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Počas mojej polročnej cesty po svete som zablúdil  
do austrálskeho mestečka Katoomba, ktoré sa nachádza iba 
dve hodiny vlakom zo Sydney. Leží vedľa Národného parku 

Blue Mountains. Turistické centrá lákajú cestovateľov  
do pohoria Modrých vrchov na jednodňový výlet,  
no verte mi, jedeň deň na ich návštevu nestačí .

Šanca vidieť koaly, ako objedajú 
mohutné eukalypty, je tu nebezpečne 
vysoká. Koaly sú však pekné len do 
momentu, kým nezmoknú. Skúšali 
ste si na internete vyhľadať obrá-
zok pod heslom „mokrá koala“? Tak 
smelo do toho.

Katoomba však ponúka toho oveľa 
viac, ako len rýchlu selfie s neuveri-
teľným výhľadom na kaňon v Mod-
rých vrchoch. Keď som sem prišiel 
prvýkrát zo Sydney na otočku, ako 
všetci ostatní, už vtedy som vedel, 
že sa sem vrátim. O dva mesiace ne-
skôr som tu strávil skoro dva týždne. 
Toto typické mestečko v Austrálii ma 
úplne pohltilo. Aj keď je tu viac turis-
tov ako v okolitých mestách, Katoom-
ba má neuveriteľné historické čaro. 
Keď sa prechádzam úzkymi uličkami, 
sledujem staré kníhkupectvá, malé 
kaviarne, cukrárne a veľa obchodov 
so starožitnosťami. Nachádzajú sa 
tu však aj drahé hotely s priamym 
výhľadom na obrovský kaňon, nad 
ktorým poletujú biele vtáky kakadu. 

Modré vrchy (po anglicky Blue 
Mountains) sú lákadlom pre tých, 
ktorí neprišli do Austrálie iba pre 
nekonečné pláže a nočné podniky. 
Tých sa človek po čase presýti. Ak už 
budete mať Sydney po krk a horúce 
februárové slnko vám nebude robiť 
dobre na pokožku, naskočte na 
vlak z nástupišťa číslo 7 na Sydney 

Záhadný modrý opar  
si Zamilovali aj koaly

TEXT a FOTO: Milan BARDÚN

Pohľady na kaňon sú neuveriteľné  
a krásne v každom počasí. Vedel by som 
tu presedieť celý deň (Modré vrchy)

Papagáje kakadu stretnete vo voľnej prírode
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Central Station smer Katoomba. 
Odporúčam však sedadlá v hornej 
časti vlaku na pravej strane v smere 
jazdy. Vlak mieri priamo do aus-
trálskych hôr a dramatické 
výhľady, ktoré míňa počas 
dvojhodinovej cesty, vyrážajú 
návštevníkom dych. Dych 
však vyrazí aj vašej peňažen-
ke cenou za lístok. Austrália 
je najdrahšia krajina, akú 
som kedy navštívil. Je tu 
dokonca drahšie ako na Ha-
vaji. Len čo však vystúpite v meste 
Katoomba, zistíte, ako vyzerá pravá 
Austrália mimo hlavných turistic-
kých miest. Názov mesta pochá-
dza z originálneho pomenovania 
pôvodných obyvateľov Austrálie, 
Katta-toon-bah, a znamená „žiaria-
ci vodopád“. Toto meno ho presne 
vystihuje, nakoľko sa v okolí mesta 
nachádza hneď niekoľko vodopádov 
so smiešnymi názvami. Tu sa však 
môže každý návštevník okúpať, a to 
úplne legálne. Ak mu, samozrejme, 
neprekáža ľadová horská voda.  

Úplnou samozrejmosťou, ktorú by 
mal absolvovať každý, kto Katoom-
bu navštívi, je výhľad na kaňon. 
Takzvaný Echo point, ktorý sa na-
chádza asi dvadsať minút chôdze od 
železničnej stanice, je miesto, kam 
ide každý. Takýmto štýlom máte časť 
Austrálie „vybavenú“ za pár minút – 
jediné, na čo musíte počkať, je spúšť 
fotoaparátu. Osobne však odporúčam 
iné, menej zašité miesta, kam sa 
turistom v drahých topánkach veľmi 
nechce. Prejdite sa zo železničnej 
stanice pešo k Echo Point, no odtiaľ 
sa vyberte na hodinovú prechádzku 
smerom ku Katoomba falls, čo sú 
majestátne vodopády. Na cestu odpo-

rúčam klokaniu pizzu, ktorú pre-
dávajú na stanici. Táto prechádzka 
je veľmi scénická a môže sa stať, že 
vám zaberie oveľa viac, ako len jed-

nu hodinu – ja som sa zastavoval pri 
každom výhľade. Turistický chod-
ník ide po úpätí kaňonu a tí, ktorí 
sa boja výšok, by sa mali poriadne 
držať. Ide však o veľmi bezpečný 
chodník a zvládnu ho aj malé deti. 

Čo vás, pozorných návštevníkov, 
určite zaujme je fakt, že pohorie 

Zmes výparov eukalyptu
a vody tvorí nad Modrými

vrchmi fenomenálny
modrastý opar.

Kvet eukalyptu, ktorého listy sú obľúbenou 
pochúťkou koál

Echo point – najpopulárnejší vyhliadkový bod, 
ktorý je čiastočne vysunutý nad kaňonom

Katoomba je plná nádherných rodinných 
domov so zelenými záhradami
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Modrých vrchov je naozaj modré. 
Tento jav je spôsobený nespočet-
ným množstvom eukalyptov, ktoré 
tu rastú podobne ako u nás lipy. 
Z listov sa vyparuje eukalyptový olej, 
ktorý sa používa hlavne v aromate-
rapii. Kombinácia týchto výparov 
spolu s vodou, ktorá sa z šíreho lesa 
odparuje tiež, tvorí nad celými Mod-
rými vrchmi modrastý opar, ktorý 
pôsobí naozaj fenomenálne. Zastavte 
sa aj pri Troch sestrách, čo sú tri 
gigantické skaly, ktoré vytŕčajú do 
otvoreného priestoru kaňonu.

Katoomba má aj vodopády a mo-
jím najobľúbenejším je Minnehaha 
falls (vyslovujte mini-haha). Aj keď 
vodopády nie sú také vtipné ako ich 
názov, sú neuveriteľne nádherné. 
Rovno pod nimi sa totiž nachádza 
hlboká jama plná vody, do ktorej tí, 
ktorí sa neboja, radi skáču priamo 
z vodopádov. Netrúfam si povedať, 
ako hlboko leží dno. Minnehaha falls 
sú v pešej dostupnosti z mesta pre 
turistov, ktorým nevadí hodinová 
prechádzka. Prístup priamo k vo-
dopádom je trochu náročný, keďže 
budete musieť zísť mnohými schod-
mi. Ja som to však zvládol naboso, 
pretože sa mi hneď na začiatku roz-
trhli topánky. Voda vo vodopáde je 
pekne studená aj v horúcich letných 
mesiacoch, ako sú január až marec, 
no kto by jej odolal.

Austrálske mesto Katoomba v Ná-
rodnom parku Blue Mountains po-
núka prírodychtivým návštevníkom 
veľa možností, ako aktívne využiť 
dovolenku v Austrálii. Zo Sydney 
je to kúsok (na austrálske pomery) 
a niekedy padne veľmi dobre opustiť 
rušné veľkomesto, vyhnúť sa davom 
a stráviť pár pekných dní v horskej 
chate s výhľadom na modrý kaňon 
a množstvo turistických chodníkov. 

P. S.: Nájdite si dobré miesto a poč-
kajte na západ slnka. Majestátnosť 
a ticho tohto miesta sú priam až 
neuveriteľné. #

Usitite sa, že máte pevné topánky. Turistické 
chodníky vám dajú zabrať

Milan Bardún
(* 1991, Bratislava) Kancelária nikdy nebola pre mňa.  
Tak som dal výpoveď, aby som sám cestoval po svete. Cestova- 
teľský blog Bez Mapy sa stal mojím zamestnaním na plný  
úväzok. Motivujem ľudí žiť život na vlastnú päsť. 
www.bezmapy.com, FB: Cestujeme bez mapy

Takto si vodopády Minnehaha  
užívajú miestni v horúcu sobotu

Minnehaha falls – každý sa tu  
može okúpať, ak mu neprekáža  

ľadová horská voda


