
 
Země nedotčených lesů, jezer,řek,  ale také unikátní 
směsi různých kultur. Země, kde na 125krát větším 
území než je Česká republika žije jen 3krát tolik 
obyvatel. 
 
Kanada vznikla na území osídleném Indiány a 
Eskymáky jakožto unie britských zámořských teritorií a 
kolonií, z nichž některé byly předtím součástí 
francouzské koloniální říše.  
 
 



                           KANADA je: 
 
  územně 2. největší země světa (necelých 10mil.km2) 
  federací 10  provincií a 3 spolkových teritorií 
  konstituční monarchií 
 
  úřední jazyk – angličtina, francouzština 
  měna – kanadský dolar 
  jako bývalá britská kolonie je členem Britského 
     Společenství, formální hlavou státu je britská 
     královna, zastupuje ji generální guvernér 
 



  
  
  

  
Počet obyvatel:   33,4mil  (35.místo na světě) 
Hustota:  3,26 obyv./km2  (219.místo) 
 Nejvíce    jih – Velká jezera  Atlantský oceán 
 Nejméně  sever – téměř neobydleno 
  
Do pol.19.století – kolonie Francie, pak Velké Británie    
dvojjazyčný stát →  angličtina, francouzština 
¼ obyvatel – francouzského původu  (hlavně provincie 
Quebec) 
 
Původní obyvatelé – Eskymáci (Inuité) 
  



HLAVNÍ MĚSTO – Ottawa 

DALŠÍ MĚSTA – Toronto, Ottawa, Montreal,    

                            Edmonton, Calgary, Vancouver, 

                            Winnipeg 

 
Vancouver  -  přístav, vstupní brána pro celou západní 
Kanadu, prý nejkrásnější město  
  
Vancouverský přístav zaujímá objemem své přepravy 
první místo v celé Severní Americe. Po Hollywoodu a 
New Yorku je Vancouver třetím největším centrem 
filmové produkce v Severní Americe, občas je 
označovaný za Hollywood severu. Vancouver bude v 
roce 2010 hostit XXI. zimní olympijské hry.  
 
 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                 

 

  

 

 

 

 



Arktické souostroví Kanady  
  

 tvoří většinu území teritoria Nunavut a část 
Severozápadních teritorií. Mezi nejvýznamnější ostrovy 
patří: Baffinův, Viktoriin, Ellesmerův 
  
 Nunavut je největší a nejsevernější teritorium Kanady.  
Má rozlohu 2 093 190 km² a něco málo přes 30 000 
obyvatel (odhad 2006).  Jde o samosprávné území 

Eskymáků s rozsáhlou 
autonomií vytvořené 1. 
dubna 1999  odtržením 
od Severozápadního 
teritoria  



Kanada patří mezi nejvyspělejší státy světa. Je 

členem mnoha mezinárodních organizací, např. G8.  
  
Překážkou ještě většího rozvoje je: 

• drsné podnebí (zima, zmrzlá půda,…) 

• velké vzdálenosti 

• vysoké  zeměpisné šířky 

 

 Ohromné zásoby nerostných surovin a dřeva 

 

 
 



 Sever → těžba dřeva (nábytek, papír), ropy, 
zemního plynu, železa, niklu, uranu … 
 → velký vývoz (zejména do USA) 
 
 Oblast Velkých jezer a podél řeky Sv. Vavřince 
   (napojení na USA) → největší koncentrace obyvatel 
   a průmyslu (strojírenství, elektronika, auta, letadla,  
   lodě) 
 
 Vodní elektrárny  
 
ZEMĚDĚLSTVÍ: 
 

– obilí a kukuřice (úrodné stepi), chov skotu  
   a  kožešinových zvířat 
– rybolov 

 


