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Kanada



Ssolbergj, licence Creative Commons, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Canada_%28orthographic_projection%29.svg, licence CC, (cit. 

2012-10-07)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Canada_%28orthographic_projection%29.svg


Zscout370, licence Public Domain, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Canada.svg, licence PD, (cit. 2012-10-07)
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Základní údaje

• rozloha: 9,9 mil.km² - 2.největší na 

světě

• hlavní město: Ottawa

• leží na řece Ottawa

• název „Canada“ pochází od Indiánů

• česky „vesnice, osídlení“



• nezávislá konstituční federativní 

monarchie

• hlavou státu je britská královna

• zastupuje ji guvernér – David Johnston

• člení se na 10 provincií a 3 teritoria



Valacosa, licence Creative Commons, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:David_Lloyd_Johnston%28Brubacher_House%29.jpg, licence CC, (cit. 

2012-10-07)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:David_Lloyd_Johnston%28Brubacher_House%29.jpg


Objevování
• Indiáni, Inuité

• Vikingové – 10.stol.

• Jacques Cartier – otevřel cestu 

francouzské kolonizaci

• první francouzské kolonie: Québec

• první anglické kolonie: Newfoundland



Esemono, licence Public Domain, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Non-Native_American_Nations_Control_over_N_America_1750-

2008.gif, licence PD, (cit. 2012-10-07)
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Povrch
• S - Arktická nížina

• V – Kanadský štít – pahorkatiny a plošiny

• Z – Kordillery – Mt. Logan – Pohoří svatého 

Eliáše (5951m n.m.)

• střed – Velké planiny (prérie)

• JV – Appalačské pohoří



Gerald Holdsworth, licence Public Domain, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mount_Logan.jpg, licence PD, (cit. 2012-10-07)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mount_Logan.jpg


Vodstvo

• hustá říční síť

• nejdelší řeka: Mackenzie

• řeka Sv.Vavřince

• Columbia – energetika, množství 

elektráren



Vodstvo

• Velká jezera

• Velké Otročí jezero

• Velké Medvědí jezero

• jezero Winnipeg 

• jezero Athabasca 



Podnebí

• S – arktické a subarktické

• J – mírné

• JZ – nejteplejší a nejvlhčí



Obyvatelstvo

• počet: 32,5 mil.

• nízká hustota zalidnění

• nerovnoměrné rozmístění

• většina žije ve městech

• sever a hory: nezalidněny

• vysoká imigrace – Asie, Karibik



1. Toronto – 2,5 mil.

2. Montréal – 1,8 mil.

3. Vancouver – 560 tis.

Nejlidnatější města



• Anglokanaďané – potomci Angličanů

• Frankokanaďané – potomci Francouzů

• Indiáni

• Inuité

• Asiaté

Složení obyvatelstva



Úřední jazyky

• angličtina

• francouzština

• Québec – pouze francouzština



Hospodářství



Zemědělství

rostlinná výroba

• nejvíce v oblasti prérií

• obiloviny (pšenice, ječmen, kukuřice)



Zemědělství

živočišná výroba („továrna na maso“)

• převažuje nad rostlinnou

• chov skotu

• rybolov



Průmysl

• těžební - ropa a zemní plyn - Alberta

- zinek, uran – 1.místo svět

- zlato

- měď

- olovo



Průmysl

• hutnictví železa a oceli - JV

• hutnictví hliníku - 2.místo na světě -

blízkost vodních elektráren

• energetika - převažují vodní elektrárny

- jaderné elektrárny

• strojírenství - výroba automobilů a letadel



Průmysl

• petrochemie - Edmonton, Calgary

• dřevozpracující prům. - 1.místo ve výrobě 

novinového papíru na světě

• potravinářský prům. - zpracování masa, 

mléka a ryb



Cestovní ruch

• Niagarské vodopády

• Toronto

• Montréal

• Vancouver

• Calgary 

• národní parky – NP Banff



Gorgo, licence Public Domain, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moraine_Lake_17092005.jpg, licence PD, (cit. 2012-10-07)
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Zajímavosti

• kolébka hokeje - NHL - Wayne Gretzky

• člen NAFTA



CillanXC, licence Creative Commons, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wgretz_edit2.jpg, licence CC, (cit. 2012-10-07)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wgretz_edit2.jpg
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