
Kanárske ostrovy sú súostrovie, ktoré sa nachádza v Atlantic-
kom oceáne približne 100 km západne od Maroka. Napriek 
pomerne veľkej vzdialenosti od Európy sú súčasťou Európ-
skej únie, pretože sú jedným zo 17-tich autonómnych spolo-
čenstiev Španielska. Žije tu okolo 2,1 milióna obyvateľov. 

Súostrovie sa skladá z 13 ostrovov a ďalších menších 
ostrovčekov, resp. skál trčiacich z mora v blízkosti väčších 
ostrovov. Celková rozloha Kanárskych ostrovov je 7 439 km2. 
Sedem najväčších ostrovov, zoradených podľa rozlohy od 
najväčšieho po najmenší, je Tenerife, Fuerteventura, Gran 
Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera a El Hierro. 
Všetkých týchto sedem ostrovov je obývaných. Najľudnatej-
ší z nich je Tenerife, žije tam okolo 900 000 ľudí. Obývaný je 
aj maličký ostrov La Graciosa nachádzajúci sa dva kilometre 
severne od Lanzarote, ale má iba okolo 700 stálych obyvate-
ľov. Len nedávno, 26. júna 2018, senát autonómneho spolo-

čenstva Kanárskych ostrovov schválil návrh, podľa ktorého 
bude La Graciosa oficiálne uznaná ako ôsmy obývaný ostrov 
Kanárskych ostrovov. Avšak toto opatrenie La Graciosu ne-
zrovnoprávni s ostatnými obývanými ostrovmi, naďalej bude 
administratívne spadať pod Lanzarote a nebude mať svoju 
vlastnú ostrovnú radu (špan. Cabildo Insular) ako ostatných 
sedem hlavných ostrovov. 

KanársKe ostrovy

Poloha Kanárskych ostrovov

Roque de Garachico, ostrovček pri severnom pobreží Tenerife

Pohľad na ostrov La Graciosa z vyhliadky Mirador del Rio na ostrove 
Lanzarote
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Kanárske ostrovy majú 
dve provincie, a tým pádom 
aj dve hlavné mestá, prvým 
z nich je Las Palmas de Gran 
Canaria (do tejto provincie 
spadá východná časť sú-
ostrovia – ostrovy Gran Ca-
naria, Fuerteventura a Lan-
zarote) a druhým hlavným 
mestom je Santa Cruz de Tenerife (do tejto provincie patrí zá-
padná čast súostrovia – ostrovy Tenerife, La Gomera, La Pal-
ma a El Hierro). 

Kanárske ostrovy nezískali svoj názov podľa kanárika, kto-
rý tu žije, ale naopak, tento vták bol pomenovaný podľa 
ostrova Gran Canaria. Najpravdepodobnejšou verziou vzniku 
názvu súostrovia je, že sú pomenované podľa psov (lat. Ca-
nariae insulae – psie ostrovy). Dva psy sú vyobrazené aj 
v erbe Kanárskych ostrovov. 

Erb Kanárskych ostrovov

Pôvodní obyvatelia Guanchovia pravdepodobne uctievali 
psov, považovali ich za posvätné zvieratá a dokonca ich aj 
mumifikovali. Podľa záznamov historika Plínia staršieho tie-
to ostrovy pomenoval názvom Canaria mauretánsky kráľ 
Juba II., pretože sa tu vraj podľa jeho slov nachádzali obrov-
ské svorky psov veľkého vzrastu. Aj v záznamoch starých 
Grékov sa našli zmienky o ľuďoch žijúcich na ostrovoch ďa-
leko na západe, ktorí uctievajú psy. 

Sochy psov na námestí Plaza Mayor de Santa Ana v Las Palma  
de Gran Canaria

Ďalšia teória hovorí, že názov ostrova je odvodený od kri-
ticky ohrozeného druhu tuleňov (lat. canis marinus, doslovný 
preklad – morský pes), ktorý už v súčasnosti na ostrovoch ne-
žije. Avšak v časoch, keď sem prišli starí Rimania, tu bola 
veľká populácia týchto tuleňov. Kanárske ostrovy však boli 
Európanmi objavené už v staroveku. V 15. storočí boli po-
stupne podmanené Španielmi a stali sa ich kolóniou. Tí tu za-
čali pestovať cukrovú trstinu a neskôr vinič, ktoré predávali 
do Anglicka. Las Palmas de Gran Canaria a Santa Cruz de Te-
nerife boli významnou zastávkou španielskych dobyvateľov, 
obchodníkov a misionárov na ceste do Nového sveta (Ameri-
ky). Vďaka tejto obchodnej ceste Kanárske ostrovy výrazne 
prosperovali a zbohatli. V tomto období boli v Las Palmas de 
Gran Canaria postavené viaceré paláce a kostoly, niektoré 
z nich sa zachovali do súčasnosti. 

Múzeum Casa de Colón (Kolumbov dom) v Las Palmas  
de Gran Canaria

Kanárske ostrovy boli ohrozované pirátmi, ktorí odtiaľ 
unášali ľudí a predávali ich ako otrokov. Ostrovy sa snažili 
dobyť aj ďalšie mocnosti, napr. Holanďania v roku 1599. Na-
padli hlavné mesto Las Palmas de Gran Canaria, plienili 
ostrov, ale utrpeli veľké straty a nakoniec boli z ostrova vy-
hnaní. Neskôr, v roku 1797, sa pokúšali ostrovy dobyť Angli-
čania, taktiež skončili neúspešne. V bitke pri Santa Cruz de 
Tenerife prišiel anglický generál Horatio Nelson o pravú 
ruku. Kanárske ostrovy tak až dodnes zostali súčasťou Špa-
nielska. V 19. storočí mal pokles cien cukrovej trstiny veľmi 
negatívny dopad na kanársku ekonomiku. Zachránila ju výro-
ba červeného farbiva karmín (alebo aj košenila), ktoré sa  
získava zo samičiek červca nopálového (lat. Dactyopyllus 
coccus), hmyzu, ktorý žije na rôznych druhoch sukulentov, 
najmä na opuncii. 

Vlajka Kanárskych ostrovov
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Začiatkom 20. storočia sa na ostrovoch začali pestovať ba-
nány. V súčasnej dobe sa kanárske banány do Európy veľmi 
nevyvážajú, pretože svojou dĺžkou nevyhovujú normám Eu-
rópskej únie. 

Banánovník na banánovej plantáži

Ekonomika Kanárskych ostrovov je v dnešnej dobe založe-
ná najmä na turizme. Ročne ich navštívi okolo 12 miliónov 
turistov. Najviac navštevovanými ostrovmi sú Tenerife, Gran 
Canaria a Lanzarote. 

Na pláži Playa de Las Teresitas bol pôvodný čierny piesok nahradený 
žltým, ktorý doviezli zo Sahary

Niektoré obchody so suvenírmi majú svojráznu výzdobu
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Playa de Papagayo na ostrove Lanzarote 
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Jedným z dôvodov, prečo sú Kanárske ostrovy obľúbenou 
dovolenkovou destináciou, je tunajšia príjemná klíma. Nie je 
tu extrémne horúco, najvyššie teploty ani v lete nezvyknú 
presahovať 30 °C. V chladnejších zimných mesiacoch sa 
priemerné teploty zvyknú pohybovať okolo 18 až 20 °C, tak-
že na dovolenku k moru sa sem dá prísť celoročne. Navyše, 
daždivých dní je tu minimum, priemerne menej ako 5 mesač-
ne. Najdaždivejší mesiac je december a najsuchšie sú letné 
mesiace. Klíma ostrovov je výrazne ovplyvnená Golfským 
prúdom a pasátmi, avšak jednotlivé ostrovy sa od seba dosť 
odlišujú. Západná časť súostrovia, najmä ostrovy El Hierro, 
La Palma a La Gomera a čiastočne aj Tenerife, má subtropic-
ký charakter, keďže tu má Golfský prúd prinášajúci vlhkosť 
a zrážky najväčší vplyv. Tieto ostrovy sú takmer celé poraste-
né vegetáciou, nachádzajú sa tu vzácne vavrínové pralesy.

Vavrínové pralesy v prírodnom parku Anaga

Smerom na východ vplyv Golfského prúdu slabne, takže 
ostrovy nachádzajúce sa najbližšie k africkému pobrežiu, Fu-
erteventura a Lanzarote, majú púštny až polopúštny charak-
ter. Tenerife má veľmi špecifickú klímu, sever ostrova je daž-
divejší a porastený vegetáciou, a južná časť ostrova leží 
v zrážkovom tieni, takže krajina je tu vyprahnutá. 

Pohľad do národného parku Timanfaya na Lanzarote

Celé súostrovie je sopečného pôvodu. Sopka Teide s nad-
morskou výškou 3 718 m n. m. je najvyšším vrchom nielen 
Kanárskych ostrovov, ale dokonca celého Španielska. Od 
morského dna po vrchol meria okolo 7 500 m, vďaka čomu je 
treťou najvyššou sopečnou štruktúrou na svete.

Katarína Hriňáková, Martin Hriňák
Fotografie a obrázky: Wikimedia Commons (1, 2), autori

Sopka Teide (vľavo) a sopka Pico Viejo (vpravo) – druhý najvyšší vrch na Tenerife
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