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Úvod 

 

Toto téma jsem si vybral z důvodu, mého zájmu Kanadou, díky kráse této země, její 

politice a rozloze, jelikož je Kanada tak zvaná sestra Ameriky, člověk by čekal něco 

jako další stát Spojených Státu Amerických, přesto se Kanada velice liší svojí 

kulturou, politikou a pohledem na svět jako takový. Ale to není jediné zajímavé o této 

krásné zemi jsou taky její sporty, nejen vlajka s listem javoru, jelikož jejich hlavní 

sport je Hokej, máme tak k nim blíže než třeba k americkému fotbalu. Už proto vidím 

Kanadu jako velmi zajímavou, a lépe přístupnou zemi. Je taky velice proslulá svou 

pohostinností, a velmi příjemnými obyvateli. Hřejivé obyvatelstvo je však opakem 

mrazivého chladu, který je v Kanadě téměř všude díky své poloze a rozlehlému 

pohoří.   
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1. Základní informace 

 

1.1. Geografie  

 

Hlavní město: Ottawa 

Rozloha: 9 970 610 km2 (2. na světě) 

                Z toho 8,92 % vodní plochy 

Nejvyšší bod: Mount Logan, Yukon 5959 m. n. m. 

Vznik státu: 1. 7. 1867 

Podnebí: Podnebí v Kanadě je rozděleno do několika pásem, ale celkově je spíše 

chladné vnitrozemské. Nad severní části Kanady je podnebí ovlivňováno Severním 

ledovým oceánem, tedy převážně arktické a subarktické. V zimě na severní části 

teploty klesají až na -45 °C. Na východě je spíše vlhké se přímořským studeným 

Labradorským proudem. Ve střední části až po hraniční území USA je kontinentální, 

zimy jsou dlouhé a drsné, léta slunná, ale krátká. Západní pobřeží je vlivem Severo–

pacifického proudu teplejší, ale je tam větší výskyt srážek. Nejteplejšími oblastmi jsou 

oblasti jezer a jih země, zde letní teploty dosahují 35 °C a v zimě klesají až na -25 °C 

 

 

1.2. Obyvatelstvo 

 

Počet obyvatel: 35 623 680 (38. na světě) 2017 

Hustota zalidnění: 3,5 obyvatel na km2 (230. na světě) 

Jazyky: angličtina, francouzština 

Náboženství: křesťanství, katolictví, Sjednocená církev Kanady a muslimové  
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2. Historie 

 

Kanada byla pro Evropany objevena na přelomu 15. – 16. století, plavbou Johna 

Caboty (1497), pak bylo podniknuto spoustu jiných plaveb, které podnikali například 

Jacques Cartier, Martin Frobisher a další. 

 První dlouhodobé osídlení podnikly Francouzi v okolí řeky sv. Vavřince. Šlo o Port 

Royal a Québec. Mezi kolonizátory patřili také Britové, kteří zde založili třináct kolonií 

na pobřežních územích Spojených států. 

 V letech 1689-1763 mluvíme o době válečných konfliktů, které jsou nazývány jako 

francouzské nebo indiánské války. Pro Francii to skončilo prohrou a ztrátou moci na 

území Kanady. Tato území se dostala do rukou Velké Británie.  

Rok 1774 zaznamenal velkou změnu pro zdejší věřící, kterým bylo povoleno 

katolické náboženství, došlo k tomu dokumentem Quebec Act, tímto dokumentem 

byla schválena francouzština jako úřední jazyk. Po americké válce za nezávislost 

došlo na území Kanady ke změnám. Quebec byl rozdělen na Horní a Dolní Kanadu.  

Stejně jako mnoho dalších států ve světě, Kanada vstoupila do konfliktu na začátku 

20. století do první světové války, protože byla součástí Velké Británie, válka a její 

účast v ní byla samozřejmostí. Kanadské řady musely být nakonec posíleny i 

brannou povinností, protože ztráty dobrovolníků byly příliš těžké. 

V roce 1919 se Kanada pokusila o osamostatnění a oddělení od Velké Británie, proto 

sama skutečnost potvrzena tzv. Westminsterským statutem. 

Kanada v druhé světové dodávala potřebné produkty Velké Británii, USA i SSSR, 

věnovala se válečnému průmyslu. Kanada se ve válce projevila i jinak, její pozemní 

jednotky bojovali například ve Velké Británii. 

V roce 1982 byla konečně potvrzena nezávislost tohoto území, jednalo se o tzv. 

dohodu o patriaci. V tomto roce došlo ke schválení nové verze ústavy a Kanada se 

definitivně stala samostatným a nezávislým státem. 

Současně je to jeden z nejvyspělejších států na světě, je známá především jako 

hokejový stát, klade velký důraz na ekonomické a hospodářské integraci s USA, se 

kterými velmi spolupracuje, i kanadská média jsou jimi velmi ovlivněna. 
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3.  Kultura 

 

Kanadský kultura je velice rozmanitá kvůli své velikosti i pestré skladbě tamějších 

obyvatel, kteří do Kanady přinesli část kultury země. V Kanadě žijí lidé původem 

z Velké Británie, Francie, Španělska, Polska a dalších zemí, dokonce i z Číny.  

Jako každá země i Kanada má své kulturní instituce, mezi které patří muzea, divadla, 

galerie a další. 

Jedním z nejznámějších muzeí je Canadian War Museum v Ottawě, které připomíná 

slavné kanadské vojáky a války, kterých se vojáci účastnili. Toto muzeum popisuje 

dobu před Kryštofem Kolumbem až po válku v Zálivu a o tom, jak se Kanaďané 

snažili o mírové operace OSN. Muzeum bylo založeno v roce 1880 a bylo řízeno 

důstojníky posádky v Ottawě, ale oficiálně bylo založeno 1942 a častokrát bylo 

přestěhováno, nyní leží na břehu řeky Ottawa blízko Parliament Hill 

Většina obyvatel jsou křesťané. Křesťanů v Kanadě je 77 %, ateistů 16 %, 2 % jsou 

muslimové a Židé, buddhisté, hinduisté a sikhové 1 %. 

Mají také typickou látku, která se jmenuje tartan. Dost z nás zná pod jménem tartan 

umělý povrch, který máme na hřišti ve Sloupě. Právě tartan jako látka je považována 

za jeden ze symbolů Kanady. Vyrábějí se z ní typická skotská sukně Kilt  
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4.  Sport 

 

Hlavním sportem Kanady je v zimě hokej a v létě lakros. 

Dalšími sporty v Kanadě jsou kanadský fotbal, curling, golf, baseball, lyžařské sporty, 

fotbal, volejbal a basketbal. 

 

4.1. Hokej 

 

Kanada je kolébkou ledního hokeje. 

Hokej je národní kratochvíle a nejpopulárnější sport v zemi, v roce 2004 hrálo v celé 

zemi 1,64 milionů lidí aktivně hokej. Sedm kanadských týmu hraje v hlavní hokejové 

soutěži NHL (National hockey league) například Toronto Maple Leafs, Montreal 

Canadiens, Vancouver Canucks. Nejslavnější hokejisté Kanady patří i k 

nejslavnějším hokejistům všech dob, například Wayne Gretzky, Mario Lemieux, 

Sidney Crosby. V Kanadě je populární i ženský hokej kde k nejslavnějším 

hokejistkám patří čtyřnásobná zlatá olympijská medailistka. 

Lední hokej se hraje na 3 třetiny po dvaceti minutách, tím pádem je základní čas 60 

minut čistě hracího, při přerušení se čas zastavuje. Mezi každou třetinou je 15-ti 

minutová přestávka. 

Na začátku hry vystoupí na hrací pole 6 hráčů, každý z nich má brusle a hokejku. 

Cílem hry je vstřelit více gólů než soupeř. Pokud je na konci hry stav nerozhodný, tak 

se hraje prodloužení a pokud ani prodloužení nerozhodne, tak se jde na finální 

nájezdy. Tým, který bude mít z prvních 6 nájezdů více gólů se stává vítězem, pokud 

tomu tak není tak se jede dál, dokud jeden tým nebude mít úspěšný nájezd. 

Hraje se s tvrdým gumovým kotoučem, kterému se říká puk a s dlouhými holemi 

s čepelí tzv. hokejkami. 

Tým může mít na soupisce hráčů kolik chce, ale na zápisu jich musí mít 22 a z toho 2 

hráči jsou brankáři 
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4.2. Lakros 

 

Lakros je oficiální letní sport, který má kořeny u původních obyvatel země. 

Lakrosovým šampionátem je NLL (National Lacrosse League) 

Do roku 1994 byl v Kanadě oficiálním sportem jen lakros. 

Je to kolektivní sport kde dva týmy hrají na hřišti s lakrosovými holemi se síťkou (říká 

se jim lakrosky). Hráči v nich nosí míčky a snaží se je dostat do brány protihráčů 

Časem se lakros vyvinul ve vícero druhů jako je fieldlakros, ženský lakros, boxlakros, 

interkros, český lakros. 

Každý z těchto druhů se liší vtom jak se hraje, podle velikosti hracího pole a podle 

počtu hráčů v hracím hřišti. Například interkros se hraje absolutně bezkontaktně. 

Hráč se soupeře nesmí ani dotknout, na rozdíl od boxlakrosu, který je tvrdý, kde hráč 

může protihráče mlátit holí do hole a krosčekovat. 
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4.3. Curling 

 

Sport z 16. století, který v té době vznikl, má své kořeny ve Skotsku, kolem 18. století 

byli sepsány i pravidla této hry. Hraje se na velké ledové ploše, s terčem na ledě, 

kameny se posílají po ledě, po dvou týmech po 5 členech, čím blíže je kámen středu, 

tím více bodů. I když má tento sport svůj počátek ve Skotsku, osvojila si ho i Kanada, 

ve které jsou jako přední země, na Olympiádě a turnajích. Tento sport je v oblibě 

především proto, že se dá skvěle hrát v chladnějších podmínkách, a především na 

ledě. 
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Závěr 

 

Ve své ročníkové práci jsem popsal základní informace, něco o Kanadské historii, 

jejich kulturu a sport, při vypracovávání mé ročníkové práce jsem zjistil spoustu 

nových a zajímavých věcí, které mě zaujaly, a proto jsem se rozhodl, že se o to 

s vámi podělím. 

 

 

Resumé 

 

In my final work, I described some basic information, something about Canadian 

history, their culture and something about sports, when I was writing my work, I learn 

a lot of interesting information, which I haven´t known before. 
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