
Španělsko 
 
Španělsko, stát rozprostírající se na Pyrenejském poloostrově, má rozlohu 505 990 km², a je 
tedy největší zemí v jižní Evropě a druhou největší v Evropské unii. V populaci této země se 
nachází 47,33 milionů obyvatel. Hlavním městem je Madrid, který je zároveň největším 
španělským městem a také nejvýše položeným hlavním městem v Evropě. Úřední řečí ve 
Španělsku je španělština. 
 
Španělsko je velice oblíbenou destinací jak pro strávení letní pohodové dovolené, tak ale i pro 
sportovní turistiku. Nabízí spoustu nádherných pláží v délce více než 8 tisíc kilometrů, ke 
kterým se řadí široké valencijské a katalánské pláže, andaluské pláže Costa del Sol, 
tyrkysové zálivy Baleárských ostrovů, či vulkanické pláže s černým pískem na Kanárských 
ostrovech. Pro turisty, kteří vyhledávají spíše sportovní vyžití, se nabízí tisíce tras pro pěší 
turistiku, cykloturistiku a s ohledem na více než 25 maratonů ročně se Španělsko směle řadí 
mezi super destinace pro aktivní sportovní dovolenou. 
 
Španělsko je zajímavé rovněž díky své pestré historii, která byla založena na různých 
civilizacích, které se na španělském území vyskytovali, ať už se jedná o Kelty, Římany, 
Féničany či Maury, a zanechali zde vyjímečné kulturní dědictví. 
 
Za zhlédnutí určitě stojí jeskyně Altamira (Cantabria), kde lze objevit 20 tisíc let staré 
malby; či jedny z nejvíce unikátních enkláv světa, jako je třeba Alhambra (Granada), nebo 
město umění a věd Valencie. Ve Španělsku se nachází 45 památek, které jsou zapsány do 
seznamu UNESCO, což je srovnatelné například s Francií. 
 
Zajímavostí je také skutečnost, že Španělsko je největším producentem olivového oleje na 
světě, kdy zhruba 43 % celkové světové produkce pochází právě ze Španělska. 
 
V oblasti gastronomie se Španělsko řadí k jednomu z nejlepších na světě. Středomořská 
strava včetně španělských delikates určitě stojí za ochutnání. Mezi nejznámější patří šunky, 
paellas či tapas a samozřejmě také španělské víno. 
 
 
V jakém období cestovat do Španělska? 
 
Španělsko se vyznačuje středomořským, téměř subtropickým podnebím a nabízí téměř 3 000 
hodin slunečního svitu za rok, což umožňuje užívat si zejména turistické a sportovní aktivity 
po celý rok. Jako příklad se uvádí například letovisko Benidorm, které je specifické 300 
slunnými dny ročně.  
 
 
 
 
 


