STUDIJNÍ MATERIÁL
ŠPANĚLSKO

I. VŠEOBECNÁ ČÁST
1. CHARAKTERISTIKA ZEMĚ
1.1. GEOGRAFIE
Španělsko se rozkládá na Pyrenejském poloostrově. Na severu
ohraničují zemi Pyreneje, na jihu Gibraltarský průliv, který ji odděluje od
Afriky. Ke Španělsku patří i Kanárské ostrovy v Atlantském oceánu,
Baleáry ve Středozemním moři a španělské severoafrické državy Ceuta
a Melilla.
Vnitrozemí Španělska dominují náhorní plošiny a pohoří, ze kterých
vytékají řeky, kolem nichž je úrodná půda. V létě je podnebí horké,
v zimě suché a studené. Sucha jsou v zemi častá.
Severozápadní pobřeží se nazývá „zelené Španělsko“. Srážky zde jsou
častější, daří se tu dubům, bukům a dalším stromům a rostlinám.
Pro jižní a východní pobřeží od úrodné andaluské nížiny po Pyreneje je
typický teplý vítr, tzv. sirocco. Teploty kolem středozemního pobřeží jsou
mírnější než ve vnitrozemí.

1.2 STÁTNÍ ATERITORIÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ
Španělsko je demokratický, právní a sociální stát. Má sociální a tržní
ekonomiku.

Hodnoty tohoto modelu jsou: svoboda, spravedlnost, rovnost, solidarita,
politický pluralismus, důstojnost a respektování základních práv a veřejných
svobod.
Svrchovaný stát, ve kterém je vyvážený systém tří mocí: zákonodárné,
výkonné a soudní, patří španělskému lidu.
Ustanovuje parlamentní monarchii.
Ustanovuje jednotu státu a autonomii jednotlivých území.

Státní znak

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/spain/#spain-madrid.jpg
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1.3 ČASOVÁ A KLIMATICKÁ PÁSMA
Středozemní klima je charakterizováno suchým, horkým létem a mírnou, vlhkou
zimou.
Teplé středomořské klima převládá v severozápadním a středním Španělsku v
nadmořských výškách 900-1000 m.
Oceánské klima se nachází v severní části země, zejména v regionech
Baskicko, Asturie, Kantábrie a Navarra. V těchto oblastech pravidelně v zimních
měsících sněží.
Suché podnebí (Bsh, Bsk) převládá v jihovýchodní části země (provincie
Almeria ve východní Andalusii, oblast Murcia a provincie Alicante v jižní
Valencii).

https://www.climatestotravel.com/climate/spain
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2. HISTORIE ŠPANĚLSKA
Různé kmeny přicházely na Pyrenejský poloostrov z Evropy a Afriky již
v dávné historii. V 8. století přišli Féničané, kteří nazývali poloostrov
„Span“ nebo „skrytá země“. Na východním pobřeží zakládali kolonie
Řekové.
Pod vládou Římanů došlo ke kristianizaci. Postupně přicházeli
Vandalové, Vizigoti a jiné germánské kmeny. Neustálé boje o moc říši
oslabovaly, a tak se stala snadnou kořistí pro muslimy (711).
Úroveň vzdělanosti a kultury v muslimském Španělsku převyšovala
tehdejší středověkou křesťanskou Evropu. Zemědělství pomohlo
vylepšení závlahového systému a zavedení nových plodin. Rozkvět
kulminoval v 10. století tzv. zlatým věkem islámské nadvlády ve
Španělsku.
V roce 1492 se od severu snažili křesťané získat ztracená území zpět.
V 16. století byla země bohatá díky drahým kovům z amerických
kolonií. V Napoleonských válkách však ztratila svou moc.
Ve 30. letech 20. století během občanské války zemřelo více než
500 000 lidí. Diktátor Gen. Francisco Franco vládl až do své smrti
v roce 1975. Poté se Španělsko stalo moderní průmyslovou
demokratickou zemí.

http://www5.csudh.edu/global_options/375students-sp96/spain/history.html
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1.

3. POLITIKA ZEMĚ
Politiku země určuje ústava z roku 1978. Španělsko je parlamentní
demokratická konstituční monarchie, kde hlavou státu je král. Předseda
vlády má oficiální titul “Prezident vlády” Výkonnou moc má vláda
složená z ministrů tvořící Kabinet (Státní radu).

1.1
1.2

3.1 POLITICKÁ SITUACE
Nacionalistická parlamentní většina reprezentuje 47 % voličů. Snaží se
o ilegální referendum a samostatnost Katalánska.

https://www.cnbc.com/2018/06/05/spain-has-a-new-government-but-politicalinstability-is-not-over.html
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4. EKONOMIKA
4.1 MĚNA

Initial
Currency

Date created

Date abolished

Exchange
rate

Euro

2002

n/a

1 euro = 166.386 pesetas

Peseta

1869

2002

5 pesetas = 2 escudos
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4.2 MZDY
Minimální mzda ve Španělsku – SMI (Salario Mínimo Interprofesional) se
vztahuje na všechny pracovníky bez ohledu na jejich věk, pohlaví nebo
pracovní smlouvu, včetně příležitostné práce nebo práce v domácnosti.
•

Minimální mzda v 2017:

Denní minimální mzda: EUR 23,59
Měsíční minimální mzda: EUR 707,60 (14 plateb, nebo EUR 825,65 - 12)
Roční minimální mzda: EUR 9 906,40

4.3 SOCIÁLNÍ PODPORA, DŮCHODY

4.3
4.4

Pobyt a práce ve Španělsku je možný prostřednictvím turistických
(krátkodobých) víz. Pro obnovení je ale nutné každých 90 dní překročit
hranice.

4.5 ŽIVOTNÍ NÁKLADY
Životní náklady ve Španělsku jsou o 15,21 % nižší než ve Spojených státech.
Pronájem ve Španělsku je o 41,42 % nižší než ve Spojených státech
(průměrné údaje pro všechna města).

4.6

4.5 TYPICKÉ ŠPANĚLSKÉ PRODUKTY
Olivový olej
Španělská šunka
Španělský sýr
Klobásy
Ryby a plody moře
Ovoce a zelenina
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Olivový olej

Španělská šunka
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5. NÁBOŽENSTVÍ, ETNIKA, MENŠINY
V minulosti bylo prakticky celé obyvatelstvo křesťanské – katolické, ale
od roku 1980 dochází k poklesu zájmu o křesťanství a paralelního růstu
nedůvěry (včetně postoje ateismu a agnostiky) a nástupu dalších
náboženství.

Náboženský pluralismus ve Španělsku

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Spain
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6. RODINA
6.1 TRADIČNÍ RODINA, PODPORA STÁTU

Španělé jsou historicky velmi orientovaní na rodinu. Potřeby celé rodiny
jsou důležitější než potřeby jednotlivce. A naopak, identita jednotlivce
závisí na jeho vztazích v rámci rodiny.

6.2 SŇATEK, ROZVOD, REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
Koncept tradiční rodiny je společný pro celou hispánskou komunitu,
která zahrnuje širokou rodinu, přátele, sousedy a také komunitu
církevní. Prarodiče někdy žijí společně s rodinou. Všechny životní
události jsou považovány za příležitosti k setkávání a oslavám.

6.3

PÉČE O DÍTĚ

Péče o nejmladší generaci je zajišťována systémem vzdělávání. Zákon
o vzdělávání (LOGSE) (BOE-A-1990-24172) garantuje dostatek institucí
i pro péči o děti ve věku do 2 let a ve věku od 3 do 5 let.
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7. ŽIVOTNÍ STYL ZEMĚ
7.1. VŠEOBECNĚ
Katalánským národním tancem je sardana. Tančí se na festivalech a při
jiných zvláštních příležitostech po celé zemi. Tanečníci vytvoří kruh, drží se
za ruce a střídají krátké mírné kroky s delšími poskoky. Skupiny, které hrají
hudbu pro sardanu, se nazývají coblas.

7.2

7.2 VZDĚLÁNÍ
Vzdělávání ve Španělsku upravuje Ley General de Educación, který rozšiřuje
článek 27 Španělské ústavy z roku 1978. Vzdělávání je povinné a bezplatné
pro všechny děti ve věku od 6 do 16 let a je podporováno národní vládou
spolu s vládami všech 17 autonomních oblastí.

7.3

SPECIFIKA KOMUNIKACE

Španělé jsou otevření a přátelští. Při neformálních příležitostech, ať už v rodině
nebo mezi přáteli, se ženy zdraví polibkem na obě tváře. Muži se nebojí
osobního kontaktu a v neformální situaci se zdraví objetím (abrazo).
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7.4

ZVYKY A PROTOKOL

Jména:
•

Děti dostávají první jméno, příjmení po otci a příjmení po matce.

•

Prostřední jméno být nemusí, ale často se vyskytuje složenina, např.:

José Luis
•

Ženy si po sňatku jméno nemění.

Pozdravy:
•

Při seznámení si potřásají rukou.

•

Muži se mohou obejmout a poplácat po zádech.

•

Ženy se mohou políbit na obě tváře (první na levou).

•

Lidé se oslovují jako “Don” nebo “Dona” a prvním jménem.

•

Muži si často podávají ruku tak, že pravou ruku položí na předloktí

protějšku a levou rukou si potřesou.

7.5

JÍDLO

Vegetariánské jídlo:
Pa Amb Tomaquet (Pan Con Tomate), Calçots, Escalivada
Masové jídlo: Butifarra, Escudellla, Xai Rostit, Embutidos
Ryby: Esqueixada, Fideuas, Paella
Jsou různé druhy paelly: zeleninová (paella de verduras), s mořskými plody
(paella de mariscos) nebo směsí ingrediencí (paella mixta). Původ má ve
Valencii.
Omáčky: Romesco, Alioli:
Dezerty: Crema Catalana, Mel I Mato, Panellets
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Fideua

Allioli

14

7.6

SPORT, VOLNÝ ČAS

Od druhé poloviny 20. století je sportem číslo jedna fotbal. Další oblíbené
sporty jsou basketbal, tenis, cyklistika, házená, vodní sporty, gymnastika,
motocyklové sporty, golf, lyžování a býčí zápasy.
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