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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na klíčová kanadská média – tisk, rozhlas a televizi. 

V jednotlivých kapitolách popisuji jejich vývoj, to co je v průběhu let formovalo a 

ovlivňovalo a také to, jakou roli hrají v dnešní Kanadě, a které z nich má v této zemi 

výsadní postavení. Ještě předtím se ve své práci zabývám dějinami Kanady, aby bylo 

jasné, z jakých kořenů vůbec kanadská ţurnalistika a její média vznikla. Pozornost 

věnuji také některým vybraným významným osobnostem kanadských médií, ať uţ těm 

z minulosti, nebo ze současnosti, které se nějakým způsobem podílely na tom, jakou má 

dnešní kanadská ţurnalistika a její média podobu v současnosti. Mé pozornosti neušla 

ani oblast francouzsko-kanadské ţurnalistiky, která o svou podobu a místo na mapě 

kanadských médií bojovala po celá staletí. Jejím centrem je kanadská provincie Quebec. 

Ve své práci se také zabývám tím, jak se ţurnalistika na kanadských univerzitách 

vyučuje, kolik univerzit ji nabízí jako studijní program a jak se vyučuje. Zda se klade 

větší důraz na teorii nebo na pratickou stránku ţurnalistiky. Píši také o mediální 

výchově, která má v Kanadě uţ několikaletou historii. V neposlední řadě jsem se 

pokusila zmapovat českou stopu v kanadských médiích a konkrétně jmenovat některá 

krajanská média, která si své čtenáře v Kanadě našla.  

 

 

Abstract 

The thesis is focused on key canadian media - print, radio and television, in the 

individulal chapters I´m trying to describe their development as it is during the 

formative years and influenced, and what role it plays in today's Canada and which one 



   

of them has a privileged position in the country. Before that I was trying to deal with the 

history of Canada to clarify the roots all Canadian journalism and the media occurred. I 

also give attention to some selected major Canadian media personalities, whether those 

from the past and the present, who are in some way involved on what is today Canadian 

journalism, or the form of it´s today. My attention did not miss either: the French-

Canadian journalism, which about their form and the place on the map of the Canadian 

media fought for centuries. Its center is the Canadian province of Quebec. In my work, I 

also discuss how journalism is taught at several Canadian universities, how much of 

them offers a learning program and how they teach it. Whether the emphasis is more on 

theory or more practical. I write also about media education, which has been several 

years in Canada's history. Last but not least, I tried to map the Czech track in the 

Canadian media and specifically designate some of expatriate media that readers can 

find in Canada.  
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Kanada 
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Úvod 

 

Téma své diplomové práce Kanadská média: historie a současnost jsem si vybrala 

kvůli tomu, ţe mě Kanada jako země kdysi velmi zaujala. A zjistila jsem, ţe v podstatě 

v Česku neexistuje souhrnný materiál, který by tamní historii médií přibliţoval. Ve své 

práci jsem proto chtěla přiblíţit vznik a vývoj kanadských médií od jejich počátků po 

současnost. Popisuji tři stěţejní oblasti, které formovaly a formují tamní mediální 

krajinu – tištěná média a rozhlasové a televizní vysílání. Snaţila jsem se přiblíţit, co 

kanadskou ţurnalistiku a její média v minulosti formovalo a co je pro ně dnes typické. 

S tím samozřejmě souvisí i historie této severoamerické země, její kultura, její vztah 

k jiným zemím, to jakou mají jednotlivé provincie a teritoria geografickou polohu, jací 

lidé v dané oblasti ţijí, a zda se jedná o kulturní, politické a společenské centrum. Kaţdá 

provincie a kaţdé teritorium totiţ má své specifikum, které se v oblasti médií odráţí.  

Specifickou provincií je v tomto směru frankofonní Quebec, který je jakýmsi 

státem ve světě. Právě dvojjazyčnost je jedním ze základních prvků kanadské identity, 

dalším je pak multikulturalita této země, která má na podobu kanadské ţurnalistiky a 

jejích médií zásadní vliv.   

Kanadská média také formovala jejich snaha o to, vystoupit z politické, 

společenské a kulturní závislosti na Spojených státech. Několik desítek let se majitelé 

kanadských médií snaţili potlačit jejich amerikanizaci a naopak posílit ve svých 

čtenářích, posluchačích a divácích jejich národní hrdost. Jejich boj v minulosti nebyl 

vţdy úspěšný, ale díky opravdu masovým médiím, jako je rozhlas a televize se jim to, 

dá se říci, podařilo. Jedním z dalších důvodů, proč jsem si zvolila toto téma, je tedy 

zjištění, ţe si spousta lidí neuvědomuje rozdíl mezi těmito dvěma zeměmi, které spolu 

sice sdílejí jeden kontinent, ale jejich kultura a především mentalita je naprosto rozdílná. 

V první kapitole své diplomové práce jsem se pokusila o nástin dějin Kanady. 

Myslím, ţe má v mé práci místo, protoţe si díky ní můţeme udělat představu o tom, 

jaké dějinné události mohly kanadská média formovat a ovlivnit.  

V další kapitole jsem se pokusila popsat vývoj kanadské ţurnalistiky od jejích 

počátků přes dvě světové války, poválečné období, aţ po současnost. Snaţila jsem se 

zachytit stěţejní milníky, jako vznik rozhlasu, televize nebo tiskových agentur, které 

daly podobu kanadským médiím tak, jak je známe dnes.  



   9 

V třetí kapitole, která se věnuje kanadským médiím – tisku, rozhlasu a televizi, 

jsem popsala jejich historický vývoj a pak především to, jak významnou roli hrály 

v kanadské historii a v ţivotě jejích obyvatel. V neposlední řadě pak to, jak velkou roli 

hrají v ţivotě Kanaďanů dnes a ke kterému z nich mají Kanaďané nejvřelejší vztah.  

Ve čtvrté kapitole jsem věnovala pozornost některým, podle mého názoru, 

důleţitým osobnostem, které formovaly kanadskou ţurnalistiku a média. Myslím, ţe je 

důleţité upozornit na ty, kteří se určitou měrou podíleli na tom, jak budou kanadská 

média vypadat a jak budou vnímána celosvětově.  

V kapitole číslo pět jsem se zaměřila na specifickou oblast kanadské ţurnalistiky a 

médií, a to na francouzsko-kanadskou ţurnalistiku, která se formovala uţ hluboko 

v minulosti, a která i teď silně ovlivňuje současnou podobu kanadských médií.  

V šesté kapitole jsem se snaţila popsat, jak vypadá studium ţurnalistiky 

v Kanadě, které univerzity a vyšší odborné školy ji nabízejí jako studijní program a jak 

se vlastně ţurnalistika vyučuje, zda školy kladou více důraz na teorii nebo na praxi a 

jak, nebo jestli vůbec, je tento systém jiný, neţ jinde ve světě. V neposlední řadě, jsem 

popsala také trend, který ve všech zemích není úplně běţný, a to je mediální výchova, 

která má v kanadské historii místo uţ několik desítek let. V poslední, sedmé kapitole 

své diplomové práce, jsem se věnovala Čechům v Kanadě, tomu jak se dokázali 

prolnout do kanadského mediálního světa a zda v něm uspěli.  

K vypracování své diplomové práce jsem pouţila písemné materiály v českém i 

anglickém jazyce – knihy, články a zejména internetové zdroje.  
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1. Dějiny kanady 

1.1. Počátky kanadských dějin 

 

Představu o nejstarším období kanadských dějin si můţeme vytvořit na základě 

mýtů a legend. Jedna z nich je velmi podobná biblickému příběhu o Noemově arše. Jde 

o mýtus stepního indiánského kmene Černonoţců. Vypráví o tom, ţe „Starý muţ“ Napi 

obhlíţel nekonečnou vodní hladinu a chtěl se dozvědět, co leţí pod ní. Nejprve tam 

poslal kachnu, potom vydru a nakonec jezevce, ale ani jedno z těchto zvířat se 

nevynořilo. Proto to zkusil ještě s ondatrou, která z hlubin vynesla hroudu bláta. Z ní 

Napi udělal Zemi, vytvořil hory, údolí, řeky a jezera, oţivil ji ptactvem a zvěří a 

nakonec stvořil člověka.
1
 

1.2. Původní obyvatelé 

 

Podle soudobé vědecké teorie přišli dávní předkové Kanaďanů ze severovýchodní 

Asie, poté co překonali pevninský most v místech dnešního Beringova průlivu, 

spojujícího Severovýchodní Asii a Severozápadní Ameriku.
2
 

 Na území Aljašky se v roce 1966 našly důkazy, které svědčí o existenci těchto 

lidí uţ před 27 000 lety. K definitivnímu oddělení obou kontinentů došlo asi před 

11 000 lety.
3
 

Poslední vlnu osídlenců tvořili Inuité 
4
 někdy kolem roku 3000 př. n. l. Indiánské 

kmeny je nazývaly Aškimegy, coţ znamená „Pojídači syrového masa“.
5
 

Inuité, si říkají jen domorodé národy Kanady, Grónska a západní Aljašky. Ti 

z Ruska a východní Aljašky dávají přednost slovu Eskymo. Nejraději ovšem pouţívají 

jméno svého etnika – Kallalit v Grónsku, Anuit nebo Inuvialuit v Kanadě, Inupiaq a 

Yupik na ruském poloostrově Čukotka.
6
 

                                                
1 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 1. 
2 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 1–2.  
3 HORDEN, N., DRESNER, S., HILLMAN, M. Nový svět 1. vyd. Praha: Albatros, 1987, s.  9 - 10. 
4 Podle vlastního jazyka, „skuteční lidé“, kterým bílí lidé dali jméno Eskymáci, tvoří nejsevernější 

z indiánských národů Vicherek. Kmenové rozdělení. [online]. c neuvedeno [citováno dne 13. 2. 2010]. 

Dostupné z: >http://mujweb.cz/vicherek/indi03.htm<  
5 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 9.  
6 NEZBEDA, O. Polární lidé. Instinkt, 2006, roč. 5, s. 31. 
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V 15. století ţilo v  dnešní Kanadě půl milionu lidí. Střetnutí s Evropany mělo pro 

novodobou kulturu dalekosáhlé důsledky. Vymřelo 90 – 95 % všech původních 

obyvatel. Smrtícím nástrojem nebyly zbraně, ale především nemoci (spalničky, 

příušnice), proti nimţ se imunitní systém původních obyvatel nedokázal bránit.
7
 

Podle nejnovějšího statistického průzkumu z ledna 2011 se dnes počet obyvatel 

ţijících na území Kanady odhaduje na 34 278 400 
8
.  

Není snadné získat přesnější informace o ţivotě původních obyvatel Kanady, 

protoţe po sobě nezanechali ţádné písemné památky. Nezbývá neţ se spolehnout na 

archeologické vykopávky a záznamy prvních evropských dobyvatelů.
9
 

Jazyky kanadských Indiánů patří do rodiny jazyků aglutinačních (maďarština, 

turečtina), v nichţ se slova i věty tvoří od kořenného základu pomocí přípon a předpon. 

Kaţdý sém je vyjádřen zvláštním morfémem. Podle Vladimíra Skaličky (člena tzv. 

praţské lingvistické školy), většina jazyků při tvoření slov a k vyjadřování 

gramatických kategorií vyuţívá afixy. Všechny tyto jazyky se dají rozdělit na 

aglutinační a flexivní. U jazyků aglutinačních (z lat. agglutinare, přilepovat) odpovídá 

kaţdé kategorii jeden jediný afix a ke slovnímu základu se připojuje tolik afixů, kolik 

kategorií je třeba označit. Jde tedy o jakési přilepování jednotlivých neměnných afixů 

k slovnímu základu, který se rovněţ nemění.
10

 Obdobným způsobem tvoří slova také 

Inuité. Tyto jazyky patří k nejkomplikovanějším na světě.  

Kanadští Indiáni se dělili do několika skupin podle způsobu obţivy. Byli to lesní 

lovci, zemědělci, prérijní indiáni, přímořští indiáni, Inuité a Aleuťané.
11

 

Inuité a Aleuťané byli mezi posledními příchozími na americký kontinent. 

Typickým přístřeškem pro ně bylo iglú. Dělí se do tří skupin: aljaští, kanadští a grónští. 

Duchovní ţivot Inuitů je dodnes velmi bohatý. Před lovem i po lovu si usmiřují duše 

zabitých zvířat a ryb. První misionářskou stanici na Labradoru zaloţili moravští bratři 

jiţ v roce 1770. Jejich přítomnost připomíná latinka, kterou píší a nejrozšířenější 

inuitské jméno – Amos.
12

 

                                                
7 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 9–10.  
8 The Daily.Statistics Canada. [online]. c 2011 [citováno dne 10. 5. 2011]. 

Dostupné z: http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/110324/dq110324b-eng.htm 
9 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 10. 
10 ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1998, s. 59–60. 
11 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 10–

11. 
12 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 19–

21.  
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1.3. První Evropané 

 

První výpravy ke kanadským břehům podnikali Skandinávci. Po zaloţení osady 

v Grónsku pokračovaly výpravy pod vedením Erika Thorvaldssona aţ 

k severoamerickým břehům. Ve 14. století jejich plavby k severoamerickým břehům 

ustaly.
13

 

Od 15. století ovládaly moře a oceány portugalské karavely
14

. Ty byly 

následovány loděmi španělskými, francouzskými, anglickými a holandskými. Italský 

mořeplavec Kryštof Kolumbus slíbil španělskému královskému páru proniknutí do 

Indie západní cestou. Výsledkem bylo objevení amerického kontinentu v roce 1492. 

Tento objev započal spor o vymezení sfér vlivu. Jednání mezi Španělskem a 

Portugalskem uzavřela 7. června 1494 smlouva z Tordesillasu, kterou byla nově 

objevená území rozdělena. Pozadu nechtěla zůstat ani Francie a Anglie. V roce 1497 

vztyčil John Cabot na Newfoundlandu britskou vlajku a prohlásil ho za majetek britské 

koruny a krále Jindřicha VII.
15

 

1.4. První francouzské osídlení Kanady 

 

Na počátku 16. století se mezi námořní velmoci zařadila Francie. Několik výprav 

podnikl francouzský mořeplavec Jacque Cartier (1491–1557), který na kanadskou půdu 

pronikl po řece, kterou nazval podle křesťanského světce sv. Vavřince. Zemi pak dal 

jméno podle toho, jak se o ní zmiňovali domorodci: Kanada (slovo kanata v jejich řeči 

znamenalo vesnice). Později dorazil do osady, kterou nazval Královskou (Mont Royal, 

dnešní Montréal). To, ţe Jacque Cartier objevil záliv a řeku sv. Vavřince ještě 

neznamenalo, ţe Francie mohla na toto území uplatňovat vlastnická práva. Aţ v roce 

1605 zaloţili Francouzi první stálou evropskou osadu. Město se za francouzské 

nadvlády jmenovalo Port-Royal a bylo hlavním městem Akádie (Acadia, původně po 

starořeckém vzoru Arkadia) dnešního Nového Skotska. Jedním ze zakladatelů této 

osady byl Samuel de Champlain (1567–1635). V okolí řeky sv. Vavřince vybudoval 

                                                
13 Tamtéţ: s. 21.  
14 Karavela – dvou nebo třístěţňová plachetnice.  

Kučera, R. Pojem karavela. [online]. c 2005 [citováno dne 14. 2. 2010]. 

Dostupné z: >http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/karavela-caravela-karavela<  
15 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 21–

24. 
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osadu, kterou nazval Québec. Toto slovo bylo převzato z algokinského nářečí, ve 

kterém slovo kebek označovalo úţinu. Osada se stala prvním stálým francouzským 

osídlením v Kanadě a Champlain fakticky plnil roli prvního guvernéra Nové Francie. 

Byl spojencem Francouzů a původních indiánských kmenů.
16

 

Po jeho smrti převzaly jeho úlohu náboţenské řády, a to především jezuité. Těm 

udělil kardinál Richelieu
17

 monopol na christianizaci Nové Francie.
18

 

Christianizace Indiánů postupovala velmi pomalu. Huroni upřednostňovali 

harmonii s přírodou; lidské bytosti podle nich nebyly přírodnímu světu nadřazeny, byly 

mu rovnocennými partnery, byly jeho nedílnou součástí. Proto se soustřeďovali na 

pozemský ţivot. Christianizaci Indiánů zbrzdily i epidemie spalniček, které ve 30. 

letech 17. století huronské osídlení téměř zlikvidovaly. Christianizace sice postupovala 

pomalu, ale způsobila vnitřní rozdělení huronské společnosti. Huronie se rozdělila na 

pokřtěné Hurony a tradicionalisty a nedokázala se ubránit útokům Irokézů. Huronské 

vesnice byly vypáleny a obyvatelé byli vybiti nebo asimilováni. I přes útoky Irokézů se 

původním obyvatelům nepodařilo francouzské kolonizátory vypudit, naopak jejich 

počet narůstal. Významnou podporou bylo, kdyţ Ludvík XIV. prohlásil malou kolonii 

za královskou provincii.
19

 

Původní systém osidlování, při kterém vlastníci půdy – seigneuriálové – mohli 

půdu za úplatu pronajímat, byl reformován. Půda byla přidělována těm, kdo na ní 

pracovali; ti pak seigneuriálům odváděli poplatek. Rolníci měli povinnost starat se o 

cesty, které vedly přes jejich pozemky. Odměnou jim bylo vlastnictví půdy, kterou 

mohli dokonce odkazovat svým dětem.
20

 

K tomu, aby se Nová Francie stala královskou kolonií, bylo zapotřebí zvýšit počet 

jejího obyvatelstva. Část nových přistěhovalců tvořili tzv. zavázanci, kteří se za úplatu 

upisovali k pobytu a práci v kolonii na dobu tří let. Citelný byl nedostatek ţen. Do Nové 

Francii byly proto vysílány siroty, tzv. dcery krále, aby si zde našly muţe. Bylo 

                                                
16 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 24–
27. 
17 Richelieu-Marie Medicejská ho jmenovala členem státní rady. V roce 1617 byla sesazena a Richelieu 

byl poslán do vyhnanství. Role, kterou sehrál při mírových jednáních Ludvíkem XIII. a Marií 

Medicejskou ho znovu vrátila do politiky. Cílem jeho politiky bylo zlomit moc hugenotů ve Francii a 

oslabit moc Habsburků v Evropě. Rozšířil kolonizaci Kanady, získal pro Francii mnohá zámořská území 

(Senegal, Guayana, Martinique, Reunion). 

Autor neuveden. Plessis de Richelieu, Armand-Jean du. [online]. c 2001 [citováno dne 16. 2. 2010]. 

Dostupné z: >http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/21667< 
18 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. s. 28.  
19 Tamtéţ: s. 30–31. 
20 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 30–

http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/21903
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/21292
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/21903
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/21903
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zapotřebí upevnit systém politické správy. V jejím čele stál formálně král Ludvík XIV.; 

za správu kolonií odpovídal ministr kolonií Jean-Baptiste Colbert. Královskou korunu 

reprezentoval generální guvernér, který společně s intendantem, coţ byl představitel 

soudní moci, a biskupem tvořili vládnoucí triumvirát. Suverénní Rada (od roku 1703 

Nejvyšší rada) přijímala zákony a posuzovala kriminální i civilní případy. Tvořil ji 

guvernér, intendant, biskup a volení radní. Všichni muţi od šestnácti do šedesáti let se 

povinně zúčastňovali vojenského výcviku a vytvářeli jednotky milice. Na vrcholu 

společenského ţebříčku stáli královští úředníci a armádní důstojníci; těmi byli 

v naprosté většině rodilí Francouzi. Funkci soudců na místní úrovni zastávali Kanaďané. 

Hlavní úloha církve spadala do oblasti vzdělání, sociálního zabezpečení a charitativní 

činnosti.
21

 

1.5. Dělení kontinentu 

 

Počátkem 17. století se o severoamerický kontinent dělily tři evropské mocnosti: 

Španělsko, Francie a Británie; jejich nároky se ale brzy začaly střetávat. Angličané 

předstihli Francouze v oblasti kolem Hudsonova
22

 zálivu, kde anglický král Karel II. 

v roce 1670 udělil nově zaloţené Společnosti Hudsonova zálivu (Hudson’s Bay) 

výlučná práva na obrovské území, které dostalo jméno podle jeho bratrance a prvního 

guvernéra Společnosti prince Ruperta (Rupert’s Land).
23

 

V letech 1688–1697 došlo mezi oběma velmocemi ke střetu o převahu v Severní 

Americe. Rijswijckým mírem (1697) obě mocnosti uznaly navzájem staré hranice. 

Ovšem, kdyţ začal spor o španělské dědictví, propukla válka nanovo. V Utrechtu v roce 

1713 byla Francie nucena se vzdát nároků na Newfounland a na Hudsonův záliv. 

Francouzi se také zřekli svých práv na Nové Skotsko, čímţ teritorium francouzské 

Akádie odevzdali do anglických rukou. Roku 1739 zahájili Angličané boj o koloniální 

nadvládu ve světě a v Severní Americe. Závaţné důsledky pro Francouze měla v roce 

1744 ztráta pevnosti Louisburg, která byla vstupní branou do údolí řeky sv. Vavřince a 

                                                                                                                                          
31. 
21 Tamtéţ: s. 31–32. 
22 Pojmenován podle Henryho Hudsona, ten byl roku 1610 při plavbě ve vodách Hudsonova zálivu 

posádkou vysazen do malé loďky a ponechán svému osudu. Ještě předtím informoval holandskou 

společnost o oblasti, kterou objevil. Krátce nato vyrostla na tomto místě osada s názvem Nový 

Amsterdam. Z malé osady vyrostl New York a zdejší řeka dostala název Hudson River.  

Lysenko, M. Neobvyklá smrt kapitána Hudsona. [online]. c 2001 [citováno dne 16. 2. 2010].  

Dostupné z: >http://www.ikoktejl.cz/magaziny/koktejl/MKpohlzpatky/pzp010515.html< 
23ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, str. 33. 
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do Québeku. Francouzi se proto při mírových jednáních v Cáchách roku 1748 vzdali 

svých nároků v Nizozemí a v Indii, jen aby Louisburg získali zpět. Konflikt Anglie a 

Francie o kolonie se vystupňoval v polovině 18. století. Cílem anglických vojsk se 

znovu stal Louisburg; Angličané ho nakonec získali v roce 1758. Nejdůleţitější však 

bylo britské vítězství o rok později, kdy se jim podařilo dobýt Québek. Francie musela 

přistoupit na tvrdé podmínky a paříţským mírem (10. února 1763) ztratila veškerá 

území v Severní Americe.
24

 

Dobytí francouzské kolonie Québeku Brity, tzv. Conquest, znamenalo pro 

frankofonní Kanaďany počátek represí. Angličané zde ustavili civilní vládu a kolonii 

rozdělenou do tří vojenských oblastí (Montreal, Trois-Riviéres a Québec) sjednotili 

v jednu provincii pod názvem Québec. Britové se tak stali pány kolonie s početným 

francouzským obyvatelstvem.        Jediné řešení spatřovali v asimilaci, v protestantizaci 

a anglikanizaci místního obyvatelstva. V obavách před moţným spojením Québeku se 

vzbouřenými americkými koloniemi schválil britský parlament v roce 1774 zákon o 

Québeku (Québec Act), který katolickému frankofonnímu obyvatelstvu vycházel vstříc. 

Tento zákon určil hranice provincie, která zasahovala aţ do sousedství Ohia. Rozšíření 

území Québeku vyvolalo negativní reakci Američanů. Na druhém kontinentálním 

kongresu ve Philadelphii padlo rozhodnutí obsadit Kanadu, aby se tak zabránilo 

koncentraci britského vojska. V září 1775 generál George Washington obsadil Québec a 

kanadský guvernér vyhlásil výjimečný stav. Mír přinesla aţ paříţská smlouva z roku 

1783, kdy Britové uznali území na jih od Velkých jezer za americké teritorium. Britové 

se museli vyrovnat i s nespokojeností původních obyvatel, kteří se bouřili proti zabírání 

půdy novými kolonisty. Proklamace z roku 1763 zřizovala velkou rezervaci, v níţ měly 

ţít kmeny přátelsky nakloněné Britům.
25

 

Nový Ústavní zákon (Constitutional Act) přijal britský parlament 10. června 

1791. Území britské Severní Ameriky bylo rozděleno na Horní Kanadu (Upper 

Canada) s anglickou většinou a Dolní Kanadu (Lower Canada) s převahou francouzsky 

mluvícího obyvatelstva. Kaţdá část měla svého guvernéra a dvoukomorový parlament 

zčásti jmenovaný guvernérem, zčásti volený na podkladě majetkového cenzu. Guvernér 

jmenoval Výkonnou radu; členství v ní se dědilo podobně jako v britské Sněmovně 

lordů. Ta tvořila jeho osobní kabinet, v němţ on sám měl rozhodující právo veta. Stejně 

                                                
24 Tamtéţ: s. 33–36. 
25  ROVNÁ, L. JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 43–

44. 
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jako volební cenzus v Británii, který umoţňoval účast na volbách jen omezené skupině 

občanů, fungoval obdobný volební systém i v Kanadě.
26

 

1.6. Horní a Dolní Kanada před rokem 1840 

 

Území Horní Kanady představuje oblast dnešního Ontaria. Prvním guvernérem se 

stal John Graves Simcoe (1752 – 1806). Jeho prvním úkolem bylo vytvoření právního 

systému. Byla vytvořena instituce – Soud královské stolice (Court of King’s Bench), 

vrchní orgán občanského i trestního práva. V kaţdé oblasti byl vytvořen místní soud. 

Nová státní správa nesouhlasila s otroctvím; proto ho zrušila a do provincie nesměli být 

přiváţeni noví otroci. Děti otroků dostávaly po dosaţení pětadvaceti let svobodu a 

otroctví tak časem samo zaniklo.
27

 

Velká Británie, která měla Američanům předat opěrné pevnosti, nijak nespěchala, 

a to vedlo k dalšímu napětí. James Madison
28

 předloţil Kongresu návrh na vyhlášení 

války Velké Británii. K vyhlášení tzv. druhé války za nezávislost došlo 18. června 

1812. Poslední pokus Američanů získat Horní Kanadu Britové odvrátili v červenci 1814 

v bitvě u Lundys’s Lane. Mírová smlouva v Gentu 24. prosince 1814 pak obnovila 

hranice platné před válkou a zřídila komisi pro delimitaci hranic. Pro obyvatele Kanady 

měl konflikt a následné obnovení statu quo velký význam – vytvořilo z nich 

samostatnou komunitu; stali se z nich Kanaďané.
29

 

Politickou kontrolu nad Horní Kanadou měla v letech 1815 – 1840 konzervativní 

skupina tzv. Family Compact (Rodinná dohoda). V jejím čele stál John Strachan, 

anglikánský kněz a učitel. Vedoucí postavení anglikánské církve oslabovala existence 

jiných církví (např. baptistů, kvakerů, křesťanských univerzálů, mormonů, menonitů
30

, 

                                                
26 ROVNÁ, L. JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 51–52. 
27 Tamtéţ: s. 52–55. 
28 James Madison (1751–1836), čtvrtý americký prezident. 

Autor neuveden. James Madison. [online]. c 2005 [citováno dne 16. 2. 2010]. 

Dostupné z: > http://www.osobnost.cz/pers.php?idpers=128< 
29 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 58–

59. 
30 Baptismus – protestantské hnutí se křtem dospělých jako zvláštním znamením a důrazem na bibli pro 

křesťanskou praxi vzniklo r. 1609. Kvakeři – z anglického quake „třást se“. Její zakladatel se třásl během 

naslouchání slovu Boţímu, coţ vedlo k tomu, ţe jeho stoupencům se dostalo přízviska „třesoucí se“. 

Nalezli útočiště v severní Americe poté, co zde William Penn zaloţil stát Pennsylvánii. Mormoni – 

Církev Jeţíše Krista svatých posledních dnů. Pro její věrouku odchylující se od církevní tradice, byli 

Mormoni jako sekta pronásledováni. V roce 1847 zaloţili Salt Lake City. V tamním chrámu, bude prý 

jednou Kristus konat Poslední soud. Mennonité – tato společnost vzešla z hnutí novokřtěnců. První obec 

vznikla v roce 1532 v Curychu. Mennonité byli pro svůj důsledný pacifismus nuceni k vystěhování do 

USA. 



   17 

irských katolíků a řady dalších), které v Horní Kanadě napomáhaly rozvoji 

náboţenského pluralismu. O vzdělávání dětí se dlouho starali sami rodiče či soukromí 

učitelé. Teprve Akta o obecném školství z roku 1816 vydělila z rozpočtu kolonie peníze 

na udrţování místních škol. Později se podařilo prosadit školství nezávislé na církvích.
31

 

Představitelé konzervativního směru (Family Compact) poţadovali 

centralizovanou vládu. Opozice ţádala, aby Zákonodárné shromáţdění bylo volitelné a 

aby Výkonná rada byla odpovědná tomuto shromáţdění, nikoli guvernérovi. 

Představitelem opozice byl William Lyon Mackenzie. Ve volbách v roce 1834 získali 

reformátoři většinu a Mackenzie se stal předsedou petičního výboru Zákonodárného 

shromáţdění a starostou Toronta. Po svém vítězství se reformátoři sice snaţili prosadit 

své poţadavky, ale guvernérem Horní Kanady byl jmenován sir Francis Bond Head, 

který je zcela ignoroval. Britská koruna ho později odvolala a na jeho místo jmenovala 

v roce 1838 lorda Durhama, který vypracoval jeden z nejvýznamnějších dokumentů 

v dějinách Kanady – Zpráva o situaci v Britské Severní Americe, známá jako 

„Durhamova zpráva“. V ní došel k závěru, ţe všechny záleţitosti provincie má řešit 

místní správa a pouze záleţitosti ústavní, mezinárodně politické, nebo ty které se týkají 

obchodu s Británií nebo jinými britskými koloniemi, mají zůstat pod pravomocí 

Koruny. Guvernér si měl nadále vybírat své poradce a členy Výkonné rady ze strany, 

která získá většinu v Zákonodárném shromáţdění. Nejzávaţnějším bodem Durhamovy 

Zprávy pak byl návrh na sjednocení Horní a Dolní Kanady. K tomu nakonec došlo na 

základě zákona o spojení (Act of Union) z roku 1840. Hlavním městem Kanady se stal 

Kingston. Zákon stanovil, ţe jediným oficiálním jazykem bude angličtina.
32

 

Vzhledem ke koloniálnímu postavení Québeku a podřízenému postavení 

francouzsky mluvících obyvatel se zrodil québecký nacionalismus, který reprezentovali 

především představitelé inteligence. Ti na počátku 19. století zaloţili Parti canadien 

(Kanadskou stranu), později přejmenovanou na Parti patriote (Vlasteneckou stranu). 

Zákonodárné shromáţdění, v němţ se většina členů hlásila k Parti canadien, doufalo 

v posílení legislativní sloţky politického systému na úkor jeho části výkonné, kterou 

povaţovalo za prodlouţenou ruku londýnské vlády. Do čela Parti patriote se postavil 

                                                                                                                                          
Karmelitánské nakladatelství. Encyklopedie náboţenství. [online]. c neuvedeno [citováno dne 18. 2. 

2010]. 

Dostupné z: > http://www.kna.cz/encyklopedie.php< 
31 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. s. 59–

61. 
32 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 64–

67. 
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Louis-Joseph Papineau (1786 – 1871). V roce 1828 Zákonodárné shromáţdění 

vypracovalo petici za omezení výkonné moci, dosud závislé na Londýnu. Britský 

parlament nakonec vydal v roce 1837 rezoluci, v níţ návrhy patriotů odmítl. Zásadní 

význam měl fakt, ţe obě rady zákonodárná i výkonná, nebyly voleny, ale jmenovány. 

Tím bylo potvrzeno klíčové postavení anglické menšiny v kolonii a Papineau a jeho 

strana nezískali ţádné větší pravomoci.
33

 

1.7. Politický vývoj obou Kanad po jejich sjednocení 

v roce 1840 

 

Spojení obou Kanad bylo slavnostně vyhlášeno v Montréalu 10. února 1841. 

Novým guvernérem se stal Charles Poulett Thomson (1799–1841). V Západní Kanadě 

získala jeho strana podporu, na východě volby zmanipuloval tak, aby se do 

Shromáţdění mohlo dostat co nejvíce anglicky hovořících poslanců. Ve frankofonním 

táboře se vyostřovalo dělení na levici a pravici, ale oba proudy se shodovaly v tom, ţe 

pokud chtějí v příštích volbách zvítězit, musí postupovat jednotně. Britský parlament 

ustoupil frankofonnímu tlaku aţ v roce 1848, kdy diskriminaci francouzštiny zrušil. 

Londýn, který směřoval k přijetí liberální koncepce laissez-faier
34

, začal být ve vztahu 

ke koloniím benevolentnější. Nový guvernér lord Elgin (1811 – 1863) nehodlal 

zasahovat do přijímání nových kanadských zákonů, pokud by se nedostaly do sporu se 

zájmy Velké Británie. Problémem rozdělené provincie se tak stalo jednání o určení 

hlavního města. Zákon o spojení z roku 1840 stanovil, ţe centrem sjednocené provincie 

bude Kingston. Spor ukončilo aţ královnino rozhodnutí z roku 1865, kdy se hlavním 

městem obou Kanad stala Ottawa. 
35

 

                                                
33ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 72–75. 
34 Liberální ekonomická zásada: nechte nás konat, nechte nám volnou cestu. Kučera, R. Pojem Laissez-

faire. [online]. c 2005 [citováno dne 18. 2. 2010]. Dostupné z: > http://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/laissez-faire-laissez-passer-lese-fer-lese-pase< 

35 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. s. 76- 

82. 
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1.8. Ostatní kolonie před vytvořením konfederace 

 

Britské atlantské přímořské kolonie představují čtyři nezávislé územní celky: 

Nové Skotsko (Nova Scotia), Nový Brunšvik (New Brunswick), Ostrov prince Edwarda 

(Prince Edward Island) a Cape Breton Island.
36

 

Stejně jako v Západní a Východní Kanadě, tak i v přímořských koloniích 

postupně docházelo k přesunu kompetencí na domácí volené orgány. Nové Skotsko se 

stalo první kolonií Britské Severní Ameriky, která měla v čele odpovědnou vládu.  

Francouzi si činili nárok na část newfoudlandského ostrova, který pro ně měl 

strategický význam. Konflikt mezi Francouzi a Brity na sebe nenechal dlouho čekat. 

Spor o Newfoundland se uzavřel aţ v roce 1713 v Utrechtu, a to ve prospěch britské 

koruny. V 17. století došlo k ustavení „rybářskoadmirálského systému“, díky kterému 

si první loď v přístavu, ať byla jakékoli národnosti, mohla vybrat tu část pobřeţních 

vod, která jí vyhovovala. Kapitán této lodi se stal admirálem (Fishing Admiral), jehoţ 

právem i povinností bylo zajišťovat v přístavu pořádek. Roku 1729 Britové kapitánovi 

uznali status „námořního guvernéra“ a vrchního velitele, který byl oprávněn jmenovat 

další oficiální úředníky z řad místních obyvatel. Význam Newfoundlandu vzrůstal a 

ostrov se stal hlavním dodavatelem ryb. Rybolov se rozvíjel rovněţ na Labradoru a 

v roce 1809 Británie rozhodla o jeho připojení k Newfoundlandu. V roce 1824 uznala 

Newfoundland jako svou právoplatnou kolonii a zrušila dosavadní systém správy. Valná 

část moci nadále zůstávala v rukou guvernéra a rady jmenovaných britskou vládou. 

Teprve v roce 1855 si obyvatelé Newfoundlandu prosadili ustavení vlastní vlády 

zaloţené na britském parlamentním systému. Součástí moderní Kanady se jako její 

nejmladší provincie stal aţ v roce 1949.
37

 

Pro kolonizaci se stávalo stále přitaţlivější tichomořské pobřeţí. Kapitán James 

Cook (1728 – 1779) zakotvil na jaře 1778 na západním pobřeţí ostrova Vancouver. 

Španělé tady sice byli první, ale jejich výpravy nevešly ve známost. Proto James Cook 

ohlásil objevení nového teritoria a nárokoval severoamerické tichomořské pobřeţí pro 

britskou kolonii. Správu ostrova Vancouver převzala Společnost Hudsonova zálivu. 

Hlavním sídlem a zároveň i hlavním městem kolonie Vancouver Island, ke které se 

přiřadily ještě ostrovy Královny Charlotty, se stal Fort Victoria. Přestoţe na toto území 

                                                
36 Tamtéţ: s. 87–91. 
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neměla Británie ţádné právní nároky, ustavila zde v roce 1858 další kolonii, kterou 

nazvala Britskou Kolumbií (British Columbia). Královna jmenovala jejím prvním 

guvernérem Jamese Douglase. Obě kolonie (ostrov Vancouver a Britská Kolumbie) se 

v roce 1866 spojily a hlavním městem se stal New Westminster.
38

  

1.9. Vytvoření Konfederace 

 

V Kanadě, tj. v provincii vzniklé spojením Dolní a Horní Kanady, našla myšlenka 

na sjednocení všech britských kolonií v Severní Americe na konfederačním základě 

podporu uţ v roce 1858. Konzervativní strana se stavěla opatrně k moţnému připojení 

Rupertovy země, reformní strana v čele s Georgem Brownem uvaţovala o vytvoření 

společného trhu mezi oběma částmi provincie při zachování jejich nezávislého, 

samostatného kulturního vývoje. V roce 1859 předloţili návrh, který předpokládal 

federaci dvou provincií se společnou vládou, ale zároveň dvě provinční vlády místní. 

Tento návrh vládnoucí liberálně konzervativní stranu v čele s Georgem-Étiennem 

Cartierem a Johnem Alexandrem MacDonaldem příliš nenadchl. Spor konzervativců a 

reformistů pomohl vyřešit nový návrh George Browna z roku 1864, na jehoţ základě 

měla vzniknout konfederace (spojení všech provincií Britské Severní Ameriky 

provázené rozdělením spojené Kanady na dvě samostatné provincie). Brownův návrh 

byl přijat a následně se vznikla velká koalice se čtyřmi hlavními proudy: frankokanadští 

konzervativci, anglokanadští konzervativci, reformisti a Červení (Parti rouge). Kabinet, 

který se ujal vlády v roce 1864, za svůj cíl vyhlásil ustavení konfederace. A tak tři 

kolonie: Kanada, Nové Skotsko a Nový Brunšvik vytvořily zcela novou entitu – 

Dominium Kanada (Dominion of Canada), sestávající ze čtyř provincií: Ontaria, 

Québeku, Nového Skotska a Nového Brunšviku. Zákon o Britské Americe 

(Constitution Act) podepsala královna Viktorie 29. března 1867 a slavnostně byl 

vyhlášen 1. července 1867 (od té doby slaví Kanaďané 1. červenec jako svůj národní 

svátek – Canada Day). Vznikla velmi silná centrální vláda, dominující nad vládami 

provinčními. Federální vláda uváděla do úřadu guvernéry provincií (lieutenant-

governors) jako nejvyšší představitele tamější výkonné moci. Provinční zákony, které 

se dostaly do rozporu se zákony federálními, měl ústavní soud právo zrušit. V roce 1868 

                                                                                                                                          
37 Tamtéţ: s. 94–97. 
38 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 107–

113. 
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byla pro dominium zakoupena od Společnosti Hudsonova zálivu Rupertova země. 

Vláda v Ottawě musela převzít území pod svou správu a místo jejich úředníků dosadit 

svou administrativu, coţ nebylo jednoduché, protoţe se jim do cesty postavili Métisové. 

Louis Riel, který stál v jejich čele, donutil vládu v Ottawě k vyjednávání o podmínkách 

připojení jejich území k dominiu. Konečným výsledkem byl v roce 1870 vznik 

Manitoby jako nové páté provincie se zvláštními právy pro Métisy a Francouze. 

Manitoba byla 15. července 1870 přijata do dominia. V roce 1870 se šestou provincií 

stala Britská Kolumbie a nedlouho poté, 1. července 1873, byla připojena sedmá 

provincie – Ostrov prince Edwarda. 
39

 

V roce 1891 zemřel předseda vlády John Alexander Macdonald a jeho nástupcem 

se stal John Thomson, katolicky orientovaný premiér, coţ vyvolávalo napětí mezi 

protestanty a katolíky. To se nakonec projevilo při řešení problému kolem organizace 

školství v Manitobě. Federální vláda byla nejprve poraţena vládou Manitoby a potom ji 

ve všeobecných volbách v roce 1896 odmítli i voliči. Novým ministerským předsedou 

se stal liberál Wilfried Laurier (1841–1919). Roku 1904 Wilfried Laurier zařadil mezi 

svá předvolební hesla vytvoření nových kanadských provincií. Volby znovu vyhrál a o 

rok později předloţil parlamentu zákon o vzniku dvou nových provincií, Saskatchewanu 

a Alberty.
40

 

Podle zákona rozhodovalo o zahraničních vztazích Kanady londýnské 

ministerstvo zahraničních věcí a kanadská vláda jen pomalu získávala samostatnost 

v této oblasti. Nejdůleţitějším mezinárodním vztahem byly pro Kanadu Spojené státy. 

V roce 1907 došlo k vytvoření společné komise pro záleţitosti Kanady a Spojených 

států, která měla řešit veškeré sporné záleţitosti. V lednu 1911 vláda podepsala smlouvu 

se Spojenými státy, která umoţnila volný trh v oblasti přírodního bohatství. Tento 

úspěch mohl Laurierovi zajistit volební vítězství, ale zradili ho jeho bývalí kolegové. To 

podpořilo opozici a ve volbách 21. září 1911 zvítězili konzervativci. Předsedou vlády se 

stal Robert Borden (1854 – 1937). Jeho prvním úkolem bylo vytvoření vlády, coţ mu 

znesnadňovala tradice, podle které premiéři sestavovali své kabinety ze zástupců 

Angličanů i Francouzů, katolíků i protestantů a všech regionů Kanady. Významným 

projektem bylo zformování federální správy a zavedení systému nezávislých komisí, 
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které se měly starat o výběr správních úředníků a o řešení finančních otázek 

v provinciích.
41

 

1.10. Kanada v období první světové války 

 

Roku 1913 zasáhla Kanadu hospodářská krize, kterou vyvolal odliv britských 

investic ze země. Tuto krizi ukončil atentát v Sarajevu, jehoţ obětí se stal habsburský 

následník trůnu František Ferdinand d’Este, a který rozpoutal světovou válku. Británie 

garantovala neutralitu Belgie, a kdyţ německá vojska vtrhla na belgické území, 

vyhlásila Velká Británie Německu válku. A protoţe poddanými tohoto impéria byli i 

kanadští občané, octla se i Kanada ve válečném stavu. Po vypuknutí války federální 

vláda prosadila zákon o výjimečném stavu, kterým na sebe převzala veškerou moc ve 

státě. Cizinci u sebe museli nosit zvláštní identifikační průkazy a pravidelně se hlásit na 

úřadech. První kontingent Kanaďanů odrazil od kanadských břehů 3. října 1914. 

V únoru 1915 se kanadská divize přesunula na západní frontu do blízkosti belgického 

města Ypres, kde v dubnu 1915 zahájila německá armáda ofenzivu, jejíţ součástí se stal 

i chemický úder 22. dubna. V květnu 1915 se zformovala druhá kanadská divize. 

Kanadská vláda musela přejít na přísně regulované válečné hospodářství. Koncem roku 

1915 zcela vymizela nezaměstnanost, která provázela předválečnou krizi, a začal se 

projevovat nedostatek pracovních sil. Odvody do armády, výcvik, vybavování a 

financování kanadských oddílů během jejich pobytu na frontě, to vše spadalo do 

působnosti kanadské vlády; vlastní vojenskou pravomoc a kontrolu nad svými 

jednotkami však neměla. Tu měl britský „imperiální“ generální štáb, který úzce 

spolupracoval s francouzským vedením.
42

 

Dokladem sílícího významu dominií se stala Imperiální válečná konference 

v Londýně 20. března 1917. Pomalu se tak rodilo moderní pojetí Commonwealthu 

(Britského společenství národů), dominia získávala větší nezávislost a vytvářela si 

národní identitu. Uzákonění povinných odvodů do armády otevřelo vládě cestu ke 

kontrole civilního ţivota země a její ekonomiky, coţ se projevilo zavedením přímých 

daní. Kabinet Roberta Bordena získal za války dvakrát mandát k prodlouţení své 

působnosti o další rok. Nové volby byly vypsány na 17. prosinec 1917. Předseda vlády 
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přesvědčil liberály, aby vytvořili s konzervativci koaliční kabinet. Vláda jednoty (Union 

Goverment) sloţila přísahu 12. října 1917 a ve volbách nakonec zvítězila. 
43

 

Dělníci si stěţovali na nízké mzdy a špatné pracovní podmínky. Vlna stávek se 

vzedmula na jaře a v létě roku 1918 a hrozila, ţe přeroste v generální stávku. Vládě se 

podařilo uzavřít úmluvu, která zaručila zaměstnancům zvýšení mezd a potvrdila jejich 

právo na kolektivní vyjednávání. Ústupky vlády však vlnu stávek nezastavily. Vláda 

proto vypracovala novou válečnou politiku, která zakazovala stávky v době války. 

Tento zákaz stávek však sociální napětí v zemi ještě prohloubil. Vláda zakázala činnost 

všech levicových politických stran a uskupení. Nebezpečí viděli mezi slovanskými a 

rakouskými přistěhovalci, proto bylo zakázáno pouţívání „nepřátelských“ jazyků 

(němčiny, ruštiny, ukrajinštiny a češtiny). Byla zastavena činnost etnických spolků a 

politických stran, ve kterých bylo mnoho přistěhovalců. První světová válka skončila 

11. listopadu 1918 a kanadští vojáci se v dubnu 1919 vrátili domů. 
44

 

1.11. Období mezi první a druhou světovou válkou 

 

V únoru 1919 zemřel sir Wilfried Laurier a do čela strany si liberálové zvolili 

Williama Lyona Mackenzieho Kinga. Borden v červenci roku 1920 odstoupil a po 

vnitrostranických volbách zaujal jeho místo Artur Meighen (1874 – 1960). Ve snaze 

udrţet jednotu koalice přijali unionisté název Národní liberální a konzervativní strana 

(National Liberal and Conservative Party). Ve volbách 7. prosince 1921 zvítězili 

liberálové. V polovině 20. let vystřídala krizi hospodářská stabilizace. V různých 

odvětvích se začal projevovat nedostatek pracovníků a vláda přijala nová opatření, 

jejichţ cílem bylo zvýšit počty přistěhovalců. Na okraji společnosti zůstávalo původní 

obyvatelstvo, které bylo postaveno pod dozor Oddělení pro indiánské záležitosti 

ministerstva vnitra. Hlavním úkolem tohoto útvaru bylo zajistit asimilaci původních 

obyvatel a jejich splynutí s původní kanadskou společností. Indiánům byly zakázány 

jejich náboţenské rituální tance. Indiánské děti byly odebírány rodičům a posílány do 

misijních škol, jejichţ cílem bylo nahradit u nich tradiční náboţenské cítění ideologií 

křesťanskou. Původní obyvatele i nadále decimovaly nemoci. Alkoholismus a extrémní 

chudoba byly příznačnými rysy všech rezervací. 
45
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Volební kampaň v roce 1925 přinesla vítězství konzervativců. Předseda liberální 

vlády Mackenzie King povaţoval tento výsledek za svou osobní poráţku, a proto slíbil 

progresivistům podporu jejich programu. Ti jeho kabinet podpořili, a tak si křeslo 

ministerského předsedy udrţel. Ale ne nadlouho, protoţe v únoru 1926 byl obviněn 

z protizákonné činnosti. Rozhodl se proto poţádat generálního guvernéra o rozpuštění 

parlamentu a vyhlášení nových voleb. Guvernér mu odmítl vyhovět a poţádal o 

sestavení vlády vůdce konzervativců Meighena. Ten musel předstoupit před parlament a 

ţádat o potvrzení své vlády, o jeden hlas jeho kabinet nebyl potvrzen. To zajistilo M. 

Kingovi další dvě volební období. Jeho hlavní protivník Arthur Meighen rezignoval a 

ve funkci předsedy vlády ho nahradil Richard Bedford Bennett (1870 – 1947). Vláda M. 

Kinga usilovala o plnou autonomii Kanady. Na další imperiální konferenci v roce 1926 

Velká Británie formálně uznala autonomii a statutární rovnost členských zemí 

Commonwealthu. Westminsterský statut z prosince 1931 pak Kanadě zaručil vlastní 

diplomatickou identitu.
46

 

25. říjen 1929, „Černý pátek“ na newyorské burze, připravil mnoho Kanaďanů o 

práci, úspory a ţivotní jistoty. Zhroucení amerického hospodářství znamenalo pro 

Kanadu katastrofu. Kanadská ekonomika byla zaloţená na vývozu nerostného bohatství, 

dřeva, papíru, ryb a hlavně obilí do Spojených států. Předseda vlády nebyl schopen tuto 

situaci řešit. Na podzim roku 1930 vypsal volby, ve kterých zvítězil vůdce 

konzervativců R. B. Bennett. Hospodářská krize dosáhla svého vrcholu v zimě roku 

1933. Ţádná opatření Bennettovy vlády nepomáhala, a proto se objevily snahy o zásadní 

změnu systému. Ve volbách, které následovaly v říjnu 1935, utrpěla Bennettova 

konzervativní strana poráţku a zvítězili liberálové v čele s Mackenziem Kingem.
47

 

1.12. Kanada v období druhé světové války  

 

Týden poté, co Velká Británie vyhlásila Německu válku, následovala ji i 

teoreticky neutrální Kanada. King slíbil, ţe jeho vláda nevyhlásí povinné odvody na 

frontu. Zdůrazňoval, ţe Kanada není světovou velmocí a musí se hlavně pokusit obnovit 

svoje hospodářství. První problémy, které musel řešit, měly vnitropolitickou povahu. 

King se rozhodl vypsat mimořádné volby; ty proběhly 26. března 1940 a opět v nich 

zvítězili liberálové. První kanadský vojenský útvar se zapojil do druhé světové války 
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v polovině prosince 1939. Británie se ocitla v izolaci, a tak se Kanada se svou 1. divizí 

stala jediným britským spojencem. Situace se změnila aţ v roce 1941, kdy Hitler 

v červnu napadl Sovětský svaz a v prosinci vstoupily do války i Spojené státy americké. 

Kdyţ Japonci 7. prosince 1941 napadli Pearl Harbor na Havajských ostrovech, válečné 

dění se nebezpečně přiblíţilo k severoamerickému kontinentu. Obyvatelé v Kalifornii i 

v Britské Kolumbii se začali obávat, ţe by Japonci mohli zaútočit přímo na americké 

pobřeţí. Tato obava se v obou zemích obrátila proti občanům japonského původu. Na 

základě válečných zákonů na obranu země byl obyvatelům japonského původu 

zkonfiskován majetek a všichni byli soustředěni v internačních táborech. Vláda majetek 

těchto lidí rozprodala a i po skončení války nutila Japonce, aby se vrátili zpět do své 

původní vlasti. Teprve v roce 1988 se kanadská vláda těmto obětem omluvila a finančně 

je odškodnila.
48

 

Sedmého května 1945 byla ve Francii podepsána kapitulace Německa. Po 

skončení války vláda okamţitě začala s demobilizací. Na společné konferenci federální 

vlády a vlád provinčních, pořádané v srpnu 1945, přednesl předseda vlády komplexní 

plán obnovy země, který vládě vyhrazoval široké pravomoci ve sféře finanční a 

správní.
49

 

Spojené státy se rozhodly odmítnout roli izolované země a v létě 1947 začaly 

připravovat tzv. Marshallův plán, který Kongres schválil na počátku roku 1948. Na 

jeho základě získala Evropa finanční prostředky ke znovu vybudování průmyslu a 

k obnovení prestiţe demokratických zemí západní Evropy.
50

 

1.13. Kanada po druhé světové válce  

 

Předseda vlády M. King koncem roku 1947 oznámil, ţe hodlá odejít z politického 

ţivota, a svolal konferenci liberální strany, která měla rozhodnout o jeho nástupci. 

Zasedání zvolilo Louis St. Laurenta, který 15. listopadu 1948 tuto funkci přijal. Ve 

volbách v roce 1948 zvítězili liberálové a stejná situace se opakovala i ve volbách 

v roce 1953. V říjnu 1948 předloţil ministr zahraničí Lester Pearson doporučení, aby se 

Kanada zapojila do Atlantické aliance. Severoatlantická smlouva byla podepsána 4. 
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dubna 1949; jejími signatáři byly Spojené státy, Kanada, Velká Británie, Francie, Itálie, 

Portugalsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko a Island (Řecko a 

Turecko se připojily v únoru roku 1952, Spolková republika Německo v květnu 1955 a 

Španělsko aţ v květnu 1982)
51

a Kanada se v jejím rámci zavázala pomoci Západní 

Evropě vojensky v případě sovětského útoku.
52

 

V roce 1952 se konala konference zemí Britského společenství národů, 

Commonwealthu. Vedle tradičních dominií Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Jiţní 

Afriky se jí zúčastnili i nová dominia Indie, Pákistán, a Cejlon. Nepevnost Společenství 

se projevila v období suezské krize v roce 1956. Při jejím řešení sehrála Kanada úlohu 

prostředníka mírových jednání, za kterou byla ústřednímu mediátorovi
53

 Lesteru 

Pearsonovi udělena Nobelova cena míru.
54

 

Zahraniční politika tvořila pouze jednu část politických aktivit státu; druhou 

sloţku tvoří vztahy mezi federální vládou a jednotlivými provinciemi (viz Příloha č. 1). 

Ty byly v roce 1867, kdy vzniklo kanadské dominium, čtyři (Nové Skotsko, Nový 

Brunšvik, Québek a Ontario); brzy se k nim připojily další tři (Manitoba 1870, British 

Columbia 1871, Prince Edward Island 1873). V roce 1905 se jejich počet zvýšil na 

devět (přibyly Alberta a Saskatchewan) a konečně desátou provincií se stal, aţ v roce 

1949, Newfoundland a Labrador. Dobu vlády St. Laurenta charakterizovala vysoká 

nezaměstnanost, nárůst počtu obyvatel a podstatně zvýšená imigrace. Volby, které se 

uskutečnily 10. června 1957, znamenaly konec liberální vlády premiéra St. Laurenta a 

vítězství konzervativců. 21. června 1957 se ujal řízení země John George Diefenbaker 

(1895 – 1979). Především díky sehranému administrativnímu aparátu proběhla léta 

1957 – 1958 bez váţnějších problémů, coţ Diefenbakerovi pomohlo v dalších 

mimořádných volbách, které vypsal v roce 1958. Nezaměstnanost stoupala, vedení 

Kanadské banky nereagovalo dost pruţně a v letech 1961-1962 došlo ke krizi 

kanadského dolaru. 5. února 1963 se hlasovalo o důvěře, coţ přivodilo pád vládního 

kabinetu. Ve volbách 8. dubna 1963 zvítězili liberálové v čele s Lesterem Pearsonem.
55
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Pearson podpořil co největší moţnou ústavní decentralizaci a uznání veškerých 

práv frankofonních Kanaďanů uvnitř konfederace. Francouzština se stala další jednací 

řečí parlamentu i zasedání vlády. Do státní sluţby začali být přijímáni frankofonní 

Kanaďané a vláda vytvořila zvláštní komisi pro bilingvismus a bikulturalismus. Kaţdý 

Kanaďan si mohl zvolit, v jakém jazyce chce jednat s úřadem. To vzbudilo velkou 

pozornost u francouzského prezidenta Charlese de Gaulla. V roce 1964 začal Québec 

s Francií připravovat dohodu o spolupráci v oblasti školství, která byla podepsána 27. 

února 1965. Québecká snaha o utuţování vztahů s Francií měla negativní vliv na 

oficiální francouzsko-kanadské vztahy. Québecká vláda zřídila vlastní ministerstvo 

mezivládních záleţitostí, které mělo koordinovat všechna québecká jednání s cizími 

státy. Pearson se rozhodl z politiky odejít a 14. prosince 1967 se svého úřadu vzdal. 

Kandidátem na uvolněný post ministerského předsedy byl Pierre Elliott Trudeau (1919 

– 2000), který se jím také 20. dubna 1968 stal a vzápětí vypsal na 25. června 1968 

federální volby, ve kterých zvítězil. Vítězství se opakovalo i v následujících volbách, 

které se konaly 30. října 1972. Nový mandát mu umoţnil, aby začal liberální stranu 

přetvářet podle svých představ. Uţ na jaře 1976 bylo jasné, ţe jeho snaha nebude mít 

úspěch. Další volby byly stanoveny na 22. května 1979 a dopadly úspěšně pro 

konzervativce v čele s Joeym Clarkem. Ten slíbil úzkou spolupráci se všemi 

provinciemi a věřil, ţe uspokojování jejich poţadavků můţe uklidnit i Québeck. 

Nepodařilo se mu splnit ani jeden ze svých předvolebních slibů a bylo navrţeno 

hlasování o důvěře, které se uskutečnilo 13. prosince. Toto hlasování ukončilo půlroční 

vládu konzervativců. Nové volby byly vypsány na 18. února 1980 a dopadly opět 

vítězně pro liberály v čele s Trudoem.
56

  

Trudeaův kabinet si dal za cíl vytvořit spravedlivou společnost (Just Society). 

Restrukturalizace proběhla hlavně ve dvou oblastech – v obraně země a v zahraniční 

politice. Se změnou obranné politiky se měnila i politika zahraniční. Její nová koncepce 

byla zformulována v dokumentu Zahraniční politika pro Kanaďany (Foreign Policy for 

Canadians). Za nejvýznamnější počin politického působení tohoto kanadského 

předsedy vlády jsou povaţovány úpravy kanadské ústavy. Federální koncept vycházel 

z Trudeauových návrhů; zaručoval jazyková práva, vtěloval do ústavy listinu lidských 

práv a počítal s „patriací“ ústavy, tj. s definitivním přesunem rozhodování o dotacích 

(amendments) z Westminsteru do Ottawy. V roce 1971 byla vyhlášena Kanadská 
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ústavní charta (Canadian Constitutional Charter). Dalším dokumentem byl zákon o 

úředních jazycích (Official Languages Act) z roku 1969, který ustanovoval, ţe kaţdá 

vládní instituce je povinna s občanem komunikovat buď anglicky, nebo francouzsky. 

V roce 1977 vyvrcholilo úsilí québeckých nacionalistů o prosazení francouzštiny jako 

oficiálního québeckého jazyka. Oficiální dokumenty měly být psány pouze francouzsky, 

od anglické komunity se poţadovalo, aby se „pofrancouzštila“. Dlouho očekávané a 

připravované referendum, které mělo rozhodnout, zda se Québec osamostatní či nikoli, 

bylo uspořádáno v roce 1980. V referendu se 60% Québečanů postavilo proti odtrţení 

své provincie od Kanady. Tato hrozba však nebyla trvale potlačena. V dubnu 1982 

královna Alţběta II. přenesla veškeré kanadské ústavní pravomoci z Londýna do 

Ottawy. V dubnu 1982 také vešla v platnost Charta práv a svobod jako nedílná součást 

kanadské ústavy.
57

  

Volby v roce 1984 znamenaly úspěch pro konzervativce v čele s Martinem 

Brianem Mulroneym. Do voleb, které čekaly Kanadu v roce 1993, vedla konzervativní 

stranu Avril Kim Campbellová (*1947), která se 25. června 1993, poté co se svého 

mandátu vzdal Brian Mulroney, stala předsedkyní konzervativní strany a zároveň první 

kanadskou premiérkou. Ve volbách, které se konaly 25. října 1993, utrpěli konzervativci 

poráţku. Zvítězila liberální strana v čele s Jeanem Chrétienem (*1934), která své 

vítězství zopakovala i ve volbách v roce 1997. Liberální strana se dostala do nového 

sporu s provinční vládou Québeku, v jejímţ čele stál v roce 1995 Jacque Parizeau, který 

poţadoval plnou nezávislost Québeku. 30. října 1995 rozhodl těsný výsledek 50,6% pro 

setrvání ve federaci a 49,4% procent pro nezávislost Québeku. Poţadavky samosprávy 

zvyšovaly i původní obyvatelé, těm se však federace snaţila vyjít maximálně vstříc. 

Dokladem je vznik nového teritoria, Nunavutu, 1. dubna 1999.
58

 Tato provincie vznikla 

rozdělením Severozápadního teritoria. Ţije zde pouze 25 tisíc obyvatel, většina z nich 

jsou Inuité, v jejichţ jazyce znamená Nunavut „náš domov“
59

  

Další všeobecné volby se konaly předčasně 27. listopadu 2000. Opětovně v nich 

zvítězila liberální strana premiéra Jeana Chrétiena.
60

 

                                                
57 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 283–

295. 
58 ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 283–

308. 
59 Kanadská mozaika (Globe and Mail). Nunavut přivítal francouzského prezidenta. [online]. c 2002 

[citováno dne 2. 3. 2010]. 
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60 Kanadská mozaika. Ve volbách opětovně zvítězila Liberální strana premiéra Chrétiena. [online]. c 2002 

[citováno dne 2. 3. 2010]. 
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Během volebního kongresu Liberální strany Kanady ukončil Jean Chrétien své 

působení v čele strany a vlády a předal ţezlo svému nástupci Paulu Martinovi, který se 

své funkce ujal dvanáctého prosince 2003.
61

 Ve volbách, které proběhly 28. června 

2004, zvítězila jiţ počtvrté liberální strana.
62

 Parlamentní volby, které proběhly 23. 1. 

2006 po třinácti letech, přinesly vítězství konzervativní strany, v jejímţ čele stál 

Stephen Harper.
63

  

Dne 2. května 2011 se v Kanadě uskutečnily předčasné parlamentní volby, 

protoţe 26. března 2011 byla menšinové vládě premiéra Harpera vyslovena nedůvěra a 

následně rozpuštěn parlament. Konzervativní straně se ale opět podařilo zvítězit se 

ziskem 39,6% hlasů a 167 křesel, coţ Stephenovi Harperovi poprvé zajistilo většinovou 

vládu.
64

  

2. Vývoj kanadské žurnalistiky  

 

„Kaţdá společnost se snaţí zajistit si vlastní trvalou existenci.“
65

  

 

„Nejobecnější a současně nejzákladnější vlastností kultury je komunikace, protože 

kultura se nemůže bez komunikace rozvíjet, přežívat, rozpínat a všeobecně uspět. 

Chceme-li kulturu studovat, musíme být také schopni ji lokalizovat; máme k dispozici 

v podstatě tři oblasti, kde ji hledat: v lidech, ve věcech (textech, artefaktech) a 

v lidských obřadech (společensky zakotvených vzorcích chování). Užívání masových 

médií má kulturní rozměr, můžeme se soustředit jednak na lidi, tedy na původce 

mediálních textů, nebo na „čtenáře textů“, tedy na ty, kdo si z textů berou kulturní 

významy s důsledky pro ostatní společenský život.“ 
66
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Historie ţurnalistiky má v Kanadě zvláštní důleţitost, a to nejen kvůli výraznému 

vlivu novin na politický a kulturní ţivot, ale taky proto, ţe odnoţí ţurnalistiky se stala 

kanadská literatura. V Anglii vedl ke vzniku letáku a novin pamflet. V Kanadě to ale 

bylo obráceně; tady vedly ke zrodu pamfletů a knih noviny. Ještě mnoho let po začátku 

tisku v Kanadě sotva existovaly tištěné knihy nebo pamflety, které by nevycházely 

z novinového tisku; a v mnoha případech byly knihy a pamflety otiskem něčeho, co se 

původně objevilo v novinách.
67

  

 

„Je zcela oprávněné chápat dějiny komunikace a médií jako jev úzce spjatý 

s vývojem společnosti a s institucemi, které si společnost buduje. Znamená to vykládat 

vývoj médií nejen podle objevivších se technologických inovací, ale současně (a možná 

především) ve vazbě k jejich společenským funkcím či rolím“.
68

 

2.1. Počátky kanadské žurnalistiky až do období první 

světové války  

 

První kanadští novináři byli ve většině případů tiskaři; a byli většinou amerického 

původu, to je skutečnost, která uţ od počátku spojuje tradici kanadského a amerického 

tisku. První noviny byly prakticky bez výjimky zřízeny pod záštitou vlády a spoléhaly 

se na podporu hlavně z vládní inzerce. Ţivil je tisk stanov, zákoníků a dalších vládních 

dokumentů. Postupně se však objevily nezávislé deníky, které se spoléhaly na 

soukromou inzerci a na předplatné, a které často zaujímaly nepřátelský postoj vůči 

vládě. Tyto deníky a časopisy to ale neměly jednoduché. Redaktoři kromě toho, ţe je 

museli tisknout, získat do nich inzerci a nabízet předplatné, museli také fungovat jako 

doručovatelé. Nejen novináři z nezávislých deníků, ale i ti kteří pracovali pro vládní 

noviny, byli často vládou napadáni a nemálo prvních kanadských novinářů skončilo ve 

vězení. Obsah většiny „prvních“ novin byl z dnešního pohledu celkem neškodný. Šlo 

hlavně o malé lokální zprávy (mimo jiné oznámení o narození, úmrtí nebo o sňatku), 

zahraniční zprávy, řešily se v nich diskuse zákonodárců nebo soudní případy.
69
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Canada, 1948, s. 239-249. 
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V období, kdy se kanadské kultura teprve konstituuje, nebývají jednotlivé činnosti 

odděleny: tiskař, vydavatel knih i časopisů, literární kritik, knihkupec i knihovník, jsou 

často jedna a táţ osoba. Ţádost montrealských sulpiciánů o zřízení tiskárny byla v roce 

1638 zamítnuta, zřejmě za tím byl odmítavý postoj francouzské správy a katolických 

institucí, které se obávaly mravně a náboţensky závadných tisků.
70

 To v anglických 

koloniích na území pozdějších Spojených států byla situace mnohem příznivější. První 

massachusettská tiskárna vznikla uţ v roce 1639 a počínaje rokem 1704 vlastní město 

Boston jak tiskárnu, tak časopis Boston Newsletter. V témţe městě zakládá Benjamin 

Franklin New England Courant (1721) a na to ve Philadelphii Pennsylvania Gazette 

(1730). Právě ve Franklinově philadelphské tiskárně se typografii vyučili William 

Brown, Thomas Gilmore a později Fleury Mesplet, kteří se stanou hlavními kanadskými 

tiskaři. První dva se etablují v Quebecu uţ v roce 1764 a jejich dvojjazyčný týdeník The 

Quebec Gazette/La Gazette de Québec bude v modifikované podobě vycházet aţ do 

roku 1874. Do roku 1810 vzejde 60 procent všech kanadských tisků z této dílny. Druhá 

důleţitá tiskárna New Printing Office/La Nouvelle Imprimerie vznikla v Quebecu. Od 

roku 1830, kdy je v Montrealu zaloţena továrna na typografické potřeby a zařízení 

(Montreal Type Foundery), je kanadský tisk a knihtisk nezávislý na londýnských 

dodavatelích.
71

 

Pak přišel klíčový okamţik, který změnil ţurnalistiku i noviny; a to byl vynález 

telegrafu
72

, který můţe za vznik tiskových agentur sbírajících a třídících zprávy z celého 

světa. To bylo poprvé, co se čtenáři dostali do blízkého kontaktu s děním mimo své 

společenství.
73
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2.2. Kanadská žurnalistika mezi dvěma světovými 

válkami  

 

Celé období, aţ do velké hospodářské krize 30. let 20. století je povaţováno za 

zlatý věk časopisů a periodik. Počet kanadských deníků se z 23 v roce 1864 zvyšuje na 

více neţ 120 na přelomu století a jejich počet vzrůstá i v meziválečných letech. Některá 

periodika mají krátké trvání. Rozvoj kniţního trhu a periodik vede k diferenciaci a 

specializaci trhu. Pro literaturu to znamená, ţe se odpoutává od zpravodajské a politické 

publicistiky a vytváří si vlastní literární a literárněkritická periodika. Kromě toho 

vznikla také první tisková agentura, která kanadských čtenářům na stránkách novin 

zprostředkovala přímé informace o kanadských vojácích na evropských bojištích.
74

 

Zásadním okamţikem se v dějinách kanadské ţurnalistiky stal okamţik, kdy si 

Kanaďané poprvé mohli naladit rádio. První rozhlasová stanice začla v roce 1920 

vysílat z Montrealu,
75

 a jak se dozvíme dále, rozhlas má v ţivotě Kanaďanů stále své 

pevné místo.  

2.3. Kanadská žurnalistika po druhé světové válce 

 

Změny v oblasti technologií neustále pokračovaly, coţ sebou přinášelo i 

transformaci ţurnalistiky, a to jaký dopad má na společnost. Kulturní a literární ţivot 

ovlivňují nové komunikační prostředky – rozhlas, televize a taky film. Vedle náročné, 

intelektuální kultury vzniká masová kultura.
76

 Hospodářská síla Spojených států 

přinutila Kanadu, aby ve všech třech oblastech uplatnila podobnou politiku jako 

evropské země, totiţ politiku státních institucí a legislativy, která rozhlas, televizi a film 

ochraňují a vytvářejí vedle soukromého ještě státní sektor. Regulační opatření státu 

vzešla ze závěrů Airdovy komise (1929), která doporučila státní kontrolu nad vysílací 

sítí a vytvoření státního rozhlasu. Vedle toho vzniká soukromý vysílací sektor. V 

Quebecu, kde ve 30. letech jiţ 70 procent domácností vlastní přijímač, vzniklo šestnáct 

komerčních stanic, z toho 14 frankofonních. Televizní vysílání se ve Spojených státech 

                                                
74 KYLOUŠEK, P. Dějiny francouzsko-kanadské a quebecké ţurnalistiky. 1. vydání. Brno: Host, 2005. s. 
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75 KYLOUŠEK, P. Dějiny francouzsko-kanadské a quebecké ţurnalistiky. 1. vydání. Brno: Host, 2005. s. 

234.  
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231. 
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rozvíjí od 30. let a na konci 40. let má na 150 000 kanadských rodin v příhraničí 

televizor. Proto Masseyova komise (1949) doporučuje ve svých závěrech (1951) zavést 

podobný systém jako v případě rozhlasu a televizní vysílání organizovat v rámci jiţ 

vytvořené státní organizace CBC-SRC. Dle závěrů komise neměla v Kanadě vzniknout 

ţádná soukromá stanice, dokud státní televize nebude disponovat dostatečnou vysílací 

sítí. Vysílání v Quebecu je zahájeno z Montrealu roku 1952. Rozvoj televizního vysílání 

je ještě rychlejší neţ v případě rozhlasu. Jestliţe na počátku (1953) je televizor jen 

v deseti procentech domácností, na konci desetiletí (1960) je to jiţ v devadesáti 

procentech.
77

  

2.4. Kanadská žurnalistika dneška  

 

Změny na poli ţurnalistiky pociťujeme nejintenzivněji v posledních dvou 

desetiletích, které můţeme s příchodem internetu označit za novou éru ţurnalistiky. A 

ani Kanadě to není jinak. Dnes znamenají noviny víc, neţ jen tradiční produkt na 

novinovém papíře. K dispozici jsou online vydání téměř všech kanadských deníků, 

blogy, video, jsou spojené s vysíláním, mají své databáze, emailové zpravodajství apod. 

Novinové společnosti se přiklánějí k řadě nových sdělovacích prostředků, tím jak se 

snaţí uspokojit rostoucí poţadavky spotřebitelů na zpravodajství.
78

 

Inovace a konkurence v podobě nových médií jsou pro „tradiční média“ přínosem. 

Komunikační revoluce posunula „rovnováhu moci“ od médií k obecenstvu, které má 

dnes na vybranou z více moţností a můţe média uţívat mnohem aktivnějším způsobem. 

Tradiční masová komunikace byla vţdy jednosměrná, kdeţto nové formy komunikace 

jsou ze své podstaty interaktivní. Masová komunikace se v mnoha ohledech stala méně 

masovou a méně centralizovanou.
79

 V důsledku vlivu Spojených států v oblasti 

audiovizuální a hudební produkce se rozšířila představa, ţe nadnárodní mediální obsah 

je svou kulturní povahou severoamerický, přestoţe v různých sférách vlivu existují i 

další velcí výrobci a vývozci.
80

 To samozřejmě platí i pro Kanadu, která by sice 

teoreticky mohla být vnímána, jako země, která má v tomto směru ke Spojeným státům 
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blízko, protoţe spolu sdílí jeden kontinent, ale opak je pravdou. Kanada se moţná víc 

neţ ostatní snaţí vystoupit ze stínu svého „známějšího souseda“.  

3. Kanadská média  

 

V následujících kapitolách se pokusíme periodizovat a přiblíţit tři stěţejní média, 

která si v Kanadě, stejně jako jinde ve světě, musela svou pozici vybojovat a jejich cesta 

nebyla vţdy lehká. Musela čelit některým nepříznivým historickým, ale i geografickým 

podmínkám a taky konkurenci, jak ze strany svého jiţního souseda, tak z Evropy, 

zejména z Velké Británie a Francie. 

Masová média jsou spojena s procesem modernizace společnosti, tj. s přechodem 

od jejího tradičního uspořádání k modernímu, které je charakterizováno rozvojem 

trţních vztahů, industrializací, urbanizací a dalšími procesy. Masová média se v těchto 

procesech ustavují, rozvíjejí a podílejí se na jejich průběhu a formování. Stávají se tak 

součástí dějin společností i lidstva a v ţádném pojednání, které si klade za cíl vyloţit 

dějiny moderních společností, nemůţe výklad role a vývoje masových médií chybět. 

Sama média nejsou ale pouze součástí moderních dějin, ale zároveň jednou z kapitol 

v daleko delším procesu vývoje komunikačních moţností člověka.
81

 

Specifickým prvkem kanadským médií je jejich dvojjazyčnost daná historickým 

bojem o jednotlivá území, coţ je prvek, který se na jejich diferenciaci, ať uţ mluvíme o 

tisku, rozhlase nebo televizi, značně podílel. Drtivá většina kanadských médií 

upřednostňuje angličtinu
82

, francouzština ale rozhodně nehraje zanedbatelnou roli. 

3.1. Tištěná kanadská média  

 

Od vynálezu tisku uplynulo téměř 200 let, neţ se objevil fenomén, který můţeme 

označit za prototyp novin a odlišit jej od letáků, pamfletů a bulletinů konce 16. a 
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počátku 17. století. Prvotní noviny se vyznačovaly periodicitou, komerční podstatou, 

mnohostranným vyuţitím a veřejným charakterem. Komerční noviny 17. století nelze 

povaţovat za původní zdroj; jednalo se o kompilaci, kterou sestavoval tiskař a vydavatel 

v jedné osobě. Co se týče oficiálních tisků (noviny vydávané králem či vládou), 

vyznačovaly se v podstatě stejnými vlastnostmi, ale zazníval v nich výrazný tón autority 

a byly nástrojem slouţícím zájmům státu. Nezávislé noviny oproti tomu byly skutečným 

či alespoň potencionálním protivníkem vládnoucí moci, alespoň podle jejich vlastního 

vnímání.
83

 

Noviny se staly skutečně „masovým médiem“ aţ ve 20. století, kdy začaly 

pravidelně oslovovat většinu populace. Přestoţe neexistuje obecně platná typologie 

vyhovující všem obdobím a zemím, bylo obvyklé a dosud je velmi uţitečné rozlišovat 

určité typy nebo ţánry novin (a ţurnalistiky). Burţoazní listy konce 19. století 

představují jeden z vrcholů v dějinách tisku a podstatně přispěly k našim současným 

představám o podobě novin a jejich posuzování. Hlavními rysy nového seriózního 

(prestiţního) či „elitního“ tisku, jenţ se v uvedeném období ustavil, se staly: formální 

nezávislost na státu, vysoce vyvinutý smyl pro společenskou a etickou odpovědnost. 

Poslední hlavní typ novin existuje přibliţně sto let, aniţ by výrazněji změnil svou 

podstatu. Jedná se o skutečně „masový tisk“, který vznikl proto, aby jej četli prakticky 

všichni. Jednalo se o komerční podnikání (spíše neţ o politický nebo profesní projekt), 

coţ bylo uskutečnitelné zejména díky technologickému rozvoji, koncentraci 

obyvatelstva, rozšíření gramotnosti, nízké ceně pro čtenáře a vysokým trţbám 

z reklamy. V bulvární rovině se tisk vţdy specializoval na osudy obyčejných lidí 

(human interest story) podávané dramatickým a senzacechtivým způsobem. Dále se 

zaměřoval na zločiny, katastrofy, krize, skandály, války a slavné osobnosti.
84
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3.1.1. První období kanadského tisku (1752 - 1807) 

 

Prvními kanadskými novinami byly Halifax Gazette. V lednu 1752 je zaloţil 

Bartholomew Green, potomek slavné tiskařské rodiny z Bostonu. Green zemřel krátce 

poté, co se dostal do Halifaxu, ale vydání jeho novin dál zajišťoval John Bushell a 

později Anthony Henry, který název novin později změnil na Nova Scotia Gazette. 

Deník se stále ještě vydává, teď uţ ale pod názvem Royal Gazette, jako ústřední list 

vlády Nového Skotska.
85

 Prvenství listu Halifax Gazette ale není tak jednoznačné. 

Halifax Gazzette byly vydávány v přístavním městě Halifax v provincii Nové Skotsko. 

Problém je ale v tom, ţe v té době nebylo Nové Skotsko součástí Kanady, tak jak ji dnes 

známe. V té době Kanadu tvořily pouze provincie Quebec a Ontario. I sami vydavatelé 

z Halifaxu se o skutečnosti, ţe byli první, dozvěděli aţ v roce 1883. Proto byly za první 

vydané noviny dlouho pokládány Quebec Gazette zaloţené v roce 1764 Williamem 

Brownem a Thomasem Gilmorem, dvěma skotskými tiskaři z Philadephie. Existence 

Halifax Gazette byla tehdy velmi krátká, noviny vycházely pouze několik měsíců, neţ 

začal zájem čtenářů klesat a noviny se dostaly do ztráty. Quebec Gazette oproti tomu 

vycházel dalších šedesát let.
86

 Šlo o průkopnické kanadské noviny, které se poprvé 

objevily ve francouzštině i v angličtině.
87

 Jejich kořeny stále existují, proto je můţeme 

povaţovat za jeden z nejdéle existujících listů v Severní Americe. Teď uţ ale vychází 

pod názvem Quebec Chronicle-Telegraph, coţ je týdeník vycházející v Quebec City.
88

 

Prvním listem v Motrealu byl Gazette littéraire. Poprvé je publikoval Fleury Mesplet 

v roce 1778, zastaven byl o rok později a od roku 1785 byl znovu vydáván pod názvem 

Gazette de Motréal. Časopis, který byl původně vydáván ve francouzštině, později 

v obou jazycích a nakonec jen v angličtině stále existuje jako Montreal Gazette. Prvními 

novinami v provincii, kterou dnes známe jako Ontario, byly Upper Canada Gazette, 

které v Newarku v roce 1793 zaloţil pod záštitou vlády Louis Roy. Tyto noviny se o pět 

let později přesunuly do Yorku a pod názvem York Gazette vycházely jako oficiální list 
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vlády Horní Kanady aţ do roku 1841 a potom jako nezávislý list aţ do roku 1845.
89

 

První noviny v prérijních provinciích produkoval William Buckingham a William 

Coldwell. Na konci roku 1859 ve Fort Garry (nyní Winnipeg) vychází pod jejich 

dohledem deník Nor'Wester. V rámci Britské Kolumbie můţeme za první noviny 

povaţovat Le Courrier de la Nouvelle Calédonie, které v roce 1858 vydal 

římskokatolický biskup na ostrově Vancouver. Tento list ale existoval jen krátce. 

V těsné návaznosti pak byly vydány noviny Victoria Gazette (1858), Vancouver 

Island´s Gazette (1858) a British Colonist (1858) – poslední jmenované listy se ve 

Victorii vydávají i v současnosti, jako deník pod názvem Times Colonist.
90

 

Jak jsme zmiňovali uţ dříve, první noviny vycházející v Kanadě, byly závislé na 

vládě. Jejich obsah se skládal z vládních prohlášení, ze zahraničního zpravodajství, a i 

kdyţ byla zpráva třeba i měsíce stará, lidé ji dychtivě četli. Inzeráty byly malé a ne příliš 

originální. Nabízely nemovitosti, ale také různé smíšené zboţí. První listy měly 

málokdy víc, neţ čtyři strany a vycházely obvykle jednou týdně.
91 

 

3.1.2. Druhé období kanadského tisku (1807-1858) 

 

První vládní, nebo „polovládní“ noviny brzy následovaly nezávislé listy. Jejich 

vydávání záviselo na podpoře veřejnosti a na tom jestli se svými čtenáři našly podobný 

úhel pohledu na dění kolem sebe.  Ty, které podporovala vláda, dostávaly na svůj 

provoz peníze ze státní kasy, a to jak ve formě inzerce, tak ve formě státních zakázek. 

Ty listy, které vystupovaly proti vládě, se musely spolehnout na inzeráty a předplatné.
92

 

Jak přicházeli osadníci z Velké Británie a ze Spojených států, začaly se noviny 

rozšiřovat do provincií na východním pobřeţí Kanady, které bývají označovány jako 

Maritime provinces (New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island), a také do 

oblastí obou Kanad – Horní a Dolní. 
93

 Co se týče novin, které vycházely v tomto 

období, mohli bychom jmenovat například v Novém Skotsku vycházející Weekly 
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Chronicle, který v Halifaxu v roce 1813 zaloţil William Minns, v roce 1829 jej 

odkoupil Joseph Howe a přejmenoval ho na Acadian. Pod různými vydavateli pak list 

vycházel aţ do roku 1930 uţ jako Acadian Recorder. Dalšími význačnými novinami, 

které v této provinci vycházely, byly stranické listy Nova Scotia, které v roce 1828 

odkoupil Joseph Howe a které po mnoho let fungovaly jako jeho politické listy.
94

 

V Quebecu v tomto období stojí za zmínku Quebec Mercury (1805) Thomase Caryho. 

Tento týdeník vycházel pouze s jednou roční přestávkou (1903) aţ do roku 1950. Spolu 

s Le Canadien ho můţeme povaţovat za první opravdu politický kanadský list. Mezi 

dalšími novinami, které v této době vycházely, můţeme zmínit ještě Canadian (1806-

1893), Montreal Herald (1811 - dosud), Vindicator (1828-1837), Transcript (1834-

1872), Pilot (1844) a Witness (1846). V provincii Ontario stojí za zmínku Upper 

Canada Guardian (1807-1812), Kingston Gazette (1810-1819), The Gleaner (1817-

1837), Upper Canada Herald (1819), Colonial Advocate (1824-1834), Courier of Upper 

Canada (1828-1837), Patriot (1828-1864), Christian Guardian (1829 - dosud), ústřední 

list United Church of Canada pod názvem New Outlook, Cobourg Star (1831 - dosud), 

Grenville Gazette (1833-1837), Bathurst Courier (1834 - dosud), v současnosti vychází 

pod názvem Perth Courier, The Belleville Intelligencer (1834 - dosud), The British 

Whig (1834 - dosud), v současnosti vychází pod názvem The Whig-Standard, The 

Traveller (1836-dosud), v současnosti vychází pod názvem The Picton Gazette, The 

British Colonist (1838-1858) a The Examiner (1838-1855). Povstání z roku 1837 

vyústilo v zánik téměř všech reformních protivládních novin v Horní Kanadě, coţ vedlo 

k úspěšnému nástupu deníku The Globe (1844), který v Torontu zaloţil George 

Brown.
95

   

Aţ do roku 1830 byly všechny kanadské noviny tištěné na dřevěných ručních 

strojích a vycházely jednou týdně. V roce 1832 byly poprvé tištěny na ručním kovovém 

tiskařském lisu. Hodně novinových vydavatelství v tomto období a ještě dalších pár let 

experimentovalo a tisklo noviny dvakrát nebo třikrát týdně. Deník jako takový byl 

vydáván aţ po roce 1850. Umoţnil to jak nárůst obyvatelstva, tak technologický 

pokrok. V roce 1850 se začal pouţívat parní lis, coţ umoţnilo vydávat noviny 

v mnohem větším nákladu. Dalším revolučním krokem byl vynález linotypu (sázecí 
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stroj, který při zhotovování kovové sazby pro tisk odlévá z vysázených matric celé 

řádky).
96 

 

3.1.3. Třetí období kanadského tisku (1858 – 1900) 

 

Tisk se s novými osadníky rozšiřoval dál na západ. Objev zlata v letech 1856 – 

1858 přivedl spoustu lidí na pobřeţí Tichého oceánu a později v roce 1872, kdy díky 

novému Zákonu o usedlostech vznikla kanadská pacifická ţeleznice, putovali osadníci 

do odlehlých prérií. Více novin ale v této době stále vznikalo spíše na východě Kanady. 

Mezi ty nejvýznamnější patří The Montreal Gazette, které v roce 1855 začal vydávat P. 

D. Ross.
97

 Ve Winnipegu, hlavním městě provincie Manitoba, stojí za zmínku deník 

Manitoba Free Press (1872), The Calgary Herald (1883), Edmonton Bulletin (1880), 

The Vancouver Sun (1888), The Vancouver Province (1898) a The Victoria Times 

(1881). Mezi lety 1880-1890 se z ţurnalistiky v Kanadě stal „velký byznys“ a 

z vydavatelství novin často bohaté, ale také zadluţené společnosti.
 98

 

S technologickým pokrokem šlo ruku v ruce také zvyšování gramotnosti. To 

novinám umoţňovalo obracet se k větší mase čtenářům, ne jen k několika málo 

vzdělancům jako v minulosti. Současně se zvyšovaly moţnosti inzerce a od té doby, co 

zisk závisel na nákladu, byl to další signál k tomu, aby se snaţily oslovit masy. To ale 

vedlo k poklesu jejich úrovně. Ve své touze po vyšších nákladech se zaměřovaly na 

čtenáře s niţším vzděláním. Senzační titulky a melodramatické příběhy nahradily usedlý 

styl dřívějších novin. Můţeme to označit za počátek bulvární ţurnalistiky v Kanadě 

(yellow journalism), i kdyţ kanadské noviny v tomto směru nezašly tak daleko jako 

v sousedních Spojených státech.
99

 

První kanadské noviny se kvůli zprávám ze zahraničí musely spoléhat na útrţky 

z britských a amerických novin. Ty totiţ měly větší finanční prostředky a byly schopné 

zaměstnávat spousty korespondentů a dokonce je posílat i do zahraničí, aby informovali 

o výjimečných událostech, jako byly války nebo korunovace. V roce 1859 vzniká 
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v Kingstonu zpravodajská agentura Canadian Press Association. Z této odborné 

asociace vznikla v roce 1909 agentura Canadian Associated Press (později Canadian 

Press Ltd.).
100

 The Canadian Press Ltd. je nezisková zpravodajská agentura, která 

v rámci celé Kanady zprostředkovává zprávy v angličtině i ve francouzštině. Byla 

zaloţena v roce 1910 a sídlí v kanadském Torontu.
101

 

 Agentura na začátku přejímala zprávy z agentury Associated Press (AP) pro 

několik málo kanadských novin, pomocí Morseovy abecedy a telegrafu. Své pevné 

místo získala v roce 1917, kdy vydavatelé potřebovali získávat informace o kanadských 

vojenských jednotkách v první světové válce. Dalším milníkem v historii této tiskové 

agentury byl rok 1951, kdy byla informační sluţba zřízena taky ve francouzštině. V roce 

1954 Canadian Press začíná poskytovat své zpravodajské sluţby vnitrostátním i 

mezinárodním rozhlasovým stanicím po celé zemi. V roce 1960 přidává do své nabídky 

také audio sluţby a o téměř třicet let později začíná dodávat své zpravodajství přes 

internet spřízněným médiím a předplatitelům. Před čtyřmi lety agentura zprovoznila 

online zpravodajství. V roce 2010 se tři nejznámější a nejrespektovanější kanadské 

mediální společnosti do Canadian Press rozhodli investovat a vznikla nová společnost 

Canadian Press Enterprises Inc.
102

 

 

3.1.4. Čtvrté období kanadského tisku (1900 – 2000) 

 

Dvacáté století znamenalo pro kanadské noviny éru obrovské změny. Kanada byla 

na začátku 20. století v letech 1901-1911 nejrychleji se rozvíjející zemí na světě. V roce 

1900 byl celkový náklad novin 650 tisíc výtisků. O jedenáct let později se tento počet 

víc neţ zdvojnásobil. V roce 1938 zaznamenáváme nejvyšší počet vydávaných 

kanadských deníků – denně jich vychází celkem 138. Toto číslo v roce 1945, tedy na 

konci druhé světové války, sice kleslo na 87 deníků, ale od té doby aţ do sedmdesátých 

let jejich počet neustále stoupá. V polovině 80. let v Kanadě existovalo 110 deníků, tedy 

ještě před prudkým nástupem nových médií, se kterými musely noviny bojovat o 
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pozornost čtenářů. Boj je to zdá se úspěšný, protoţe v současnosti vychází 102 

deníků.
103

 

Počínaje rokem 1960 přestalo existovat několik významných novin, například: 

Toronto Telegram, Montreal Star, Ottawa Journal nebo Winnipeg Tribune. V 

šedesátých letech ale vznikají další důleţité deníky v Torontu, Winnipegu, Calgary, 

Edmontonu, Halifaxu, Ottawě, Montrealu nebo v Quebecu, včetně druhého největšího 

kanadského celostátního deníku National Post (1998).  

Co se týká svobody tisku, poţadavek Josepha Howeho z roku 1835 na tisk 

“uvolněný z okovů” zůstal pro Kanaďany stále aktivním odkazem. V Listině základních 

práv a svobod, která se stala součástí Kanadské ústavy v roce 1981 je garantována 

“svoboda myšlení, přesvědčení, názoru a projevu, včetně svobody tisku a jiných 

prostředků komunikace”.
104

  

 

3.1.5. Celostátní deníky a jejich charakteristika  

 

Celostátní deníky vychází v Kanadě pouze dva - Globe and Mail a National Post. 

U těchto deníků je zahraniční a domácí zpravodajství vyváţené u všech ostatních deníků 

dominuje domácí zpravodajství. Obecně zahraničněpolitickému zpravodajství dominuje 

s ohledem na polohu Kanady zpravodajství z USA, poměrně příznačná je celková 

rezervovanost k Evropské unii.
105

 Kanadské noviny psané anglickým jazykem The 

Globe and Mail vychází od roku 1844 a jejich hlavní redakce sídlí v Torontu. Jejich 

náklad se pohybuje okolo 320 tisíc kusů denně a 410 tisíc v sobotu (v neděli tyto noviny 

nevychází), jde tak o druhé nejprodávanější kanadské noviny. Společnost The Globe 

and Mail Inc. je většinově vlastněna společností Woodbridge, která je zároveň 

většinovým akcionářem agentury Thomson Reuters.
106

 National Post vychází stejně 

jako The Globe and Mail šestkrát týdně a sídlí v Don Mills v okrese Toronto. Noviny 
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106 The Globe and Mail. About us [online]. c 2011 [citováno dne 3. 5. 2011] Dostupné z: 

www.theglobeandmail.com.  

http://www.theglobeandmail.com/
http://www.theglobeandmail.com/
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byly zaloţeny v roce 1998 mediálním magnátem Conradem Blackem, o kterém se 

později také zmíníme.  

 

3.1.6. Regionální deníky, resp. deníky jednotlivých provincií a 

jejich charakteristika  

 

Regionální noviny obsahují všechna témata se vztahem k místu nebo regionu, 

proto se také vyznačují velkým výběrem témat. Regionální ţurnalistika je velmi 

důleţitá, protoţe většina lidí chce být dobře informována o dění ve svém nejbliţším 

okolí. V této oblasti lze předpokládat zájem publika o témata, která by jinak nezískala 

ţádnou pozornost.   

Regionální noviny mají určité zvláštnosti: poskytují relativně mnoho místa, ale 

současně je tu mnohem přísnější kontrola ze strany publika. V lokálních rubrikách je i 

laik „expertem“. Chyby novinářů jsou čtenáři snadněji postřehnuty, ale taky tvrději 

kritizovány a zhodnoceny jako neodpustitelné.
107

Dalším faktorem jsou výběrová kritéria 

kaţdého konkrétního média. Nejvyšším soudcem je průměrný předměstský konzument 

zpráv, o němţ se většinou má za to, ţe jej zprávy ze vzdáleného světa nezajímají. 

Výsledkem je eliminace zpráv ze vzdálených míst, které nejsou dramatické a nevztahují 

se bezprostředně k publiku v přijímací zemi. Potřebujeme nebo chceme vědět o těch 

částech světa, s nimiţ obchodujeme nebo s nimiţ jsme v přátelských či nepřátelských 

vztazích. Dalším důleţitým faktorem je moc: potřebujeme vědět o mocnějších zemích, 

jeţ nás mohou ovlivnit.
108

 

Popsat regionální noviny, respektive noviny, které vychází v jednotlivých 

kanadských provinciích, není jednoduché. Jejich počet je opravdu velký. Co se týče 

formátu, vycházejí jak deníky, tak týdeníky a samozřejmě měsíčníky. Co se týče 

obsahu, najdeme tu tradiční zpravodajské listy, studentské noviny, církevní noviny, 

noviny původních obyvatel
109

, noviny různých etnických skupin (v Kanadě vycházejí 

noviny v 38 jazycích),
110

ale také mezinárodní noviny.
111

 Pro naše potřeby jsme se 

                                                
107RUβ-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Ţurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. 1. 

vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. s. 180. 
108 McQUAIL, D. Úvod do dějin masové komunikace. 4. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2009. s. 273. 
109 viz. příloha č. 1 
110 viz. příloha č. 2 
111 viz. příloha č. 3 
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rozhodly spočítat, kolik deníků vychází v jednotlivých provinciích, potaţmo pak v celé 

Kanadě.  

 

V provincii Alberta vychází 9 deníků:  

Calgary Herald, Calgary Sun, Daily Herald-Tribune, Fort McMurray Today, Edmonton 

Journal, Edmonton Sun, Lethbridge Herald, Medicine Hat News, Red Deer Advocate 

 

V provincii Britská Kolumbie vychází 21 deníků: 

Nelson Daily News, Nanaimo Daily News, Kamloops Daily News, Alaska Highway 

News, Alberni Valley Times, Black Press, Cranbrook Daily Townsman, Daily Bulletin, 

Daily Courier, Daily News, F.P. Canadian Newspapers LP, Glacier Canadian 

Newspapers, Pacific Newspaper Group, Dawson Creek Daily News, Penticton Herald, 

Prince George Citizen, The Province, Times Colonist, Trail Daily Times, Vancouver 

Sun, Trinity Holdings (MetroValley Newsgroup) 

 

V provincii Manitoba vychází 4 deníky: 

Winnipeg Free Press, Daily Graphic, Winnipeg Sun, Brandon Sun 

 

V provincii Nový Brunšvik vychází 5 deníků:  

Brunswick News Inc., Daily Gleaner, Telegraph-Journal, Times & Transcript, L'Acadie 

Nouvelle  

 

V provincii Newfounland a Labrador vychází 2 deníky: 

The Telegram, Western Star 

 

V Severozápadních teritoriích nevychází ţádný deník 

 

V provincii Nové Skotsko vychází 6 deníků: 

Amherst Daily News, Cape Breton Post, Chronicle-Herald, The News, New Glasgow, 

Halifax Herald Ltd., Truro Daily News 

 

V provincii Nunavut nevychází ţádný deník 
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V provincii Ontario vychází 35 deníků: 

Sun Media Corporation, Le Droit, Canwest Publishing, Canwest Sales and Marketing, 

Chronicle-Journal, The Globe and Mail, Daily Press, The Sentinel-Review, National 

Post, Quebecor Inc., Sing Tao Newspapers (Canada 1988 Limited), Sudbury Star, 

Toronto Star, Toronto Sun, Torstar Corporation, The Tribune, Windsor Star, Barrie 

Examiner, Beacon Herald, Brockville Recorder and Times, Chatham Daily News, 

northumberlandtoday.com, Daily Miner and News, Daily Observer, , The Expositor, 

Guelph Mercury, Hamilton Spectator, The Intelligencer, Kingston Whig-Standard, 

London Free Press, Niagara Falls Review, North Bay Nugget, The Observer, Osprey 

Media Group Inc., Ottawa Citizen, Ottawa Sun, Packet & Times, Peterborough 

Examiner, Waterloo Region Record, The Sault Star, Simcoe Reformer, Standard-

Freeholder, The Standard, St. Thomas Times-Journal, Sun Times 

 

V provincii Prince Edward Island vychází 2 deníky:  

The Guardian, Journal Pioneer 

 

V provincii Quebec vychází 13 deníků:  

Compagnie UniMédia, The Gazette, La Presse, La Tribune, La Voix de l'Est, Le Devoir,  

Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, Le Nouvelliste, Le Quotidien, Le Soleil,  

The Record, Transcontinental Media 

 

V provincii Saskatchewan vychází 4 deníky:  

The Leader-Post, Moose Jaw Times-Herald, Prince Albert Daily Herald, The 

StarPhoenix 

 

V provincii Yukon vychází jeden deník:  

Whitehorse Star
112

 

 

Celkem v Kanadě, v jejích provinciích, vychází denně 102 deníků. Ještě v roce 

2010 vyšlo kaţdý den z tiskáren přes čtyři miliony novinových výtisků. Týdně to pak 

bylo průměrně téměř 27 milionů výtisků novin.
113

 Na počtu deníků, které v jednotlivých 

                                                
112 Welcome to newspapers Canada. Find a Daily Newspapers [online]. c 2010 [citováno dne 4. 5. 2011] 

Dostupné z: www.newspaperscanada.ca/guide/newspapers.  
113 Welcome to newspapers Canada. Find a Daily Newspapers [online]. c 2010 [citováno dne 4. 5. 2011] 
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provinciích vycházejí je jednoznačně vidět, jak velkou roli hraje geografická poloha. 

Nejvíce deníků vychází v provincii Ontario, Quebec, Nové Skotsko a Britská Kolumbie. 

První dvě jmenované provincie leţí ve vnitrozemí, Nové Skotsko na východním pobřeţí 

Kanady u Atlantského oceánu a Britská Kolumbie na západním pobřeţí u Tichého 

oceánu. Všechny čtyři provincie patří k hustě osídleným, významným politickým, 

společenským a kulturním centrům. Naopak provincie v nichţ vychází jen několik, nebo 

ţádný deník, jako je Nunavut, Severozápadní teritoria nebo Yukon jsou málo osídlená a 

leţí na periferii Kanady, z čehoţ logicky vyplývá, ţe tam jen těţko mohou vznikat 

kulturní centra, coţ je dáno zřejmě i skladbou obyvatel. V těchto provinciích většinou 

ţijí zemědělci nebo rybáři.   

 

3.1.7. Kanadská vydavatelství novin 

 

Většinu kanadských deníků vlastní tyto skupiny vlastníků: Sun Media 

(Quebecor)/Osprey, 37; Médias Transcontinental, 10; Glacier Canadian Newspapers, 6; 

Power Corp. of Canada, 7; Torstar 4; Continental Newspapers Canada, 3; Glacier 

Canadian Newspapers/Alta Newspaper Group Ltd., 3; Brunswick News Inc., 3; FP 

Canadian Newspapers, 2; Halifax Herald Ltd., 1; Black Press, 2; CTVglobemedia, 1. 

Existují také čtyři soukromé deníky.
114

Jedním z největších kanadských vydavatelství 

novin a zároveň nejmladších je společnost Postmedia Network Canada Corp (dříve 

Canwest), která je největším vydavatelem anglického denního tisku v Kanadě. 

Zastupuje jedny z nejstarších a nejznámějších značek na mediálním trhu, jako je 

například: National Post, Vancouver Sun, Calgary Herald, Ottawa Citizen nebo The 

Montreal Gazette. Celkem vydává třináct deníků.
115

  

                                                                                                                                          
Dostupné z: www.newspaperscanada.ca/guide/newspapers. 
114 Welcome to newspapers Canada. Facts about newspapers [online]. c 2010 [citováno dne 4. 5. 2011] 

Dostupné z: www.newspaperscanada.ca/about-newspapers/faq-about-newspapers/faq.  
115 Postmedia Network. About Postmedia Network  [online]. c 2011 [citováno dne 4. 5. 2011] Dostupné z: 

www.postmedia.com/. 
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3.1.8. Zajímavosti a fakta o kanadských novinách 

 

V nejvyšším nákladu vychází v Kanadě těchto deset deníků (vychází od pondělí do 

pátku)
116

:  

The Toronto Star 

The Globe and Mail 

Le journal de Montréal 

The Vancouver Sun 

The Toronto Sun 

La presse 

The Edmonton Journal 

The Ottawa Citizen 

The Vancouver Province 

The Montreal Gazette 

 

První kanadské noviny: 

Halifax Gazette (23. března 1752) 

 

První francouzsko-kanadské noviny: 

Le canadien (listopad 1806) 

 

Nejdéle vycházející noviny v Kanadě a ve Spojených státech:  

The Quebec Gazette / La gazette de Québec (1764), teď vychází pod názvem Chronicle-

Telegraph. 

 

První kanadský deník: 

Daily advertiser (14. května 1833), Montréal 

 

První etnické noviny v Kanadě:  

Die Welt, und Neuschottländische Correspondenz (leden 1788), Halifax 

 

                                                
116 Newspaper at library and archives Canada. Facts about Newspapers [online]. 20. 5. 2010 [citováno 

dne 10. 3.2011] Dostupné z: www.collectionscanada.gc.ca/newspapers-at-lac/index-e.html.  

 

http://www.collectionscanada.gc.ca/newspapers-at-lac/index-e.html
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Nejstarší kanadský týdeník:  

Cobourg star (1831), Ontario, teď vychází pod názvem Cobourg Sentinel Star
117

 

3.2. Audiovizuální média  

 

Rozhlas a televize, jako masová média, mají za sebou přibliţně 

osmdesátiletou respektive padesátiletou historii. Obě média vyrostla z technologií, 

které existovaly před nimi – z telefonu, z telegrafu, pohyblivé i nehybné fotografie 

a nahrávání zvuku. Dalším charakteristickým rysem rozhlasu a televize je vysoký 

stupeň regulace, kontrola a udělování licencí veřejnými institucemi. Přitaţlivost 

televize spočívá ve skutečnosti, ţe se jedná o médium, které lidem umoţňuje 

sdílet stejné zkušenosti i mimo domov. Rozhlas jako médium má mnohem větší 

počet kanálů, a je tedy přístupný početnějšímu publiku.
118

 

3.3. Rozhlas  

 

Jestli má nějaké médium v Kanadě výsadní postavení, pak je to rozhlas. Najdete 

ho v téměř kaţdém městě. Moţná nebude mít místní noviny, ale zcela jistě má své malé 

lokální rádio. Těţko říct proč tomu tak je. Nabízí si hned několik moţností. Důleţitost 

rozhlasu v Kanadě můţeme hledat hluboko v minulosti a také v tom, co dělá Kanadu 

Kanadou. Kanada je sice druhou největší zemí na světě, na jejím území, ale ţije „jen“ 

něco přes 30 milionů obyvatel. Vzdálenosti mezi jednotlivými městy, jsou někdy 

obrovské a rádio tak funguje a vţdy fungovalo, jako prvek, který Kanaďany rozeseté po 

různých provinciích a odlehlých koutech země, spojoval. V Kanadě ţije hodně 

zemědělců, rybářů, lidé nemají čas sedět doma u televize, nebo si číst noviny. Vyhovuje 

jim proto, ţe poslech rádia není vázán na jedno určité místo, a posluchače neomezuje 

v jeho činnosti. Faktem je taky to, ţe Kanaďané často musejí dojíţdět autem daleko za 

prací a rádio se jeví jako vhodný společník na cesty. Kanada je také pověstná svým 

nevyzpytatelným počasím a krutými zimami. Televize proto bývá kvůli přívalům sněhu 

často porouchaná, kdeţto rádio funguje téměř stoprocentně. Kvalita diskusních pořadů 

se v kanadských rádiích pohybuje na velmi vysoké úrovni, moţná je to i kvůli vzoru 

                                                
117 Newspaper at library and archives Canada. Facts about Newspapers [online]. 20. 5. 2010 [citováno 

dne 10. 3.2011] Dostupné z: www.collectionscanada.gc.ca/newspapers-at-lac/index-e.html. 
118 McQUAIL, D. Úvod do dějin masové komunikace. 4. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2009. s. 46-48.  
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britské BBC. Své vysílání musí neustále zlepšovat i kvůli sousedním Spojeným státům, 

které se do kanadského vysílání snaţí dostat vlastní pořady.  

 

3.3.1. Historie kanadského rozhlasového vysílání 

 

Zprávy a fotografie byly k dispozici pouze prostřednictvím novin. Všechno se ale 

změnilo v druhé polovině 19. století. V různých částech světa vynalezli vědci novinky 

v oblasti komunikací a jedním takovým experimentem byl vynález rozhlasu.  

Existuje mnoho „otců“ rádia. Od Brita Maxwella, který v roce 1864 ukázal, ţe 

energie můţe být pouţita bez pomoci kovových vodičů, po Němce Hertze, který o 30 let 

později objevil, ţe magnetické vlny mohou být vysílány prostorem. Marconi potom 

v Itálii vynalezl vysílač, aby jím o pár let později na začátku 20. století poslal své tečky 

a čárky přes Atlantik.
119

  

Za skutečného „otce rádia“ je ale povaţován, coţ je pro Kanadu docela příznačné, 

Kanaďan Reginald Aubrey Fessenden (Více o něm v kapitole vybrané významné 

osobnosti kanadské ţurnalistiky), jehoţ hlas byl úplně prvním, který se kdy přenesl 

éterem. Bylo to před 105 lety na Štědrý den v roce 1906. To on stál na počátku 

rozhlasového vysílání. 
120

 

První rozhlasová stanice v Kanadě XWA začala vysílat v květnu 1920 

z Montrealu. Druhou rozhlasovou stanicí pak byla v květnu 1922 CJCE vysílající 

z Vancouveru.
121

 

Od roku 1922 pro několik dalších desetiletí byla kanadským rádiím a později 

televizním stanicím přidělena volací písmena, nebo volací značky, která začínají na 

"CF", "CH, "CJ", "CK", a po kterých následují dvě písmena, která jsou exkluzivní pro 

danou rozhlasovou stanici.
122

 Ve dvacátých letech minulého století vzniklo hned 

několik rozhlasových stanic v jednotlivých provinciích: CJNC, Winnipeg MB, CJCA, 

Edmonton AB, CJCG Winnipeg MB, CJBC, Montreal PQ, CKAC, Montreal PQ.  

Rozhlas v té době zakládaly různé společnosti, včetně novinových, nebo 

                                                
119MCCREATH, R. Broadcasting History [online]. c 2006 [citování dne 8. 3. 2011] Dostupné z: 

http://www.broadcasting-history.ca/index3.html. 
120 VEVERKA, L. Stoletý rozhlasový pořad [online]. 28. 12. 2006 [citováno dne 14. 4. 2011] Dostupné z: 

www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/stolety-rozhlasovy-porad--306216. 
121 KYLOUŠEK, P. Dějiny francouzsko-kanadské a quebecké ţurnalistiky. 1. vydání. Brno: Host, 2005. 

s. 234. 
122 POTTS, LYMAN J. Broadcasting History [online]. c 2007 [citováno dne 8. 3. 2011] Dostupné z: 

www.broadcasting-history.ca/index3.html. 
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maloobchodníci, kterým rozhlasová stanice slouţila pro reklamní účely, většinou ale 

neměly dlouhého trvání.
123

 

V roce 1929 uţ v Kanadě existovalo šedesát rozhlasových stanic. Většina jich ale 

v té době mohla vysílat pouze večer, a to jen několik hodin. Ţivě přenášely hlavně 

místní hudebníky, sbory nebo koncerty. Aby svůj večerní program naplnily, půjčovaly 

si některé stanice nahrávky z místních obchodů s hudbou.
124

 

Milníkem v historii kanadského rozhlasu byl rok 1923 a vznik CNR Radio 

(Canadian National Railways Radio Department) první celostátní rozhlasové sítě v 

Kanadě. V letech 1923-1932 ji vlastnila Kanadská národní ţeleznice. Vznikla proto, aby 

cestující, kteří trávili dlouhé hodiny ve vlaku, mohli poslouchat hudbu a nepřišli o 

aktuální zprávy. Kromě cestujících mohl vysílání zachytit také kaţdý, kdo ţil v oblasti 

poblíţ ţeleznice pokryté signálem. Ta vedla od pobřeţí Atlantského oceánu z Halifaxu 

aţ po Vancouver, který leţí na západním pobřeţí u Tichého oceánu. Vysílání bylo v 

angličtině, ve francouzštině, ale také v jazycích původních obyvatel. Později se CNR 

stala součástí nové vládní společnosti CRBC (Canadian Radio Broadcasting 

Commission), z níţ později vznikla CBC (Canadian Broadcasting Corporation). Datum 

jejího vzniku  - 2. listopad 1936 můţeme povaţovat za další milník historie kanadského 

rozhlasu, potaţmo televize.
125

 Na počátku jejího vzniku byl vysílací zákon z května 

1932 (Canadian Radio Broadcasting Act), který si dal za cíl zabránit „amerikanizaci“ 

kanadského rozhlasové vysílání, potaţmo celého kanadského prostoru.
126

 Financována 

byla hlavně z poplatků, které kaţdoročně získávala od majitelů rozhlasových přijímačů. 

Neměla ale monopol, stále existovaly soukromé rozhlasové stanice, coţ i do budoucna 

nastavilo to, jak rozhlasové vysílání v Kanadě vypadá i dnes, kdy si prolíná 

veřejnoprávní a soukromé vysílání, stejně jako je tomu u kanadského televizního 

vysílání.
127

 

Po několik dalších dekád byla CBC zodpovědná za veškeré novinky v oblasti 

rozhlasového vysílání. V roce 1946 například zavedla v Kanadě – frekvenční modulaci 

                                                
123 Broadcasting History [online] c 1997-2011 [citováno dne 9. 3. 2011] Dostupné z: www.broadcasting-

history.ca/index3.html. 
124 MCCREATH, R. Broadcasting History [online]. c 2006 [citování dne 8. 3. 2011] Dostupné z: 

http://www.broadcasting-history.ca/index3.html.  
125 MCCREATH, R. Broadcasting History [online]. c 2006 [citování dne 8. 3. 2011] Dostupné z: 

www.broadcasting-history.ca/index3.html. 
126 CBC/ Radio Canada. About us [online] c 2011 [citováno dne 2. 5. 2011] Dostupné z: www.cbc.radio-

canada.ca/history/1920-1939_details.shtml.  
127 Broadcasting History [online] c 1997-2011 [citováno dne 9. 3. 2011] Dostupné z: www.broadcasting-

history.ca/index3.html.  
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FM, která dokonale reprodukuje zvuk. To ale bylo aţ po druhé světové válce. Ta 

ukázala, jak moc je rozhlasové vysílání nezbytné. Rodiny vojáků, kteří museli odjet na 

evropská bojiště, čekaly na zprávy o svých blízkých a rádio bylo tím prvkem, který jim 

mohl informace velmi rychle a kvalitně zprostředkovat. CBC například poslala tým 

svých reportérů s kanadskými vojáky do Anglie, aby mohla zprostředkovat speciální 

válečné vysílání.
128

 

V roce 1958 vznikl nový regulační orgán (the Board of Broadcast Governors), 

který dohlíţel na vysílání soukromých i veřejnoprávních rozhlasových stanic. V roce 

1968 jej nahradila nová odborná komise (The Canadian Radio-television and 

Telecommunications Commission). Jedním z nejspornějších okamţiků v historii 

kanadského rozhlasu byl v roce 1970 vznik takzvaného Canadian content (CanCon), šlo 

o jakési závazné doporučení kanadským rádiím, které vyţadovalo, aby 30 procent 

veškerého vysílání bylo kanadského původu. Později se nařízení zvedlo na 35 

procent.
129

  

S příchodem televize mnozí odborníci předpovídali zánik rozhlasu, to se ale 

nestalo. Stejně jako jinde ve světě se i kanadský rozhlas začal měnit. Objevily se snahy 

se přizpůsobit a vyuţít jeho předností, které spočívaly v přenositelnosti a v dostupnosti i 

daleko od domova.
130

 

Kanadské rozhlasové vysílání to jen potvrzuje. V průběhu minulých dekád počet 

rozhlasových stanic dál narůstal a dnes rozhlas v Kanadě zaujímá naprosto 

neotřesitelnou pozici.  

 

3.3.2. Celostátní rozhlas a jeho charakteristika  

 
Kanadské rozhlasové vysílání – to je hlavně CBC (Canadian Broadcasting 

Corporation). Provozuje čtyři celostátní rozhlasové sítě. Dvě v angličtině: CBC Radio 

One a CBC Radio 2 a dvě ve francouzštině Première Chaîne a Espace musique.
131

 

CBC Radio One (1936) je největší rozhlasovou sítí v Kanadě, naladit si ji můţe 98 

procent všech Kanaďanů. Má i svou svou mezinárodní mutaci Radio Canada 

                                                
128 CBC/ Radio Canada. About us [online] c 2011 [citováno dne 2. 5. 2011] Dostupné z: www.cbc.radio-
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129 Broadcasting History [online] c 1997-2011 [citováno dne 9. 3. 2011] Dostupné z: www.broadcasting-

history.ca/index3.html.  
130MCCREATH, R. Broadcasting History [online]. c 2006 [citování dne 8. 3. 2011] Dostupné z: 
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131CBC/ Radio Canada. About us [online]. c 2011 [citováno dne 9. 3. 2011] Dostupné z: 
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International.
132

 CBC Radio 2 (1960) je druhá největší rozhlasová síť v Kanadě 

zaměřená hlavně na klasickou hudbu a jazz.
133

Première Chaîne (1937) je v podstatě 

jakousi francouzskou odnoţí CBC Radio One, jen nemá tak velké pokrytí. Je dostupná 

hlavně v provinciích Quebec a Ontario.
134

 Espace musique (1974) se stejně jako CBC 

Radio 2 zaměřuje především na hudbu.
135

 CBC vysílá v angličtině a ve francouzštině, 

ale také v osmi jazycích původních obyvatel a v devíti mezinárodních v rámci Radio 

Canada International.
136

 

Další velkou celostátní rozhlasovou sítí je TSN Radio, která se zaměřuje 

především na sportovní vysílání.
137

 

 

3.3.3. Regionální rozhlasové stanice, resp. rozhlasové stanice 

jednotlivých provincií a jejich charakteristika  

 
Jak by se mohlo zdát, rádio mělo v Kanadě vţdy takový vliv, ţe by se jen těţko 

dalo předpokládat, ţe by ještě mohl vzrůstat, vzhledem k příchodu televize do 

domácností a později samozřejmě internetu. To, ţe má rozhlas v Kanadě neustále 

vzrůstající tendenci, ale dokazuje počet rozhlasových stanic v jednotlivých provinciích. 

V Kanadě jich v současnosti existuje na 2000. Zhruba jedna polovina vysílá na 

frekvenci FM, ta druhá na frekvenci AM. Najdeme tu jak rádia celostátní, tak čistě 

lokální, středoškolská, univerzitní, rádia, které vysílají v jazyce původních obyvatel, 

nebo rádia křesťanská.   

 

Newfoundland (stávající rozhlasové stanice): Carbonear – 1, Clarenville – 1, Corner 

Brook – 3, Gander – 3, Goose Bay – 1, Grand Falls – 3, Happy Valley/Goose Bay – 1, 

Labrador City – 2, Lewisporte NL – 1, Marystown – 1, St. John´s – 12, Stephenville – 

1. Celkem 29. V minulosti existovaly tři.  

 

                                                
132CBC/ Radio Canada. About us [online]. c 2011 [citováno dne 9. 3. 2011] Dostupné z: 
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Nova Scotia (stávající rozhlasové stanice): Amherst – 1, Antigonish – 1, Bedford NS 

– 1, Bridgewater – 2, Cheticamp – 1, Digby – 1, Eastern Passage – 1, Eskasoni – 1, 

Glace Bay – 1, Halifax – 13, Halifax/Dartmouth – 2, Kentville – 3, Memberton – 1, 

Middleton – 1, New Glasgow – 1, Parrsboro – 1, Port Hawkesbury – 1, Sydney – 7, 

Truro – 3, Windsor – 1, Yarmouth – 1. Celkem 46. V minulosti existovaly dvě. 

 

Prince Edward Island (stávající rozhlasové stanice): Charlottetown – 7, Summerside 

– 1. Celkem 8. V minulosti existovaly dvě.  

 

New Brunswick (stávající rozhlasové stanice): Balmoral, NB – 1, Bathurst – 2, 

Blackville – 1, Campbellton – 1, Caraquet – 1, Edmundston – 1, Fredericton – 11, 

Grand Falls – 1, Kewgwick – 1, Miramichi – 2, Moncton – 12, Natashquan – 1, 

Pokemouche – 1, Sackville – 1, Saint John – 11, Shediac – 1, St. Stehen – 1, Sussex – 1, 

Woodstock – 1. Celkem 52. V minulosti existovaly tři.  

 

Québec, Montréal (stávající rozhlasové stanice): Akwesasne – 1, Chateauguay – 1, 

Joliette – 1, Kahnawake – 1, Laval – 2, Longueuil/Montreal – 1, Montreal – 29, Saint-

Constant – 1, Sainte Jerome – 1, Sorel – 1, St-Jean-sur-Richelieu – 1, St. Gabriel-de-

Brandon – 1, Ste-Hyacinthe – 1, Valleyfield/Vaudreuil – 1, Vaudreuil-Dorian – 1, 

Verdun – 1. Celkem 45. V minulosti jich existovalo jedenáct.  

 

Québec, Québec (stávající rozhlasové stanice): Donnacona – 1, Lac Etchemin – 1, 

Levis – 2,  

Québec City – 13, Sainte-Foy – 1, Sainte-Marie-de-Beauce – 1, St-Georges-de-Beauce 

– 2, St-Hilarion – 1, Thetford Mines – 2. Celkem 24. V minulosti jich existovalo pět.  

 

Québec, Estrie (jiţní část provincie Quebec), (stávající rozhlasové stanice): Acton 

Vale – 1, Asbestos – 1, Drummondville – 3, Granby – 1, La Tuque – 1, Lac Megantic – 

1, Magog – 1, Plessisville – 1, Shawinigan Falls – 1, Sherbrooke – 7, Trois-Rivieres – 7, 

Victoriaville – 1. Celkem 26. V minulosti jich existovalo šest.  

 

                                                                                                                                          
137TSN Radio [online] c 2011 [citováno dne 10. 3. 2011] Dostupné z: www.tsn.ca/radio/.  
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Québec, Bas-St-Laurent (stávající rozhlasové stanice): Amqui – 1, Carleton – 1, 

Chandler PQ – 1, Dégelis – 1, Gaspé – 1, Illes-de-la-Madeleine – 1, La Pocatiere – 1, 

Matane – 3, New Carlisle – 1, Restigouche – 1, Rimouski – 5, Riviere-Du-Loup – 2, 

Ste-Anne-Des-Monts – 1. Celkem 20. V minulosti jich existovalo pět. 

 

Northern Québec, Saguneay-Lac St-Jean (stávající rozhlasové stanice): Alma – 2, 

Baie Comeau – 1, Betsiamites – 1, Chibougamou – 1, Chicoutimi – 4, Dolbeau – 1, 

Fermont – 1, Harrington Harbour – 1, Havre-St-Pierre – 1, Il D´anticosti – 1, Jonquiere 

– 1, Les Escoumins – 1, Lourdes-Blanc-Sablon – 1, Matagami – 1, Natashquan – 1, Port 

Cartier/Sept-Iles – 1, Roberval – 1, Saguenay – 1, Sept-Iles – 2, St-Augustin – 1, Têtê-à-

la-Baleine – 1. Celkem 26. V minulosti jich existovalo sedm. 

 

Québec, Abitibi-Témiscamingue (Western Québec), (stávající rozhlasové stanice): 

Amos – 1, Fort Coulonge – 1, Gatineau – 3, Hull – 3, La Sarre – 1, Lachute – 1, 

Maniwaki – 2, Mont-Lauier – 1, Raddison – 1, Rouyn-Noranda – 5, Senneterre – 1, Val 

D´or – 1, Ville Marie – 1. Celkem 22. V minulosti jich existovalo pět.  

 

Ontario, Northern Ontario (stávající rozhlasové stanice): Cochrane – 2, Elliot Lake 

- 1 

Englehart  -1, Espanola – 1, Hearst – 2, Iroquois Falls – 1, Kapuskasing – 2, Kirkland 

Lake - 1 

Little Current – 1, Moosonee – 1, New Liskard – 1, North Bay – 4, Sault Ste. Marie – 2, 

Sturgeon Falls – 1, Sudbury – 10, Timmins – 6, Wawa – 1. Celkem 38. V minulosti jich 

existovalo sedm.   

 

Ontario, Ottawa Valley (stávající rozhlasové stanice): Hawkesbury – 2, Killaloe – 1, 

Ottawa – 23, Pembroke – 2, Perth ON – 1, Renfrew – 2, Smith Falls – 2. Celkem 33. 

V minulosti existovaly čtyři.  

 

Ontario, Eastern Ontario – St. Lawrence River (stávající rozhlasové stanice): 

Apsley – 1, Belleville – 6, Brighton ON – 1, Brockville – 2, Campbellford – 1, Cobourg 

– 3, Cornwall – 4, Godfrey – 1, Kawartha Lakes (Lindsay) – 1, Kingston – 9, Napanee – 

1, Peterborough – 8, Quinte West – 1, Stella – 1. Celkem 40. V minulosti existovaly tři.  
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Ontario, Greater Toronto Area (jih provincie Ontario, nejlidnatější velkoměstská 

oblast v Kanadě), (stávající rozhlasové stanice): Ajax – 1, Aliston – 1, Bolton ON – 

1, Brampton – 1, Caledon ON – 1, Mississauga – 2, Newmarket – 2, Oakville – 1, 

Orangeville – 1, Oshawa – 2, Whitchurch – Stouffville – 1. Celkem 14. V minulosti 

existovala jedna.  

 

Ontario, City of Toronto (stávající rozhlasové stanice): Toronto – 35. V minulosti 

jich existovalo šestnáct.   

 

Ontario, Hamilton/Niagara Area (stávající rozhlasová stanice): Burlington – 1, 

Caledonia ON – 1, Hamilton – 8, Niagara Falls – 2, Niagara Falls/Fort Erie – 1, St. 

Catherines – 5, Welland – 1. Celkem 19. V minulosti existovaly čtyři.  

 

Ontario, South-Western Ontario (stávající rozhlasové stanice): Aylmer – 1, 

Chatham – 4, Kettle Point – 1, Leamington – 2, London – 12, London/St. Thomas – 1, 

Sarnia – 3, Simcoe – 1, Strathroy – 1, Tillsonburg – 3, Wallaceburg – 2, Windsor – 10, 

Woodstock – 3. Celkem 44. V minulosti existovaly čtyři.  

 

Ontario, Western Ontario (stávající rozhlasové stanice): (rádia s dlohou tradicí, 

hodně nových): Brantford – 3, Cambridge – 1, Erin – 1, Exeter – 1, Goderich – 1, 

Guelph – 3, Hanover – 1, Kincardine – 1, Kitchener – Waterloo – 10, Ohsweken – 1, 

Stratford – 2, Wiarton – 1, Wingham – 3. Celkem 29. V minulosti jich existovalo 24.  

 

Ontario, North-Western Ontario (stávající rozhlasové stanice): Dryden – 2, Fort 

Frances – 2, Kenora – 1, Marathon – 1, Thunder Bay – 9, Vermilion Bay – 1. Celkem 

16. V minulosti existovaly dvě.  

 

Manitoba (stávající rozhlasové stanice): Altona – 1, Boissevain – 1, Brandon – 5, 

Dauphin – 1, Flin Flon – 1, Portage La Prairie – 2, St. Boniface – 2, Steinbach – 2, 

Swan River – 1, The Pas – 1, Thompson – 2, Winkler/Morden – 2, Winnipeg – 21, 

Winnipeg/Selkirk – 2. Celkem 44. V minulosti jich existovalo šest.  

 

Nunavut (stávající rozhlasové stanice): Iqaluit – 3, Rankin Inlet – 1. Celkem 4. 

V minulosti neexistovala ţádná.  
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Saskatchewan (stávající rozhlasové stanice): Blucher SK – 1, Bufalo Narrows – 1, 

Estevan – 2, Hudson Bay – 1, Kindersley – 1, La Ronge – 2, Melfort – 2, Moose Jaw – 

3, Nipawin – 2, North Battleford – 4, Prince Albert – 3, Regina – 11, Rosetown – 1, 

Saskatoon – 8, Shaunavon – 1, Swift Current – 3, Weyburn – 2, Yorkton – 3. Celkem 

53. V minulosti jich existovalo devět.  

 

Alberta, Northern Alberta (stávající rozhlasové stanice): Athabasca – 1, Bonnyville 

– 2, Drayton Valley – 2, Edmonton – 24, Edmonton/Camrose – 2, Edmonton/Lac La 

Biche – 1, Edson – 1, Falher – 1, Fort Vermilion – 1, Ft. McMurray – 5, Grand Centre 

(Cold Lake) – 1, Grande Prairie – 5, High Level – 1, Hinton – 1, Lac La Biche AB – 1, 

Lacombe – 1, Lloydminster – 2, Peace River – 2, Red Deer – 6, Siksika – 1, Slave Lake 

– 1, St. Paul – 1, Stettler – 1, Wainwright – 2, Westlock – 1, Wetaskiwin – 2, 

Whitecourt – 2. Celkem 71. V minulosti existovala jedna.  

 

Alberta, Southern Alberta (stávající rozhlasové stanice): Airdrie – 1, Blairmore – 1, 

Brooks – 2, Calgary – 22, Canmore/Banff – 1, Drumheller – 2, High Prairie – 1, High 

River – 2, High River/Okotoks AB – 1, Lethbridge – 6, Medicine Hat – 5, Olds – 2, 

Rocky Mountain House – 1, Taber – 1. Celkem 49. V minulosti existovala jedna.  

 

North West Territories (stávající rozhlasové stanice): Inuvik – 1, Yellowknife – 4. 

Celkem pět. V minulosti existovala jedna.  

 

Yukon (stávající rozhlasové stanice): Tagish – 1, Whitehorse – 3. Celkem 4. 

V minulosti neexistovala ţádná.  

 

British Columbia, Northern B.C. (stávající rozhlasové stanice): 100 Mile House – 1, 

Burns Lake – 1, Chetwynd – 1, Dawson Creek – 1, Fort Nelson – 1, Fort St. John – 3, 

Kitimat – 1, Mackenzie – 1, Prince George – 7, Prince Rupert – 3, Quesnel – 1, 

Smithers – 1, Terrace – 3, Vanderhoof/Cariboo – 1, Williams Lake – 2. Celkem 28. 

V minulosti neexistovala ţádná.  
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British Columbia, Central Interior B.C. (stávající rozhlasové stanice): Chase BC – 

1, Golden – 1, Invermere – 1, Kamloops – 6, Merritt – 1, Revelstoke – 1, Salmon Arm – 

1. Celkem 12. V minulosti neexistovala ţádná.   

 

British Columbia, Vancouver Island (stávající rozhlasové stanice): Campbell River 

– 1, Courtenay – 2, Duncan – 1, Lake Cowichan – 1, Nanaimo – 3, Parksville – 2, Port 

Alberni – 1, Port Hardy – 1, Salt Spring Albert – 1, Tofino – 1, Ucluelet – 1, Victoria – 

10. Celkem 25. V minulosti existovaly tři.  

British Columbia, Greater Vancouver (stávající rozhlasové stanice): Burnaby – 2, 

Vancouver – 27. Celkem 29. V minulosti jich existovalo osm.  

 

British Columbia, Lower B.C. Mainland & Coast (stávající rozhlasové stanice): 

Abbotsford – 1, Chilliwack – 2, Chilliwack/Abbotsford/Vancouver – 1, Gibsons – 1, 

Hope – 1, Pemberton – 1, Powell River – 2, Whistler/Squamish – 1. Celkem 10. V 

minulosti neexistovala ţádná.  

 

British Columbia, Southern B.C. Interior (stávající rozhlasové stanice): Castlegar – 

1, Cranbrook – 2, Creston – 1, Fernie – 1, Greenwood/Grand Forks – 1, Kelowna – 8, 

Nakusp – 1, Nelson – 2, Osoyoos/Oliver – 1, Penticton – 3, Princeton – 1, Rossland – 1, 

Salmo – 1, Summerland – 1, Trail – 1, Vernon – 2. Celkem 28. V minulosti existovala 

jedna.
138

 

 

Z informací, které jsme získali, lze usoudit, ţe rozhlas v Kanadě ani po nástupu 

nových médií nezaznamenal ţádný ústup, spíše naopak. Největší nárůst rozhlasových 

stanic vidíme v provinciích jako je Quebec nebo Ontario, u nichţ se nám uţ dříve 

potvrdilo, ţe média tam mají ţivnou půdu, a to nejen kvůli velkému počtu obyvatel, ale 

také kvůli tomu, ţe jde o společenská, kulturní a politická centra Kanady. Velký nárůst 

rozhlasových stanic, ale pozorujeme také v provincicích, jako je Saskatchewan, 

Manitoba, Alberta nebo v některých částech Britské Kolumbie. Tradičně nízká čísla pak 

vidíme v provinciích jako je Yukon, Nunavut nebo Severozápadní teritorii, kde ani 

noviny nebo televize nemají takový vliv. 

                                                
138Broadcasting History [online] c 1997-2011 [citováno dne 9. 3. 2011] Dostupné z: www.broadcasting-

history.ca/index3.html. 

http://www.broadcasting-history.ca/index3.html
http://www.broadcasting-history.ca/index3.html
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3.4. Televize 

 

Televize je povaţována za hlavní zdroj zpráv a informací pro většinu lidí a 

za hlavní komunikační kanál mezi politiky a občany, zejména v době voleb. Plní 

také vzdělávací funkci.
139

 Televize je mnohem více jiná neţ jiná masová média. 

Ona jediná je skutečně vystavena diktátu sledovanosti a chování diváků se 

změnilo. Aby se vyhnuli reklamním blokům, přepínají z jednoho programu na 

druhý. Dalším podstatnou změnou je, ţe v televizi vytlačují zábavné pořady 

skutečnou ţurnalistiku. Tam, kde byly ze začátku moţné pětiminutové příspěvky, 

dominují dnes ve zpravodajských relacích minutu a půl dlouhé nebo dokonce 

třicetisekundové útrţky. Doba pozornosti publika je dnes totiţ extrémně krátká. 

Pro audiovizuální komunikaci je specifické, ţe jsou současně oslovovány dva naše 

smysly, sluch i zrak, které se mohou v ideálním případě (u televize) navzájem 

doplňovat. Ale pravdou je, ţe obrazová informace působí silněji neţ informace 

slovní (respektive zvuková).
140

 

 

3.4.1. Historie kanadského televizního vysílání 

 

Televizní vysílání se ve Spojených státech rozvíjí od 30. let a na konci 40. let má 

televizor na 150 tisíc kanadských rodin, které ţijí u jejich hranic. Vlastní televizní 

vysílání v Kanadě začalo v quebeckém Montrealu a Torontu roku 1952. Jelikoţ se 

v případě rozhlasu i televize jednalo o instituce konfederální, byla snaha zachovat 

dvojjazyčnost vysílání. To se ani v jednom případě nesetkalo s porozuměním. 

V anglofonní části nebyly pořady ve francouzštině sledovány a podobně to vypadalo i 

ve frankofonním Quebecu, kde panovaly obavy z poangličťování. Proto velice brzy 

vznikají oddělené redakce, oddělené stanice, oddělené kanály. V případě televize je to 

od roku 1954, kdy se v Quebecu odděluje vysílací kanál v angličtině.
141

 

                                                
139 McQUAIL, D. Úvod do dějin masové komunikace. 4. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2009. s. 47. 
140 RUβ-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Ţurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. 1. 

vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. s. 142. 
141 KYLOUŠEK, P. Dějiny francouzsko-kanadské a quebecké ţurnalistiky. 1. vydání. Brno: Host, 2005. 

s. 234.  
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Po celou dobu se Kanada snaţila zbavit vlivu USA, tím ţe minimalizovala 

zahraniční vlastnictví svých televizí a snaţila se eliminovat vysílání amerických pořadů 

ve svých televizích. O omezení vlivu Spojených států na kanadská média se zasadil uţ 

zákon z roku 1932 – The Broadcasting Act. Jeho hlavním cílem byla „kanadizace“ 

masových médií a týkal se jak vysílání v angličtině, tak ve francouzštině. Prvotně se 

vztahoval k rozhlasovému vysílání, později byl platný i pro vysílání televizní.
142

 

Nejdůleţitějším přínosem zákona z roku 1932 ale bylo vytvoření společnosti 

CBC-SRC (Canadian Broadcasting Corporation – Société Radio-Canada) v roce 1936. 

Později přejmenované na CBC (Canadian Broadcastin Corporation). Tato společnost 

vytvořena vládou měla dva základní úkoly. Za prvé to bylo zavedení jakési národní 

sluţby pro Kanaďany, kterou jim měla média zajistit a za druhé to byla kontrola celého 

vysílacího systému – rozhlasu a později pak právě televize. Institucionálně se CBC-SRC 

rozdělila roku 1964, kdy se anglická část stěhuje do Toronta a v Motrelau vzniká Radio-

Canada pro rozhlasové a televizní vysílání.
143

 

Rozvoj televizního vysílání je ještě rychlejší neţ v případě rozhlasu: televizor 

mělo na počátku roku 1953 jen 10 procent domácností, v roce 1961 existuje uţ 68 

televizních stanic a televizor měly uţ víc neţ čtyři miliony domácností, na konci 

šedesátých let vlastnilo televizor uţ 90 procent kanadských domácností.
144

   

Ještě před rokem 1958 v Kanadě nemohly existovat soukromé televizní stanice. 

Sice se takové objevovaly, ale nemohly existovat samostatně, musely být přidruţeny 

k francouzské nebo anglické národní vysílací síti.
145

 První soukromá televizní 

společnost CTV vznikla v roce 1961.  

V reakci na vznik soukromých televizí byl v roce 1968 přijat nový vysílací zákon, 

na jehoţ základě vznikla komise CRTC (The Canadian Radio-Television Commission, 

později The Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission), vláda 

se tak snaţila zachovat jednotnost kanadského vysílání. V roce 1968 se součástí 

televizního vysílání stala kabelová televize.
146

  

                                                
142MCCREATH, R. Broadcasting History. TV – from cross-border U.S. Signals to 500 channels  [online]. 

c 2006 [citováno dne 8. 3. 2011] Dostupné z: www.broadcasting-history.ca/index3.html. 
143 Dějiny francouzsko-kanadské literatury, s. 234.  
144

MCCREATH, R. Broadcasting History. TV – from cross-border U.S. Signals to 500 channels  

[online]. c 2006 [citováno dne 8. 3. 2011] Dostupné z: www.broadcasting-history.ca/index3.html.  
145 MCCREATH, R. Broadcasting History. TV – from cross-border U.S. Signals to 500 channels  

[online]. c 2006 [citováno dne 8. 3. 2011] Dostupné z: www.broadcasting-history.ca/index3.html. 
146 MCCREATH, R. Broadcasting History. TV – from cross-border U.S. Signals to 500 channels  

[online]. c 2006 [citováno dne 8. 3. 2011] Dostupné z: www.broadcasting-history.ca/index3.html. 

http://www.broadcasting-history.ca/index3.html
http://www.broadcasting-history.ca/index3.html
http://www.broadcasting-history.ca/index3.html
http://www.broadcasting-history.ca/index3.html
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V průběhu 70. a 80. let minulého století tak začal prudký rozvoj televizního 

vysílání. V jednotlivých provinciích začaly vznikat desítky televizních stanic a 

společností. Podle průzkumů z počátku nového tisíciletí měla televizi prakticky kaţdá 

kanadská domácnost, to znamená téměř 13 milionů domovů.147  

 

3.4.2. Kanadské televizní společnosti, celostátní televizní stanice a 

jejich charakteristika  

 
Jak uţ jsme zmínili v předchozí kapitole, největším hráčem na kanadském 

televizním trhu je společnost CBS (Canadian Broadcasting Corporation), ve 

francouzštině La Société Radio-Canada. Je to jedna z největších kulturních institucí 

v této zemi – kromě veřejnoprávního rozhlasového a televizního vysílání 

zprostředkovává také internetové sluţby, a to v angličtině, ve francouzštině, v osmi 

jazycích původních obyvatel a také v osmi dalších mezinárodních jazycích, v rámci 

svého mezinárodního rádia RCI (Radio Canada International). Tuto společnost můţeme 

přirovnat například k britské BBC. Veřejnoprávní CBC provozuje dvě vysílací sítě: 

anglickou CBC Television a francouzskou La Télévision de Radio-Canada. Obě jsou 

dostupné na téměř celém území Kanady.
 148

    

Mezi hlavní soukromé televizní sítě patří CTV (1961), Global a TVA (1963). 

CTV vysílá v angličtině a je to vůbec největší soukromá televizní síť, jejímţ majitelem 

je společnost Bell Media. V angličtině vysílá také druhá největší soukromá televizní síť 

Global (Global TV, 1974), která po mnoha peripetiích v současnosti patří společnosti 

Shaw Media, poté co převzala společnost Canwest. TVA (Téléviseurs associés) vysílá 

ve francouzštině a vlastní ji společnost Quebecor Media.
149

 CTV a Global pokrývají 

svým signálem téměř celé území Kanady. TVA je dosaţitelná pouze v Quebecu, stejně 

jako čtvrtá největší soukromá televizní síť vysílající ve francouzštině – V (1986).
150

 

Zbývající televizní sítě mají omezený dosah. Patří mezi ně například CityTV, 

systém lokálních televizních stanic vlastněný společností Rogers Communications.
151

 

                                                
147 MCCREATH, R. Broadcasting History. TV – from cross-border U.S. Signals to 500 channels  

[online]. c 2006 [citováno dne 8. 3. 2011] Dostupné z: www.broadcasting-history.ca/index3.html. 
148 CBC/ Radio Canada. About us [online]. c 2011 [citováno dne 9. 3. 2011] Dostupné z: www.cbc.radio-

canada.ca/about/. 
149 TVA. Infolettre [online]. c 2011 [citováno dne 7. 5. 2011] Dostupné z: http://tva.canoe.ca/.  
150V. Nous jointe [online] c 2011 [citováno dne 7. 5. 2011] Dostupné z: http://vtele.ca/. 
151CityTV. About CityTV [online] c 1996 – 2011 [citováno dne 7. 5. 2011] Dostupné z: 

http://www.citytv.com/toronto/aboutus.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Quebecor_Media
http://www.broadcasting-history.ca/index3.html
http://tva.canoe.ca/
http://www.citytv.com/toronto/aboutus
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APTN (Aboriginal Peoples Television Network) nezisková televizní síť pro původní 

obyvatele.
152

 Omni Television, síť pěti multikulturních televizních stanic společnosti 

Rogers.
153

 

Některé menší televizní stanice získávají programy z několika vysílacích sítí. Jde 

například o NTV v provincii New Foundland a Labrador. Zpravodajství sice vysílá ze 

sítě CTV, ale zábavní programy získává od Global.
154

 

 

3.4.3. Regionální televizní stanice, resp. televizní stanice 

v jednotlivých provinciích a jejich charakteristika 

 
Kanadský televizní průmysl se dělí na veřejnoprávní a soukromý. V roce 2011 má 

Kanada 157 původních televizních stanic. Diváky mnohem více zajímá regionální 

vysílání, dokládá to i fakt, ţe všechny televizní stanice v hlavním vysílacím čase vysílají 

zprávy z regionu, nebo chcete-li z provincie, a to v šest nebo v sedm večer, celostátní 

zprávy pak vysílají většinou v deset nebo v jedenáct večer. 

 

Newfoundland (stávající televizní stanice): Corner Brook – 1 (CBC), Goose Bay – 1 

(CBC), Labrador City – 1 (CBC), St. John´s – 2 (CBC, CTV, Independent CTV). 

Celkem 5. V minulosti existovala jedna: Labrador City/Wabush (CBC).  

 

Nova Scotia (stávající televizní stanice): Halifax – 4 (CTV, CBC, Global, 

Independent), Ilse Madam – 1 (50, Isle Madam Community Television Association), 

Sydney – 2 (CTV, CBC). Celkem 7. V minulosti existovala jedna: Antigonish (CBC).  

 

Prince Edward Island (stávající televizní stanice): Charlottetown – 2 (CBC). Celkem 

2. V minulosti exitovala jedna – Charlottetown (CBC).  

 

New Brunswick (stávající televizní stanice): Fredericton/Saint John – 2 (CBC), 

Moncton – 2 (CTV, CBC), St. Andrew´s – 1 (Community, St Andrews Community 

Channel Inc.). Celkem 5. V minulosti existovaly dvě – Saint John NB (CBC).  

 

                                                
152 Aboriginal Peoples Television [online] c 2011 [citováno dne 7. 5. 2011] Dostupné z: www.aptn.ca. 
153Omni [online] c 2008 – 2011 [citováno dne 7. 5. 2011] Dostupné z: www.omniab.ca/. 
154 NTV, Newfoundland Broadcasting Company [online] c 2010 [citováno dne 7. 5. 2011] Dostupné z: 

www.ntv.ca.  

http://www.ntv.ca/
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Quebec, Quebec City and Eastern Quebec (stávající televizní stanice): Carleton – 1 

(TVA, SRC), Chicoutimi – 1 (TVA), Jonquiere – 3 (SRC, TQS), Quebec City – 4 

(TVA, CBC, Global), Rimouski – 1 (TVA), Riviere-Du-Loup – 3 (TVA, SRC, TQS). 

Celkem 13. V minulosti jich existovalo sedm: Matane – 3 (SRC), Rimouski – 3 (Radio 

Canada, CBC), Sept-Iles – 1 (Radio Canada).  

 

Quebec, Montreal and Western Quebec (stávající televizní stanice): Hull – 3 (TQS, 

TVA), Montreal – 8 (CTV, SRC, CVT, TVA), Noranda – 1 (SRC), Rouyn-Noranda – 1 

(TVA), Sherbrooke – 6 (TVA, TQS, SRC), Trois-Rivieres – 3 (TQS, TVA, SRC), Val 

D´or – 1 (TQS). Celkem 22. V minulosti existovala jedna – Hull (TVA).  

 

Ontario, Nothern Ontario (stávající televizní stanice): Kenora – 1 (CTV), North Bay 

– 3 (CTV, CBC, CYV), Sault St. Marie – 1 (CTV), Sudbury – 2 (CTV, CBC), Thunder 

Bay – 2 (CBC, CTV), Timmins – 1 (CTV). Celkem 10. V minulosti jich existovalo pět: 

North Bay – 2 (CBC, CBC-TV), Sault St. Marie – 1 (CBC), Sudbury – 1 (CBC), 

Timmins – 1 (CBC).  

 

Ontario, Eastern Ontario (stávající televizní stanice): Kingston – 1 (CBC), Ottawa – 

3 (SRC, CBC, CTV), Ottawa/Pembroke – 1 (CBC, A, CTV, Independent), 

Peterborough – 1 (CVC). Celkem 6. V minulosti neexistovala ţádná.  

 

Ontario, Toronto and Vicinity (stávající televizní stanice): Barrie – 1 (CBC, A, A 

Chanel, Independet), Burlington – 1 (Religion/Humanitarian), Hamilton – 1 (CBC, 

Independent), Toronto – 11 (SRC, CBC, Independent, CTV, Global). Celkem 14. 

V minulosti neexistovala ţádná.  

 

Ontario, Western Ontario (stávající televizní stanice): Kitchener – 1 (CTV), 

Leamington – 1 (Independent), London – 1 (CBC, Independent), Wheatley/Windsor – 1 

(A, Independent, A Channel), Windsor – 3 (SRC, CBC). Celkem 7. V minulosti 

existovala jedna: Wingham – 1 (A, A Channel, Independent, CBC).  

 

Manitoba (stávající televizní stanice): Winnipeg – 8 (CBC, Omni, Independent, CTV, 

Global). Celkem 8. V minulosti existovala jedna: Brandon (CBC).  
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Nunavut (stávající televizní stanice): Iqaulit – 1 (CBC Northern). Celkem 1. 

V minulosti neexistovala ţádná.  

 

Saskatchewan (stávající televizní stanice): Prince Albert – 1 (CTV), Regina – 5 

(CBC, CTV, Global), Saskatoon – 3 (CBC, CTV, Global), Yorkton – 1 (CTV). Celkem 

10. V minulosti existovaly čtyři: Moose Jaw – (CBC, CTV), Prince Albert – 1 (CBC), 

Swift Current – 1 (CBC), Yorkton – 1 (CBC).  

 

Alberta (stávající televizní stanice): Calgary – 9 (CBC, CTV, Educational, Global, 

Independent, Crossroads TV), Cardston – 1 (20), Edmonton – 8 (CBC, CTV, Global, 

Independent, Lethbridge – 6 (CTV, CBC, Global, Independent, Religious), 

Lloydminster – 2 (CTV, CBC), Medicine Hat – 1 (CBC). Celkem 27. V minulosti 

existovala jedna: Red Deer (CBC, E).  

 

North West Territories (stávající televizní stanice): Inuvik – 1 (CBC), Yellowknife 

NT – 1 (CBC Northern Television Service). Celkem 2. V minulosti neexistovala ţádná.  

 

British Columbia (stávající televizní stanice): Abbotsford – 1 (Religion), Chetwynd – 

1 (Independent), Dawson Creek – 1 (CBC), Fraser Valley – 1 (Religious), Kamloops – 

2 ( 

CBC, Independent), Kelowna – 1 (CBC, Gobal, E), Prince George – 1 (CBC), Terrace – 

1 (CBC), Vancouver – 6 (Radio Canada, CBC, Global, CTV, Independent), Victoria – 2 

(E, Global, CTV, A Channel, Independent). Celkem 17. V minulosti neexistovala 

ţádná.  

Yukon (stávající televizní stanice): Whitehorse – 1 (CBC Northern Television 

Service). Celkem 1. V minulosti neexistovala ţádná.
155

 

 

Stejně jako u novin a rozhlasu se i u televizních stanic dá říct, ţe jejich počet 

v jednotlivých provinciích odpovídá tomu, jak moc jsou osídlené a zda jsou spíše ve 

vnitrozemí nebo na periferii. Nejvíc televizních stanic najdeme v provinciích Quebec a 

Ontario, coţ jsou provincie s největší osídleností, které jsou kulturními a společenskými 

centry Kanady. Naopak situace je úplně jiná v provinciích, jako je Yukon, 

                                                
155Broadcasting History [online] c 1997-2011 [citováno dne 27. 4. 2011] Dostupné z: www.broadcasting-

history.ca/index3.html.  
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Severozápadní teritoria nebo Nunavut, které mají po jedné nebo po dvou televizních 

stanicích. V těchto provinciích převládá spíše rozhlasové vysílání. Například Nunavut je 

jedním z nejřidčeji osídlených míst na světě a má jen necelých 30 tisíc obyvatel. Do 

Nunavutu nevede ţádná ţeleznice ani silnice, jediný způsob jak se do země dostat je 

vyuţít letadlo.
156

Z toho vyplývá, ţe spíš neţ noviny nebo televize má v této provincii 

šanci rozhlas.  

4. Významné osobnosti kanadské žurnalistiky a médií  

 

Reginald Aubrey Fessenden (1866 – 1932)
157

 

 

"Někdy se stane, dokonce i ve vědě, že jeden člověk má pravdu a celý svět se mýlí. 

Profesor Fessenden byl takový člověk. Trval na tom, že rádiové vysílání může být 

přenášeno souvislou vlnou." New York Herald Tribune.
158

 

 

„Otec rozhlasu“, kanadský fyzik a vynálezce Reginald Fessenden se narodil 

v roce 1866 v East Boltonu v kanadském Quebecu. Byl majitelem prvního hlasu, který 

se kdy přenesl éterem a paradoxně o tom zřejmě ani nevěděl. Bylo to na Štědrý den 

roku 1906, tedy před 105 lety. Na začátku improvizovaného vysílání se představil se a 

uvedl, ţe posluchači uslyší hudbu a čtené slovo. Hudbu obstaral Edisonův fonograf a 

váleček s nahrávkou Händelovy árie „Largo“ z opery Xerxes. Pak vynálezce otevřel 

Bibli a přečetl vánoční příběh, pasáţ o narození Jeţíše Krista v Betlémě. Vysílání 

pokračovalo vánoční písní "O Holy Night", kterou Fessenden zazpíval. Pak ještě jednou 

popřál co nejkrásnější Vánoce. Podobně jako dnešní rozhlasoví moderátoři, ani on 

nezapomněl obecenstvu připomenout, ţe za týden (na Silvestra) si jej mohou opět 

poslechnout.
159
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I přesto se najdou tací, kteří toto štědrovečerní vysílání zpochybňují. Poukazují na 

nedostatečný počet záznamů v tehdejším tisku.  Je pravda, ţe o tomto vysílání se 

dozvídáme především z jeho dopisu (1932) a později z pamětí jeho manţelky (1940).
160

 

Fessenden patřil k průkopníkům bezdrátové telefonie, tedy bezdrátového 

přenášení slova a hudby na velké vzdálenosti. Tehdy se ovšem ještě zdaleka 

neuvaţovalo o radiotelefonickém vysílání jako o masovém médiu. Americký vynálezce 

ale chtěl demonstrovat moţnosti nové techniky.
161

 

Reginald Fessenden studoval matematiku, ale ačkoli se mu dařilo, školu opustil 

předčasně, bez titulu. Své první roky praxe si odbyl u Thomase Edisona. Později své 

zkušenosti vyuţil k akademické dráze na univerzitách v Indianě a Pensylvánii.
162

 

Od roku 1900 pracoval pro Meteorologický úřad Spojených států a náplní jeho 

práce bylo zdokonalit vysílání pravidelných zpráv o počasí, které byly tehdy pravidelně 

rozesílány Morseovým kódem. Uţ v tomto roce se mu povedlo první odvysílání a 

příjem zvukové zprávy. Na vzdálenost jedné míle a za pouţití jiskrového telegrafu. Své 

výzkumy poté přestěhoval do Brant Rock ve státě Massachusetts, kde pokračoval, nyní 

pod hlavičkou přímo pro něj zaloţené organizace NESCO. Velký úspěch se dostavil 

poměrně brzy – první zaoceánské vysílání oběma směry (mezi Brant Rock a skotskou 

vesnicí Machrihanishs) se podařilo právě Fessendenovi. Opět ale jen morseovkou. O tři 

roky později, v srpnu 1906, uţ přišel alternátor s frekvencí aţ 50.000 cyklů za sekundu. 

Ten umoţnil generovat nosnou vlnu o kmitočtu 50 kHz. Pomocí signálu z mikrofonu, 

vynalezeného Edisonem pro pouţití v telefonu, moduloval amplitudu této vlny. Mohl 

tak, za pouţití velké antény, vysílat radiový signál, který byly schopné zachytit i 

telegrafní přijímače v té době pouţívané na lodích. Metodě, kterou Fessenden pouţil, 

dnes říkáme "amplitudová modulace" (AM), i kdyţ dnes je pouţívanější modulace 

frekvence (FM). Ve své době byl neuznán. Teprve v roce 1928 vyhrál soudní spor o 

patenty, kterých bylo 250, a částka, kterou získal, jej i s manţelkou zajistila na zbytek 

ţivota.
163
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Harold Adams Innis (1894 – 1952)
164

 

 

Kanadský politický ekonom, historik, ústřední postava komunikačních teorií a 

zakladatel „Torontské mediologické školy“. Narodil se v roce 1894 v Hamiltonu 

v provincii Ontario. Těsně před začátkem první světové války absolvoval střední školu 

McMasters a odjel do Evropy, kde bojoval v předních liniích ve Francii. Po válce 

studoval politickou ekonomii na chicagské univerzitě. Po jejím absolvování působil 

jako profesor na univerzitě v Torontu, kde vyvinul základy práce, ve které tvrdil, ţe 

kanadská ekonomika má tendenci spoléhat se na výrobu jednoho zboţí: koţešiny, dříví, 

těţbu, zemědělství a ekonomiku, coţ podle něj způsobilo závislost Kanady nejprve na 

Velké Británii a posléze na Spojených státech. Od konce druhé světové války aţ do své 

smrti v roce 1952 pracoval na zkoumání sociální historie komunikace.
 165

 

V knihách Empire and Communication (Impérium a komunikační prostředky, 

1950) a The Bia sof Communication (Sklon komunikace, 1951) nastínil představu, ţe 

komunikační prostředky mají zásadní vliv na informace, které přenášejí, v důsledku pak 

i na uspořádání společnosti, v níţ se pouţívají, a ţe komunikační médium uţívané v 

dané době má sklon podporovat časový, nebo prostorový rozměr komunikačních 

procesů. Podle Innise měla média v „epoše před tiskem“ sklon podporovat spíše časový 

rozměr neţ prostorový. Tato „teţká“ média bylo obtíţné přenášet z místa na místo, zato 

se vyznačovala odolností vůči „zubu času“. Naproti tomu taková média, jako jsou papír, 

jsou „lehká“, je snazší je přenášet, ale snáze podléhají zkáze, mají tedy sklon 

podporovat spíše prostorový rozměr komunikace, ale zároveň je jejich průvodním 

rysem menší trvalost stvrzených závazků (např. smluv).
166

 

Harolda Innise známe hlavně jako zakladatele „torontské školy“ úvah o médiích. 

Ta hledá souvislost mezi vývojem lidské civilizace a vývojem způsobů a prostředků 

mezilidské komunikace.
167

 Přisoudil charakteristické rysy po sobě jdoucích dávných 

civilizací převládajícím a určujícím způsobům komunikace a vyvodil z toho, ţe kaţdý 

typ komunikace bude mít svou vlastní „náklonnost“ k určité podobě uspořádání 

společnosti. Domníval se například, ţe přechod od kamene k papyru způsobil posun od 
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královské ke kněţské moci. Ústní tradice a flexibilní abeceda v antickém Řecku 

podporovala tvořivost a bránila kněţstvu v uplatnění monopolu na vzdělání. Vzniku a 

prosazení římského impéria pomohla psaná kultura a dokumenty, na nichţ mohly být 

zaloţeny právnicko-byrokratické instituce schopné řídit vzdálené provincie. Díky 

objevení tisku byl napaden byrokratický monopol moci a podpořen individualismus a 

nacionalismus. Innisovy práce obsahují dva hlavní řídící principy. První, týkající se 

ekonomické sféry, říká, ţe komunikace v toku času vede k monopolizaci výrobních 

prostředků a distribuce poznání (knowledge) nějakou skupinou či třídou. Tento proces 

na oplátku vytváří nerovnováhu, která buď brání změnám, nebo vede k soutěţivému 

vzestupu jiných forem komunikace, jeţ mají sklon rovnováhu obnovit. Lze to chápat 

také tak, ţe nové komunikační technologie podkopávají staré mocenské základy 

společnosti. Druhý princip vychází z představy, ţe nejdůleţitějšími rozměry impérií 

jsou prostor a čas a ţe některé komunikační prostředky vyhovují více prvnímu a jiné 

druhému (je to hlavně takzvaná náklonnost komunikace). Proto mohou impéria trvat 

buď v čase (jako třeba starověký Egypt), nebo se rozpínat v prostoru (jako Řím), záleţí 

to na převládající formě komunikace.
168

 

 

Marshall McLuhan (1911 – 1980)
169

 

 

Kanadský katolicky orientovaný filozof, literární vědec a nejvýznamnější 

představitel torontské školy, který navázal na Harolda Innise.
170

  

Marshall McLuhan je jedním z nejvýznamnějších teoretiků masových médií a 

sociologů kultury. Zabýval se vlivem masmédií na myšlení a sociální kulturu. 

Narodil se 21. 7. 1911 v Edmontonu v Kanadě a zemřel 31. 12. 1980 v Torontu. 

Absolvoval obor literatura na univerzitě v Manitobě, roku 1943 získal v Cambridgi 

doktorát. Na univerzitě v Torontu, kde působil, se setkal s historikem H. A. Innisem. 

Vydal přes dvě desítky knih, z nichţ nejznámější jsou The Gutenberg Galaxy: The 

Making of Typographic Man (1962) a Jak rozumět médiím (Understanding Media: The 

Extensions of Man, 1964).
171
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Podle McLuhana jsou veškerá média (čímţ myslel vše, co můţe nést nějaký 

kulturní význam a můţe být jako takové „čteno“) „extenzí člověka“, tedy rozšířením (či 

prodlouţením) našich smyslů. Ve shodě s ostatními věnoval pozornost posunu od čistě 

orální komunikace ke komunikaci zaloţené na psaném jazyce. Soustředil se také na to, 

jak svět proţíváme, a nikoli na to, co proţíváme (tedy na obsah). Kaţdé nové médium 

podle něj překračuje hranice proţitku dosaţené médii dosavadními a přispívá k další 

změně. Správně také viděl, ţe různá média spolu kooperují, s menším úspěchem však 

předpovídal vytvoření „globální vesnice“, v níţ budou všechny informace a zkušenosti 

volně přístupné všem. Jako metaforu pro společnost, kterou uţívání nejrůznějších médií 

sbliţuje.
172

 McLuhan vycházel z obecného předpokladu, ţe čím více našich smyslů je 

zapojeno do získávání významu (a čím jsou média „studenější“ čili prostší tření – na 

rozdíl od médií „horkých“, orientovaných na jeden smysl), tím více jsme vtaţeni do 

procesu proţívání a tím zúčastněnější je náš proţitek. Z tohoto pohledu je proţívání 

světa čtením tištěných textů izolující a nezúčastněné (podporuje racionální, individuální 

přístup). Sledování televize naopak do procesu vtahuje, není však příliš informativní, a 

navíc podporuje vznik méně racionálního a promyšleného přístupu. Nikdo nepředloţil 

důkaz, který by tento názor podpořil (či naopak vyvrátil) a sám McLuhan vnímá své 

úvahy jako dohady či „hledání“.
173

 Marshall McLuhan proslul především dvěma 

pracemi. V první, nazvané The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man 

(Gutenbergova galaxie: Výroba typografického člověka, 1962), se zamýšlel nad 

rozhodujícím významem vynálezu knihtisku pro lidstvo. Ve druhé, nazvané 

Understanding Media: The Extentions of Man (1964, Jak rozumět médiím: Extenze 

člověka, 1991), se věnoval úvahám o tom, jak proměňuje uţívání nejrůznějších médií 

ţivot člověka (za médium povaţuje McLuhan všechno, co nějak umocňuje, rozšiřuje 

moţnosti člověka zmocňovat se světa, a to pohybem i smyslovým poznáním – proto 

McLuhan hovoří o extenzi člověka). Kniha je uvozena kapitolou s názvem Médium je 

poselství, v níţ autor nabízí představu, ţe kaţdé médium, kaţdá nová „extenze 

člověka“, kaţdá technologie vnáší do lidských záleţitostí nové měřítko a to samo o sobě 

je poselstvím, jeţ vypovídá o člověku a o společnosti.
174
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Conrad Black (1944)
175

 

 

Média v minulosti často vznikala a rozvíjela se jako individuálně vlastněné a 

řízené podniky nebo rodinné firmy. Postupem času – zvláště v druhé polovině 20. století 

s rozmachem vysílacích médií a celkovým rozvojem mediálního trhu – se vlastnická 

struktura hodně měnila, začaly vznikat mediální korporace a velké vlastnické 

konglomeráty, v nichţ se kombinují různé typy médií.
176

 

Podnikání v tiskové a mediální oblasti umoţnilo v řadě případů nahromadit 

obrovské majetky, soustředit politickou moc v rukou jednotlivců a vytvořit mediální 

konglomeráty, které zasahovaly do politického vývoje jednotlivých zemí a mnohdy 

ovlivňovaly historické události v nadnárodním měřítku. Příkladem takového mediálního 

magnáta, kterého nelze v dějinách médií opomenout, byl nepochybně Američan 

William Randolph Hearst. Konec 19. a počátek 20. století byl rovněţ počátkem éry 

„tiskových baronů“ ve Velké Británii. Patřili k nim např. lord Rothermere a lord 

Beaverbrook (původně kanadský podnikatel Max Aitken, bratři Berryové (pozdější lord 

Camrose a lord Kemley). Ve Spolkové republice Německo byl v druhé polovině 20. 

století příkladem tiskového magnáta Axel C. Springer, zatímco impérium mladšího Lea 

Kircha, který dokázal svoje mediální impérium udrţet aţ do finančního krachu v roce 

2002, uţ bylo zřetelně multimediální. V Austrálii a později v Británii a v USA se 

prosadili Rupert Mudroch či Robert Maxwell, v USA patřil řadu let k významným 

vlastníkům zakladatel CNN Ted Turner, v Itálii se na přelomu 20. a 21. století nejen 

mediálně, ale i politicky uplatnil Silvio Berlusconi.
177

 

V moderní kanadské historii hraje obrovskou roli Conrad Black, který v zemi 

vytvořil první velké konglomeráty novin. Narodil se v roce 1944 v Montrealu 

v provincii Quebec a svého času byl třetím největším mediálním magnátem na světě. 

Historik, publicista a vydavatel byl také členem britské Sněmovny lordů (v roce 2001 se 

totiţ vzdal kanadského občanství a přijal britské). Prostřednictvím svých poboček 

vlastnil například The Daily Telegraph (Velká Británie), Chicago Sun Times (USA), 

Jerusalem Post (Izrael), National Post (Kanada) a stovky novin v Severní Americe. 

V roce 2007 poslal americký soud generálního ředitele mediálního impéria Hollinger 

International na šest a půl roku do vězení za zpronevěru peněz akcionářů a za maření 
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vyšetřování. V červenci minulého roku mu bylo umoţněno propuštění na kauci. Další 

slyšení je naplánováno na červenec letošního roku.
178

 

 

5. Francouzsko-kanadská žurnalistika  

 

Francouzsky psaná literatura, potaţmo ţurnalistika má v kanadském prostoru své 

přirozené centrum v té nejfrancouzštější z provincií, tedy v Quebeku. Aţ jazykový 

zákon z roku 1977 udělal z tohoto menšinového jazyka konfederální Kanady hlavní 

úřední jazyk v rámci této provincie. Přídomek „francouzsko-kanadská“ označuje 

francouzsky psanou literaturu v celé její šíři do poloviny 60. let, kdy se vytváří literatura 

„quebecká“, která tvoří jádro tvorby posledních desetiletí 20. století a současnosti a 

kterou doplňují „acadská“, „francouzsko-ontarijská“ a „manitobská“ literatura.
179

 

V období takzvané Nové Francie (Nouvelle-France, 1534-1759) se kultura 

provincie Quebecu ocitla v sloţité situaci, jejímu rozvoji zabraňoval hlavně francouzský 

královský centralismus. Není zaloţena ţádná tiskárna a převaţuje kulturní import pro 

místní elity, který je spjat právě s touto západoevropskou zemí. Přesto není místní 

iniciativa zanedbatelná: divadelní hry, zprávy misionářů, cestopisy, letopisy, memoáry. 

Jedná se ale o tvorbu, která vychází z francouzského prostředí, autoři často pocházejí 

z Francie a obracejí se většinou k evropským čtenářům.
180

  

V raně kanadském období (1760-1840) období odchází velká část francouzských 

koloniálních elit-úředníků a velitelů zpátky do Francie. Z francouzsky mluvícího 

obyvatelstva zůstali venkovští kolonisté-sedláci a ze společenských špiček jen malá 

vrstva obchodníků, lékaři a právníci. Anglizaci veřejné správy podpořil příliv 

anglického kapitálu a anglické elity proměnily Quebec a Montreal ve dvojjazyčná 

města. Ale ani příliv tzv. loajalistů-utečenců, kteří zůstali věrní anglické koruně po 

vytvoření Spojených států (1783), nezvrátil po dlouhou dobu demografickou převahu 

francouzsky mluvícího obyvatelstva. Vznikají tiskárny (1764 Quebec, 1776 Montreal), 

objevují se první časopisy, nejprve dvojjazyčné (The Quebec Gazette/La Gazette de 
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Québec, 1774), později výhradně ve francouzštině La Gazette littéraire (1778), Le 

Canadien (1806) nebo La Minerve (1826). Těţiště kulturního ţivota spočívá hlavně 

v časopisech, kde se kromě informací objevují eseje, ale také povídky a poezie.
181

 

Francouzsky mluvící uţivatelé ale byli neustále konfrontováni s výše postavenou, 

prestiţní angličtinou, a to jak v kaţdodenním styku, tak na institucionální úrovni – 

v administrativě, nové legislativě, často i v tisku, kde se francouzština, tak jako ve 

škole, dostala do pozice druhořadého, překladového jazyka.
182

 

Ústavní reforma z roku 1840 spojila obě provincie (Horní a Dolní Kanadu) v 

jednotný stát – Kanadu. Negativním rysem nového uspořádání byla ze začátku snaha o 

rychlou asimilaci hlavně venkovského, méně vzdělaného frankofonního obyvatelstva. 

Později ale došlo k dohodě mezi anglofonními a frankofonními liberály, která odstranila 

sporný ústavní článek o výlučném postavení angličtiny jako úředního jazyka (1848). 

Postavení jazykové většiny v rámci jedné provincie – Quebecu – bylo nahrazeno 

postavením menšiny ve stále větším anglofonním prostoru. Nejvýznamnější frankofonní 

institucí v zemi se stala katolická církev, která koncentrovala velkou část intelektuálních 

elit, kontrolovala základní, střední i vysoké školství. Od roku 1861 představují 

frankofonní obyvatelé města znovu většinu a to se odrazí i v jejich většinovém 

zastoupení v městské radě (1882). Po anglofonní McGillově univerzitě (1829) vzniká i 

frankofonní Montrealská univerzita (1876). Péči o jazyk a kanadské zvláštnosti 

francouzštiny přebírá nově zaloţená Společnost pro francouzskou mluvu v Kanadě 

(Société du parlel français au Canada, 1902) a provincie Quebec s osmdesáti procenty 

francouzsky mluvícího obyvatelstva se stává oporou pro frankofonní obyvatelstvo celé 

Kanady.
183

 

Krize a následný hospodářský rozvoj od 40. let 20. století dovršily rozklad 

frankofonního kanadského venkova a definitivně přenesly těţiště národní identity do 

městského prostředí. Druhá světová válka také proměnila vztah mezi dosud periferní 

frankofonní Kanadou a Francií. Přerušení styků s francouzskou metropolí během války, 

totiţ posílilo pozici kanadských vydavatelů, odpoutalo kanadské tvůrce od francouzské 

ediční politiky. 
184
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Roku 1961 vzniká Úřad pro francouzský jazyk (Office de la langue française) a 

ministerstvo kultury, je zřízeno ministerstvo školství (1964) a zaloţena Quebecká 

univerzita (1968). Tlak Quebecu na ottawskou vládu, kvůli malému zastoupení 

francouzštiny v konfederálních institucích v provinciích mimo Quebec, vede ke vzniku 

zákona z roku 1969 o bilingvismu a bikulturalismu, na jehoţ základě se postavení 

francouzštiny v rámci celé Kanady významně zlepšilo. V srpnu 1977 je odhlasován 

zákon č. 101, kterým se francouzština stává hlavním úředním jazykem provincie 

Quebec, zatímco angličtina tu klesá do postavení jazyka chránené menšiny. 

Nejdůleţitější dopad zákona se s odstupem let projevil ve školství. V nich se 

francouzština stala povinným vyučovacím jazykem pro rodiny a děti přistěhovalců.  

V letech 1980 a 1995 se konala dvě neúspěšná referenda o quebecké suverenitě. 

Provincie sice nezískala národní a mezinárodní suverenitu, ale vydobyla si alespoň 

moţnost vlastní zahraniční politiky a reprezentace v oblasti školství a kultury.
185

 

Jak uţ jsme zmiňovali výše, první tiskárky vznikají v Quebecu a v Montrealu na 

sklonku 18. století. Objevují se první časopisy, nejprve dvojjazyčné (The Quebec 

Gazette/La Gazette de Québec, 1774), později výhradně ve francouzštině La Gazette 

littéraire (1778), Le Canadien (1806) nebo La Minerve (1826). Z quebecké tiskárny pak 

do roku 1810 vzejde šedesát procent všech kanadských tisků. Druhou důleţitou tiskárnu 

v tomto městě - New Printing Office (La Nouvelle Imprimerie) zaloţil John Jones, 

vydavatel časopisu The Times (Cours du Tems), (1794-1795). Od roku 1830, kdy je 

v Montrealu zaloţena továrna na typografické potřeby a zařízení (Montreal Type 

Foundery), je kanadský tisk a knihtisk nezávislý na londýnských dodavatelích.
186

 s. 82.  

V prvních pěti desetiletích 18. století bránila nerozvinutost trhu i vysoká cena knih 

rozvoji kniţního trhu, zatímco tisk nabízel mnohem levnější oběh informací. Přesto 

ceny časopisů spolu s poštovným byly velké a dlouho představovaly překáţku 

masovému rozšíření. Tiráţ byla poměrně nízká: Brownův a Gilmorův týdeník The 

Quebec Gazette/La Gazette de Québec (1764) vycházely z počátku jen ve 143 

exemplářích a později se počet předplatitelů pohyboval mezi 300 aţ 500, z toho jen 

necelou polovinu tvořili Franko-Kanaďané. Tento nepoměr (vzhledem k vysokému 

počtu frankofonních obyvatel) vypovídá o sociálním postavení a síle anglo-kanadského 
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obyvatelstva, o jeho vyšší urbanizaci i větší hospodářské síle, ale také o menším návyku 

Franko-Kanaďanů na tento typ společenských aktivit. Dvojjazyčnost prvních časopisů, 

kam se řadí The Quebec Magazine/Le Magasin de Québec (1792-1794), The 

Times/Cours du Tems (1794-1795), The Montreal Gazette/La Gazette de Motréal 

(1785-1810) aj., jednak souvisí s politickou vůlí koloniální správy, jednak vyplývá 

z ekonomické nutnosti oslovit co nejširší okruh čtenářů. Francouzština je zde převáţně, 

tak jako v legislativě nebo v soudnictví, výsledkem překladu, nikoli originální 

redakce.
187

  

S přelomem letopočtu mizí dvojjazyčnost: ze 160 titulů v letech 1805-1845 tvoří 

ty dvojjazyčné uţ jen pět procent. Z ostatních mají převahu tituly anglické (92) nad 

francouzskými (61), i kdyţ anglofonních obyvatel v provincii Quebec je v roce 1841 jen 

24 procent. V této druhé fázi vývoje tisku se do situace promítá nejen společenské a 

kulturní opoţdění Franko-Kanaďanů, ale také to, ţe anglofonní populace je oproti 

frankofonnímu obyvatelstvu mnohem nesourodější, protoţe ji tvoří rozdílné skupiny 

Irů, Skotů, Walesanů, Američanů apod., kaţdá s vlastním tiskem. Jazyková specializace 

je také projevem odděleného národního programu obou hlavních sloţek kanadské 

populace. V roce 1805 zaloţil Thomas Cary časopis Quebec Mercury, který se stal 

mluvčím obchodních a politických kruhů, které chtěly „odfrancouzštit“ příliš 

francouzskou kolonii. Odpovědí bylo zaloţení týdeníku Le Canadien (1806). Kanadská 

strana (Parti Canadien) tím dala najevo svůj zájem na prosazování francouzsko-

kanadského národního programu. V období 20. a 30. let vychází další významný 

časopis La Minerve (1826-1837) vedený Ludgerem Duvernayem. Ten stejně jako Le 

Canadien otiskuje kromě zpráv úvahy, eseje, básně nebo povídky kanadských autorů a 

ve velké míře uvádí spisovatele zahraniční, francouzské. Proti Le Canadien se staví Le 

Courrier de Québec (1807) a ve 30. letech pak montrealskými sulpiciány iniciovaný 

L´Ami du peuple, de l´ordre et des lois (1832-1840). Odlišný náhled na novinářskou 

činnost je patrný u dalších Evropanů-redaktora výrazně literárního časopisu Le 

Populaire (1837) Hyacintha-Poiriera Leblanka de Marconnay a u Napoléona Aubina, 

zakladatele humoristického listu Le Fantasque (1837).
 188

 

S odkazem na evropskou normu (Parisian French) a vzhledem k niţšímu 

sociálnímu postavení frankofonního obyvatelstva Kanady se od 60. let 19. století 
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prosazuje označení „French Canadien patois“, které lze přeloţit jako „francouzsko-

kanadské nářečí“ či „podřečí“, ale také jako „hatmatilka“. Míní se tím řeč sedláků, 

nádeníků a proletariátu – jazyk sociálně podřadný. Součástí francouzsko-kanadského 

tisku byly jazykové rubriky. V roce 1865, zahájil Arthur Buies v časopise Le Pays 

jazykový koutek nazvaný „Kanadské barbarismy“ (Barbarismes canadiens). Podobné 

rubriky, a bylo jich přes šest desítek, se udrţely aţ do 60. let 20. století.
189

 

Nepravidelná, protoţe nepovinná školní docházka, měla za důsledek celkově niţší 

vzdělanost frankofonní populace. To jen podporovalo společenský předsudek 

anglofonních spoluobčanů o francouzsko-kanadské méněcennosti a vedlo i k tomu, ţe 

neanglofonní přistěhovalci preferovali anglické školy. Anglofonní školství bylo také 

modernější, lépe uzpůsobené k technickému a ekonomickému vzdělání. Proto i ve 

frankofonních oblastech obyvatelé poţadovali zavedení „anglických škol“ nebo 

zavedení angličtiny. Pokrok v základním školství je přesto nepochybný. To spolu 

s růstem obyvatelstva přispívá k počtu čtenářů, vytváří podmínky pro rozvoj kniţního 

trhu a literatury, posiluje postavení společenských elit.
190

 

V souboru frankofonních periodik – deníků, týdeníků, almanachů lze v období 

1840-1869 napočítat na 120 titulů, z nich ale jen 26 vycházelo déle neţ pět let. Rozvoj 

kniţního trhu a periodik vede k diferenciaci a specializaci. Pro literaturu to znamená, ţe 

se odpoutává od zpravodajské a politické publicistiky a vytváří si vlastní periodika. 

Z politických a zpravodajských periodik je třeba uvést La Revue canadienne (1844-

1848), L´Avenir (1847-1857), Le Pays (1852-1871) a zejména La Presse (od 1844 

doposud). Ke klerikálním a konzervativním časopisům se řadily Mélanges religieux 

(1840-1852), Le Courrier du Canada (1857-1901), L´Ordre, Union catholique (1858-

1871). Některé ze zavedených titulů předchozího období zanikají – Le Canadien (1893), 

La Minerve (1899). Prvním stupněm vydělení esteticky zaměřených textů je vznik 

zvláštních literárních příloh, dalším krokem bylo vydávání příloh uspořádaných do 

podoby pevně strukturovaných antologií na pokračování, tak aby kupující nakonec 

získal sérii ucelených děl. Takovým přílohám se říkalo Literární a hudební album 

(Album littéraire et musical). Na konci 19. století vznikají podmínky, jak pro velká 

literární, kulturní a vědecká periodika typu La Revue canadienne (1864-1922), tak pro 
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vznik literárních revue v moderním slova smyslu, tedy časopisů zaměřených na 

soudobou tvorbu a kritiku, kolem nichţ se sdruţují jednotlivá umělecká hnutí. 
191

 

Mezi lety 1930-1960 zájem o francouzštinu klesá, k tomu se přidává rozpor mezi 

vysokou kulturou francouzsko-kanadské elity a novou masovou kulturou lidovou, 

kterou šíří rozhlas a televize, a která se na severoamerickém kontinentu vyznačuje 

uniformitou, nezávisle na jazykovém prostředí. Od 60. let minulého století vzniká velké 

mnoţství literárních a kulturních periodik. Významné postavení měl liberální časopis 

Cité libre (1950-1968), řízený pozdějším kanadským premiérem Pierrem Elliotem 

Trudeauem a Gérardem Pelletierem, a myšlenkově radikálnější revue Liberté (1959), 

která se ale také více orientuje na kulturu a literaturu. Levice má svůj časopis Parti pris 

(1963-1968). Proti němu stojí revue Mainmise (1970-1978), Hobo-Québec (1970-

1981), Presqu´Amérique (1971-1973) a Cul-Q (1973-1977). Vedle toho vznikají 

časopisy inspirované paříţskými periodiky: Tel Quel, Poétique, Nouvelle Critique.
192

 

6. Studium žurnalistiky v Kanadě  

 

„Žurnalistika není a nikdy nebyla profesí, je to obživa nebo povolání, které lze 

provozovat mnoha různými způsoby, ale nikdy to nemůže být profese, jelikož jeho výkon 

nemá ani standardy ani sankce…Tohle ovšem může nakonec být docela správná věc, 

jelikož tahle ohebnost a vstřícnost otevírá dveře nejen řadě pochybných existencí, ale 

stejnou měrou nevylučuje ani mnoho hodnotných a originálních lidí.“ James 

Cameron.
193

  

 

Novinářské povolání se jako samostatné zaměstnání ustavilo v průběhu 19. století. 

Označení povolání novinář není v řadě zemí chráněno a kaţdý se můţe označit za 

novináře. Toto pojetí vychází z koncepce práva na svobodu projevu jako jednoho ze 

základních lidských práv, která jsou zakotvena ve většině ústav demokratických zemí. 

Ve vztahu k médiím a ţurnalistice deklaruje, ţe kaţdý má právo svobodně vyjadřovat a 
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šířit své názory slovem, písmem a obrazem a novinářská práce a její výsledky jsou 

naplněním tohoto práva.
194

  

Vzhledem ke zvětšující se konkurenci v oblasti médií se ţurnalistika v posledních 

desetiletích celkově profesionalizovala – i kdyţ se nedá v přísném slova smyslu zařadit 

do profesních kategorií (klasické profese jsou například medicína, právo nebo také 

věda, vyznačují se mimo jiné nutností splnění podmínek pro výkon povolání, kterou 

v ţurnalistice nejsou). Od novinářů se očekává, ţe mají znalosti v oboru, o kterém 

podávají zpravodajství, stejně jako o ţurnalistice a o zákonitostech chodu médií. Úroveň 

kvalifikace a nároky na ni rostou. U veřejnoprávních médií například v Německu je pro 

nastupující redaktory podmínkou ukončené vysokoškolské vzdělání. V Česku naopak 

není podmínkou mít vysokoškolský titul z ţurnalistiky, někdy není rozhodující ani to, 

jestli vůbec redaktor nějaký vysokoškolský titul má, musí přesvědčit svými 

schopnostmi.
195

   

V Kanadě jsou měřítka jiná. V tamních médiích téměř nepotkáte člověka, který by 

neměl vysokoškolský titul z ţurnalistiky, nebo z příbuzných oborů. Bez teoretické 

průpravy ze školy, tam téměř nemá šanci získat v médiích práci.   

Studium ţurnalistiky, respektive mediální výchova, tady začíná uţ na základní 

škole formou dobrovolných krouţků. Na mediální výchovu se v Kanadě klade důraz uţ 

zhruba dvě desítky let, na rozdíl od Česka, kde se mediální výchova v podstatě zavádí 

aţ teď. 

Co se týká přístupu k mediální výchově, je Kanada, hned po Velké Británii a 

Austrálii, povaţována za jednoho z hlavních lídrů a inovátorů.   

Uţ v roce 1966 pořádala McGillova univerzita letní školu studia filmu a televize 

pro učitele z celé Kanady  

V roce 1968 byla na univerzitě v Yorku zaloţena odborná asociace pro televizní 

vysílání (zaloţena Association for Screen Education, CASE), která byla předchůdkyní 

asociace pro mediální gramotnost (Association for Media Literacy). Ta vznikla v roce 

1978 v Ontariu a v průběhu dalších let, postupně aţ do roku 2002, vznikaly její odnoţe 

v dalších provinciích. Ontarijská asociace pro mediální gramotnost byla také první, 

která v roce 1986 vytvořila svého druhu první příručku mediální gramotnosti pro 

                                                
194 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Masová média. 1. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2009. s. 81.  
195 RUβ-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Ţurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. 1. 

vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. s. 40. 
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ontarijské Ministerstvo školství, která byla přeloţena do francouzštiny, italštiny, 

španělštiny nebo japonštiny.  

V letech 1989-2004 se mediální výchova v některých provinciích stává na 

doporučení ministerstva jedním ze základů vzdělávacích programů. V devadesátých 

letech se v televizi objevila spousta vzdělávacích programů pro děti, které jsou vysílány 

po celé Kanadě.  

V roce 1992 vzniká Kanadská asociace pro mediální výchovu (Canadian 

Association of Media Education Organizations), která sdruţuje všechny dosavadní 

organizace v rámci Kanady.
196

 

Mediální výchova se napříč jednotlivými kanadskými provinciemi liší. Nutně ji 

nemusí vyučovat kaţdá základní nebo střední škola, ale v posledních letech se to 

pomalu stává trendem. Co je ale společné, je přístup k mediální výchově jako 

k multidisciplinárnímu a mezioborovému předmětu. Mediální výchova se zabývá 

klíčovými pojmy své disciplíny, historií a rolí médií v různých společnostech. Řeší 

sociální, politické, ekonomické a kuturní otázky, které se médií týkají. Spíš neţ do 

hloubky se snaţí najít pojítka s dalšími předměty. Televize, rozhlas a časopisy jsou 

součástí kaţdodenního ţivota mladých Kanaďanů a mediální výchova si dává za cíl je 

naučit, ţe by měli o informacích, které jsou jim předkládány, myslet nezávisle a 

kriticky.
197

  

Uţ na střední škole mají studenti moţnost natáčet své vlastní rozhlasové 

příspěvky. Mají tak moţnost projevit se a ukázat svůj případný talent, nebo jen dát 

veřejně najevo svůj postoj, názor. Technicky tomu napomáhá i rozsáhlá síť 

studentských a univerzitních rádií.   

6.1. Kanadské univerzity s žurnalistikou jako studijním 

programem 

 

Ve třinácti kanadských provinciích existuje celkem 112 univerzit. Nejvíc – 38 - 

jich najdeme v provincii Ontario, sedmnáct univerzit má provincie Britská Kolumbie, 

                                                
196Media Awareness Network. Chronology of Media Education in Canada [online] c 2010 [citováno dne 

8. 5. 2011] Dostupné z: www.media-

awareness.ca/english/teachers/media_education/media_education_chronology.cfm.  
197Media Awareness Network. Media Education in Canada: An Overview [online] c 2010 [citováno dne 8. 

5. 2011] Dostupné z: www.media-

awareness.ca/english/teachers/media_education/bc_curricular_overview.cfm.  

http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_education/media_education_chronology.cfm
http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_education/media_education_chronology.cfm
http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_education/bc_curricular_overview.cfm
http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_education/bc_curricular_overview.cfm
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v Qubecu je jich čtrnáct, v Novém Skotsku 11. Nejméně univerzit najdeme v provincii 

Yukon, v Severozápadních teritoriích a v Nunavatu – všechny tři mají po jedné 

univerzitě.
198

  

Vysokoškolský studijní program ţurnalistika nabízí celkem jedenáct univerzit.
199

  

 

Carleton University 

 

Carletonská univerzita v Ottawě nabízí čtyřletý bakalářský program, v rámci 

kterého studenti získávají praktický zkušenosti. Vyuţít mohou stáţe v novinách, v rádiu, 

v televizi, v online médiích, spolu s tím absolvují řadu přednášek a kurzů, které je 

připravují na práci novináře. V posledním roce si mohou vybrat ze dvou pokročilých 

kurzů, které jim umoţní se v oblasti médií specializovat podle svého výběru. Mohou 

produkovat noviny, vysílat rozhlasové nebo televizní show, anebo mohou pracovat 

v internetovém zpravodajství. Studenti také mohou svůj hlavní obor ţurnalistiku 

kombinovat s dalšími obory. Kaţdoročně jich univerzita do bakalářského oboru přijme 

230.
200

 

 

Concordia University  

 

Univerzita Concordia v Montrealu má tříletý vysokoškolský program, ve kterém 

se studenti učí praktickým dovednostem v rozhlase, televizi, v tisku a v internetových 

médiích, k tomu samozřejmě absolvují různé akademické kurzy. Jako hlavní obor si pak 

mohou vybrat tisk nebo vysílání a co je důleţité, musí prokázat také praktickou znalost 

francouzštiny. Ročně univerzita přijímá aţ 90 studentů.
201

  

 

Kwantlen University College 

 

Kwantlen University College v Richmondu v Britské Kolumbii nabízí čtyřletý 

studijní program, který mohou završit bakalářským titulem z praktické ţurnalistiky. 

                                                
198 Schools in Canada. Universities in Canada [online] c 2001 – 2011 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné 

z: www.schoolsincanada.com/Universities-In-Canada.cfm.  
199 Journalism education in Canad. Undergratuate Programs [online] c 2006 [citováno dne 8. 5. 2011] 

Dostupné z: http://http-server.carleton.ca/~mmcguire/J-Ed/j-prog/u-programs.shtml.  
200Carleton University. School of Journalism and Communication [online] c 2011 [citováno dne 8. 5. 

2011] Dostupné z: www2.carleton.ca/sjc/. 
201 Concordia University. Department of Journalism [online] c 2011 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné 

http://www.schoolsincanada.com/Universities-In-Canada.cfm
http://http-server.carleton.ca/~mmcguire/J-Ed/j-prog/u-programs.shtml
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Studijní program se zaměřuje jak na akademické znalosti, tak na praktické zkušenosti 

získávané v odborných seminářích. Studenti, kteří úspěšně absolvují první dva roky 

studijního programu, mohou své studium zakončit diplomem z ţurnalistiky. Na ty, kteří 

zůstanou, čekají další dva roky pokročilejších jak akademických tak praktických 

kurzů.
202

 

 

Ryerson University  

 

Torontská Ryerson Univerzity nabízí čtyřletý studijní program, ve kterém studenti 

získají všeobecný přehled, ale také odborné vzdělaní v ţurnalistice. V prvních dvou 

letech se učí základům novinářské práce, psaní krátkých zpráv, ale také rozhovorů, učí 

se ovládat základní dovednosti rozhlasového a televizního vysílání. Po těchto úvodních 

kurzech se v dalších letech svého studia se specializují buď na práci v novinách, nebo 

v rozhlasovém a televizním zpravodajství. Ročně univerzita do studijního programu 

přijme průměrně 120 studentů.
203

 

 

St. Thomas University 

 

St. Thomas University ve Frederictonu v provincii Nový Brunšvik nabízí čtyřletý 

studijní program, který mohou studenti završit ziskem titulu - bakalář svobodných 

umění. Během studia získávají zkušenosti v seminářích a praktických kurzech, které se 

zaměřují samozřejmě na noviny, rozhlas nebo televizi, ale také na fotografii. Mnoho 

studentů, kteří mají jako hlavní obor ţurnalistiku, studuje ještě kanadská studia.
204

  

 

Thompson Rivers University 

 

Thomson Rivers University v Kamloops v provincii Britská Kolumbie nabízí 

bakalářský obor ţurnalistika, do kterého studenti mohou vstoupit ve třetím roce studia a 

svoje vzdělání tady zakončit. Tady získají praktické dovednosti, které je připraví na 

                                                                                                                                          
z: http://journalism.concordia.ca/.  
202Kwantlen Polytechnic University [online] c 2010 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: 

www.kwantlen.bc.ca/home.html. 
203 Ryerson University. Welcome to the Ryerson School of Journalism [online] c 2011 [citováno dne 8. 5. 

2011] Dostupné z: www.ryerson.ca/journalism/. 
204St. Thomas University [online] c 2011 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: 

http://w3.stu.ca/stu/default.aspx.  

http://journalism.concordia.ca/
http://w3.stu.ca/stu/default.aspx
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práci novináře. Kromě toho se mohou vzdělávat v dalších specializovaných oborech 

jako je environmentální ţurnalistika, investigativní ţurnalistika, publicistika, získávají 

znalosti z oblasti politologie, zdravotnictví, umění nebo ekonomiky. Do tohoto 

bakalářského programu bývá ročně přijato přibliţně 25 studentů.
205

 

 

Université Montréal 

 

Univerzita Montréal nabízí dvouletý kurz ţurnalistiky pro absolventy vysokých 

škol ve francouzštině. Stejně jako na ostatních univerzitách tady studenti získávají nejen 

teoretické, ale také praktické znalosti a dovednosti, které je připravují na práci 

novináře.
206

  

 

Université du Québec á Montréal 

 

Tato univerzita nabízí čtyřleté studium ve francouzštině, které mohou studenti 

zakončit ziskem titulu bakalář svobodného umění (BA). Kromě akademických 

přednášek mohou vyuţít kurzy v tisku, v rozhlase, v novinách nebo v televizi.
207

  

 

University of King´s College 

 

University of King’s College v Halifaxu v Novém Skotsku nabízí čtyřleté 

bakalářské studium ţurnalistiky, ve kterém studenti získávají praxi ve všech moţných 

oblastech médií. Kromě tradičních kurzů, které je připravují na práci novináře, mohou 

vyuţít také specializovanou odbornou přípravu v rozhlasové a televizní 

dokumentaristice nebo v investigativní ţurnalistice. Kaţdoročně univerzita přijme 

průměrně 40 studentů. Kromě toho také nabízí jednoroční bakalářský kurz pro 

absolventy vysokých škol. Ten ročně absolvují také zhruba čtyři desítky studentů.
208

 

                                                
205Thompson Rivers University. Bachelor of Journalism Degree Programs [online] c 2010 [citováno dne 

8. 5.2011] Dostupné z: www.tru.ca/new_students/programs/arts.html. 
206Université de Montréal. Journalisme [online] c 2010 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: 

www.fep.umontreal.ca/journalisme/. 
207Université du Québec á Montréal [online] c 2011 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z:  

www.uqam.ca/. 
208University of King´s College. Journalism [online] c 2009 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: 

www.ukings.ca/. 
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University of Regina 

  

Čtyřletý bakalářský program, a také dvouletý studijní program pro předchozí 

absolventy, nabízí také University of Regina v Saskatchewanu. Studenti zde získávají 

praktické i teoretické znalosti z oblasti všech médií, které je připravují na budoucí dráhu 

profesionálního novináře. Tuto školu začne ročně studovat přibliţně 26 studentů.
209

 

 

Laurier-Brantford 

 

Wilfred Laurier University v ontarijském Waterloo nabízí čtyřleté bakalářské 

studium ţurnalistiky. Studenti v průběhu let absolvují praxi ve všech médiích a 

získávají tak zkušenosti pro budoucí profesní dráhu. Mohou se specializovat ve čtyřech 

oblastech: v tisku, v nových médiích, v tradičních mediích, jako je televize nebo 

rozhlas, ale také v oblasti public relations (PR). Tento vysokoškolský program ročně 

vyuţije zhruba šedesátka studentů.
210

 

 

Ţurnalistika se v Kandě nevyučuje jen na univerzitách, ale také na Vyšších 

odborných školách (colleges). Univerzity sice mají vyšší status a mají širší zaměření 

v rámci programu, který student navštěvuje, ale Vyšší odborné školy jsou víc profesně 

zaměřené, studenta připravují konkrétně na jednu nebo dvě pracovní pozice.
211

 

V Kanadě existuje celkem 26 Vyšších odborných škol, na kterých se vyučuje 

ţurnalistika. V provincii Alberta jsou čtyři: Grant McEwan College (Edmonton), 

Lethbridge Community College, Mount Royal College (Calgary), Southern Alberta 

Institute of Technology (Calgary), provincie Prince Edward Island má jednu: Holland 

Colleg (Charlottetown), New Brunswick má také jednu: New Brunswick Community 

College (Woodstock), jednu Vyšší odbornou školu má taky Newfoundland a Labrador: 

College of the North Atlantic. V Britské Kolumbii jsou tři Vyšší odborné ţurnalistické 

školy: British Columbia Institute of Technology, Langara College, Malaspina 

University College. Provincie Manitoba má jednu: Red River College – Creatice 

                                                
209Faculty of Arts. School of Journalism [online] c 2011 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: 

www.arts.uregina.ca/journalism/. 
210Laurier Brantford.Journalism [online] c 2011 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: 

www.wlu.ca/page.php?grp_id=37&p=687.  
211Journalism Education in Canada. Community College [online] c 2006 [citováno dne 8. 5. 2011] 

Dostupné z: http://http-server.carleton.ca/~mmcguire/J-Ed/j-prog/c-programs.shtml. 

http://http-server.carleton.ca/~mmcguire/J-Ed/j-prog/c-programs.shtml
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Communication Program (Winnipeg). Nejvíc vyšších odborných škol, které nabízejí 

studium ţurnalistiky má provincie Ontario, je jich celkem 15: Algonquin College 

(Ottawa), Cambrian College (Northern Ontario), Canadore College (North Bay), 

Centennial College (Toronto), Conestoga College (Kitchener), Durham College 

(Oshawa), Fanshawe College (London), Humber College (Toronto), La Cité collégiale 

(Ottawa), Loyalist College (Belleville), Mohawk College (Hamilton), Niagara College, 

Seneca College of Applied Arts and Technology (Toronto), Sheridan Institute of 

Technology (Brampton), St Clair College (Windsor).  

6.2. Jak se žurnalistika na kanadských univerzitách 

vyučuje?  

 

Na rozdíl od českých, má většina kanadských novinářů ţurnalistické vzdělání. 

Většinou jde o kombinaci bakalářskeho titulu jiného zaměření (politologie, mezinárodni 

vztahy, kulturní studia atd.) s magisterským titulem z ţurnalistiky. Spousta lidí je ale 

novinářem pouze s bakalářským titulem, i ten je ale v Kanadě téměř vţdy dvouoborový. 

Díky tomu se tak kanadští studenti ţurnalistiky profilují uţ během studia.  

Mezi tři nejlepší ţurnalistické školy v Kanadě patří Carleton University, Ryerson 

University a UBC. První dvě jmenované mají obrovské zaměření na praxi. Kaţdý 

semestr se vyučuje pět nebo šest předmětů a většinou tři aţ čtyři z nich jsou zaměřené 

čistě na praxi (metody reportáţe, styly psaní pro různá média, investigativní 

ţurnalistika, politická ţurnalistika, mezinarodní reportáţe, atd.) Kromě toho si student 

kaţdý semestr můţe vybrat ještě předmět z jiné fakulty, který ho zajímá. Je to třeba i 

biologie, která se budoucímu novináři můţe hodit, pokud by se chtěl věnovat odborným 

reportáţím z oblasti vědy.  

V rámci studia univerzita poţaduje několikaměsíční praxi, s tou uţ student můţe 

na školu přijít, nebo si ji udělá aţ v průběhu studia. Školy mají domluvený určitý počet 

stáţí, o které se můţe poţádat a funguje to v podstatě jako ţádost o pracovní nabídku. 

Vydavatelství novin nebo televizní stanice dostanou ţivotopisy těch studentů, kteří mají 

o práci u nich zájem, vyberou některé na pohovor a z nich potom někoho vyberou. 

Takové stáţe můţe student absolvovat aţ čtyři. Většinou trvají týden aţ šest týdnů. 

Škola ale většinou po studentech poţaduje dvou aţ tříměsíční praxe na plný úvazek. Po 
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absolvování školy se pak předpokládá, ţe ze všech stáţí má student uţ dostatečnou 

praxi a není uţ potřeba na něj tolik dohlíţet. Pozici eléva si tak v podstatě odbudou uţ 

na škole.  

Novinářům se v Kanadě poskytuje neustálá moţnost dalšího vzdělávání. Média 

nabízí hodně seminářů v oblasti nových médií, jako je Twitter, Facebook atd.  

Kanadská média v tuto chvíli procházejí krizí, ve velkém propouštějí a většina 

absolventů, mladých novinářů, musí začínat v malých městech, kde se postupně 

vypracují a poté se vrací do větších měst jako je Toronto, Montreal, Vancouver nebo 

Ottawa.  

7. Češi v Kanadě 

 
Nikdo uţ asi přesně nezjistí, kdo byl prvním Čechem, který stanul na půdě dnešní 

Kanady. Styky českých zemí s Kanadou mají staré kořeny. V této souvislosti bývá 

připomínán princ Rupert, rodák z Prahy, syn „zimního krále“ Fridricha Falckého, který 

se jako první guvernér Společnosti Hudsonova zálivu (Hudson´s Bay Company) 

účastnil z Londýna dobývání Kanady, Kanadu sám však nikdy nenavštívil. Skutečně 

prvními emigranty byli potomci pobělohorských uprchlíků, moravští bratři. Jejich první 

misie se konala roku 1752 mezi Eskymáky na Labradoru, ale nebyla úspěšná, protoţe 

kapitán lodi a dalších pět členů posádky bylo zavraţděno. 

Masivnější imigrace Čechů a Slováků do Kanady začala v druhé polovině 19. 

století a můţeme ji zhruba rozdělit do čtyř fází: 80. léta 19. století – 1914, 1919-1939, 

1945-1989 (včetně dvou hlavních vln po roce 1948 a 1968) a od roku 1990 do 

současnosti. V prvních dvou fázích (asi 1880-1939) vedly Čechy k emigraci převáţně 

ekonomické důvody, zatímco v období let 1945-1989 šlo často o politické uprchlíky, 

kteří opustili svůj domov, aby se vyhnuli komunistickému reţimu. 

Čeští imigranti směřující do Nového světa se usazovali převáţně v USA. Po roce 

1880 začali kvůli úrodné a levné půdě pronikat také do západní Kanady, a to jak ze 

středozápadu Spojených států, tak i přímo z českých zemí. Kanadská vláda ve 

spolupráci s ţelezniční společností Canadian Pacific Railway financovala řadu 

osidlovacích projektů a nabízela novým přistěhovalcům vybrané pozemky k obdělávání. 

První historicky doloţení Češi přišli do osady Esterhazy v jihovýchodním 

Saskatchewanu, kde jiţ ţila řada Slováků a Maďarů. Na přelomu 19. a 20. století 

vzniklo v jiţním sousedství Esterhazy několik českých komunit. Jako první byla 
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zaloţena v roce 1884 osada Kolin, po ní následovaly Derdard, Glenside a Dovedale. 

Většinu osad zaloţili Češi z Evropy. Některé jiné, jako například Prague (Viching) v 

Albertě, která vznikla v roce 1900, byly původně osídleny Čechy ze Spojených států. 

Menší skupiny Čechů se usazovaly také ve městech, zejména v Edmontonu, kde kolem 

roku 1900 ţilo i několik českých lékařů, právníků a řemeslníků. 

V letech 1910-1912 se několik českých baptistů usadilo mezi mennonity v 

Murdenu v jiţní Manitobě a také ve Winnipegu, který se stal důleţitým centrem české 

komunity před první světovou válkou. V malém počtu našli Češi uplatnění také jako 

horníci v ontarijských dolech (Haileybury v oblasti Temiskaming, Kirkland Lake, Fort 

William) a jako příleţitostní dělníci v Torontu. Imigrace před první světovou válkou 

byla celkově malá. Podle sčítání lidu ţilo v roce 1911 v Kanadě jen 1800 osob českého 

původu.  

Po první světové válce došlo k výrazným změnám. Relativně stabilní ekonomika a 

uspokojivý ţivotní standard nové Československé republiky zmenšily atraktivitu 

emigrace. Přesto na základě dohody mezi kanadskou cukrovarnickou společností (Sugar 

Beet Grower´s Association of Canada) a Českým zahraničním ústavem odešli do zámoří 

někteří cukrovarničtí farmáři, zejména z Moravy, kteří pomohli rozvinout v Kanadě 

cukrovarnický průmysl. Tito přistěhovalci se usazovali převáţně v jiţní Albertě (okolí 

Lethbridge) a v Ontariu (okolí Chathamu). Podobně úspěšný byl nábor organizovaný 

kanadskou ţelezniční společností Canadian Pacific Railway. 

V meziválečném období přicházeli Češi stále častěji do měst východních provincií 

Ontario a Québec, coţ postupně posilovalo význam Montrealu a Toronta pro český 

krajanský ţivot na úkor Winnipegu. V Montréalu se počet české a slovenské populace 

během dvacátých let zvýšil na 3700 a podobně tomu bylo i v Torontu, kde na konci této 

dekády ţilo asi 2500 osob českého a slovenského původu. Kromě toho se Češi usazovali 

i v menších městech, jakými byli Hamilton, Kitchener, Oshawa, Ottawa a Calgary. Po 

roce 1929 příliv obyvatel Československa sice klesl z několika set na méně neţ 80 za 

rok, těsně před druhou světovou válkou však díky ţidovské a sudetoněmecké emigraci z 

řad sociálních demokratů opět mírně stoupl. Kanadský census uvádí k roku 1931 zhruba 

30 000 usedlíků z Československa, z nichţ asi polovina byli Češi. V roce 1939 bylo pod 

patronací Tomáše Bati zaloţeno v provincii Ontario poblíţ Frankfordu město Batawa. V 

důsledku ohroţení Československa nacistickým Německem sem Baťova společnost 

přemístila některé své zaměstnance a materiální zdroje, aby zde vybudovala novou 

obuvnickou továrnu, která během války fungovala jako centrála společnosti. 
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Jiţ brzy po válce opouštěli někteří Češi své domovy ze strachu před rozšiřujícím 

se vlivem komunistické moci. Masových rozměrů nabyla tato emigrační vlna po únoru 

1948. Kanada v letech 1948-1952 přijala více neţ 10 000 Čechoslováků, kteří nejčastěji 

přicházeli z uprchlických táborů v Německu a Rakousku. Počet Čechů a Slováků podle 

sčítání lidu z roku 1951 vzrostl na 63 959. 

Většinu českých uprchlíků z let 1948-1951 tvořili vysoce vzdělaní lidé. Jednalo se 

o lékaře, právníky, politiky, vědce, zákonodárce, obchodníky a řemeslníky, kteří byli 

zpočátku nuceni přijmout práci, neodpovídající jejich kvalifikaci. Ve snaze pomoci 

svým krajanům nabízeli podnikatelé českého původu, nejčastěji v Ontariu, novým 

přistěhovalcům práci, někdy za pomoci federální vlády. Významně se tu uplatnily 

zejména tyto české firmy: Bata Shoe, Hamilton Carhart, Opal Manufacturing, Staruba 

Industrial Corporation a Hesky Flax Products. 

Situace českých emigrantů, kteří přišli do Kanady po praţském jaru 1968, byla v 

mnohém podobná, existovaly však i rozdíly. Znalost angličtiny nebo francouzštiny jim 

umoţňovala uplatnit se ve velkých městech. Rovněţ pomoc federální vlády, která jen v 

letech 1968-1969 přijala asi 21 000 českých a slovenských uprchlíků, byla podstatně 

větší neţ v roce 1948. Nejčastější první destinací nově příchozích po roce 1968 jiţ nebyl 

Montréal, nýbrţ Vancouver a Toronto. Při sčítání lidu v roce 1991 se k české národnosti 

přihlásilo 47 175 osob a za Čechoslováky se označilo dalších 54 030 respondentů. 

Většina Čechů ţila ve třech provinciích: Ontario (18 025), Britská Kolumbie (10 430) a 

Alberta (8 975), nejvíce v Torontu (7 655), Vancouveru (5 400), Edmontonu (2 420) a 

Montréalu (2 350). 

Současná česká imigrace do Kanady probíhá za zcela změněné mezinárodní 

politické situace po roce 1989. Z celkově nízkého počtu nově příchozích Čechů v 

devadesátých letech se vymyká snad jen rok 1997, kdy v souvislosti s kampaní George 

Kubeše a televize Nova poţádalo o status uprchlíka v Kanadě asi 1500 českých Romů, 

usazených nejvíce v torontské aglomeraci. I kdyţ do krajanského ţivota se i po 

rozdělení Československa v roce 1993 zapojují Češi a větší část Slováků společně, 

krajanů, kteří se identifikují jako Čechoslováci, postupně ubývá. Svědčí o tom srovnání 

dat kanadského censu z let 1991 a 2001, kdy se k českému původu hlásilo 79 910, k 

československému 33 540 a ke slovenskému 50 860 osob. K češtině jako ke svému 



   85 

mateřskému jazyku, kterému stále rozumějí, se však přihlásilo jen 24 790 a ke 

slovenštině 17 545 osob.
212

  

7.1. Krajanský tisk v Kanadě 

 

Nezanedbatelnou funkci prostředníka mezi jednotlivými, často od sebe velmi 

vzdálenými středisky krajanského ţivota v Kanadě plnil a dosud plní krajanský tisk. 

Hlavní krajanská periodika vycházejí dodnes v torontské aglomeraci (Nový domov, 

Satelitte 1-416, Kanadské listy), důleţitým zdrojem informací pro obě poválečné vlny 

českých emigrantů byly rovněţ Naše hlasy (1955-1974). K patrně nejčtenějším 

náboţenským tiskovinám patřily v minulosti Vinice (Winnipeg, 1958-1966) a Slavná 

naděje (Windsdor, 1974-1978), obě vydávané českými baptisty.
213

          

 

7.1.1. Krajanské noviny, nejdůleţitější česká periodika v Kanadě 

po roce 1945 

 

Nový domov, čtrnáctideník, Toronto, od roku 1950 

 

Krajanský zpravodajský časopis poúnorového exilu vydávaný Masarykovým 

ústavem. Jeho prvními redaktory byli sourozenci Rudolf a Karel Nekolovi., později 

funkci redaktora vykonával mimo jiné Mirko Janeček, Ján Smerek, Aleš Březina, Věra 

Rollerová a v současné době Jan Rotbauer. List se vţdy zabýval zpravodajstvím z 

domova, ze světa a z exilového a krajanského prostředí, přinášel téţ politické komentáře 

a kvalitně vedenou kulturní rubriku. V současné době patří k ústřednímu periodiku 

Čechokanaďanů. Od devadesátých let redakce programově buduje síť dopisovatelů, do 

níţ patří mj. Jan Drábek, Jiří Loewy, Antonín Měšťan, Joţka Pejskar, Josef Škvorecký, 

Ota Ulč a Vladimír Valenta. 

                                                
212 ZAORAL R., Češi ve světě – Kanada. Migrace a osídlování [online] c 4. 3. 2008 [citováno dne 3. 3. 

2011] Dostupné z: http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1236.  
213 ZAORAL R., Češi ve světě – Kanada. Vzdělání a kultura [online] c 4. 3. 2008 [citováno dne 3. 3. 

2011] Dostupné z: http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1236.  

 

http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1236
http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1236
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Satelitte 1-416, čtrnáctideník, Toronto, od 1991 

 

Zpravodajský list vydavatelství ABE rediguje Aleš Březina. List přináší 

zpravodajské materiály přetištěné z domácího tisku, původní příspěvky, komentáře a 

stanoviska k dění v krajanské komunitě, články o významných Češích v zahraničí, 

rozsáhlé sportovní zpravodajství a inzerci. Původně vycházel jako měsíčník, v roce 

1992 změna periodicity na čtrnáctideník.  

 

Hlas nových, od 1973 Kanadské listy, Oběţník Klubu nových přistěhovalců 

českého a slovenského původu v Kanadě, Toronto, od 1967 

 

Jménem „Klubu nových“ cyklostylovaný časopis vydával a redigoval Mirko 

Janeček (pseudonym Jan Doubrava). Jeho cíle bylo poskytovat praktické informace 

novým emigrantům z Československa a zároveň zpřístupňovat informace, které oni 

přinášeli z domova. Do časopisu přispívali a spolupracovali Velen Fanderlík, Karel 

Hora, Evţen Hutka, František Král, Jozef Lettrich, příleţitostně i Petr Zenkl. Od ledna 

1973 vychází pod názvem Kanadské listy. Nový titul se postupně stal informačním 

listem s podrobným krajanským zpravodajstvím a s řadou původních i převzatých 

článků. Časopis, který dodnes rediguje Mirko Janeček, představuje jeden z 

nejdůleţitějších biografických pramenů.  

 

Naše hlasy, nezávislý československý týdeník, Toronto, 1955-1990, od 1974 

čtrnáctideník, později nepravidelně 

 

Zpravodajský týdeník zaloţil a vydával Jiří Hlubůček ve spolupráci s tiskárnou 

Litera printing, jejímiţ vlastníky byli Josef Kuřil a Ladislav Průdek. Od roku 1974 list 

vydával Milo Komínek. List byl původně koncipován jako zpravodajský týdeník, v 

němţ převaţovaly informace o krajanském ţivotě, kulturní témata, koncem šedesátých 

let vzhledem k vývoji v ČSSR přibývalo i politických komentářů. List mělo mnoho 

stálých i příleţitostných přispěvatelů. 
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Západ, Časopis pro Čechy a Slováky, Ottawa, od 1991 Praha, 1979-1993, 

dvouměsíčník 

 

Společensko-politická a kulturní revue vycházela ve vydavatelství Collegium 

Bohemikum v Ottawě. Redigoval ji Miloš Šuchma, členy redakční rady byli mj. 

Stanislav reiniš, Josef Škvorecký, Jan Uhde, Ota Ulč, Václav Táborský, Vladimír 

Valenta. Původní časopis zanikl číslem 2/1992 a pokračoval fúzí s časopisem Polygon-

Reportér. V letech 1992 a 1993 časopis redigovali Karel Helmich, Stanislav Reiniš a 

Ota Ulč, od čísla 3/1993 se redakce vrátila k původnímu názvu Západ. V této třetí fázi 

časopis vydávala Nadace Bohemia Regia v nakladatelství Ivo Ţelezný, šéfredaktorem 

byl Vladimír Bystrov ml. (Praha). Západ se nevyhýbal politickým tématům, jeho 

redaktoři se však primárně snaţili vytvářet kulturně-společenský časopis na vysoké 

úrovni. Kromě domácí i mezinárodní politiky a situace v exilu se časopis věnoval 

literatuře (zejména povídky) a literární kritice, filmu, divadlu i výtvarnému umění. 

Pravidelně se objevovaly čtenářské ohlasy.
214

 

 

Mezi další důleţitá česká periodika, která v Kanadě vychází, patří například: 

Calgarské listy, čtvrtletník calgarské pobočky ČSSK. Dobrý den, čtvrtletník, který 

vydává Vladimír Bubák, Edmontonský zpravodaj, čtvrtletník edmontonské pobočky 

ČSSK a SVU, Kanadské listy, měsíčník, který vydává Mirko Janeček, Montrealský 

věstník šéfredaktorky Aleny Martinů.
215

 Pramen, čtvrtletník winnipeţské pobočky 

ČSSK, Sattellite šéfredaktora Aleše Březiny, dvouměsíčník Věstník Sokolské ţupy 

kanadské a dvouměsíčník vancouverské pobočky ČSSK Zpravodaj.
216

 

                                                
214ZAORAL, R. Nejdůležitější česká periodika v Kanadě po roce 1945 [online] c 4. 3. 2008 [citováno dne 

4. 3. 2011] Dostupné z: http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1238&showDisabled=true. 
215Montrealský věstník.History of Věstník [online] c 25. 9. 2008 [citováno dne 4. 3. 2011] Dostupné z: 

www.montrealvestnik.com/.   
216Krajanská média. Kanada [online] [citováno dne 4. 3. 2011] Dostupné z: 

http://krajane.radio.cz/mediumTable.view.  

http://www.montrealvestnik.com/
http://krajane.radio.cz/mediumTable.view
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7.2. Češi v kanadských médiích (výběr) 

 

František Dojáček (1880-1951) 

 

Vydavatel, obchodník, filantrop, organizátor krajanského a náboţenského ţivota. 

Jako vyučený krejčí přišel v roce 1903 do Winnipegu, kde se zpočátku ţivil prodejem 

biblí na farmách provincie Manitoba. V roce 1906 zaloţil ukrajinské knihkupectví a o 

něco později také vydavatelství chorvatských, německých a ukrajinských novin a 

obchod s hudebními nástroji Winnipeg Musical Supply Co. Po otevření pobočky v 

Edmontonu se stal nejúspěšnějším etnickým vydavatelem v západní Kanadě. V jeho 

práci pokračoval syn Charles Dojack, předseda Kanadské federace etnického tisku 

(Canada Ethnic Press Federation). Tisíce předmětů z původního Dojáčkova obchodu, 

uzavřeného v roce 1984, získalo v roce 1977 Kanadské muzeum civilizace (Canadian 

Museum of Civilization). 

 

Jan Drábek (1935) 

 

Spisovatel a diplomat, ţurnalista a učitel, bývalý předseda Federace spisovatelů 

Britské Kolumbie a člen výboru Svazu spisovatelů Kanady. Do Kanady přišel v roce 

1965 po 17 letech ţivota v USA, Indii, Rakousku a Německu, studoval anglickou 

literaturu ve Washingtonu, D.C. a deset let učil ve Vancouveru. Od roku 1990 pracoval 

pro Ministerstvo zahraničních věcí ČSFR a ČR jako poradce ministra a velvyslanec v 

Keni a Albánii. V současné době ţije ve Vancouveru a věnuje se literární tvorbě. Píše 

beletrii (Whatever Happened to Wenceslas?, Report on the Death of Rosenkavalier, The 

Lister Legacy, The Statement, The Exotic Canadians, The Sudden Ambasador) i 

memoárovou literaturu (The Golden Revolution, Po uši v postkomunismu, Po uši v 

protektorátu, Po uši v Americe, Hledání štěstí u cizáků). Většina jeho anglických titulů 

byla v devadesátých letech vydána česky. 
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Otto Löwy (1921-2002) 

 

Herec, spisovatel, překladatel, jedna z nejoblíbenějších osobností kanadského 

rozhlasu. Rodák z Prahy, v roce 1939 uprchl do Velké Británie, kde vstoupil do 

československé eskadry anglického královského letectva RAF, v roce 1945 se vrátil 

domů a o tři roky později emigroval do Vancouveru, kde začala jeho dlouhá herecká 

dráha divadle, rozhlase, filmu a televizi. Byl znám zejména jako autor pořadu 

rozhlasové stanice CBC The Transcontinental, který se v Kanadě vysílal od roku 1980 

aţ do jeho smrti v roce 2002 a v němţ Loewy často propagoval českou hudbu a historii. 

Jeho dokumentární film Journey to Prague z roku 1968 získal ocenění na filmových 

festivalech v New Yorku, San Franciscu a Šanghaji. Byl poctěn rakouskou vládou, 

medailí prezidenta České republiky a Masarykovou cenou Českého a slovenského 

sdruţení v Kanadě. 

 

Lubor Zink (1920 - 2003) 

 

Voják a novinář. Po Mnichovu 1938 vstoupil do vojenské organizace odporu. 

Jeho úkolem bylo psát a distribuovat protinacistické letáky. Po událostech 17. listopadu 

1939 bylo Zinkovi nařízeno, aby zmizel. Dostal se přes Slovensko, Maďarsko, 

Jugoslávii, Řecko a Turecko do Bejrútu a v roce 1940 do Francie, kde byl přidělen k 

dělostřelectvu. Po pádu Francie byl se všemi československými jednotkami dopraven 

nejprve na Gibraltar a poté do Cholmondeley v Anglii, kde se organizovala první 

smíšená československá brigáda. Zde s několika bývalými studenty přišel na nápad 

vytvořit ze 17. listopadu Mezinárodní den studentstva. Za účast v bitvě u Dunkirku byl 

Zink odměněn Československým válečným kříţem a po návratu do Prahy pracoval aţ 

do Února 1948 na ministerstvu zahraničních věcí. Poté byl znovu donucen uprchnout, 

usadil se v Anglii, kde pracoval pro BBC, a v roce 1958 se i s rodinou odstěhoval do 

Kanady. První zaměstnání získal v manitobském Brandon Sun. Zde vyhrál první 

národní novinářskou cenu a o rok později Bowaterovu cenu. V témţe roce přestoupil k 

Toronto Telegram, kde působil 21 let jako jeho parlamentní zpravodaj. Psal také pro 

regionální deníky The Toronto, Ottawa, Calgary a Edmonton Sun. Obdrţel 
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vyznamenání litevské a československé vlády, mírovou medaili Colina M. Browna a 

státní cenu občanské koalice (National Citizens Coalition Prize).
217

 

                                                

217ZAORAL, R. Osobnosti kanadského exilu [online] c 4. 3. 2008 [citováno dne 6. 3. 2008] Dostupné z:  

http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1237&showDisabled=true. 
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Závěr 

 

V diplomové práci Kanadská média: historie a současnost jsem podrobně 

přiblíţila dějiny Kanady, vývoj kanadské ţurnalistiky, dějiny tří stěţejních kanadských 

médií – tisku, rozhlasu a televize, jejich charakteristiku, a to jakou roli hrají v dnešní 

Kanadě. Podařilo se mi zjistit, ţe to, jaké má dané médium postavení v provincii záleţí 

na tom, jakou má konkrétní provincie geografickou polohu, tedy jestli patří mezi 

provincie, které leţí na pobřeţí, ať uţ Atlantského nebo Tichého oceánu, zda leţí na 

periferii, nebo ve vnitrozemí. Tam totiţ v Kanadě nejčastěji vznikají kulturní, politická 

a společenská centra. Největší kumulaci novin, rozhlasu nebo televize tak najdeme 

v provinciích jako je Ontario a Quebec. Tedy v místech s největší hustotou osídlení, kde 

mají postoj k médiím zakořeněný uţ v hluboké minulosti. Nejmenší počet médií pak 

najdeme v provinciích jako je Nunavut nebo Severozápadní teritoria, která leţí na 

periferii a jejich osídlenou je minimální. Z mého výzkumu lze také vyčíst, ţe největší 

popularitu v rámci současných kanadských médií má rozhlas. Dá se to zřejmě přičíst 

tomu, ţe je to lehce dosaţitelné médium, které je navíc přenosné a nezáleţí tak na tom, 

zda je posluchač doma, v práci, nebo na cestě. Dospěla jsem také k závěru, ţe mnohem 

větší popularitu mají lokální média, ať uţ mluvíme o novinách, rozhlasu nebo televizi. 

Například televize vysílá v hlavním vysílacím čase informace z regionu, aţ později 

v noci dostávají prostor celostátní zprávy. V mé práci jsem se věnovala také tomu, jak 

se ţurnalistika vyučuje na kanadských univerzitách. Studijní program ţurnalistika jich 

nabízí docela velké mnoţství a dá se říct, ţe kladou mnohem větší důraz na praxi, neţ je 

tomu například u nás. Rozdíl je také v tom, ţe se v Kanadě více přihlíţí k tomu, aby 

člověk, který pracuje jako novinář, měl alespoň bakalářský titul z ţurnalistiky, jinak je 

pro něj dost obtíţné práci v tamních médiích získat. Co se týká dalších kapitol, podařilo 

se mi zjistit také například to, ţe Kanada měla ve své minulosti jednu významnou 

osobnost, která ovlivnila celosvětová média. Jde o Reginalda Fessendena, který je 

povaţován za „otce rozhlasu“, je to osobnost, která má obrovský podíl na tom, jak 

v současnosti vypadá rozhlasové vysílán a ţe vůbec vzniklo. Bohuţel se o něm 

například u nás dozvídáme velmi málo. Přiblíţila jsem také mimo jiné osobnost 

Marshalla McLuhana, kanadského teoretika masových médií a jednoho 

z nejvýznamnějších představitelů torontské mediologické školy. V neposlední řadě jsem 

se věnovala také českým médiím a Čechům v Kanadě. Naše etnikum má v této zemi 
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hluboké historické kořeny a i dnes v Kanadě ţijí početné skupiny Čechů. To se 

samozřejmě odráţí i v tom, ţe česká média mají v této zemi své pevné místo. 

Summary 

 

I chose this topic of thesis Canadian media: past and present because Canada as a 

country is very interesting. And I found that there doesn´t exist a summary of the history 

of canadian media. That´s why I wanted to describe the origin and development of the 

Canadian media from their beginnings to the present. I´ve tried to show fundamantal 

areas that have shaped and formed the local media landscape - the printed media, radio 

and television broadcasts. With this is connect the North American culture, its relation 

to other countries, provinces and territories, their geographic location, but also what 

kind of people live in the area. The Canadian media has also shaped the political, social 

and cultural dependence on the United States. That’s the other reason why I chose this 

topic, because I found that lot of people don´t realize the difference between these two 

countries. They share a continent, but their culture and above all the mentality is totally 

different. In my work I was able to find that what media has a role in the province 

depends on what geographical location the province has. If the province, lies on the 

coast, on peripheral or inland. In inland to wit there are usually formed cultural, political 

and social centers. That´s why we can see the greatest accumulation of newspapers, 

radio or television to be found in provinces such as Ontario and Quebec. From my 

research may also indicate that the greatest popularity in the current Canadian media has 

radio. It's probably attributable to the fact that it is easily accessible medium, which is 

also portable and so it does not matter whether the listener at home, at work or on the 

road. In my work I also focused on how journalism is taught at Canadian universities. 

Journalism degree program offers them a fairly large quantities and I can say that they 

put much greater emphasis on practice than is the case with us. As far as the other 

chapters, I managed to find the example that Canada had in his past one important 

figure who influenced the global media. This is the Reginald Fessenden, who is 

considered as a "father of radio”. This was actually a person who has a huge share in 

how the present of radio broadcast looks like today. Unfortunately for him by our 

example we learn very little about him. Last but not least, I also focused on the Czech 

media in Canada and the Czechs. Our ethnicity in this country has deep historical roots 
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and today live in Canada, a large group of Czechs. This is reflected in the fact that the 

Czech media have in this country a firm position.  
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1: Seznam novin původních obyvatel (Aboriginal 

Newspapers), které v Kanadě vycházely a vycházejí  
 

A 

*AMMSA : Aboriginal Multi-Media Society of Alberta. Edmonton, AB 

*Acimowin. Winnipeg, MB 

*Acimowin (1996). Norway House, MB 

*Alberta native news. Edmonton, AB 

*Alliance : la voix des Métis et Indiens sans statut du Québec = the voice of the Métis 

and non-status Indians of Quebec. Hull, Québec 

*The Alliance journal. Val d'Or, Québec 

*The Alliance. Val d'Or, Québec 

*Anishinabek. Union of Ontario Indians. North Bay, Ontario 

*Anishinabek news. Union of Ontario Indians. North Bay, Ontario 

*Athabaska echo. Athabasca, AB 

*Atsimoowin. Ile à la crosse, SK 

*Atuaqnik [Kuujjuaq]. Kuujjuaq, Québec 

*Awa'k'wis. Port Hardy, BC 

 

B 

*Bear Hills native voice. Hobbema, AB 

*Beaver. Beausejour, MB 

 

C 

*The Calumet. Toronto, ON 

*Caribou. St. George's, NL 

 

D 

*Dakota Ojibway Tribal Council news. Brandon, MB 

*D.O.T.C. news. Brandon, MB 

*Dauphin Métis newspaper. Dauphin, MB 

**Deh cho drum. Fort Simpson, NWT 
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*Dene express. Fort Good Hope, NWT 

*Dene Nation newsletter. Yellowknife, NWT 

*The drum. Inuvik, NWT 

**Drum. Scanterbury, MB 

E 

*Eastern Arctic Star. Frobisher Bay, NWT 

**The Eastern door. Kahnawake, Québec 

 

F 

*The First Citizen. Vancouver, BC 

*The First Citizen profiles. Vancouver, BC 

 

G 

*Gigmanag. Charlottetown, PE 

 

H 

**Ha-Shilth-Sa. Port Alberni, BC 

*Hare express. Fort Good Hope, NWT 

 

I 

*Iklulik qakutikut = The Iglooik irregular. Iglooik, Nunavut 

*Ikpiarjukmit pivaliayuit = Arctic Bay news. Ikpiarjuk (Arctic Bay), Nunavut 

*Imianik = Cambridge echo. Cambridge Bay, Nunavut 

*The Indian voice. Vancouver, BC 

*Indians of Quebec = Indiens du Québec. Caughnawaga, Québec 

*Inuksuk. Inukshuk. Iqaluit, Nunavut 

*The Inuvik drum. Inuvik, NWT 

 

K 

*Kainai news. Standoff, AB 

*Kenomadiwin news. Port Arthur [Thunder Bay], ON 

*Kinosao Sipi journal = Norway House Cree Nation journal. Norway House, MB 

*Kinatuinamot illengajuk. Nain, NL 

**Kivalliq nipivut = Kivalliq news. Yellowknife, NWT 
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L 

*Le Métis. Winnipeg, MB 

 

M 

*Mackenzie times. Fort Simpson, NWT 

*The Manitoba beaver. Beausejour, MB 

*The Métis monitor. Blind River, ON 

*The Métis newspaper. Dauphin, MB 

**Micmac MaliseetNation news. Truro, NS 

*Micmac Nation news. Truro, NS 

*Micmac news. Sydney, NS 

*The Midnight sun. Igloolik, NWT 

 

N 

**N'Amerind Friendship Centre newsletter. London, ON 

*N'Amerind news. London, ON 

*Nations' ensign. Edmonton, AB 

*The Native ensign. Edmonton, AB 

*Native journal. Edmonton, AB 

*The Native people. Edmonton, AB 

*Native press. Yellowknife, NWT 

*Native times. Toronto, ON 

*The Native voice. Vancouver, BC 

*Nesika. Vancouver, BC 

*New breed. Regina, SK 

*New breed. Regina, SK 

*New breed journal. Regina, SK 

*New breed magazine. Saskatoon, SK 

*The new nation. Winnipeg, MB 

*Newbreed. Saskatoon, SK 

*News - Manitoba Métis Federation. Winnipeg, MB 

*Nicola Indian. Merritt, BC 

*The northern star. Yellowknife, NWT 
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*Northwest eagle. Meadow Lake, SK 

*Norway House Cree Nation journal. Norway House, MB 

*Norway House journal. Norway House, MB 

**Nunatsiaq news. Nunatsiark Iqaluit, Nunavut 

 

O 

*Ontario birchbark. Edmonton, AB 

 

P 

*Pangnirtung. Pangnirtung, Nunavut 

*Pangnirtung news. Pangnirtung, Nunavut 

*Petaubun = Peep of day. Sarnia, ON 

*Peter Ballantyne acimowin. Prince Albert, SK 

*Piasuarusirmi pivatliayat mitimatalikmi. Pond Inlet, Nunavut 

*The Press independent. Somba k'e (Yellowknife), NWT 

 

R 

*Rankin times. Kagikliniap pikkusigit. Rankin Inlet, Nunavut 

 

S 

*Sakgeenq news. Fort Alexander, MB 

*Senk'l'ip. Vernon, BC 

*Stoney echo. Morley, AB 

*Strait arrow. Nanaimo, BC 

*Suvaguq. Pond Inlet, Nunavut 

 

T 

*TNT. Toronto native times. Toronto, ON 

*Toronto native times. Toronto, ON 

**Turtle Island news = Okarahsonha kenh Onkwehonwene. Ohsweken, ON 

*Tusarasapit nutat. Pangnirtung, Nunavut 

*Tusautit tusarasat = Tusautit newsletter. Pangnirtung, Nunavut 
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U 

*Ukalimagat = News and views. Pangnirtung, Nunavut 

 

W 

**Wawatay news. Sioux Lookout, ON 

*Wikwemikong news. Wikwemikong, ON 

**Wiky news. Wikwemikong, ON 

**Windspeaker. Edmonton, AB 

*Windspeaker Ontario. Edmonton, AB
218
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Příloha č. 2: Seznam kanadských deníků etnických skupin, které 

vycházely a vycházejí vKanadě:  
 

A 

Arabic/arabe 

Jar_idat al-Mis_r_i. Montréal, Québec 

al-ma_hr_usah=El mahroussa. Laval, Québec 

al-Mis_r_i=Masri newspaper=Jar_idat al-Mis_r_i=El-Misri. Montréal, Québec 

Armenian/arménien 

Apagay=Abaka. Montréal, Québec 

Horizon. Montréal, Québec 

 

B 

Bulgarian/bulgare 

Bulgarian horizons. Concord, ON 

 

C 

Chinese/chinois 

Chia ching hua pao=Capital Chinese news. Ottawa, ON 

Chia hua chi'ao pao=Chinese Canadian community news. Ottawa, ON 

Chia hua pao=The Chinese Canadian times. Edmonton, AB 

Chung-hua tao pao=The Canada-China news. Ottawa, ON 

Guan hua bao=Chinese journal. Edmonton, AB 

Hua ch'iao hsin pao=Les nouvelles chinoises. Montréal, Québec 

Hua ch'iao shih pao=Presses chinoises de Montréal=Chinese press of Montreal. 

Montréal, Québec 

Ming pao=Ming pao daily news. Montréal, Québec 

Shih chieh jih pao=World journal. Toronto, ON 

Wu ching chou mo=Ottawa weekend. Ottawa, ON 

Xing Dao ri bao=Sing Tao jih pao. Calgary, AB 

Xing Dao ri bao=Sing Tao jih pao. Toronto, ON 

Xing Dao ri bao=Sing Tao jih pao. Vancouver, BC 
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Croatian/croate 

Glasnik Hrvatske selja_cke stranke. North Burnaby, BC 

Czech/tchèque 

Novy domov=The new homeland. Toronto, ON 

Satellite 1-416. Toronto, ON 

 

D 

Dutch/néerlandais 

De Hollandse krant. Vancouver, BC 

De Nederlandse courant. Burlington, ON 

The windmill herald. Eastern Canada edition. Surrey, BC 

Windmill herald : goed nieuws. Western edition. New Westminster, BC 

 

E 

English/anglais 

Canadian Jewish news. Montréal, Québec 

Canadian Jewish news. Toronto, ON 

Edmonton Jewish life. Edmonton, AB 

India abroad.(Canadian edition) Fort Erie, ON 

The Indo-Canadian voice. Surrey, BC 

Indo-Caribbean world. Thornhill, ON 

Jewish free press. Calgary, AB 

Jewish Western bulletin. Vancouver, BC 

The link : Manitoba's first East-Indian newspaper. Winnipeg, MB 

Share. Toronto, ON 

Estonian/estonien 

Eesti elu=Estonian life. Toronto, ON 

 

F 

Finnish/finnois 

Länsirannikon uutiset=West Coast news. Burnaby, BC 

Vapaa sana. Toronto, ON 

French/français 

Il corriere italiano.Montréal, Québec 
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G 

Gaelic/gaélique 

The Scottish banner. Nobleton, ON 

German/allemand 

Albertaner. Edmonton, AB 

Der Bote. Rosthern, SK 

Deutsche presse. Toronto, ON 

Deutsche Rundschau. Sharon, ON 

Das Echo=L’écho communautaire du Canadien-Allemand= The echo of the German-

Canadian community. Pointe-Claire, Québec 

Der Heimatbote: monatliches Mitteilungsblatt des Verbandes der Donauschwaben in 

Kanada=monthly bulletin of the Alliance of the Danube-Swabians of Canada. Toronto, 

ON 

Die Mennonitische Post. Steinbach, MB 

Mennonitische Rundschau. Winnipeg, MB 

Greek/grec 

Gn_om_e=Opinion. Burnaby, BC 

Ell_enokanadika chronika=Hellenic Canadian chronicles. Toronto, ON 

Hell_enokanadiko v_ema=Greek Canadian tribune. Montréal, Québec 

Nea tou Chamilton=Hellenic Hamilton news. Hamilton, ON 

 

H 

Hebrew/hébreu 

Jewish post & news. Winnipeg, MB 

Hungarian/hongrois 

Kanadai Magyarság=Canadian Hungarians. Toronto, ON 

Magyar élet=Hungarian life. Toronto, ON 

Magyar jelen. Toronto, ON 

Magyar krónika. Montréal, Québec 

Magyar napló Toronto, ON 

Menora, Egyenl_oség Toronto, ON 
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I 

Icelandic/islandais 

Lögberg Heimskringla. Winnipeg, MB 

Italian/italien 

Il cittadino Canadese=Canadian citizen. Montréal, Québec 

Congresso. Edmonton, AB 

Corriere canadese=The Canadian courier. Toronto, ON 

Il corriere italiano. Montréal, Québec 

Eco latino (2000). Ottawa, ON 

Insieme. Montréal, Québec 

Il Marco Polo, L'eco d'Italia. Vancouver, BC 

Messaggero oratinese. Port Colborne, ON 

Il nuovo mondo. Edmonton, AB 

L'Ora di Ottawa. Ottawa, ON 

Specchio. Woodbridge, ON 

Tandem. Toronto, ON 

 

J 

Japanese/japonais 

Bank_ub_a shinpo=Vancouver shinpo. Vancouver, BC 

Nikka taimusu= The Nikka times. Toronto, ON 

 

K 

Korean/coréen 

Hankukilbo=The Korea times. Toronto, ON 

 

L 

Latvian/letton 

Latvija Amerik_a. Toronto, ON 

Lithuanian/lituanien 

T_evi_sk_es_ziburiai=The lights of homeland. Toronto, ON 
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M 

Maltese/maltais 

Ahbar=L_ahbar. Toronto, ON 

 

P 

Panjabi/pendjabi 

I_n_do-Kaine_d_ian_taimaz=Indo-Canadian times. Surrey, BC 

Das-pa[r]das _ta_imaz = Des Pardes Times. Edmonton, AB 

Persian/persan 

Iraniyan=Iranians. Toronto, ON 

Polish/polonais 

Czas=The Times. Winnipeg, MB 

Gazeta. Toronto, ON 

Glos Polski, Gazeta Polska=Polish voice weekly. Toronto, ON 

Portuguese/portugais 

Lusitânia. Vancouver, BC 

O Mundial: the Portuguese newspaper. Winnipeg, MB 

Portugal noticias=Portugal news. London, ON 

Sol português=Portuguese sun. Toronto, ON 

Voice. Toronto, ON 

Voz de Portugal=Portuguese newspaper for the Portuguese community in Canada. 

Montréal, Québec 

Voz lusitana. Vancouver, BC 

 

R 

Romanian/roumain 

Cuvântul românesc=The Romanian voice. Hamilton, ON 

Russian/russe 

Gazeta pl_i_us=Gazeta Plus. Toronto, ON 

Nasha Kanada=Nasha Canada. Toronto, ON 

Russian Canadian Info. Willowdale, ON 
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S 

Serbian/serbe 

Glas Kanadskih Srba=Voice of Canadian Serbs. Toronto, ON 

Kanadski Srbobran=The Canadian Srbobran. Toronto,ON 

Srbija=Serbia. Winona, ON 

Slovak/slovaque 

Kanadský Slovák=The Canadian Slovak. Montréal, Québec 

Slovenian/slovène 

Slovenska drzava. Toronto, ON 

Spanish/espagnol 

Eco latino (2000). Ottawa, ON 

Swedish/suédois 

Nya svenska pressen=Swedish press. Vancouver, BC 

 

U 

Ukrainian/ukrainien 

Homin Ukrainy=Ukrainian echo. Toronto, ON 

Novy_i shl_i_akh=New pathway. Edmonton, AB 

Postup: ukraïns_ky_i chasopys=Progress: Ukrainian Catholic news. Winnipeg, MB 

Ukraïns_ki visti=Ukrainian news. Edmonton, AB 

Ukraïnsk_o-kanads_ky_i visnyk=Ukrainian Canadian herald. Toronto, ON 

Ukrains'ky_i holos=The Ukrainian voice. Winnipeg, MB 

Urdu/ourdou 

Eastern news. Mississauga, ON 

Pak_izah intirnashinal=Pakeeza international. Rexdale, ON 

Sunday taymz=Sunday times. Mississauga, ON 

Urd_u_iksprays. Windsor, ON 

 

V 

Vietnamese/viétnamien 

Th_oi báo. Downsview, ON 
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Y 

Yiddish/yiddish 

Jewish post & news. Winnipeg, MB
219
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Příloha č. 3: Seznam mezinárodních novin (International Newspapers), 

které vycházeli a vycházejí v Kanadě  
 

France 

Le Figaro. Paris (d) 

Le Monde. Paris (d)
220

 

 

Great Britain 

 

Guardian. Manchester (d) 

Guardian weekly. Manchester (w) 

Sunday times. London (w) 

Times. London (d)
221

 

 

United States 

 

Canada news. Auburndale, Florida (w) (November-April) 

Christian science monitor. Boston, Mass. (d) 

France-Amérique=Courrier des Etats-Unis. New York, NY (d) 

Ninnau : the North American Welsh newsletter. Basking Ridge, NJ (m) 

orig  

Post. Washington, DC (d) 

Times. New York, NY (d) 

Wall Street Journal. New York, NY (d) (Eastern edition / édition de l'est)
222
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Příloha č. 4: Obrazová příloha (noviny, které v Kanadě vycházely) 

 

 

 

 

 
 

Foreign Advice, March 23 1752, The Halifax Gazette
223
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Our Great Fire, June 2, 1877, Saint John News
224
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Klondike Nugget, June 16, 1898, Dawson, YT, Anniversary Number.
225
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The Premier, The Old Chief's Career is Closed [Death of Sir John A. Macdonald], June 

8, 1891, Toronto Daily Mail, Toronto, Ont.
226
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Hail Province of Saskatchewan, September 4, 1905, The Leader, Regina, N.W.T.
227
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Empress Carries Almost 1000 Passengers to the Bottom of the St. Lawrence River, May 

30, 1914, The Globe, Toronto, Ont.
228
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War: Britain Gives Word," August 3, 1914, The Morning Leader, Regina, Sask.
229
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Britain and Germany at War, August 5, 1914, The Daily Telegraph and the Sun, St. [sic] 

John, N.B.
230
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Ottawa Parliament Houses Burned, February 4, 1916, Daily Mail and Empire, Toronto, 

Ont.
231
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Canadian Troops Have Carried Famous Vimy Ridge, April 10, 1917, The Citizen, 

Ottawa, Ont.
232
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Sir Robert Borden nous apporte la conscription [Sir Robert Borden Brings Us 

Conscription], May 19, 1917, Le Devoir, Montreal, Que.
233
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Germany Has Signed Armistice, November 11, 1918, The Gazette Montreal, Que., 

Extra.
234
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PEACE! November 11, 1918, The Citizen, Ottawa, Ont., Extra.
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Strike or Starve, May 23, 1919, Western Labor News, Winnipeg, Man., Special Strike 

Edition 6.
236
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Why Not Organize Ourselves, June 4, 1919, The Winnipeg Citizen, Winnipeg, Man
237
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Strike Unbroken, June 23, 1919, Western Labor News, Winnipeg, Man., Special Strike 

Edition no. 32.
238
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One Killed, Scores Hurt in Riot Following an Attempt to Parade, June 23, 1919, 

Manitoba Free Press, Winnipeg, Man.
239
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Saturday's Rioting Seen through the Tribune Camera, June 25, 1919, Winnipeg Evening 

Tribune, Winnipeg, Man.
240
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Women Eligible to Sit in Canadian Senate, October 18, 1929, The Ottawa Evening 

Journal, Ottawa, Ont.
241
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Quintuplets Born to Farm Wife, May 28, 1934, The Nugget, North Bay, Ont., Late 

Edition.
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Policeman Killed 100 Hurt in Riot, July 2, 1935, The Leader-Post, Regina, Sask.
243
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Première liste des victimes de Dieppe [First List of Victims of Dieppe], August 11, 

1942, La Patrie, Montreal, Que.
244

 

                                                
244 http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/lac-bac/halifaxgazette-ef/obj/h28/f1/nlc002739-v6.jpg 

 

http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/lac-bac/halifaxgazette-ef/obj/h28/f1/nlc002739-v6.jpg


   135 

 
 

Canadian Troops Lead Great Commando Raid, August 19, 1942, Hamilton Spectator, 

Hamilton, Ont.
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Dieppe Raid Successful, August 20, 1942, The Leader-Post, Regina, Sask.
246
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Rate Leduc Well 500 Barrels A Day, February 14, 1947, Edmonton Journal, Edmonton, 

Alta.
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The Winnipeg Tribune, June 30, 1967, Winnipeg, Man., Centennial Edition.
248
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The Constitution Comes Home, April 17, 1982, The Citizen, Ottawa, Ont.
249
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Tories New Broom Makes a Clean Sweep of Canada [largest party majority in Canadian 

history], September 5, 1984, The Gazette, Montreal, Que.
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Campus Massacre, December 7, 1989, The Gazette, Montreal, Que.
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Obrazová příloha č. 5 

 
 

 
 

Reginald Aubrey Fessenden (1866 – 1932)
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Obrazová příloha č. 6 

 

 

 
 

Harold Adams Innis (1894 – 1952)
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Obrazová příloha č. 7 
 

 

 
 

Marshall McLuhan (1911 – 1980)
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Obrazová příloha č. 8 

 

 

 
 

Conrad Black (1944)
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