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Anotace 

V bakalářské práci je zpracován souhrn informací o přírodních, kulturních a turistických 

zajímavostech Kanady. První část práce zahrnuje popis přírodní a geologické stavby 

krajiny včetně historie a rozvoje národních parků.  

 Další část práce se věnuje dějinám, kulturní scéně a charakteristickým symbolům Kanady. 

Závěr práce je zaměřen na turisticky atraktivní města. Je rozdělen do podkapitol spolu s 

detailnějším popisem zajímavých míst a budov nacházejících se v daných městech.  

Klíčová slova: Národní parky, charakteristické znaky Kanady, turisticky významná města 

 

 

 

Sumarry 

This bachelor thesis is a summary of information about natural, cultural and tourist 

attractions of Canada. The first part of the thesis is a description that includes the 

geological structure, natural landscapes, the history and the development of Canadas 

National Parks.  

The next part deals with the history, cultural and characteristical symbols of Canada. The 

conclusion focuses on the popular tourist cities which are divided into sub-headings with a 

more detailed description of interesting places and buildings located in these cities.  

Keywords: National parks, symbols of Canada, a major tourist cities 
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SEZNAM ZKRATEK 

České zkratky 

0C- stupeň Celsia 

m- metr 

Ma- jednotka času, jeden milión let 

n. l – našeho letopočtu  

n. m- nad mořem 

NP- Národní park 

OSN- Organizace spojených národů 

př. n. l- před naším letopočtem  

 

Cizojazyčné zkratky 

AGO-Art Galery of Ontario (Ontarijská galerie umění)  

BC- British Columbia (Britská Kolumbie) 

CAHA- Canadian amateur hockey association (Kanadská amatérská hokejová asociace) 

Ft- feet (stopa) 

IPHL- International Professional Hockey League (Mezinárodní profesionální hokejová 

liga) 

NHA- National Hockey Asociation (Národní hokejová asociace) 

NHL- National Hockey League (Národní hokejová liga) 

ROM- Royal Ontario Museum (Královské národní museum) 

SWOT- Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats involved  (silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby) 

UNESCO- The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizatio 

(Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) 

USA- United States of America (Spojené státy americké) 
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1 Úvod, cíl práce 

Bakalářská práce je zaměřena na popis druhé největší země světa, zemi javorového listu. 

Kanada leží v severní Americe a je obklopena Tichým, Atlantickým a Severním ledovým 

oceánem. Byla osídlena již před 12 000 před n. l. Původními obyvateli byli indiáni, 

především Inuité, kteří dodnes žijí v kanadských rezervacích. Během 9. století Kanadu 

osídlili první Evropané. Velkou výjimečností země je multikultura, žijí v ní lidé ze všech 

koutů světa. Proto není zvláštností, že uprostřed Toronta leží například čínská čtvrť 

s čínskými domy, nápisy a vlastní malou kulturou. Kanada je známá nádhernou panenskou 

přírodou, výrobou javorového sirupu a hokejem.  

Cílem bakalářské práce je poskytnout souhrn informací o přírodních, kulturních a 

turistických zajímavostech Kanady. První část práce se zabývá geografií, geologickou 

historií národních parků. Další kapitola zahrnuje důležité události v dějinách Kanady, 

základní politické a demografické údaje, kulturní vývoj a domény země. Závěrečná 

kapitola dává stručný přehled o největších a turisticky nejzajímavějších městech a místech, 

která stojí za to navštívit.  

2 Přírodní charakteristika území  

2. 1 Geografie země 

2. 1. 1 Zeměpisná poloha, geomorfologie a vodstvo 

Země javorového listu- Kanada, zaujímá rozlohou téměř polovinu severoamerického 

kontinentu (Obr. 1). Je větší než Spojené státy a po Rusku druhou největší zemí světa. 

Kanada je členěna do několika geografických oblastí. Největší geografickou oblastí je 

kanadský štít, který svým rozsahem zabírá necelou polovinu země. Ve středu oblasti leží 
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Hudsonův záliv. Jižním směrem se kanadský štít rozpíná od Velkého medvědího jezera až 

na severozápad. Na východě zasahuje k zálivu sv. Vavřince a na západě se rozpíná od 

Winnipegského jezera. Nejvíce zalidněnou částí Kanady je oblast Velkých jezer ležící 

jižně od Ontaria až po jihozápad Quebeku, k povodí řeky sv. Vavřince. Někdy je oblast 

nazývána jako vnitrozemské moře, protože svou rozlohou tvoří největší skupinu 

sladkovodních jezer na světě. Mezi Velká jezera se řadí Hořejší jezero, Michiganské, 

Huronské, Erijské a Ontarijské. Pouze Michiganské jezero neleží na území Kanady, ale na 

území USA. Nejznámější řekou Kanady je Niagara. Severozápadně od Niagarských 

vodopádů leží Ontarijská nížina. Toto území vzniklo modelací ledovců v období glaciálů a 

jeho povrch je tvořen drumlinami, pahorky protáhlého tvaru, které byly vytvořeny z 

horninového materiálu při ústupu pevninského ledovce.  

 

Obr. 1: Geologická mapa Kanady (internet- 1) 

Severovýchodně od této oblasti se nachází Ottawská a Quebecká nížina. Východně od 

Quebeku se rozpíná Apalačské pohoří, někdy zvané Apalačská Kanada. Tento útvar vnikl 

během vrásnění starších hornin a následným obrušováním ledovců. Apalačské pohoří je 
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souhrn atlantských provincií ostrova prince Edwarda, ostrova Newfoundland, provincie 

Nového Brunšviku a Nového Skotska. Nejvyššími vrcholky Apalačské Kanady jsou pohoří 

Notre Dame s horou Mont Jacques-Cartier (1268 m n. m. / 4160 ft) a Long Range 

Mountains s horou The Cabox (814 m n. m. / 2,671 ft).  

Jihozápadně od Hudsonova zálivu se nacházejí oblasti trojúhelníkového tvaru zvané Velké 

planiny. Tyto oblasti zabírají pětinu země. Prérie, kterou obyvatelé využívají zejména 

k hospodářským účelům, se nachází v Manitobské nížině. Stálá ledovcová činnost probíhá 

na Saskatchewanské planině. Východní část horského systému tvoří Skalnaté hory, 

táhnoucí se od Aljašky až po USA. Pásmo se větví do několika oblastí, západní větev 

vytváří divoké Přímořské hory. Východní část je tvořena náhorními plošinami jako 

například Yukon a začíná v severní části pohořím Mackenzie. U západního pobřeží sv. 

Eliáše se nachází nejvyšší hora Kanady Mount Logan, která dosahuje 5 951m n. m.  

Přímořské hory na severu jsou známy množstvím ostrovů a členitými fjordy. V severní 

oblasti Kanady leží arktické ostrovy, které sousedí se Severním ledovým oceánem. Z velké 

části je oceán tvořen vrstvami ledu, které na určitých místech dosahují mocnosti až 3 m. 

Severovýchodním směrem od oceánu se rozléhá velehorská krajina, jejíž horský terén tvoří 

z větší části sněhové a ledovcové příkrovy (internet- 2, 3).  

2. 1. 2 Podnebí  

Kanada má svůj půvab v podobě rozmanitosti přírody a krajiny. Krajina byla po tisíciletí 

modelována klimatickými podmínkami, větrem, mrazem, teplem či vlhkostí. S tím souvisí 

i rozdílné klima v jednotlivých oblastech. Z větší části převažuje na území Kanady 

subarktické podnebí. Opravdová zima začíná v některých polárních oblastech již v srpnu. 

V tomto období začíná teplota rapidně klesat a až přibližně do března zůstává teplota okolo 

– 50
o
C. V období léta, které trvá pouhé 3 měsíce, může teplota stoupnout až k 30

o
C. Oblast 

je chudá na srážky, průměrně zde spadne kolem 380 mm za rok. Jinak tomu je v oblasti 

Labradoru, který je bohatý na srážky, ročně zde spadne kolem 1300 mm.  

Podél Atlantického oceánu převažují vlhké proudy mající za následek bohaté srážky 

v období léta a husté sněžení v období zimy. Hlavně v provincii Nového Skotska a 

Newfoundlandu, kde ročně spadne kolem 1000 mm srážek. Zimní teploty ve vnitrozemí se 

http://www.peakbagger.com/peak.aspx?pid=6644
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pohybují okolo -6 až -10
o
C. V létě nepřesahuje teplota 16

o
C. Podél pobřeží Tichého 

oceánu se celoročně vyskytují silné srážky, například kolem města Vancouver spadne 

ročně kolem 1 220 mm srážek. V zimě se teploty pohybují do 6
o
C, v létě dosáhnou teploty 

kolem 28
o
C. V oblasti prérií převažují hlavně slunečné dny, které umožňují zemědělskou 

činnost. V jižní části Kanady je podnebí kontinentálního charakteru s chladnými zimami a 

horkými léty, zejména v oblasti Velkých jezer. Ročně zde spadne kolem 750 až 1000 mm 

srážek. V zimních měsících se teploty pohybují kolem -7
o
C a v létě kolem 26

o
C. Tyto 

klimatické podmínky jsou ideální pro růst dřevin (internet- 2, 4).  

2. 1. 3 Rostlinstvo  

Sever Kanady je poměrně chudý na vegetaci a převažuje v něm chladné klima. Pokud 

zamrzlá půda roztaje, bývá to jen v létě, kdy rostou mechy a lišejníky. Tundra zabírá téměř 

1/10 arktické pustiny. V jižní části se vyskytují drobné keříky, stromky, traviny a ostřice. 

Od Aljašky až po Newfoundland se rozprostírá pás jehličnatých lesů a řadí se k jednomu 

z největších na světě. Od Velkých jezer na jihovýchodě až po Atlantický oceán se rozkládá 

pás smíšených lesů. V tomto pásmu rostou buky, jedle, typické javory a kanadské tsugou.  

V jižní části Kanady rostou pouze listnaté stromy, jako jsou duby, kaštany, javory, jilmy a 

takzvané americké ořechy. Typickými pro oblast východních hor jsou jehličnaté stromy. 

Rostou zde hlavně jedle, smrky a dále žluté borovice a osiky. V západní části Kanady 

kolem Tichého oceánu se nachází síť hustých lesních porostů. Je složena hlavně 

z červeného cedru nebo kanadské tsugy. V prériích Kanady na jihu se nachází hlavně 

travní společenstva. Vzhledem k suchému klimatu se lesním komplexům nedaří, původně 

černozemní půda je nyní využívána hlavně pro pěstování obilí (internet- 3).  

2. 1. 4 Živočišstvo 

Typickým zvířetem pro sever Kanady je medvěd lední. Největší šelma žijící na světě je 

dokonale vybavená pro život v obtížných podmínkách. Jeho zuby jsou velice ostré a 

přizpůsobené na porcování masa. Na dlaních má malé hrbolky, které slouží jako zábrana 

proti klouzání na ledě. V subpolární oblasti dále žijí mroži, tuleni nebo velryby. V oblasti 

tundry žijí lumíci, polární lišky, vlci nebo pižmoni. Dalším typickým zvířetem této chladné 
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části země je sob polární. Kanaďané ho nazývají karibu. V letním období zde nacházejí 

útočiště někteří stěhovaví ptáci jako kulík, mořská kachna, racek nebo rybák obecný. Tato 

oblast byla v minulosti známá lovem kožešinových zvířat. Lovili se norci, bobři, ondatry 

pižmové a další zvířata. Nyní jsou tato zvířata chována na speciálních farmách.  

V jižní oblasti Kanady se hojně vyskytuje jelen virginský, jinak zvaný jelenec běloocasý. 

V obydlených částech země běžně žije veverka obecná a šedá. Zatím co ve většině Evropy 

je chráněným druhem, v Kanadě je velkým škůdcem. Dále je možné v obydlených částech 

potkat vydry, lasice nebo daňky. Z ptactva zde žije kardinál červený, baltimorská žluva, 

severoamerický drozd nebo budníček lesní.  

V západních horách žijí zvířata jako horská koza, puma americká nebo ovce tlustonohá. 

V prériích se vyskytují zejména zvířata menšího vzrůstu jako vidlorozi, několik 

severoamerických druhů syslů, zajíců, ale i bizoni američtí (Maybank, 2001, internet- 3).  

2. 2 Geologická stavba 

 2. 2. 1 Stručný geologický vývoj 

Geologický vývoj Kanady byl velice komplikovaný. Důležitou roli při tvorbě terénu sehrál 

pohyb litosférických desek na západě Kanady, kdy vrásnění umožnilo vznik Skalnatým 

horám v oblasti Britské Kolumbie, Yukonu a Albertě. Výška tohoto pohoří stále narůstá. 

V oblasti této litosférické desky dochází často k zemětřesení, především na západním 

pobřeží země.  

V době posunu severoamerické desky východním směrem, bylo vytvořeno Appalačské 

pohoří. Výběžky tohoto pohoří spadají do provincie Quebek, Newfoundland, New 

Brunswick, Nové Skotsko a na ostrov Prince Edwarda. Zbývající část Kanady je rozdělena 

do čtyř hlavních oblastí a to arktickou, oblast Velkého kanadského štítu, Vnitřní planiny a 

oblast Velkých jezer. Arktická oblast, nejsevernější část země, je charakteristická trvale 

zamrzlou půdou a velmi krátkým létem. Kanadský štít je znám svými nejstaršími 

horninami na světě (Maybank, 2001)  
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2. 2. 2 Geologická stavba- kanadský štít 

 

Obr. 2: Geologická mapa Kanady (internet- 5) 

Severoamerický kontinent spolu s Grónskem jsou součástí severoamerických 

litosférických desek (Obr. 2). Na území Kanady a Aljašky je tato deska omezena 

hlubokomořským Aleutským příkopem. Území Kanady pokrývá laurentinská platforma, 

která je běžně označována jako kanadský štít. Tento skalní masiv zaujímá rozlohou přes 7 

miliónů km
2 

(Mísař, 1987). Svým tvarem vytváří oblouk od Hudsonova zálivu na 

severozápadě po severovýchod. Hudsonův záliv, vznikl poklesem centrální části štítu a 

prolomením štítové klenby v období prvohor. Poklesem prekambrických fundamentů se na 

něm od prvohor začala ukládat mocná souvrství kontinentálního a mořského původu. Na 

jihu lemuje kanadský štít oblast Velkých jezer. Masiv zasahuje až do Ontaria a Manitobu, 

kde vytváří 1 500 km širokou zeď, která musela být v minulosti zdolána, za cílem 

sjednocení dávno osídlené východní provincie se západem. Skalní masiv patří mezi 

nejstarší na světě. Granitové klenby spolu s pásmem silně provrásněných metamorfitů jsou 

datovány do období prekambrické. Působením kontaktní metamorfózy vznikla v klenbách 

rudná ložiska. Reliéf štítu lze charakterizovat jako rozčleněnou pahorkatinu. Mírně zvlněné 

plošiny jsou důkazem dlouhodobého působení eroze a denudace. Celé území bylo pokryto 
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kontinentálním ledovcem, který střídavě postupoval nebo tál. Ledovcový cyklus měl za 

následek vznik obrovského množství jezer, vymizení původní půdy a vyhlazení povrchu 

štítu do dnešní podoby. Pozůstatky této činnosti jsou zachovány v podobě menších 

jezerních sedimentů, vysokých morénových valů, eskerů, drumlin nebo říčních údolí. 

V oblasti štítu ležela i dvě hlavní centra kontinentálního ledovce a to Labrador a Keewatin 

(Ivory, 2006).  

Laurentinská platforma se dělí na kanadský štít a grónský blok, jsou od sebe odděleny 

strukturou riftového typu z konce období křídy a terciéru. Regionální geologické jednotky 

Kanady jsou výsledkem archaických, proterozoických, paleozoických a neolitických cyklů. 

Komplikovaný geotektonický vývoj člení kanadský štít do několika samostatných 

provincií. Staré platformy, skládající se z poměrně stabilních bloků, vypovídají o 

geotektonických, magmatických a metamorfních procesech v provinciích (Mísař, 1987).  

Platformy vznikaly na kontinentu během vrásnění od proterozoika. V období paleozoika 

došlo na území Kanady k velké orogenezi. Zejména v Apalačidech. Název Apalačidy je 

používán pro pásemné horstvo vedoucí od Newfoundlandu, přes Nové Skotsko až po 

pohoří Allegheny. Apalačidy vznikly v orogenu, který byl doprovázen složitými 

geotektonickými cykly. Na území proběhlo deset orogenetických fází, z nichž první byla 

grenvillská neboli předapalačská 1 100- 800 Ma, byla charakteristická vysokým 

metamorfismem a granitovými intruzemi. Poslední orogenetická fáze se nazývala 

palisádská a probíhala ve svrchním triasu 200- 190 Ma. Hlavní segmenty Apalačid jsou 

akadsko-newfoundlanndský, alleghenský a marathonsko- ouachitský (Mísař, 1987).  

Dalším geologicky významným pohořím jsou severoamerické Kordillery známé i jako 

Severoamerické alpidy. Pohoří se táhne od aleutského ostrovního oblouku po Mexiko a 

vznikalo v místech konvergentního styku kontinentální severoamerické desky s oceánskou 

pacifickou deskou. Během vývoje prošly severoamerické alpidy mnoha geotektonickými 

cykly, které začaly už v archaiku. Pozůstatky kenoranského orogenu leží u okraje 

Skalnatých hor, kdy stáří hornin je odhadováno na 2 500 Ma. V prekambrickém období, po 

hudsonské orogenezi, došlo k výstupu centrální části laurentinské platformy k západnímu 

okraji a vznikl geosynklinální prohyb (Mísař, 1987).  
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V geosynklinálním prohybu, též nazývaném beltský, se usazovaly klastické formace. V 

Kanadě to byla formace purcellská. Dvě důležité orogeneze, které proběhly na území 

kanadských Kordiller, se nazývaly nevadská a laramijská. Nevadská orogeneze byla 

souborem orogenních fází, které zapříčinily vznik nejstaršího horského systému Kordiller a 

rozdělily původní širokou sedimentační pánev na dvě části a to na kontinentální a 

pacifickou. Charakteristickými znaky orogeneze byly značné zlomy, silná vulkanická 

činnost a vznik grafitických plutonů. Laramijská orogeneze zasáhla celé území Kordiller, 

kdy byly postiženy všechny sedimenty do nejsvrchnější křídy. V Kanadě se jednalo o 

Mackenzieovo pohoří a Skalnaté hory, ve kterých se nacházelo vulkanické pohoří. 

Z hlediska regionálního rozdělení severoamerických alpid spadá kanadské území do 

Aljašsko-kanadského segmentu, který zaujímá část aleutského oblouku, Aljašku, kanadské 

státy Kolumbii, Albertu a Yukon a část státu Montany. Segmenty se dělí na staroalpidy a 

mladoalpidy (Mísař, 1987).  

Ve staroalpidech se nacházejí pásma lišící se navzájem stářím, tektonickým stylem a 

geotektonickým postavením. V podstatě se staroalpidy dělí na eugeosynklinální zónu, 

nacházející se v pobřežním plutonickém komplexu, v kolumbijském mezihoří, porkupinské 

plošině, yukonském masivu a v krystalinickém pohoří Omineca. Mladoalpidy se stejným 

krystalickým podkladem se nacházejí v aleutském ostrovním oblouku na jihu Aljašky, 

v Aljašském pohoří, v pobřežní oblasti tichooceánského okraje pohoří a v Britské 

Kolumbii. Součástí mladoalpid jsou i ostrovy královny Alžběty nebo Vancouver (Mísař, 

1987).  

2. 3 Národní parky  

2. 3. 1 Historický a současný vývoj národních parků  

Divokou přírodu chrání v Kanadě mnoho organizací jako například Národní historické 

parky, Kanadská služba na ochranu divoké zvěře, Provinční a městské parky, skupiny 

ochránců přírody, ale i různé soukromé organizace. Nejpropracovanější zákonnou ochranu 

divoké přírody v Kanadě mají NP. Jejich převážná část je využívána hlavně k rekreačním 

účelům, ale zároveň se v nich zachovává ochrana přírodního bohatství. První NP na území 

Kanady vznikl z ekonomické vypočítavosti. V roce 1885 byla vybudována jedna z prvních 
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transkontinentálních železnic. Již od svého zřízení byla považována za velmi důležitou pro 

rozvoj země. Aby železnice snadněji zbohatla, byl zřízen kolem její trasy první NP s cílem 

přilákat více turistů, kteří by železniční síť využili. Výstavba železnice trvala kolem 

jednoho roku. V té době vznikla malá rezervace v Banffu, která lákala nemocné lidi i 

turisty kvůli svým horkým sirným pramenům. Později tuto oblast zabrala federální vláda, 

která zde zřídila park Rocky Mountains, následně přejmenovaný na Národní park Banff. 

Park se stal časem populární a to vedlo k vytvoření dalších.  

Za účelem řídit parky podle zákona o dominiálních lesních parcích a rezervacích, zřídila 

vláda roku 1911 pobočku Dominion Park, dnes pod názvem Parky Kanady. Jeden 

z nejvýznamnějších mužů pro NP a zároveň první správce byl James B. Harkin. Velkou 

zásluhu má na vydání zákona o parcích, omezující rozvoj průmyslové činnosti v NP. Tento 

zákon nabyl platnosti roku 1930. Dále zvýšil počet NP z pěti na osmnáct. Svou ctižádostí 

přesvědčil vládu o velkém finančním přínosu z cestovního ruchu a v neposlední řadě 

pomáhal budovat přístupové cesty pro návštěvníky. Po čase byly některé parky využívány 

k obchodním účelům, jiné zcela zanikly nebo zmenšily svou rozlohu. Rychle rostoucí hnutí 

ochránců přírody napomohlo roku 1964 k novým vládním opatřením a k dlouhodobému 

řízení parků. Tento vládní plán se měl odvíjet od rozdělení Kanady do 39 přírodních 

lokalit, z nichž každá měla vytvořit ve své oblasti park o větší rozloze, který by daný 

region a přírodu reprezentoval a zároveň spadal pod ochranu. Ovšem projekt se 

neuskutečnil z důvodu ekonomického poklesu a následných škrtů v rozpočtech společnosti 

Parky Kanada.  

V dnešní době je v Kanadě čtyřicet národních parků (Obr. 3), z toho některé jsou 

dobudovány a jiné čekají na souhlas potomků prvního národa, čili indiánů. Národní parky 

a další divoká příroda Kanady se dělí do 6 provincií, v každé jsou minimálně čtyři parky. 

Je to Britská Kolumbie, Prérijní provincie, Ontarijská, Quebecká, provincie Atlantická 

Kanada a Severní od 60 stupně. V těchto oblastech se vyskytuje mnoho NP, řada z nich je 

dnes zařazena do světového dědictví UNESCO, jsou to parky Yoho, Kootenay, Banff, 

Wood Buffalo, Jasper, Waterton Lakes, Gros Morne, Kluane a Nahanni ( Maybank, 2001, 

internet- 7).  
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Obr. 3: Mapa národních parků v Kanadě (internet- 6) 

2. 3. 2 Národní parky Britské Kolumbie 

Britská Kolumbie je svou rozlohou třetí největší provincií Kanady. Nachází se zde čtyři 

horské přírodní parky a to Yoho, Mount Revelstoke, Glacier, Kootenay a mnoho dalších 

provinčních parků jako Gwaii Haanas nebo Garibaldi. NP v této oblast zabírají kolem 12 

% celkové rozlohy BC. Významnou roli hrají deštné pralesy, které jsou státem chráněny 

před rostoucími dřevařskými společnostmi. Významnou dřevinou deštných pralesů je 

jedlovec západoamerický. Parky jsou domovem mnoha druhů zvířat, jako jsou mořští ptáci 

či velryby (Maybank, 2001).  
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Národní park Yoho 

 

Obr. 4: Národní park Yoho (MAYBANK. B. Národní parky a divoká příroda Kanady) 

Národní park Yoho (Obr. 4) byl založen roku 1886. Od svého vzniku zvětšil původní 

rozlohu do dnešních 1 313 km
2
. Park leží na východě od města Golden v Britské Kolumbii. 

V roce 1984 byl zařazen do Seznamu památek UNESCO. Název Yoho vychází ze slova 

bázeň, tak byl park pojmenován původními obyvateli Kríovy, kteří v oblasti žili. Slovo 

Yoho mělo vyjádřit respekt, který obyvatelé cítili vůči krajině plné přírodních krás. 

V parku se vyskytuje mnoho vodopádů, zejména v soutěsce Kopajícího koně vedoucí 

z východu na západ oblasti. Zajímavým místem je naleziště fosílií, ležící jihozápadně od 

města Field. Místo objevil roku 1909 Charles D. Walcott, tajemník Smithsonova ústavu 

z Wasingtonu. Fosílie byly zapsány do Seznamu světového dědictví roku 1981 a dodnes je 

naleziště jedno z nejdůležitějších na světě. Stáří fosilií se datuje na půl miliardy let i více a 

svědčí o úžasné evoluci. Z naleziště bylo vykopáno a popsáno kolem 120 různých fosilních 

druhů jako marrella neboli krajkový krab či primitivní strunatci (Maybank, 2001).  
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 2. 3. 2 Národní parky Prérijní provincie 

Název Národní parky Prérijní provincie se skládá ze tří provincií, to z Alberty, 

Saskatchewanu a Manitobu. V oblasti leží několik významných NP jako Banff, Wood 

Buffalo nebo Jasper. Pouze třetina této oblasti leží v prérii. Větší část lidí žije hlavně 

v oblasti pastvin. Vlivem intenzivní zemědělské činnosti, byla původní krajina vytlačena. 

V některých částech leží původní pastviny. Oblíbeným místem turistů je NP Banff, který je 

zároveň nejstarší. Největším parkem provincie je Wood Buffalo. Existuje zde mnoho míst 

propojených legendami o místních půdách. Všechny tři provincie zachovávají systém 

provinčních parků (Maybank, 2001).  

Národní park Banff  

 

Obr. 5: Národní park Banff (MAYBANK. B. Národní parky a divoká příroda Kanady) 

Národní park Banff je považován za nejstarší NP Kanady. Byl založen v roce 1805 pod 

názvem Rocky Mountain. Po Yelloustone ve Spojených státech amerických a Královském 

národním parku v Austrálii, je třetí nejstarší na světě. Park leží jihozápadně od Alberty 
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(Obr. 5) a má rozlohu kolem 6 640 km
2
. V roce 1930 byl zařazen do Seznamu světového 

dědictví UNESCO. Srdcem parku jsou termální prameny Cave a Basin ležící na Sirnaté 

hoře. Ročně do tohoto parku zavítá více než půl miliónu lidí. Krajina byla dlouhodobě 

modelována mrazem, sněhem, vodou či lavinami. Důkazem jsou vrcholy hor nebo 

soustava Gastleguard. Gastleguard je vápencová jeskyně, která vznikla působením již 

zmiňovaných exogenních a endogenních činitelů. Vápencová soustava je největším 

krasovým útvarem Kanady a také jedna z nejkrásnějších na světě, měří kolem 16, 2 km a je 

dobře zmapovaná. Dalším pozoruhodným přírodním úkazem je Hoodoos, sloupy měkkých 

a tvrdých vrstev hornin vzniklé při erozi. Své kouzlo odhaluje i Lousino jezero, které bylo 

pojmenováno roku 1882 po dceři královny Viktorie (Maybank, 2001).  

2. 3. 2 Národní parky Atlantické Kanady a oblasti severně od 

60°severní šířky  

Atlantická Kanada je tvořena čtyřmi nejvýchodnějšími provinciemi a to Ostrovem prince 

Edwarda, Novým Skotskem, New Brunswickem a Newfoundlandem s Labradorem. V této 

oblasti se nachází celkem sedm národních parků: Gros Morne, Cape Breton Higlands, 

Fundy, Kejimkujim, Kouchibouguac, Prince Edward Island a Terra Nova. Tyto parky jsou 

většího charakteru a všechny sousedí s oceánem. Ten značně ovlivnil historii, 

hospodářství, kulturu i život v parcích. Oblast je vyhledávaným místem přírodovědců, kteří 

sem přijíždějí pozorovat zejména velryby a mořské ptáky.  

Severně od 60° leží oblast Yukonu, Severozápadního teritoria a Nanuvatu. Provincie leží 

v arktické části Kanady, kde je počasí velice chladné a život obtížný. Dostat se do těchto 

parků je náročné díky jejich špatné přístupnosti. V této oblasti se nachází devět národních 

parků: Kluane, Auyuittuq, Nahanni, Wapus, Vuntut, Ivvavik, Aulavik, Tuktut Nogait a 

Outtinirpaaq. V poslední době provázejí tuto část Kanady značné ekonomické problémy 

z důvodu ukončení kočovného života domorodých obyvatel (Maybank, 2001).  
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Národní park Gros Morne  

 

Obr. 6: Národní park Cros More (MAYBANK. B. Národní parky a divoká příroda Kanady) 

Národní park Gros Morne byl založen v roce 1973 a leží v provincii Atlantické Kanady 

(Obr. 6). Krajina NP je považována za nejkrásnější ve východní Kanadě. Park se rozkládá 

na ploše 1 805 km
2
. Byl zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO roku 1987, díky 

mnoha rozmanitým geologickým útvarům jako jsou fjordy, čedičové útesy, pohoří Long 

Range nebo zvětralinový plášť. Útvary vznikaly hlavně v období kambria až do středního 

ordoviku.  

 Nejzajímavějším útvarem je rovina Tablelands, která je překryta zvětralinovým pláštěm. 

Na tomto kopci zlatavé barvy, s rovným vrcholem vzniklým před milióny lety, jsou 

zřetelně vidět následky posunu kontinentálních desek. Po posledním zalednění vzniklo 

v parku zhruba šest fjordů, z toho pět je mimo od moře. Říká se jim rybníky, ovšem plošně 

názvu vůbec neodpovídají, jsou až 16 kilometrů dlouhé a 165 m hluboké (Maybank, 2001).  
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2. 3. 5 Provinční park Algonquin 

 

Obr. 7: Provinční park Algonquin (MAYBANK. B. Národní parky a divoká příroda 

Kanady) 

Provinční park Algonquin se nachází v jižním Ontariu (Obr. 7), 280 km od největšího 

města Kanady Toronta a 235 km od hlavního města Ottawy. Park má rozlohu 3 797 km
2
 a 

převládá zde kontinentální podnebí. Roku 1893 se stal prvním provinčním parkem 

v Kanadě a byl uznán jako Národní historické místo. Vznikl na popud dřevařských 

společností, které chtěly park využívat pro lov zvěře (Maybank, 2001).  

Dnes je park využíván hlavně ke sportovním účelům. V létě slouží jako místo odpočinku, 

na své si přijdou pěší turisté, kanoisté, cyklisté nebo rybáři a v zimě běžkaři. Park je 

domovem mnoha zvířat, jako jsou bobři, jeleni běloocasí, medvědi baribalové nebo vlci. 

S vlky je v parku spojena i pěvecká soutěž, která se koná každý rok v srpnu. Jakmile je 

zjištěno místo výskytu mladé vlčí smečky, zavedou pracovníci parku po soumraku 

účastníky soutěže k jeho blízkosti. Následně na daném místě soutěžící napodobují vytí 

šelem a doufají, že jim vlci odpovědí (internet- 8 ).  
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Geologie a geomorfologie parku 

Základní podloží parku je složeno z metamorfovaných a vyvřelých hornin, jejichž stáří 

sahá až do prekambria. Nejčastěji se v parku vyskytují křemenné nebo živcové ruly, méně 

častými jsou gabra nebo amfibolity. Pozoruhodným geologickým útvarem je Brent Crater, 

který se vytvářel v ordoviku a je tvořen hlavně sedimentárními horninami jako pískovcem 

a vápencem. Pleistocenní zalednění zanechalo v parku zbytky štěrkových a písčitých 

usazenin (internet- 9).  

Historie parku 

V hluboké historii nebylo osídlení parku nijak významné. Žilo zde pár domorodých 

kmenů, které se živily rybolovem, lovem nebo směrem bobulí. Velké změny v hustotě 

osídlení nastaly až po roce 1800, kdy byla v oblasti objevena bílá borovice, která byla 

velice žádaná. Postupem let byly v parku vybudovány primitivní tábory, později malé 

dělnické osady pro dřevorubce. Těžba dřeva byla provozována za každého počasí 

v každém ročním období, výjimkou nebyly ani kruté kanadské zimy.  

Algonquinský park byl založen v roce 1893 za účelem vytvoření přírodní rezervace, k 

zachování pralesa, k ochraně ptactva a zvířat, k ochraně polí pro experimenty v lesnictví a 

pro zřízení zdravotního střediska. Přírodní bohatství bylo objeveno z počátku rybáři a 

následně Tomem Thomasem, který v parku působil jako občasný průvodce, dozorce proti 

požárům a hlavně jako umělec. Za svůj život namaloval mnoho uměleckých děl. Jeho 

záhadné úmrtí je provázeno mnoha legendami, které dodávají parku své mystično. Od 

doby vzniku se plocha parku zvětšila dvojnásobně. Hranice parku byly osmkrát změněny, 

aby zahrnovaly 15 dalších pozemků. V roce 1913 byl změněn jeho název 

z Algonquinského národního parku na Algonquin Provincial Park, tento název je užíván 

dodnes (internet- 10 ).  

Muzea v Algonquin parku 

V Algonquin parku jsou vytvořena tři různá muzea, která zavedou návštěvníky do lidské a 

přírodní historie parku prostřednictvím exponátů, interaktivních displejů, videí a 
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uměleckých děl. První muzeum je Muzeum dřeva, druhé muzeum leží v turistickém centru 

a není pojmenované. Poslední muzeum nese název Centrum umění (internet- 10 ).  

Muzeum dřeva  

Celá výstava je umístěna uprostřed divoké přírody parku (Obr. 8), na stezce dlouhé zhruba 

1, 5 km. Během ní návštěvníci mohou shlédnout původní obydlí dřevorubců, podmínky, ve 

kterých museli žít nebo stroje, které používali při práci. Exponáty jsou časově umístěny od 

nejstaršího období po současnost. Výstava je doplněna o poutavý příběh o výrobě dřeva od 

počátku těžby. Prohlídka začíná v jedné z nově postavených budov, kdy je na plátně 

promítán úvodní film o historii parku. Další zastávka je ve staré chatrči zvané Camboose, 

která byla postavena samotnými dřevorubci a nastiňuje životní podmínky na počátku 

těžby. Na dalších zastávkách čeká na návštěvníky ukázka pracovních strojů od původních 

koňských spřežení, přes loď na parní pohon až po novodobé motorové stroje. Dále je 

k vidění starý dřevěný most, modernější budovy dřevorubců s civilizovanějším vybavením 

a s oddělenými místnostmi pro vaření, kovařinu a nocleh (internet- 11 ).  

 

Obr. 8: Algonquin park v Muzeu dřeva, v pozadí loď na parní pohon (originál, 2012) 
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Turistické centrum 

Turistické centrum bylo otevřeno v roce 1993 na oslavu 100. výročí změny názvu na 

Algonquinský provinční park. Centrum nabízí exponáty na světové úrovni, jako jsou 

vycpaná zvířata žijící v parku (Obr. 9), teepee spolu s voskovými figurínami původních 

obyvatel. Výstava je oživena divadlem, které pomocí mluvících figurín vypráví příběh o 

významných osobnostech, které žily v parku a jejich osudech. Za návštěvu stojí i 

vyhlídková terasa, která nabízí krásný výhled do krajiny (internet- 12 ).  

 

Obr. 9: Turistické centrum, vycpané exponáty medvědů baribalů (originál, 2012) 

Centrum umění 

Centrum umění bylo otevřeno teprve v roce 2005. Hlavní myšlenkou tohoto projektu bylo 

propojit umělecký svět s přírodním světem a zároveň propagovat podporu ochraně 

životnímu prostředí. Art centrum nabízí galerii poskládanou ze tří křídel a butik, 

z venkovní galerie a zeleného altánku (internet- 13).  
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3 Historický a kulturní život Kanady 

3. 1 Dějiny země 

3. 1. 1 První obyvatelé kontinentu  

První obyvatelé Kanady žili na kontinentu před 12 000 lety př. n. l. Důkazem toho jsou 

paleolitické nástroje objevené moravským archeologem Jiřím Chlachulou, během 

procházky podél řeky v městě Calgary. Mýty a legendy původních obyvatel Kanady 

vyprávějí o zrození svých předků na americkém kontinentu. Legendy jsou vyvráceny 

veškerými vědeckými výzkumy, které dokazují příchod prvních obyvatel ze Sibiře 

minimálně 10 000 let před prvními mořeplavci z Evropy. Prvním obyvatelům se na nově 

objeveném kontinentu velice dařilo. Začali s obživou jako lovci a sběrači, postupem vývoje 

se změnili v zemědělce a počet obyvatel prudce vzrostl. V polovině 15. století žilo na 

kanadském kontinentu podle odhadů přes půl miliónu lidí. Indiánských kmenů bylo 

mnoho, lišili se nejen jazykem, tradicemi, ale i místem, kde žili (Rovná, 2000, Jindra 

2012).  

Lesní lovci 

Za lesní lovce byly považovány kmeny, které žily od řeky Mackenzie až k Yukonu. Byli to 

Athabaskové a Algonquinové. Kmen Algonquinů se dále dělil na Mohykány, Ottawy, 

Delavary, Černonožce, Čejeny a mnoho dalších kmenů. Obživa těchto obyvatel byla 

závislá pouze na lovu a jeho organizaci. Muži lovili zvěř a vyráběli zbraně, zatímco ženy 

tepelně zpracovávaly pokrmy, staraly se o děti, vyráběly nádoby, oděvy nebo líčily pasti na 

zvěř. Charakteristickým výrobkem kmenů byla kanoe z kůry. V kmenech byly snadno 

uzavírány svazky mezi muži a ženami a se stejnou lehkostí rušeny. Bylo potřeba jen 

souhlasu obou rodičů a partnerů. Pokud páru nefungovalo soužití, mohli se kdykoli bez 

problému rozejít. Pro Evropany bylo šokující zjištění, že si muži mezi sebou běžně 

vyměňovali své ženy na důkaz přátelství (Rovná, 2000, Jindra 2012).  
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Zemědělci 

Jižně od lesních kmenů, na území dnešního jižního Ontaria a řeky sv. Vavřince, se 

nacházela oblast indiánů- zemědělců. I na tomto území žilo mnoho národů a kmenů. Mezi 

ně patřil spolek pěti irokézských kmenů, kmen Huronů, Eriú, Neutrálů, Tabaků a Petunů. 

Národy mezi sebou většinou bojovaly a v době válečného příměří obchodovaly. Hlavní 

obživou bylo zemědělství, na rozdíl od algonkinských lovců, žily tyto kmeny na jednom 

místě. Na sídlištích indiáni pěstovali kukuřici, fazole, dýně nebo slunečnice. Jídelníček si 

občasně zpestřovali lovem ryb nebo drobné zvěře. Od ostatních kmenů žijících v jiné části 

Kanady se indiáni- zemědělci lišili i způsobem bydlení. Jejich stany byly bytelnější a spolu 

k nim si stavěli přiléhavé verandy ke skladování potravin. Kromě práce na polích si 

zpříjemňovali život slavnostmi, tancem a hodováním (Rovná, 2000, Jindra 2012).  

Prérijní indiáni 

Prérijní indiáni žili v oblasti od velkých jezer po Skalnaté hory. Hlavní obživou byl lov 

bizonů, který vyžadoval velkou koncentraci desítek členů kmene. Kořist se následně celá 

zužitkovala. Součástí jídelníčku byla i divoce rostoucí zelenina a ovoce. Prérijní indiáni 

prosluli i svou zručností, zejména co se oděvů týče. Jejich šaty byly nádherně malované a 

často zdobené perlami. Společenský život trávili většinou v rodinném kruhu. 

Mnohoženství nebylo pro kmeny nic neobvyklého (Rovná, 2000, Jindra 2012).  

Přímořští indiáni 

Přímořští indiáni se usídlili za hřebeny Skalnatých hor, podél pobřeží Tichého oceánu. Žily 

zde kmeny Haidů, Tlingitů, Sališů, Kwakiutlů, Cimšjanů a další méně známé. Živili se 

hlavně rybolovem různých druhů mořských živočichů, především lososů, platýsů, velryb a 

tuleňů. Kromě ryb občasně lovili v horách divokou zvěř a sbírali rostoucí bobuloviny, 

které následně sušili a použili jako výměnný artikl. Pro dostatek obživy neměli indiáni 

důvod vést kočovný život, proto většinou zůstávali na jednom místě. Na rozdíl od ostatních 

kanadských obyvatel, se přímořští indiáni dělili do tří společenských vrstev. Do nejvyšší 

vrstvy patřila náčelnická šlechta, do střední vrstvy normální populace a do nejnižší patřili 

otroci, což byli váleční zajatci a jejich potomci (Rovná, 2000, Jindra 2012).  
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Nejvýznamnější slavnosti přímořských obyvatel byly „potlače“, obřady doprovázené 

bohatou hostinou a rituálními tanci v maskách. Další oblíbenou činností byly hazardní hry, 

ve kterých indiáni většinou prohrávali své oblečení, boty, šípy a další majetek (Štoll, 

2011).  

Severní indiáni 

Severních indiáni žili převážně na arktických ostrovech. Byly to poslední kmeny, které 

před 5000- 7000 lety přišly na americký kontinent. Byly to kmeny Inuitů a Aleuťanů. 

Inuité se pak dále dělili do tří územních skupin a to na aljašské, grónské a kanadské. Jejich 

hlavním úkolem bylo přežít, vzhledem k zeměpisné poloze, ve které se usídlili, nebylo 

jednoduché si sehnat potravu. Lovili hlavně mořská zvířata jako vorvaně nebo tuleně, 

občas si zpestřovali stravu lovem zvěře v tundře. Za potravou musely tyto národy věčně 

cestovat, nedostatek ovoce a zeleniny si nahrazovali pojídáním obsahu žaludků ulovených 

jelenů. Kmeny si vyráběly různé zbraně, jako materiál jim sloužila měď, nalezená na 

povrchu země. Jejich přístřeškem bylo iglů, které si stavěli z ledových kvádrů. Během léta 

pak žili ve stanech, potažených kůží z jelenů. Základní společenskou jednotkou severních 

indiánů byla rodina. Pro zajištění potravy se musely rodiny spojovat a společnými silami 

lovili zvěř. Vzhledem k tomu, že indiáni věřili ve spirituální základ veškerenstva, 

usmiřovali si duše zvířat před jejich lovem i po něm. Dodnes je jejich duchovní život 

velice bohatý (Rovná, 2000, Jindra 2012).  

3. 1. 2 Příchod Evropanů 

K prvnímu vstupu Evropanů na kontinent došlo podle starých záznamů kolem roku 1000 n. 

l. Podle starých legend měl být prvním Evropanem, který se vylodil v „Novém světě“ irský 

mnich Brendan. Ovšem tyto zdroje nejsou dostatečně věrohodné. Od 9. století po osídlení 

Grónska a Islandu se lodě ze Skandinávie, především výpravy Erika Ryšavého, vydaly k 

severoamerickým břehům. První střet původních obyvatel s Evropany skončil velice 

tragicky. Evropané přepadli indiány ve spánku a téměř všechny zabili. Nepřátelská 

atmosféra mezi národy na čas zabránila stabilnímu osídlení Evropanů na atlantickém 

pobřeží. Podle archeologických nálezů pobývali Vikingové na severu dnešního 

Newfoundlandu a vedli stabilní obchody s původními obyvateli. Od 15. století započala 
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další vlna objevování a dobývání nových zemí a kontinentů. Mezi velké dobyvatele patřil i 

italský mořeplavec Kryštof Kolumbus, který byl ve službách španělského krále. V roce 

1492 se Kryštof Kolumbus a jeho výprava vylodili na americkém kontinentě, touto 

událostí byl oficiálně objeven Nový svět. Od té doby probíhala kolonizace kontinentu.  

Mezi námořní velmoci se zařadili od 16. století i Francouzi. Významným námořníkem byl 

Jacques Cartier, který při svém prvním vylodění na kanadských březích začal obchodovat 

s původním obyvatelstvem. Při svém druhém vylodění, o rok později, Cartier spolu se 

svými dvěma průvodci z irokézského kmene pronikl proti proudu řeky, kterou následně 

pojmenoval řekou sv. Vavřince. Zemi významný námořník pojmenoval podle domorodých 

průvodců, kteří ji nazývali Kanada. Název byl odvozen ze slova kanata, znamenající v 

překladu vesnici. Po dobu několika let se Francouzi pokoušeli o kolonizaci na kanadském 

území, ovšem po krutých zimách, kurdějích a nepřátelských vztazích s původním 

obyvatelstvem, se vrátili zpět do Francie.  

 Na počátku 17. století se o kanadský kontinent dělilo Španělsko, Francie a Anglie. Po čase 

mezi národy začaly vznikat rozbroje, které zapříčinily zvyšující se požadavky jednotlivých 

zemí na kanadskou půdu. Severní Ameriku postihla sedmiletá válka, přesto že se 

odehrávala v Evropě a v Indii. V této historicky první světové válce Francouzi krutě 

prohráli a byli nuceni v roce 1763 předat Kanadu do rukou Anglii. Válka měla za následek 

rapidní vzrůst cen amerického zboží v Británii. Britové na tuto situaci zareagovali 

zvýšením celních poplatků a zpřísněním kontrol zboží. Problémy vyústily ve válku 

Británie s Američany, kde následně došlo roku 1776 k podpisu Deklarace nezávislosti, 

slibující svobodu a nezávislost koloniím.  

Další velká událost se stala v roce 1791, kdy byla Kanada rozdělena na Horní (s anglickou 

většinou) a Dolní (s francouzskou většinou). V roce 1812 musela Kanada čelit 

nepřátelskému nátlaku Spojených států, během nichž byli Američané přesvědčeni o 

podpoře Britů během nájezdů na americké osady podél kanadského území. Na konci 30. let 

získala Kanada konečně samosprávu a její území tak mohlo být spojeno s dalšími 

britskými koloniemi. V roce 1869 byl ke Kanadě připojen Hudsonův záliv a následně 

Manitoba, Ostrov prince Edvarda, Britská Kolumbie a nakonec Newfoundland. Během 

padesátých až osmdesátých let byla postavena transkontinentální kanadská železnice, která 
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vedla přes celou Kanadu. Díky rozšíření železnice vznikla města jako Winnipeg nebo 

Vancouver.  

Počátkem 20. století prudce vzrostl vývoj Kanady. Osadníci kontinentu začali využívat 

úrodná pole pro pěstování obilí nebo těžit dřevo pro hospodářské a průmyslové účely. 

Poněkud klidný rozvoj byl narušen „zlatou horečkou“, která vypukla po objevu zlata 

kolem řeky Klondike. V roce 1931 získala Kanada nezávislost v rámci Britského 

společenství. Nová ústava byla přijata až v roce 1982, dále následovalo zrovnoprávnění 

angličtiny spolu s francouzštinou (Rovná, 2000, Jindra 2012).  

3. 1. 3 Češi v Kanadě  

První Čech, který připlul na kanadský kontinent, byl zřejmě jeden ze skupiny řádu 

moravských bratrů. Tato skupina v roce 1771 založila misijní stanici u Inuitů na 

Labradoru. Své duchovní i hospodářské působení postupně rozšířili do dalších oblastí 

Kanady i mezi indiány. Svědčí o tom i fakt, že nejoblíbenějším inuitským mužským 

jménem je dodnes Amos. Velký příliv Čechů do Kanady začal koncem 19. století, spolu 

s dalšími emigranty Rakousko- uherské říše. V roce 1920, po první světové válce a po 

vzniku Československa, došlo ke sčítání obyvatel české a slovenské národnosti. Výsledky 

ukázaly, že v Kanadě žilo v té době 8 840 Čechů a Slováků, kteří se usadili hlavně 

v Montrealu, Torontu a Winnipegu.  

Těsně před začátkem druhé světové války žilo v Kanadě kolem 40 000 Čechů a Slováků. 

V průběhu války vznikl v Montrealu Výbor na ochranu Československa. Další akce 

solidarity se pak konaly následně v Torontu, v Hamiltonu a ve Windsoru. Největší 

emigrační vlny Čechů a Slováků měla Kanada po roce 1948 a 1968. Významnou roli pro 

uprchlíky z Československa sehrál malíř a pedagog Vítěslav Zicha PhD, který dlouhá léta 

působil jako prezident Československé národní asociace v Kanadě. V roce 1991 získal jako 

druhý, po Tomáši Baťovi, cenu T. M. Masaryka. Cena byla určena kanadským občanům 

československého původu, kteří se významně zasloužili o vývoj Československa a o její 

krajany. Organizace Československé hnutí byla později přejmenována na České a 

Slovenské sdružení v Kanadě a roku 1999 oslavila 60. výročí svého trvání. Dodnes má 

organizace více než 14 poboček po celém území Kanady.  
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Po vzniku České republiky byly diplomatické kontakty s Kanadou navázány hned 1. ledna 

1993. V roce 1996 poctil Českou republiku svou návštěvou kanadský generální guvernér 

Romeo Leblanc, v roce 1999 přiletěl do Kanady prezident Václav Havel a v roce 2011 

Václav Klaus. Díky zásadním politickým změnám se vztahy mezi Kanadou a Českou 

republikou čím dál více prohlubují. Šíří se například i vzájemná spolupráce mezi českými a 

kanadskými vysokými školami (Rovná, 2000, Jindra 2012).  

3. 2 Politické, demografické a státní údaje Kanady  

3. 2. 1 Politické uspořádání  

 

 

Obr. 10: Graf populačního vývoje v letech 1851- 2011(internet- 14) 

Kanada je druhou největší zemí světa a je federativní konstituční monarchií. Hlavou země 

je královna Alžběta II. Zástupcem britské královny v Kanadě je generální guvernér, který 

formálně jmenuje vládu a premiéra. Kanadská vláda se skládá z členů strany prvního 

ministra. Kanadský premiér má v zemi velké slovo a hlavně politickou moc, zejména při 
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jmenování dalších vysoce postavených úředníků. Kanadský parlament je sestaven ze dvou 

komor, ze sněmovny lidu a ze senátu. Volby do sněmovny vypisuje generální guvernér a 

musí být vypsány do pěti let od posledních voleb. Senátní volby jsou určovány premiérem 

a následně jmenovány guvernérem. Kanadská ústava je obsažena v Zákoně o britské 

Severní Americe, pocházejícím z roku 1867. Ústava vypovídá o podobných principech 

Kanady se Spojeným královstvím, kdy rozděluje moc mezi provinční a federativní vládu. 

Úředním jazykem země je angličtina a francouzština. Dobré ekonomické a politické vztahy 

má Kanada s USA, se kterou sousedí (internet- 15).  

3. 2. 2 Demografie  

Kanada je velmi etnicky různorodá, žijí v ní obyvatelé ze všech koutů světa. Nejvíc 

převažují potomci Angličanů a Francouzů. Zbylé obyvatelstvo se skládá z původních 

přistěhovalců z Německa, Itálie nebo z Asie. Jen 2 % populace tvoří původní obyvatelé 

Kanady a to Eskymáci a Indiáni. V průběhu 100 let přišlo do Kanady kolem 10 miliónů 

imigrantů. Například v roce 1901 žilo v zemi přes 5 miliónů lidí, v průběhu století stoupl 

počet obyvatel o více než 26 miliónů. V dnešní době žije v Kanadě kolem 31 miliónů 

obyvatel (Obr. 10). Území Kanady je nerovnoměrně osídleno, kolem 77 % obyvatelstva 

žije ve velkých městech. Severní část země je téměř neosídlena (internet- 16).  

Během první poloviny 20. století zabírala dětská část obyvatel zhruba 33 % celkového 

počtu Kanaďanů a starší lidé pouhé 3 %. V průběhu 2. světové války se počet dětí pomalu 

snižoval, zatímco počet osob starších 65 let narůstal. V 50. letech porodnost opět stoupla. 

Dnes statistiky zaznamenaly, že každému osmému Kanaďanovi je více než 65 let. Kolem 

77 % obyvatel Kanady jsou křesťanského vyznání, 2 % tvoří muslimové, 1 % židé, 1 % 

buddhisté, 1 % hindi 1 % sikhové a zbylých 17 % jsou ateisté. Náboženské menšiny se 

sdružují hlavně ve velkých městech jako je Toronto, Quebec nebo Montreal, kde mají 

postaveny své čtvrti (internet- 16).  
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3. 2. 3 Národní symboly Kanady 

Národní vlajka 

Kanada má dlouhou historii ve vývoji vlajek v průběhu staletí. Za vyvěšování národní 

vlajky na federálních budovách státu i v zahraničí zodpovídá kanadská vláda. Hledání a 

tvoření nové národní vlajky začalo v roce 1925 státní radou, ovšem ke zdárnému 

dokončení nikdy nedošlo. Další pokus začal v roce 1946, kdy byla parlamentní komise 

pověřena k vybrání vlajky z více než 2 600 návrhů. Ani tento pokus nevyšel. V říjnu roku 

1964, po vyloučení několika návrhů přišel výbor se třemi možnými variantami. První 

vlajka vypadala jako výprava tří červených javorových listů, druhá byla rudá s jedním 

velkým javorovým listem uprostřed a třetí měla stylizovaně tři červené javorové listy na 

bílém čtverci.  

Významnou roli v tomto procesu sehrál poslanec z Ontaria John Matheson, který založil 

koncepční rámec pro vhodné vlajky a následně vyhledal a kombinoval vhodné 

komponenty. John Matheson tímto inspiroval děkana vysoké školy v Kingstonu Dr. 

Stanleyho, který prohlásil, že design vlajek, kombinace červené a bíle je založen na silném 

pocitu historie Kanady. Následně byly tyto dvě barvy prohlášeny za státní. Začátkem roku 

1965 se výbor rozhodl pro zvolení jednolistého designu. O konečnou stylizaci se pak 

postaral Jacques St-Cyr, o rozměry červené a bíle barvy George Best a o technický popis 

přesného odstínu červené barvy Dr. Gunter Wyszchi. K prvnímu vyvěšení novodobé 

kanadské vlajky došlo 15. února 1965 před budovou parlamentu v Ottawě. Slavnostního 

ceremoniálu se tehdy zúčastnil generální guvernér Georges Vanier, premiér Lester B. 

Pearson, členové kabinetu a tisíce kanadských obyvatel (internet- 17, 18).  

Národní hymna 

Národní hymna Kanady s názvem „O Kanada“ byla prohlášena za národní píseň 1. června 

roku 1980. Tato skladba byla známá už o 100 let dříve, kdy hudbu složil Calixa Lavallée. 

Francouzký text napsal sir Adolphe-Basile Routhier. Během několika let se stala tato 

skladba populární a bylo na ni vytvořeno mnoho anglických verzí. Za oficiální anglickou 

verzi jsou považována slova napsana Robertem Stanleym v roce 1908. V roce 1968 byl 
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text mírně upraven během zasedání smíšeného Senátu a poslanecké sněmovny. 

Francouzský text zůstal beze změn (internet- 19).  

Vývoj kanadské měny 

Historický vývoj kanadské měny je složitý stejně jako její dějiny. Před rokem 1800 byla 

kanadská měna složena z mnoha odlišných mincí a raženy různými orgány, zeměmi, 

jednotlivci nebo institucemi. Tehdejší britské provincie jako bylo Nové Skotsko, New 

Brunswick a Kanada vytvářely konfederaci, která razila vlastní mince a řídila se vlastní 

měnovou normou. Zákonným platidlem se roku 1841 staly britské mince spolu s 

americkými centy, ovšem mince z Mexika, Peru a jiným oblastí byly stále v oběhu.  

Od července roku 1858 byly v Anglii raženy první mince, které platily pouze v Kanadě, ale 

vzhledem k velké podobnosti s bronzovými mincemi císaře Napoleona III. z Francie, bylo 

platidlo zamítnuto. První oficiální mince Kanady byly ještě téhož měsíce navrženy 

Leonardem Charlesem Wyonem a schváleny královnou Viktorií. Mince nesly obraz 

panovnice Viktorie s nápisem „Kanada“ a „Victoria Dei Grantia Regina“ v překladu 

Viktoria, z milosti Boží, královna. V roce 1901 bylo Kanadě dovoleno mít vlastní 

mincovnu, která pak byla otevřena 2. ledna 1908 v Ottawě.  

V době vlády krále George VI. byly vytvořeny na zadní straně mincí obrázky, nesoucí 

symboly a poklady Kanady. Nejčastějšími obrázky byl javorový list, bobr, sob nebo 

kanadský erb. Většina symbolů zůstala na zadní straně platidla dodnes. Největší a 

nejsložitější vývoj kanadských mincí začal nástupem na trůn královny Elizabeth II. Její 

první mince byly raženy v roce 1953, kdy bylo královně 27 let. Jelikož měla na obrázku 

příliš odhalená ramena, musela být mince upravena. Od roku 1965 do 1989 se dostaly do 

oběhu mince se zralejším portrétem královny, které bylo 39 let. Třetí etapa kanadských 

mincí s tváří panovnice začala roku 1990 a pokračovala až do roku 2002. Na portrétu měla 

královna otevřenou korunu, což způsobilo u obyvatel značný rozruch. Poslední a dodnes 

trvající etapou vývoje mincí s podobiznou královny Elizabeth II. začala roku 2003, zde 

měla královna 77 let. Během změn portrétů vládkyně Kanady, došlo i v roce 1987 k ražbě 

a zavedení zlatých a bronzových kanadských dolarů, zvaných loonie. O 9 let později roku 

1996 se začaly razit dvoudolary, které jsou dodnes nazývány toonie a nesou obraz ledního 

medvěda (internet- 20 ).  
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3. 3 Kultura země  

3. 3. 1 Kulturní scéna  

Výtvarné umění 

Do kulturní kanadské scény od 18. století zasahovaly britské a francouzské proudy. 

V posledních desítkách let stoupla kanadská kultura na popularitě a získala si tak dobré 

jméno po celém světě. Jeden ze základních rysů kanadské kultury je multietnika, lidé se 

přestali dělit na britské a francouzské tábory. Například hvězdy kanadské baletní scény 

pocházejí z Číny, vynikající spisovatelé zase ze Srí Lanky. Kanadské výtvarné umění 

ovlivnil na počátku 20. století kubismus a surrealismus. Ve 40. letech téhož století ovládly 

výtvarnou scénu abstraktní a spontánní malby, průkopníkem byl Paul Emile Borduas. 

Tento směr se v Torontu dále vytvářel do abstraktního impresionismu. Od 70. let 20. století 

se výtvarné umění vyvinulo do neuvěřitelné rozmanitosti, hlavně díky Michaelu Showovi a 

mnoha dalším umělcům narozeným v zahraničí jako Elena Khomoutová nebo Robert 

Milner (Ivory, 2006).  

Literatura 

Rovněž kanadská literatura se velmi rychle vyvíjela. Mezi nejznámější novodobé kanadské 

spisovatele patří Robertson Davies, proslavený svým dílem „Mazaný člověk“. V roce 1992 

dostal cenu Brooker Prize Michael Ondaatje za román „Anglický pacient“. Dalšími 

známými umělci jsou Margaret Atwoodová, Mordecai Richler nebo Carol Shieldsová. 

Mezi významné historické spisovatele patří Pierre Berton, který napsal více než 40 knih o 

kanadské historii, Joy Nozomi Kogawa, Ruby Wiebe, Thomson Highway nebo Claude 

Jutra se svým dílem „Kamouraska“ (Ivory, 2006).  
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Hudba 

Do oblasti nejvýznamnějších umělců klasické hudby se řadí symfonický orchestr 

z Montrealu s vynikajícím dirigentem Kentem Naganem. Mezi slavné kanadské pianisty 

patří Glenn Gould. V operní scéně působí v Kanadě Maureen Forrester, Teresa Stratas 

nebo John Vickers. Ani v jazzové tvorbě nezůstává země pozadu. Každoročně je 

v Montrealu pořádán mezinárodní jazzový festival, který je vysoce uznávaný. V tomtéž 

městě žil a působil jeden z nejpopulárnějších jazzových klavíristů Oscar Peterson. 

V kanadské populární hudbě se proslavila popová zpěvačka Céline Dion z Montrealu, 

rocková hvězda Alanis Morrissette z Ottawy, písničkářka Joni Mitchelle nebo country 

ikona Shania Twayne (Ivory, 2006).  

Televize a film 

Největší televizní a rádiovou společností Kanady je Canadien Broadcasting Company, 

která vznikla v roce 1936. Dnes má společnost rozhlasový signál po celé zemi a vysílá ve 

všech možných jazycích jako je angličtina, francouzština, ale také jazyk prvních obyvatel 

jako je ojiwayština nebo creeština. Mezi významné režiséry s mezinárodní reputací se řadí 

David Cronenberk, Bruce Beresford nebo James Cameron, tvůrce Titaniku (Ivory, 2006).  

3. 3. 2 Kanadské stavby 

Kanadské stavby stejně jako historie země prošla velkým vývojem od prvních obydlí 

původních obyvatel až po futuristické mrakodrapy (Tomsová, 2009).  

Nejstarší stavby  

Nejstarší stavby původních obyvatel se bohužel do dnešních dob nedochovaly. Množství 

rekonstrukcí a kopií ovšem dává jasnou představu o vzhledu původních staveb, které 

obyvatele chránily před nepřízní počasí. Typickým příbytkem bylo teepee, vyráběné 

z bizoní kůže a dřevěných kůlů. Vzhledem k časté emigraci obyvatel byly tyto příbytky 

velice snadné na převoz. Další stavby typické pro indiány, kteří žili spíše usedlým životem, 

byly Long housy. Jednalo se o dřevěné stavby měřící více než 50 metrů, které často 
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dohromady tvořily ohrazené vesnice. V dřevěných obydlích někdy žilo i několik rodin 

najednou. Rekonstrukce těchto staveb je prezentována v osadě Sainte- Marie among the 

Hurons v Ontariu (Ivory, 2006).  

První stavby Evropanů 

Prvními budovateli a staviteli z Evropy na kanadském kontinentu byli Vikingové. 

Typickým sídlem pro ně byla dlouhá stavení s drnovými střechami a stěnami. Vikingové se 

na pobřeží Atlantiku vyskytovali kolem roku 1000 n. l. Rekonstrukce sídel Vikingů je 

prezentována v zátoce Medůz v Newfoundlandu (Ivory, 2006).  

Obranné stavby  

Obranné stavby byly pro Kanadu typickým rysem 18. století. Hlavně pro nově příchozí 

obyvatele a to Francouze a Brity, kteří mezi sebou neustále bojovali. Stavby sloužily 

hlavně na obranu měst. Jedno z významných opevnění je dodnes obdivováno ve městě 

Halifox. Tvrz je hvězdicového tvaru a je tvořena příkopy a baštami. Další pozoruhodná 

pevnost doplněná o kruh hradeb, byla vystavěna v letech 1820 až 1850 ve městě Quebec. 

Výborná ukázka urbanistického stylu je zachována ve městě Luneburg v Novém Skotsku. 

Město bylo postaveno v roce 1753 z 95 % ze dřeva. Přesto, že většina budov má přes 250 

let, jsou dodnes schopny plnit pro obyvatele a návštěvníky veškeré hospodářské i sociální 

povinnosti (Ivory, 2006). 

Kanadské stavby od 18. století 

Od 18. století začali kanadští osadníci stavět svá obydlí z hrubého kamene a ze dřeva. O 

100 let později vznikaly typické francouzsko- kanadské domy z kamene, se skloněnou 

střechou. Pár staveb se dochovalo do dnešních dob a lze je spatřit ve městě Montreal nebo 

Quebec. Během 20. století ovlivňovali kanadskou architekturu mezinárodní umělci a 

budovatelé, kteří začali s výstavbou mrakodrapů. Mezi první mrakodrapy se řadí Price 

Building ve městě Quebec nebo Marine Building ve Vancouveru. Obě budovy byly 

postaveny v roce 1930. Od 70. let 20. století kanadští architekti budovali více individuálně. 

Typickým příkladem je Royal Bank Plaza. Budova byla postavena v roce 1976 a proslavila 
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se svými lesklými obklady, odrážejícími kteroukoli změnu světla. Hlavním konstrukčním 

materiálem budovy jsou pozlacená a pobronzovaná skla zasazena do hliníkových rámů a 

obklady ze žulových kvádrů. Nelze zapomenout ani na typické dřevěné kanadské chaty 

stavěné podél jezer (Ivory, 2006).   

3. 3. 3 Domény země 

Historie kanadského hokeje a NHL 

Země javorového listu je považována za kolébku hokeje. Předchůdce tohoto sportu byl 

pozemní hokej zvaný Shinty, pocházející ze Skotska nebo Shinny hra na ledě indiánských 

kmenů. Prameny, píšící o vzniku a vývoji ledního hokeje na počátku 20. století, nejsou 

zcela jednoznačné. Důkazem je například obraz holandského malíře Abrahama Breughela, 

který nakreslil muže stojícího s tyčí na ledě kdesi v Holandsku o tři století dříve. První 

zápas podobný dnešnímu hokeji se uskutečnil ve městě Halifax v Kanadě v roce 1853. 

Tehdy mezi sebou hráli vojáci anglického pluku Royal Canadian Riffles, kteří se s hrou 

seznámili od Indiánů Severní Ameriky. Pravidla hry vytvořili kanadští studenti. Mezi nimi 

byl William Fleet Robertson, který napsal pravidla na ragby i na bandy (hokejový míč). 

První oficiální zápas na světě se konal 3. března 1875 v Montrealu. Následně byl založen 

první a dodnes fungující klub McGill University Hockey Club. O dva roky později byl 

vyměněn hokejový míč za puk. V roce 1894 založil guvernér Lord Stanley soutěž o 

Stanley cup, která je dodnes vrcholem amerického hokeje (Pěnčínský, 1993).  

Po založení této soutěže vzrostla popularita hokeje ještě víc. Nejlepší týmy začaly cestovat 

za utkáním po celé zemi a lákaly stále více diváků do prvních ledových arén. Na počátku 

20. století začali organizátoři z USA vyplácet nejlepší kanadské hráče, aby zajistili svým 

domácím fanouškům výbornou podívanou. První profesionální tým založil v roce 1903 J. 

L. Gibson ve městě Hougton v USA. Díky velkému úspěchu vznikla v USA první 

profesionální hokejová liga na světě International Professional Hockey League. Podle 

předlohy Američanů byly v Kanadě v roce 1908 založeny dvě profesionální hokejové ligy 

Ontario Professional Hockey League a National Hockey Asociation. Tyto dvě asociace se 

po roce 1910 spojily pod název NHA- National Hockey Asociation. Další klub vznikl na 

západě pod názvem Western Canada Hockey League. Po problémech, které nastaly během 
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1. světové války, se v Montrealu konala schůze majitelů kanadských klubů. Po dlouhém 

jednání se rozhodli zrušit NHA a založili novou ligu National Hockey League. Tato 

nejvyšší hokejová soutěž NHL se hraje dodnes po celém území Kanady a USA (Stránský, 

1994).  

Javorový sirup 

Počátek výroby javorového sirupu začíná koncem března sběrem prvotní suroviny. Ta je 

získávána z kmenů stromů javoru cukrového, do něhož se vyvrtá díra. Do otvoru se nasadí 

kovové čepy napojené na plastové hadičky a na ně se zavěsí malý kyblík. Samotný sběr je 

zahájen v březnu a končí v květnu. Ovšem přesná doba sběru není stanovena. Podle starých 

tradic původních obyvatel, kteří tento lahodný nápoj objevili, by měl sběr sirupu začít 

s příchodem vracejících se houfů havranů nebo se začátkem výskytu cukrových much 

kolem řek. Jeden drobný výrobce javorového sirupu obvykle pečuje o tisíce stromů, sirup 

čerpá pouze ze stromů starších 40 let. Odebírá se jenom 5 až 10 % šťávy, díky tomuto 

šetrnému způsobu zacházení se mohou stromy dožít až 200 let. Přírodní šťáva je lehce 

nasládlé chuti a řídké konzistence. Svou správnou barvu a chuť získá až po svaření, kdy 

během něj ztratí až 40 % původního množství. Největšími sběrateli a distributory sirupu 

jsou obyvatelé oblasti La Beauce na quebeckém jihovýchodě, jelikož jsou v této provincii 

nejvhodnější klimatické podmínky pro pěstování javorů.  

Skoro v každém javorovém lese se vyskytuje cukrová chýše, kde teče sirup přímo do 

uzavřených nádob, bez kontaktu se vzduchem. Jedná se o moderní způsob sběru. Při 

tradiční výrobě javorového sirupu je šťáva ze stromu odpařována v pánvi nad ohněm 

s dřevěnými poleny. Během vaření se musí sirup neustále míchat, jinak se přichytí na 

pánev, vzniklá pěna se pak odstraní, aby byl produkt co nejčistější. Někteří větší 

distributoři přimíchávají do výrobku i chemikálie na snížení pěnivosti. Jakmile dosáhne 

sirup 104 °C, je z pravidla jeho cukernatost kolem 66 %, vzniklému produktu je změřena 

hustota, chuť a následně je výrobcem vlévána přes bavlněný filtr do většího sudu. Majitel 

si ponechává pouhou část vyrobeného sirupu pro vlastní potřeby a prodej. Většina 

vyrobeného sirupu je převezena do exportních firem, kde se vlévá do skleněných a 

plastových nádob nebo do plechovek s etiketou dané firmy (Eagleson, Hasner, 2006) 
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Tartanový javorový list 

Mezi další symbol Kanady je považován javorový list s výplní tartanového vzoru. Tartan je 

tkanina, zdobená pruhy v různých barvách a šířkách. Ve Skotsku je z této tkaniny po staletí 

vyráběn tradiční oděv, symbolizující soudržnost a identitu. Pruhované vzory prezentují 

rodinu, organizaci nebo region. Tartanový javorový list byl řadu desítek let uznáván jako 

neoficiální symbol Kanady, stejně jako tartanová tkanina. Za oficiální symbol Kanady byl 

přijat teprve 9. března roku 2011.  

Nejčastěji je proužkovaný vzor používán jako výplň javorového listu na vlajce Kanady. 

První tartanový javorový list byl vytvořen v roce 1964 Davidem Weiserem při příležitosti 

výročí 100. vládní konference v Kanadě. David Weiser ho navrh pro Kanaďany jako 

symbol národní hrdosti, bez ohledu na to, jakého původu a z jakého prostředí pochází. Pro 

konstrukci pruhů na tartanu se David Weiser nechal inspirovat střídáním ročního období. 

Paleta základních barev je tvořena zelenou, což jsou javorové listy na jaře, zlatou jako má 

barva listů během léta, červenou do jaké se zbarví v průběhu podzimu a hnědou, jako 

odstín listů během zimy (internet- 21).  

4 Toulky Kanadou 

4. 1 Hlavní město Ottawa 

Hlavní město Kanady Ottawa leží na jižním břehu řeky Ottawa. Svou rozlohou je druhé 

největší město provincie Ontario a čtvrté největší město Kanady. Během jednoho a půl 

století, od doby, kdy se toto město stalo hlavním, vyrostla z malého dřevařského města 

obrovská metropole s celou škálou národních institucí. Mezi lidmi dostalo město přezdívku 

Westminster v divočině nebo taky Washington severu. První přezdívka vychází z 

ottawských kořenů a druhá symbolizuje, na co se obyvatelé města upínají a soustředí 

(Ivory, 2006).  
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4. 1. 1 Historie města 

Prvními obyvateli Ottawy byli Indiáni z Algonquinu. Oblast tehdy pojmenovali jako 

„Kichesippi“ v překladu Velká řeka. Sami sebe nazývali „Kichesippirini“ Lidé z Velké 

řeky. Živili se většinou jako obchodníci s kožešinami. V roce 1759 se území dostalo pod 

britskou nadvládu a osadníci si začali klást požadavky na zemi. Mezi nejvýznamnější 

osadníky té doby patřil Philemon Wright, který předvídal obrovské energetické možnosti 

řeky Ottawy. On a další osadníci se usídlili ve čtvrti Hull. Velice významnou roli sehrál 

Philemon Wright během války roku 1812 mezi Kanadou a Spojenými státy. Stal se 

prostředníkem v komunikaci mezi Montrealem a západní částí země, tímto se snažil 

chránit Kanadu před možnými útoky.  

Během let 1826 až 1832 byla postavena jedena z nejvýznamnějších vodních sítí, kanál 

Rideau. Výstavbou kanálu byl pověřen architekt John By. V průběhu 30. let 19. století, 

zaznamenalo město velký pokrok díky prosperujícímu lesnímu průmyslu. Začaly se 

budovat banky, manufaktury, obchody, ale také kostely nebo školy. Řeka byla plná parníků 

s nově přijíždějícími přistěhovalci nebo turisty. V roce 1857 byla královna Viktorie 

požádána, aby urovnala spory mezi městy Quebec, Toronto, Montreal a Kingston. 

Následně měla zvolit, které město se stane hlavním. Královna Viktorie vyhlásila Ottawu 

hlavním městem a sídlem nové vlády. Neprodleně se začalo s výstavbou nových budov 

parlamentu. Rok po dokončení parlamentní budovy se Ottawa stala hlavním městem 

kanadské konfederace složené z měst New Brunswick, Nové Skotsko, Quebec a Ontarion. 

Tehdy Ottawa měla přes 18 000 obyvatel. Do roku 1899 byly veškeré stavby v hlavním 

městě budovány zcela bez rozvahy. Vláda proto zřídila komisi s cílem zlepšit životní 

prostředí a tvář města.  

O rok později se 26. duben 1900 zapsal pro hlavní město jako den hrůzy. Ve čtvrti zvané 

Hull vznikl velký požár, který se za pomocí větru roznesl do velké části města. Mnoho lidí 

tak zůstalo bez domova. K podobné tragédii došlo v roce 1916, kdy vypukl další požár. 

Oheň si tehdy vyžádal sedm životů.  

Po roce 1936 byl do Ottawy ministerským předsedou Mackenziem Kingem pozván 

významný architekt Jacques Greber s cílem zdokonalit vzhled města a zachovat dosavadní 

zeleň. Jeho plány byly v roce 1949 dokončeny. Po roce 1980, v období velkého kulturního 
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rozvoje se začaly pravidelně pořádat festivaly, výstavy a jiná kulturní vyžití. Nyní Ottawa 

vlastní jednu z nejvýznamnějších světových galerií. Na své si přijdou i milovníci zábavy a 

nočního života, kdy město mimo jiné nabízí spousty obchodů s rozmanitým zbožím nebo 

vynikající restaurace s kuchyní ze všech koutů světa (Taylor, 1986).  

4. 1. 2 Parlamentní budova 

 

Obr. 11: Parlamentní budova (originál, 2010) 

Parlamentní budova (Obr. 11) leží na mírném kopečku nad řekou Ottawou. Stejně jako jiné 

symboly je i ottawský parlament znakem kanadské státnosti. Byl postaven díky královně 

Victorii. Během konce 19. století se neustále přesouvalo sídlo vlády mezi tehdy Dolní a 

Horní Kanadou. Královnina volba pro město Ottawu byla opodstatněna jako určitý 

politický kompromis a jako bezpečné místo, vzhledem ke vzdálenosti od amerických 

hranic. V letech 1859 až 1866 byla stavba dokončena, později byla dostavěna knihovna a 

věže.  
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Rok 1916 se stal černým rokem pro parlamentní budovu, protože v budově čítárny vypukl 

požár. Plameny zničily celé severozápadní křídlo, včetně tisíců nenahraditelných knih. O 

nový vzhled a strukturu budovy se postaral John Pearson a Jean Omer Marchand. 

Parlamentní sídlo bylo dokončeno v roce 1922 v novogotickém stylu (Taylor, 1986).  

Budova je na návrší, jehož ústředním monumentem je 20 m žulový oblouk, na jehož konci 

jsou bronzové sochy Svobody a Míru, spolu se sochami bojovníků z první světové války. 

Pomník byl věnován králi Jiřímu VI. Dnes je návrší hlavním místem slavnosti, která je 

každoročně pořádána 11. listopadu, jako den vzpomínky „Remembrance day“ (Ivory, 

2006).  

4. 1. 3 Národní kanadská galerie 

Národní kanadská galerie je druhé nejvíce navštěvované místo Ottawy. Sjíždí se zde turisté 

ze všech koutů světa. Galerie byla založena roku 1880 kurátorem Ericem Brownem, který 

se zasloužil o sbírku mnoha knih a novin. Díky Ericu Brownovi nebyla galerie nikdy 

přestěhována a za své úsilí byl v roce 1913 jmenován ředitelem muzea. Přesto, že byly 

finanční možnosti během druhé světové války značně omezeny, galerie i nadále rostla. 

Dokumentaci knižního fondu zavedla knihovna v roce 1920 (Taylor, 1986).  

Nyní připadá ve městě více muzejních prostor na obyvatele než v jakémkoli jiném městě. 

Budova je postavena ze skla, žuly, betonu a je dílem izraelského architekta Moshe 

Safdieho. V galerii je umístěno mnoho soch, kreseb, tisků, ale i pozůstatky inuitského 

umění. V galerii jsou pravidelně pořádány i krátkodobé výstavy. Návštěvníci se mohou 

pokochat asijskou galerií, která vystavuje především indická díla z období od 3. století až 

do současnosti. Evropskou a americkou výstavu reprezentují sbírky, dokládající mnoho 

aspektů o vývoji umění od středověku po současnost. Jsou zde vystaveny díla Simona 

Martiniho nebo Cranacha, Rembrandta. Srdcem výstavy je ovšem kanadské umění, do něj 

spadá jeden z nejznámějších historických obrazů zvaný Smrt generála Wolfeho od 

Benjamina Westa z roku 1770. Ve velkém měřítku kanadskou výstavu reprezentují umělci 

Skupiny sedmi s díly jako je Červený list nebo Jack Borovice (Ivory, 2006).  
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4. 1. 4 Kanadské muzeum civilizace 

Kanadské muzeum civilizace je další oblíbenou atrakcí turistů. Původně bylo muzeum 

založeno v Montrealu za účelem sbírek biologických vzorků, historických artefaktů a 

minerálů. V roce 1881 bylo muzeum přestěhováno do Ottawy. Po půl století došlo 

k rozdělení exponátů na Muzeum Přírody a na Muzeum Člověka. Za nátlaku kritiky se 

Muzeum Člověka přejmenovalo na Muzeum Civilizace a v roce 1989 přestěhovalo do 

samostatného zařízení v Hullu (Taylor, 1986).  

Nynější budova byla navržena architektem Douglasem Cardinalem a připomíná skály 

odkryté činností větru, deště a sněhu. Své místo zde našlo přes 4 milióny předmětů, 

prezentujících kanadskou historii a etnologii. Dále je v budově umístěn velký konferenční 

sál, kino, poštovní a dětské muzeum. Ve velkém a hlavním sále jsou vztyčeny vysoké 

sloupy ve tvaru totemů a celý sál je věnován umění a kultuře původních obyvatel 

severozápadního pobřeží. Neméně významný je Kanadský sál, kde je výstava vytvořena ve 

stylu výpravy do tisíc let staré historie země od vikinských staveb až po prérijní sídla 

s železniční stanicí (Ivory, 2006).  

4. 1. 5 Kluziště Rideau Canal 

Rideau Canal byl postaven v 1. pol. 19. století jako záložní řešení zásobování mezi 

Montrealem a Kingstonem v případě blokády Američanů. Postavili ho především 

obyvatelé irského původu. Před 35 lety začal kanál sloužit v zimním období jako kluziště 

pro veřejnost. V srpnu 2005 bylo kluziště zapsáno do Guinessovy knihy rekordů a je 

oficiálním nejdelším přírodním kluzištěm na světě. Kanál je dlouhý 7, 8 km a velikostí 

představuje 90 olympijských zimních stadiónů. Po jeho zamrznutí je v sezóně využíván 

nejen bruslaři, ale i stovkami lidí jako cesta do práce.  

Bruslařská dráha pro veřejnost se většinou otevírá na konci prosince a bruslí se na ni až do 

začátku března, kdy dráha začíná postupně tát. Během jízdy se lze občerstvit v menších 

stáncích podél okrajů kanálu. Většinou první týden v únoru se na kluzišti koná známý 

zimní festival Winterlude. Jedná se o každoročně pořádaný festival od roku 1979 jako 

oslava zimy. Během festivalu se pořádají na kluzišti různé koncerty, soutěže v bruslení, 
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soutěže o nejlepší ledovou sochu, v některých částech kanálu jsou dokonce vytvořena 

dětská ledová hřiště (Ivory, 2006).  

4. 2 Největší město Kanady  

Největším městem Kanady je Toronto. V roce 1997 došlo k poslednímu přiřazení okolních 

vesnic a město se stalo největším a nejlidnatějším v celé Kanadě. Zároveň je centrem 

obchodu a financí. Toronto leží na jihu provincie Ontario. Dominantní a symbolizující 

stavbou města je CN Tower, do roku 2007 největší stavba světa, která se nachází v centru. 

Město je proslulé i několika významnými muzei a galeriemi jako například Art Gallery of 

Toronto nebo Royal Ontario Museum. Přesto, že je Toronto nejrušnějším městem státu, je 

zde mnoho míst k relaxaci (Ivory, 2006).  

4. 2. 1 Historie Toronta 

Historie Toronta začala koncem 17. století, kdy na území města vkročil první Evropan 

Étienne Brulé. Byl to Francouz, který se na území dostal po staré domorodé stezce od 

Huronského jezera. Cesta byla využívána holandskými obchodníky z New Yorku. 

Francouzi se chtěli do tohoto obchodování zapojit a tak vybudovali na začátku 18. století 

kolem stezky tvrz, kterou však opustili. Po příchodu loajalistů na konci 18. století, kteří se 

usadili podél Ontarijského jezera, se zvýšil zájem Britů o toto území. Roku 1794 bylo 

rozvíjející se Toronto vyhlášeno hlavním městem Horní Kanady. Po dokončení Erijského 

kanálu roku 1825, mohlo Toronto navázat vztahy s New Yorkem a tím i se Spojenými 

státy, které trvají dodnes. V polovině 20. století začali do města přicházet přistěhovalci ze 

severní a jižní Evropy, potom z celého světa. Dnes je Toronto jedním velkým 

multikulturním městem, na kterém žijí různé národnosti ze všech koutů světa. Výrazně ve 

městě dominuje italská, řecká, portugalská, indická a čínská komunita (Gibson, 2008).  

 4. 2. 2 Dominanty a symboly downtownu  

Dominanty a symboly downtownu neboli centra leží na bývalém území obce Starého 

Toronta. Na atraktivitě centra se podílí i Ontarijské jezero, jehož pobřeží je lemováno 

kancelářemi, byty, restauracemi nebo zábavnými podniky. Mezi nejoblíbenější aktivity 
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patří panoramatický výhled z věže CN Tower nebo plavba lodí na blízký ostrůvek Toronto 

Island. Město je neodmyslitelně spojeno s nejdelší ulicí světa Yonge street, která vede od 

břehu Ontarijského jezera až na sever k Velkým jezerům. Ulice byla zapsána do 

Guinessovy knihy rekordů a měří 1896 km. Je postavená na bývalé hlavní domorodé stezce 

a své jméno si nese po odborníkovi na stavby starořímských silnic Georgey Yongovi 

(Ivory, 2006).  

CN Tower a Rochers Centre 

 

Obr. 12: CN Tower (originál, 2010) 

CN Tower (Obr. 12), ikona Toronta byl postaven roku 1976 jako centrální bod během 

projektu rozvoje města měří 553 m. Svého času byla nejvyšší věží světa. Své prvenství si 

udržela 34 let do doby, než byla dokončena stavba Canton Tower a Burj Khalifa. Ale i 

dnes jde o jednu z nejvyšších samostatně stojících staveb světa, jejíž vrchol zasahuje do 

mrakodrapů a umožňuje návštěvníkům pozorovat letadla mířící na letiště. Nahoru se 

návštěvníci dostanou výtahem. První zastávka je na terase Lookout ve výšce 346 m, další 

je v podlaží Skypod ve výšce 447 m. Pro milovníky výšek a lehkého adrenalinu je po jejich 
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příjezdu skleněným výtahem připraven ještě další zážitek v podobě skleněné podlahy, kdy 

jejich noha a Roger Centre dole dělí pouze volný prostor (Tomsová, 2009).  

Rochers Centre bylo postaveno roku 1989 a až do roku 2005 se toto největší zábavné 

centrum jmenovalo SkyDome. Centrum je unikátní rovněž díky své otevírací a zavírací 

střeše, která je největší posunovací střechou světa a během dvaceti minut je celé hřiště pod 

otevřeným nebem. Vysvětlení principu střechy je prezentováno během prohlídky 

s průvodcem za použití videoprojekce. V prostorách se pravidelně pořádají baseballové 

zápasy týmu Blue Jays. Na své si přijdou i fanoušci kanadského fotbalu. Dále jsou v aréně 

pořádány různé akce od cirkusu, přes koncerty až po exhibice na ledě (Tomsová, 2009).  

Royel Ontario Museum a Art Gallery of Ontario  

Royal Ontario Museum (ROM) je největší museum Kanady. Má více než šest miliónů 

exponátů, které jsou umístěny do čtyřiceti galerií. ROM bylo založeno roku 1912, tehdy 

byla organizace součástí torontské univerzity. V roce 1968 došlo k osamostatnění musea, 

ovšem své vztahy s univerzitou neustále udržují. Mezi nejvýznamnější se řadí expozice 

z Číny s hrobem Ming Tomba nebo expozice Historie přírody s více než desítkou koster 

dinosaurů. Do další oblíbené expozice se řadí exponáty z Egypta, Řecka a Říma. 

Vystaveny jsou zde velice kvalitní masky, mumie, odlitky z reliéfů chrámu královny 

Hatšepsut nebo řecké sochy. V neposlední řadě ROM prezentuje návštěvníkům kanadskou 

galerii s dekorativním uměním francouzské a anglické Kanady od 17. století do 19. století, 

ale i současnou sbírku umění Prvních národů (Ivory, 2006).  

Art Gallery of Ontario (AGO) je velice bohatá na evropské a kanadské umění. Galerie 

prezentuje kolem 80 000 děl, z nichž 2 000 děl bylo věnováno do expozice milionářem a 

vášnivým sběratelem Kennethem Thomsonem. Muzeum bylo založeno roku 1900 

skupinou občanů, kteří založili instituci pod názvem Art Museum of Toronto. V roce 1919 

bylo museum přejmenováno na Art Gallery of Toronto. Konečný název Art Gallery of 

Ontario vznikl v roce 1966. AGO je umístěna v budově bývalé georgiánské vily The 

Grange ze začátku 19. století. Dnes je místem především nejvýznamnějších malířský děl, 

která prezentují vývoj tohoto umění od konce 19. století až dodnes. Návštěvníci mohou 

zhlédnout díla od Moneta, Dégase, Picassa a mnoha jiných umělců (Ivory, 2006).  
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Radnice a hokejová síň slávy 

Radnice neboli City Hall leží na křižovatce ulic Queen, Bay a Chestnut v centru metropole. 

Stojí zde městská samospráva a stavba samotná je považována za jednu z předních 

památek Toronta. Byla postavena jako náhrada staré radnice, která začala být pro své účely 

malá. Roku 1957 byla vyhlášena architektonická soutěž, kde měl být vybrán návrh na 

výstavbu nové radnice. Do soutěže bylo tehdy zasláno 510 návrhů ze všech koutů světa, 

nakonec byl vybrán a schválen návrh Fina Vilja Revella. V roce 1965 byla radnice 

slavnostně otevřena. Lehce výstřední moderní stavba si vyžádala řadu kritik, které ovšem 

neobstály a radnice se tak mohla stát jednou z hlavních symbolů Toronta. Před budovou 

leží Nathan Phillips Squere, náměstí pojmenované po primátorovi. Střed náměstí zdobí 

socha Lučištníka od umělce Henryho Moora. Během zimy se náměstí proměňuje ve 

veřejné kluziště (Gibson, 2008).  

 

Obr. 13: Budova hokejové síně slávy (originál, 2010) 

Hokejová síň slávy (Obr. 13) je jedním z nejoblíbenějších míst hokejových fanoušků. 

Muzeum se nachází na nejdelší ulici světa Yonge Street v bývalé budově montrealské 

banky. Muzeum bylo založeno roku 1953 Jamesem T. Sutherlandem v Kingstonu, 

tehdejším prezidentem Kanadské amatérské hokejové asociace CAHA. Na vedení tohoto 
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muzea tehdy známého pod názvem Mezinárodní hokejová síň slávy se podílela i NHL. 

Hlavním úkolem bylo pořádání charitativních akcí a oceňování legendárních hráčů. V roce 

1958 byla po smrti zakladatele muzea a za nátlaku NHL hokejová síň přesunuta do Toronta 

do budovy Exhibicion Place. Výstava začala sklízet velký úspěch a vzhledem k 

přibývajícím jménům a trofejím v hale, se museum muselo v roce 1992 uzavřít a přesunout 

do nynějších prostorů bývalé montrealské banky. K oficiálnímu otevření musea s názvem 

Hokejová síň slávy došlo v roce 1993. V hlavním prostoru najdou návštěvníci 

nejvýznamnější trofeje z NHL, mezi ně patří i Stanley Cup, který je považován za nejstarší 

sportovní trofej Severní Ameriky. Dále je vystavováno velké množství hokejových 

památek a artefaktů od doby jeho vzniku. K nahlédnutí je i slavná šatna Montreal 

Canadian. Aktivní návštěvníci se mohou zapojit do interaktivní výstavy, kde si otestují své 

hokejové dovednosti (Ivory, 2006).  

4. 2. 3 Atraktivní místa Toronta 

Black Creek Pioner village 

Black Creek Pioner village, známý kanadský skanzen, se nachází západním směrem od 

York Univerzity. Toto muzeum bylo otevřeno roku 1960 a leží kolem původní farmy 

pensylvánské holandské rodiny, která v těchto místech postavila roku 1816 svůj dřevěný 

dům.  

Od té doby se na místě začala budovat vesnice s pevným zemědělským kodexem, která 

téměř 100 let prosperovala. Počátkem 20. století předali zemědělci místo spolu se 

zachovanými artefakty torontským úřadům, aby mohly vyprávět návštěvníkům příběh o 

životě původních obyvatel vesnice. Velice významnou roli pro skanzen měl architekt B. 

Napier Simpson, který spravoval a pečoval o dochované monumenty. Vesnička je dnes 

vyhledávaným místem zejména pro školy a turisty ze všech koutů světa. Návštěvníkům je 

zde představeno více než 30 budov z 19. století, které byly dovezeny z jiných částí země. 

K vidění je například typický osadnický dům, ale také udírna, trafika, hospoda nebo 

zednářský domek (Obr. 14). Výstava je doplněna o řemeslníky převlečené do dobových 

kostýmů, kteří prezentují život osadníku v 19. století a provádějí kouzelnou historií města 

(Ivory, 2006, internet- 22).  
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Obr. 14: Zednářský domek v Black Creek Pioner village (originál, 2010) 

Baťovo muzeum obuvi 

Baťovo muzeum obuvi alias Bata shoes museum leží v samotném centru Toronta 

jihozápadně od Bloor street. Muzeum vystavuje boty z dílny jednoho z nejslavnějších 

výrobců obuvi na světě Tomáše Bati. Muzeum je situováno v humorně postavené budově 

architekta Raymonda Moriyamyho, připomínající krabici od bot. Nápad vytvořit muzeum 

baťovských bot vymyslela manželka samotného Tomáše Bati, která se s manželem 

seznámila za druhé světové války. Když její soukromá sbírka překročila rámec možností 

skladování, byl nápad na světě a roku 1979 bylo rozhodnuto o založení nadace na podporu 

profesionální sbírky bot. V roce 1995 došlo k otevření muzea. Návštěvníci mohou vidět 

více než 10 000 párů bot a různých doplňků, které jsou vystavovány v přihrádkách ze 

dřeva, připomínající krabici od bot. Mezi oblíbené exponáty patří boty Pabla Picassa, 

Elizabeth Taylorové, Winstona Churchilla nebo Eltona Johna. Celá výstava je doprovázena 

poučným a zároveň velice zábavným příběhem o botách (Ivory, 2006, internet- 23).  
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Torontská Zoo 

Torontská Zoo leží ve východní části Toronta na okraji oblasti Scarborough. Svou 

rozlohou více než 2, 5 km
2
 je největší v Kanadě. První historicky známá ZOO byla 

otevřena v Torontu již v roce 1888 pod názvem Riverdale. Tehdy byla zvířata 

prezentována v klasických černých klecích a celá ZOO byla pojata ve stylu tehdejší doby. 

V roce 1963 přišel pan Hugh Clothers s nápadem a plánem o vybudování nové ZOO. Za 

pomocí Williama Allena, tehdejšího předsedy Rady Magistrátu města, byl Hugh Clothers 

zvolen do funkce prvního předsedy nově vzniklé skupiny Metro Toronto Zoological 

Society. V roce 1967 bylo touto skupinou vyhledáno vhodné místo pro výstavbu nové 

ZOO, následující rok byly architektem Raymondem Moriyamovem zhotoveny plány na 

výstavbu areálu (Ivory, 2006).  

Definitivně byly plány na výstavbu schváleny v roce 1969 a pocházely od architekta 

Johnsona Sustronka Weinsteina. Slavnostní otevření ZOO pod názvem Metropolitní 

torontská ZOO se konalo v roce 1974, následně se kvůli stížnostem od názvu upustilo. 

Návštěvníci dnes mohou vidět kolem 5000 zvířat žijících v krásně upravených pavilónech 

a venkovních prostorách. Zahrada je rozdělena do sedmi geografických oblastí a to do 

Indo-malaijské, Africké, Americké, Oceánské, Eurasijské, kanadských Domén a Tundry 

Trek. S postupem času bylo v areálu postaveno Nábřežní divadlo, Splash Island nebo část 

vyhrazena dětem. V současnosti je torontská ZOO jedna z největších na světě a ročně ji 

navštíví tisíce hostů (Tomsová, 2009).  

Wonderland 

Wonderland je zábavní park, ležící v oblasti Vaughan na předměstí Toronta. Svou 

rozlohou je největším zábavním střediskem Kanady. Otevření parku se konalo v roce 1981. 

Plánu na výstavbu parku a míst bylo mnoho od Niagarských vodopádů až po Cambridge. S 

postavením zábavného parku v oblasti Vaughnu přišla společnost Taft Broadcasting 

s vedoucím Kellym Robinsonem už kolem roku 1972. Během plánování střediska se tvůrci 

setkali s řadou kritik, mezi nimi byl i Walt Disney, který upřednostňoval výstavbu parku na 

Floridě, v teplejší oblasti, která by umožnila provoz celoročně.  
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Wonderland má nyní 16 horských drah. Ústředním bodem parku je masivní hora Wonder 

(obr. 15) s velkým vodopádem a vnitřní dráhou. Park je doplněn o zábavný vodní svět 

zvaný Splash park. Sezóna Wonderlandu začíná v květnu a končí v říjnu po Halloweenu, 

kdy je celý park nazdoben ve strašidelném stylu. V posledních letech je park 

nejnavštěvovanějším zábavním střediskem v Severní Americe (internet- 24).  

 

Obr. 15: Hora Wonder ve Wonderlandu (originál, 2010) 

4. 3 Další nejlidnatější a nejnavštěvovanější místa a 
města 

4. 3. 1 Montreal  

Město Montreal bylo největším městem Kanady doby, než se jim stalo Toronto v roce 

1970. Ovšem dodnes je Montreal druhé největší francouzsky mluvící město. Leží 

v souostroví za soutokem řeky Sv. Vavřince a Ottawy (Ivory, 2006).  

Historie Montrealu 

Historie Montrealu započala roku 1535, kdy se francouzský průzkumník jménem Jacques 

Cartier vylodil se svou posádkou na ostrově, který tehdy obývali Irokézové. Cartier spolu 
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se svými muži vyšplhal na nejvyšší bod, kde umístil kříž. Horu pak pojmenoval Mont- 

Royal. Po roce 1600 byl ostrov osídlen přistěhovalci z Francie a město bylo pojmenováno 

jako Villa Marie. Po porážce Brity v roce 1759 bylo město obsazeno a spravováno Velkou 

Británií. Francouzi zde i nadále mohli zůstat pod podmínkou přijetí britských pravidel. 

V tomto období bylo město již přejmenováno na Montreal a mluvilo se v něm dvojjazyčně, 

francouzsky a anglicky. Název města byl odvozen podle hory „ Mont- Royal“. 

S přibývajícími anglickými přistěhovalci došlo k rozvoji a rozšíření města. Na konci 19. 

století byla ekonomika a kultura Montrealu nejvyspělejší v Kanadě. Těžké časy město 

utrpělo během obou světových válek a hospodářské krize. Montreal se velmi brzy z těchto 

událostí vzpamatoval a ve 40. letech začal s výstavbou prvních mrakodrapů (Lauzon, 

2004).  

 Dnes je Montreal jedním z hlavních středisek severoamerické gastronomie a je pouhý 

krůček od New Yorku v kulinářském umění. Město je turisty velice oblíbené, zejména 

stará dochovaná část Montrealu. Město se stalo druhým největším městem Kanady a 

největším městem v Quebecké provincii. Stejně jako New York je i Montreal město, které 

nikdy nespí (Ivory, 2006).  

Starý Montreal 

Nejkrásnější pohled je na starou část Montrealu, který je obehnán hradbami a jehož budovy 

pocházejí z 19. století. Ve staré části města leží náměstí Jacquese Cartiera, pojmenované po 

francouzském badateli. Náměstí lemují kouzelné staré budovy, například dům Maison del 

Vecchio z počátku 19. století nebo monumentální radnice Hotel- de- Ville postavená v roce 

1878 ve stylu druhého empíru. Další mimořádnou budovou je Chateau Ramezay, která je 

jednou z nejstarších budov Severní Ameriky. Dům byl postaven ve farmářském stylu roku 

1705 jako domov pro guvernéra Claude de Ramezaye. Nyní je zde přes 100 let muzeum.  

Mezi dominantní monument a symbol Montrealu se řadí bazilika Notre Dame. S výstavbou 

baziliky se začalo roku 1824, kdy páni Montrealu nařídili postavit chrám velkých rozměrů, 

aby mohl pojmout farnosti z celého města. Stavbou byl pověřen irsko-americký protestant 

architekt O´ Donnell. Architekt byl posléze svým výtvorem natolik dojat, že konvertoval 

ke křesťanství a nakonec byl v chrámu i pohřben. Dalším vyhledávaným místem je starý 

přístav zvaný Vieux Port (Ivory, 2006).  

http://www.powells.com/s?author=Gilles%20Lauzon
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Olympijský stadion 

Olympijský stadion v Montrealu se řadí mezi nejoriginálnější a zároveň nejbláznivější 

stadiony světa. Může za to nakloněná věž, na které je na 26 kabelech pověšená střecha ze 

skleněných vláken. Stavba byla vybudována roku 1976 francouzským architektem 

Rogerem Taillibertem. Stavbu stadiónu provázely řadu let mnohé nepříjemnosti. Například 

výstavba věže a střechy ze syntetického materiálu byla dokončena roku 1987, skoro 

jedenáct let po letní olympiádě. Stadión byl splácen městem do roku 2006. Nyní je 

netradiční aréna využívána pro pořádání koncertů a jiných kulturních akcí. Zájemci mohou 

vyjet speciálním vozítkem, umístěným na hraně věže, nahoru a pokochat se jedinečným 

výhleden na město (Ivory, 2006).  

Mont- Royal 

Mont- Royal je dalším atraktivním místem města. Jedná se o horu, spíše pahorkatinu ve 

výši 234 m n. m. Hora byla pojmenována podle francouzského dobyvatele Jacquese 

Cartiera. Dnes je hora osázena stromy a propojena pěšími cestami s vyhlídkou, o kterou se 

zasloužil výborný severoamerický zahradní architekt Frederic Law Olmsted, autor Central 

Parku v New York. Na hoře je dobrým orientačním bodem železný kříž, který bývá v noci 

osvětlen.  

Na severozápadním hřebeni hory Mont Royal leží velký poutní kostel Oratoire Saint- 

Joseph. Kostel byl postupně budován od roku 1904, kdy bratr André postavil malou kapli 

k poctě sv. Josefa. Kaple byla ve velké míře navštěvována nemocnými lidmi, hledajícími 

uzdravení (Ivory, 2006).  

4. 3. 2 Vancouver 

Vancouver je přístavní město ležící na jihozápadě Kanady. Svou rozlohou je třetím 

největším městem země. Občas je Vancouver nazýván jako Hollywood severu, jelikož je 

po New Yorku a Hollywoodu třetím největším centrem v produkci filmů. V současnosti si 

lidé město pamatují jako dějiště zimních olympijských her, které se konaly v roce 2010 

(Ivory, 2006).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Taillibert
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Historie Vancouveru 

Historicky prvními obyvateli Vancouveru byli pobřežní Indiáni přibližně 500 let př. n. l. 

Důkazem jsou archeologické nálezy umístěné v antropologickém muzeu v Britské 

Kolumbii. První Evropan, který vstoupil na území dnešního města, byl španělský 

mořeplavec José María Narváez v roce 1791. Necelý rok později se připlavil k zálivu 

důstojník královského námořnictva George Vancouver a přístav pojmenoval Burrad. Od 

těchto dob se do oblasti začali lidé, především Britové, houfně stěhovat. Mezi nimi byl i 

Simon Fraser, který měl v oblasti zřídit nový obchod. Osadníci se živili zemědělstvím, 

rybolovem a vynikali v řezbářské práci. V roce 1858 bylo na řece objeveno zlato, po pár 

týdnech bylo kolem řeky více než 30 000 nových osadníků, kteří přijeli do oblasti 

zbohatnout.  

Postupem času se město rozrůstalo a nových osadníků přibývalo, především v dnešním 

předměstí Vancouveru v Burnaby a v Deltě. V roce 1861 vyšel ve městě první novinový 

tisk. O rok později zde byla vybudována nemocnice. V roce 1865 byla ve Vancouveru 

postavena první telegrafní linka, která oznámila tragickou událost o atentátu na prezidenta 

Abrahama Lincolna. Dalším významným datem pro město je rok 1884, kdy došlo k 

rozšíření kanadské Transkontinentální železnice. Po postavení železnice přijelo do města 

tisíce lidí za cílem vybudovat si nový domov (Chuck Davis, 2011).  

Město Vancouver vzniklo oficiálně roku 1886 zápisem do registru jako samospráva. 

Následně pak bylo pojmenováno podle důstojníka George Vancouvera. Dva měsíce po 

začlenění Vancouveru do samosprávy postihl město velký požár, který do půl hodiny zničil 

jeho velkou část. Ke kulturnímu a obchodnímu rozvoji města přispělo otevření 

Panamského průplavu, který umožnil snadný export a import do Evropy. Vancouverský 

přístav se tímto stal velice významný a vytížený. Hospodářská krize město nějak značně 

nepostihla. Také po roce 1950 se zvyšovala jeho prosperita. Od těchto dob se Vancouver 

vyvinul do třetího největšího města Kanady a pověstně je znám jako jedno z nejlepších 

míst na světě k žití a návštěvě (Davis, 2011).  
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Cathedral Place 

Cathedral Place byla postavena v letech 1989 až 1991 a leží v samém středu města. 

Městský skvost byl postaven architektem Paulem Merrickem. Stavitelem byl i David 

Wong, který se podílel na designové a technické stránce. Nyní je věž považována za 

symbol Vancouveru. Je zdobena měděnou střechou ve tvaru dláta a postavena 

v postmoderním kontextu. Věž má 23 podlaží a nachází se v ní kanceláře. Na Cathedral 

Place navazuje dvorek se zahradou a kolonádou zdobenou sochami (Tomsová, 2010).  

Gastown 

Gastown je nejstarší částí Vancouveru, která byla kdysi centrem města a jehož historie 

spadá do konce 19. století. Centrum vzniklo zásluhou námořníka Johna Deightona, který 

zde otevřel první salon. V roce 1886, kdy bylo založeno město Vancouver, se Gastown stal 

jeho součástí a zároveň centrem. Bývalé centrum je postaveno podél okrajů pobřeží. 

Atraktivní jsou i některé křižovatky zvláštních úhlů, které jsou doplněny o budovy, 

žehličkového tvaru jako například Europe Hotel. Hlavní ulicí Gastown je Water Street. Jak 

už název napovídá, byla tato ulice v minulosti omývána vodou. Podél ulice na rohu 

Cambie stojí známé parní hodiny Stream Clock, které byly uvedeny do provozu roku 1977 

a jsou oblíbeným místem fotografů. Jako vzpomínka na zakladatele Gastown přezdívaného 

Gasse Jacka, byla na náměstí Maple Tree square postavena jeho socha, která stojí na sudu 

od whisky. Dnes je Gastown rušnou částí města s mnoha moderními obchody, butiky, bary 

a restauracemi, ovšem stále si zachovává svou tradici (Ivory, 2006).  

Stanley Park  

Území dnešního Stanleyho Parku bylo v minulosti územím několika různých domorodých 

kmenů. Posléze bylo teritorium známou těžařskou oblastí, vzhledem ke svému lesnímu 

bohatství. V roce 1887 byl tento poloostrov vyhlášen oficiálním městským parkem a 

místem rekreace pro domorodce i pro návštěvníky (Davis, 2011).  

Park má v dnešní době rozlohu 1000 akrů a zaujímá stejně velkou plochu jako centrum 

Vancouveru. Říká se mu někdy srdce Vancouveru. Park nabízí spoustu atrakcí a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Deighton
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sportovních možností, nejlépe si jej lze vychutnat při projížďce na kole, podél 10 km 

dlouhé cyklostezky. Během projížďky se cyklisté mohou pokochat přístavem Coal 

Harbour, jezírkem Lost Lagoon nebo mostem Lions Gate. Další atrakcí parku je Aquarium 

Marine Science Centre (Tomsová, 2010).  

4. 3. 3 Calgary 

Calgary je dalším miliónovým městem Kanady. Leží jihozápadně od prérijní provincie 

Alberta. Díky své přírodě je právem považováno za středisko různých sportů a 

ekoturistiky. V roce 1988 se ve městě pořádaly zimní olympijské hry. Další ocenění město 

získalo roku 2007, kdy bylo vyhlášeno nejčistším městem Kanady. Vzhledem k poloze 

města, které leží uprostřed albertských rančů, získalo Calgary přezdívku The Cowtown 

město krav. Největší hospodářský rozkvět prožívalo město poslední desítky let, díky těžbě 

a zpracování ropy. Dnes je Calgery prosperující v oblasti cestovního ruchu, zemědělství a 

průmyslu v moderní technologii (Tomsová, 2010).  

Historie Calgary 

Historie Calgary sahá do roku 1875, kdy na jeho půdu vkročilo unavené vojsko 

severozápadní jízdy. Do té doby žily na území pouze prérijní kmeny indiánů. Vojáci 

postavili pevnost na soutoku řek Bow a Elbow. A pojmenovali ji jednoduše The Elbow 

v překladu loket. Tvrz byla následně přejmenována na Bow River Fort nebo na Brisebois. 

Teprve plukovník James McLeod přišel s názvem Calgary, což bylo jméno jeho rodné 

země ve Skotské vysočině. Vzhledem k bohatým pastvinám kolem pevnosti se kanadská 

vláda rozhodla chovat na ni dobytek a udělat tak první krok ve fázi kolonizace. Okolo tvrze 

se začaly budovat osady. V roce 1883 dosáhla do Calgary první železniční trať a to 

způsobilo obrovský příliv nových osadníků a budoucích farmářů. V roce 1884 město 

Calgary 4000 obyvatel a bylo oficiálně prohlášeno za město.  

V roce 1886 vypukl ve městě požár, kdy velká část Calgary lehla popelem. Po této tragédii 

hledali obyvatelé jiný stavební materiál, který by byl aspoň z části ohně vzdorný, do té 

doby bylo hlavním materiálem dřevo. Odpověď obyvatelé našli podél řeky Bow, 

v pískovci. Tento kámen žluté barvy byl nejen atraktivní, ale i velice praktický. Během 
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následujících 20 let bylo město budováno hlavně z tohoto kamene a získalo si tak novou 

přezdívku- Pískovcové město. Další významnou událostí bylo objevení ropy roku 1914, 

ovšem skutečný rozmach průmyslu přišel až po 2. světové válce. V 50. letech se Calgary 

stalo nejrychleji rostoucím městem Kanady. Začaly se budovat mrakodrapy, městské 

magistrály a železniční sítě. Dnes je to především město založené na cestovním ruchu a 

světoznámé svým kovbojským festivalem (Ivory, 2006).  

Centrum Calgary 

Centrum Calgary je postaveno především v moderním stylu. V centru stojí několik budov 

postavených v 19. století z původního pískovce ze zdejšího lomu, ale není jich mnoho. 

Jedna z nejvýznamnějších ulic města vedoucí od východu na západ je Stephen Avenue 

Mall. V centru leží i olympijské náměstí, které bylo postaveno pro ceremoniál Zimních 

olympijských her v roce 1988. Východně od náměstí se nachází stará radnice postavena 

z hrubého pískovce v roce 1911. Západním směrem mezi vyčnívajícími mrakodrapy stojí 

jeden z hlavních rysů města komplex Petro-Canada, což je obrovská společnost 

obchodující s ropou. Calgary stejně jako mnoho jiných velkoměst, má vybudovaný systém 

chodeb, chránící chodce před počasím či motorovými vozidly. Další atraktivitou centra je 

Calgary Tower. Věž byla postavena roku 1968 a měří 191 m. V současné době poklesl 

význam věže díky okolním mrakodrapům, ale i přesto nabízí unikátní panoramatický 

výhled na město (Ivory, 2006).  

Heritage Park Historical Village 

Heritage Park Historical Village se řadí mezi největší a nejvýznamnějších skanzeny 

Kanady. Park se nachází na břehu přehrady Glenmore a je nejnavštěvovanějším místem 

Calgary. Heritage Park je pojat jako muzeum živé historie, nachází se v něm více než 150 

budov, které byly do parku dopraveny ze všech koutů Kanady v původním historickém 

stavu. Zbylá čtvrtina budov, byla vytvořena jako věrohodné kopie původních staveb. 

Heritage Park Historical Village byl založen roku 1964, kdy vystavovaným exponátům 

bylo více než 70 let. Park je vybaveny originálními artefakty, které navozují unikátní 

atmosféru kanadského západu před rokem 1914. I zaměstnanci parku, kteří poskytují servis 
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návštěvníkům, jsou oděni do dobových kostýmů. Lze zde spatřit i staré dostavníky, 

tramvaje nebo parní vlak (Ivory, 2006).  

Festival Calgery Stampede  

Festival Calgary Stampede je považován za největší světovou show, která nabízí unikátní 

podívanou v podobě krocení divokých koní, jízdu na býcích nebo jízdu s povozy. Festival 

má více jak stoletou tradici. První festival byl zahájen roku 1912, pod vedením zkušeného 

amerického kovboje Guy Weadicka. Do Calgary se tehdy sjely hvězdy rodea ze všech 

koutů Kanady a Spojených států. Přesto, že se tamní kritici domnívali, že festival bude 

jeden velký propadák, přišlo se na show podívat kolem 40 000 diváků (Tomsová, 2009).  

 4. 3. 4 Niagarské vodopády 

Niagarské vodopády (Obr. 16) jsou jedním z unikátních výtvorů přírody. Toto úžasné 

místo se řadí mezi největší kanadskou atrakci a leží na řece Niagara na hranici mezi 

Kanadou a Spojenými státy. Samotný tok řeky Niagary je dlouhý pouze 56 km a je spojnicí 

mezi Ontarijským a Erijským jezerem. Vodopády jsou rozděleny na tři části a to na 

Koňskou podkovu, která tvoří kanadskou část, Americké vodopády a Svatební závoj, ležící 

rovněž v americké části (Tomsová, 2009).   

 

Obr. 16: Niagarské vodopády na kanadské straně (originál, 2010) 
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Vznik vodopádů 

Vodopády vznikly dynamickými geologickými procesy, které pokračují dodnes. Nádherný 

přírodní úkaz se začal utvářet před 12 000 lety na konci poslední doby ledové. Došlo 

k ústupu a tání mohutného ledovce, který se rozpínal od východní Kanady až po dnešní 

vodopády. Ustupující ledovec vytvářel nebo prohluboval koryta řek, rozrušoval půdu a 

zanášel do nich materiál. Zacpané odvodňovací kanály řek si tak musely razit nové cesty 

k odplavení. Mezi vodami bylo i Erijské jezero, které si po ucpání odtokového kanálu 

muselo vytvořit jinou cestu a zapříčinilo vznik Niagarských vodopádů. Nově vzniklá cesta 

řeky erodovala vápencové a břidlicové vrstvy. Jelikož vápencové horniny byly položeny 

v porovnání s měkčími břidlicovými horninami výše, došlo k podemletí horní vrstvy a 

k vytvoření vodopádů. Vodopády se činností vody neustále posunují směrem vzhůru, 

vertikální profil vodopádů zůstává zachovaný (Ivory, 2006, ) 

Historický vývoj vodopádů 

Okolí vodopádů bylo původně osídleno neutrálními domorodými kmeny do doby, než je 

vyhladil národ Irokézů. I ranní badatelé se zajímali o řeku Niagaru a její vodopády, které 

podle pověsti svým řevem padající vody přehlušily i bouři. První literární zmínka o vodách 

padajících z hrozivého spádu byla díky francouzskému františkánovi Lousi Hennepinovi. 

V roce 1721 založili francouzští kolonisté obchodní místo v Lewinstone, následně postavili 

tvrz Fort Niagara, aby hlídali řeku vlévající se do Ontarijského jezera. Od roku 1759 

převzali kontrolu nad řekou Britové. Od té doby byla řeka místem mnoha bitev mezi 

znepřátelenými Francouzi a Brity. Situace se umírnila až v roce 1814 po vyhlášení míru. 

V roce 1925 spojil Erijský kanál horní tok řeky Niagary s Hudsonem, o čtyři roky později 

došlo k propojení Ontarijského a Erijského jezera pomocí kanálu Welland. Překážky, které 

bránily plavbě po řece, byly tímto odstraněny. Vodopády byly turisticky navštěvovaným 

místem od nepaměti. Skutečná komerce a masový příliv turistů Niagara zaznamenala od 

70. let 19. století, kdy musela být vytvořena komise na regulaci a potřeby narůstajícího 

počtu turistů (Ivory, 2006).  
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Návštěva města 

Návštěva podél ojedinělého přírodního skvostu začíná od Table Rock Complexu, který je 

srdcem vodopádů. Table Rock Complex se nachází v rohu kanadských vodopádů a 

návštěvníci tak mají jedinečnou možnost podívat se na masu padající vody z blízka. Nad 

vodopády se neustále objevují drobné kapičky vody, které jsou v létě velice osvěžující. I 

v zimních měsících jsou vodopády vyhledávaným turistickým místem, ovšem ani 

nejkvalitnější zimní bunda turistům nezabrání k lehkému promrznutí.  

V takových případech je ideální kombinovat krásnou vyhlídku s návštěvou budovy Table 

Rock, kde se turisté nejen ohřejí, ale mohou si nakoupit i různé upomínkové předměty. 

Skutečný požitek nastává teprve při plavbě lodí Maid of the Mist, kdy si návštěvníci 

zakoupí palubní lístek a dostanou modré recyklovatelné pláštěnky (Obr. 17). První 

zastávka je u amerických vodopádů, kde turisté obdrží první lehkou sprchu z chrlící se 

vody. Druhá a poněkud silnější sprcha čeká na pasažéry lodi pod samotnými kanadskými 

vodopády, při pohledu na padající a šumící kvanta vody se zážitek ještě víc prohlubuje. Po 

osvěžující sprše může procházka pokračovat do Clinton Hill, do jedné z nejslavnějších 

turistických promenád Ontaria. Leží v těsné blízkosti vodopádů. V této ulici se nachází 

řada obchodů se suvenýry, strašidelné domy, musea, restaurace a řada dalších tematických 

atrakcí (Tomsová, 2009).  

 

Obr. 17: Plavba lodí Maid of the Mist (originál, 2012) 
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4. 4 SWOT analýza Kanady z mého pohledu 

S- Silné stránky W- Slabé stránky 

 panenská příroda 

 dobré podmínky pro život 

 mnoho pracovních příležitostí (kdo 

pracuje, ten se má dobře bez 

ohlednu na pracovní pozici) 

 multikultura (dobré soužití) 

 vízová povinnost pro občany ČR 

 komplikované bankovnictví 

 velká zadluženost při studiu (např. 

medici až 10 let splácejí svá studia) 

O- Příležitosti T- Ohrožení 

 větší využívání přírodních zdrojů 

 rozvoj lázeňství 

 přistěhovalci (Jamajčané- drogy, 

Indové chtějí prosadit své zákony) 

 zvýšená kriminalita  

 národnostní střety 

 

5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo poskytnout souhrn informací o přírodních, kulturních a 

turistických zajímavostech Kanady. V práci jsou shrnuty všechny důležité informace 

týkající se dané země. V první kapitole byly popsány základní geografické údaje země, 

geologická stavba spolu s obrázkem geologické mapy. V této kapitole byly shromážděny i 

informace o vývoji národních parků. Vzhledem k velkému počtu, jsem vybrala 

z jednotlivých oblastí pouze ty nejstarší NP, které byly zároveň zapsány do Seznamu 

světového dědictví UNESCO. Zpestřením kapitoly byl popis provinčního parku 

Algonquin. Algonquin park jsem díky vlastní zkušenosti mohla podrobněji popsat a doplnit 

informace o vlastní fotografie.  
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V druhé kapitole jsem pro přehlednost vybrala z velkého množství historických událostí ty 

nejdůležitější. Kapitola začíná popisem původních obyvatel indiánů, kteří žili 

v jednotlivých oblastech. Po historickém vývoji jsem se zabývala demografickými údaji 

země, politickým a kulturním děním. Závěr kapitoly je věnován doménám země, kde jsem 

popsala podrobně výrobu javorového sirupu nebo vznik a vývoj hokeje.  

Poslední kapitola má turistický podtext. Zaměřila jsem se zde na konkrétní města a místa, 

která mi připadala turisticky nejatraktivnější. Kapitolu jsem rozdělila do několika 

podkapitol, kde jsem konkrétněji popsala hlavní město Ottawu a největší město země 

Toronto. V poslední podkapitole je popis dalších nejvíce navštěvovaných měst a míst země 

od Vancouveru, pořadatele zimních olympijských her roku 2010, po Niagarské vodopády. 

Kanadu jsem měla možnost již několikrát navštívit a musím říct, že mě naprosto ohromila. 

Nejen krásou přírodního bohatství, ale také vnitřní krásou lidí, kteří v Kanadě žijí. Díky 

jejich dobrosrdečnosti, laskavosti, přátelskému chování a ochotě pomoci jeden druhému, se 

Kanada stala mým druhým domovem.  
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2012) 
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