

Brisbane, Thomas (1773 – 1860) – guvernér Nového Južného Walesu v rokoch 1821 – 
1825 – horlivý astronóm – postavil prvú hvezdáreň v Austrálii – podporoval rozvoj 
poľnohospodárstva krajiny a vzdelávanie  

Burke, Robert O' Hara (1820 – 1861) – írsky policajný dôstojník a cestovateľ – 
v rokoch 1860 – 1861 viedol výpravu, ktorá mala za cieľ prejsť Austráliu z juhu na sever – na 
spiatočnej ceste zahynul 

Cook, James (1728 – 1779) – slávny anglický moreplavec a objaviteľ – viedol niekoľko 
významných výprav do Tichomoria – na prvej z nich na lodi Endeavour objavil v roku 1770 
východné pobrežie Austrálie, ktoré nazval Novým Južným Walesom – bol zabitý na 
Havajských ostrovoch pri konflikte s domorodcami – prispel rozhodujúcou mierou k rozvoju 
námorného mapovania a ukázal nové cesty v nautickej vede  

Dampier, Wiliam (1651 – 1715) - anglický dobrodruh, korzár a moreplavec – v druhej 
polovici 17. storočia podnikol niekoľko plavieb do Austrálie a Oceánie – preskúmal časť 
západného a severného pobrežia Austrálie a objavil niekoľko ostrovov v Oceánii 

Diemen, Van Antonio (1593 – 1645) – guvernér holandských osád v Holandskej 
východnej Indii (dnešná Indonézia) – sídlil v Batávii (dnešná Jakarta) – do oblasti Austrálie 
a Oceánie vyslal niekoľko námorných výprav, medzi nimi aj Abela Tasmana 

Dumont d' Urville, Jules Sébastian César (1790 – 1842) – francúzsky námorný 
dôstojník a všestranný bádateľ – uskutočnil plavby do Tichomoria – po Jamesovi Cookovi je 
najväčším objaviteľom v Oceánii – na základe jeho etnografických a lingvistických štúdií 
navrhol rozdeliť Oceániu na Melanéziu, Mikronéziu a Polynéziu   
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Eyre, Edward John (1815 – 1901) – anglický cestovateľ v Austrálii – preskúmal 
niektoré oblasti južnej Austrálie – v roku 1839 objavil dnešné Eyrovo jazero 

Flinders, Matthew (1774 – 1814) – anglický námorný dôstojník – zaslúžil sa o výskum 
austrálskeho pobrežia – v rokoch 1802 – 1803 oboplával Austráliu a tým dokázal, že je 
samostatnou pevninou – navrhol pre Austráliu aj jej dnešný názov 

Janszoon, Willem (1570 – 1636) – holandský moreplavec – na lodi Duyfken pristál pri 
severnom pobreží Austrálie – so svojimi námorníkmi boli prvými Európanmi, ktorí objavili 
Austráliu 

Lapérouse, Jean Fronçois de Galaup (1741 – 1788 ?) – francúzsky námorný dôstojník 
a moreplavec – velil francúzskym prieskumným expedíciám – jeho plavba patrí 
k najvýznamnejším objavným cestám v Tichomorí  - priniesla spresnenie dovtedajších 
poznatkov   

Leichhardt, Ludwig (1813 – od 1848 nezvestný) – nemecký prírodovedec a cestovateľ 
v Austrálii – v roku 1845 prešiel zo Sydney k dnešnému Darwinu – zmizol v austrálskom 
vnútrozemí počas prechodu kontinentu z východu na západ 

Light, William (1786 – 1839) – plukovník anglickej armády v Austrálii – v roku 1836 
založil mesto Adelaide 

Macarthur, John (1767 – 1834) – dôstojník anglickej armády – koncom 18. 
a začiatkom 19. storočia zaviedol v Austrálii chov oviec 

Oxley, John (1784 – 1828) – anglický námorný dôstojník – v prvej polovici 19. storočia 
preskúmal niektoré územia na severovýchode Nového Južného Wallesu – v roku 1823 
preskúmal Moretonovu zátoku – v nej bolo neskôr založené mesto Brisbane  

Phillip, Arthur (1738 – 1814) – veliteľ Prvej flotily, prvého transportu trestancov, 
ktorých viezli z Veľkej Británie do Austrálie – zakladateľ prvej britskej kolónie v Austrálii – 
v roku 1788 založil Nový Južný Wales (stal sa jeho prvým guvernérom) a lokalizoval miesto 
pre budúci prístav Sydney 

Stirling, James (1791 – 1865) – anglický námorný dôstojník – v roku 1827 preskúmal 
ústie Labutej rieky v západnej Austrálii – v roku 1829 tu bolo založené mesto Perth 

Stuart, John McDouall (1815 – 1866) – anglický cestovateľ v Austrálii – zaslúžil sa 
o prieskum austrálskeho vnútrozemia – v roku 1860 prišiel ako prvý Európan do stredu 
Austrálie – v roku 1862 precestoval Austráliu z juhu na sever 

Sturt, Charles (1795 – 1869) – anglický cestovateľ – zaslúžil sa o prieskum austrálskeho 
vnútrozemia – v roku 1830 preskúmal tok rieky Murray a v rokoch 1844 – 1845 časť južnej 
a strednej Austrálie  

Tasman, Abel Janszoon (1603 – 1659) – holandský moreplavec – v roku 1642 objavil 
Tasmániu a Nový Zéland – v roku 1644 preskúmal severné a severozápadné pobrežie 
Austrálie 

Torres, Luis Vaèz de (? – asi 1613) – španielsky moreplavec – v roku 1606 objavil 
prieliv (Torresov prieliv) medzi Novou Guineou a Austráliou 

6.5.3 Slovníček pojmov týkajúcich sa Austrálie a Oceánie 

aborigenes – austrálski domorodci 
buš - tropický krovinatý porast v suchých oblastiach Afriky a Austrálie 
clipper – rýchla viacsťažňová plachetnica – tieto plachetnice sa používali v 19. storočí 

na spojenie Európy s Austráliou – najrýchlejšou nákladnou plachetnicou všetkých čias bola 
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Cutty Sark, ktorá trasu z Austrálie do Veľkej Británie zvládla v roku 1885 za 67 dní – získala 
titul Kráľovná oceánov  

cottage – vidiecky domček – v Austrálii domček na predmestí 
creek – v suchých oblastiach Austrálie riečiská občasných vodných tokov 
didgeridoo - domorodý dychový hudobný nástroj, ktorého vek sa odhaduje na 40 000 

rokov, na základe čoho je pokladaný za najstarší svetový hudobný nástroj - je nástrojom 
pôvodných obyvateľov Austrálie, kde sa tradične vyrába z eukalyptového dreva – je známy 
najmä na severe kontinentu (Arnhemská zem) 

digger – zlatokop v Austrálii   
dingo – druh voľne žijúceho austrálskeho psa 
emu – druh austrálskeho pštrosa 
koroborí – tanec pôvodných Austrálčanov 
merinos – jemnovlnné ovce privezené zo Španielska do Austrálie 
opuncia – druh kaktusa pochádzajúci z tropickej Ameriky – po zavlečení do Austrálie sa 

rošíril na rozsiahlom území (hlavne v Queenslande) 
scrub – husté tŕnisté krovinaté porasty v suchých oblastiach Austrálie 
spinifex – ostnatá suchá tráva rastúca v Austrálii 
squater – veľký chovateľ oviec – majiteľ rozsiahlych pozemkov, často protizákonne 

zabratých 
yarrah – druh eukalyptu s kvalitným drevom – Austrálčania ho nazývajú austrálsky 

mahagón  


