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ka Torcal. Poblíž sídla Antequera v pro-
vincii Málaga se rozkládá území čnících 
vápencových věží a jiných formací s ně-
kolika pěknými vycházkovými trasami. 
Laguna Fuente de Piedra. Na tomto 
mělkém jezeře, největším v Andalusii, 
hnízdí až 20 tisíc párů plameňáků, které 
dávají krajině téměř africký ráz. 

Kdy cestovat, podnebí. Nejlepšími ob-
dobími pro cestu do Granady a celé An-
dalusie jsou jaro a podzim. Teploty ve vni-
trozemí v létě totiž mohou překročit 40ºC, 

což je pro poznávání neúnosné. Zimy 
jsou obecně mírné, ale teploty, obzvlášť 
ve vyšších polohách mohou dramaticky 
klesnout. 

Převládá středomořské klima se suchými 
léty, většinu srážek země dostává v zim-
ních měsících. Mezi jednotlivými oblastmi 
panují díky horským pásmům významné 
rozdíly, hory jsou chladnější a dostávají 
více srážek. Na vrcholcích Sierry Nevady 
se drží sníh po celý rok a lyžařské svahy 
jsou v provozu až do května.

sta let klesl úhrn srážek v Andalusii o 23% 
a sucho je běžným rysem andaluského 
roku. Ohromnou zátěží pro vodní zdroje 
je stavební rozmach letovisek na pobřeží 
a golfových hřišť - ročně přijede do Anda-
lusie na 700.000 golfi stů a zdejší stovka 
golfových hřišť spotřebuje stejné množ-
ství vody jako milionové město. Zatímco 
44 andaluských pláží se pyšní modrou 
vlajkou (ale v roce 2005 jich bylo 62), ji-
ných 46 pláží má naopak vlajku černou 
kvůli silnému znečištění odpadními vo-
dami a přemrštěné výstavbě. Některé 
druhy stěhovavých ptáků přestaly létat až 
do Afriky a přezimují v jižním Španělsku, 
u pobřeží se objevují ryby, které se dříve 
vyskytovaly v Rudém moři. 

Chráněné oblasti zabírají 20% rozlohy 
Andalusie a tvoří 60% chráněných oblastí 
celého Španělska. Zřizují se návštěvnická 
střediska, informační tabule, podrobné 
mapy, značené stezky, podporuje se ven-
kovské ubytování. Nejvyšší význam mají 
národní parky. Jsou přísně kontrolované 
a mohou obsahovat oblasti se zakázaným 
vstupem nebo vstupem pouze na zvlášt-
ní povolení. Jeden z nich, Sierra Nevada, 
leží na dohled od Granady. Přírodní parky 
mají za cíl kromě přírody chránit i kulturní 
dědictví a podporovat ekonomický roz-
voj, který je v souladu s ochranou přírody. 
Proto se v nich nacházejí silnice, vesnice 
i městečka, ale také značené stezky i přís-
ně chráněná území. Přírodní park Sierra 
Nevada obklopuje výše ležící národní 
park stejného jména. Zde se nacházejí 
nadčasové andaluské vesnice krajů Alpu-
jarras. Dostupné z Granady jsou přírodní 
parky Cabo de Gata - Níjar s koloniemi 

plameňáků, sopečnými útesy a opuště-
nými písečnými plážemi v polopouštní 
krajině, Sierras de Cazorla, Segura y las 
Villas s rozeklanými horami, hlubokými 
údolími a hustými lesy, s výskytem jelenů, 
divokých prasat, mufl onů a kozorožců 
a Torcal de Antequera s nápadnými vá-
pencovými formacemi.   

Národní a přírodní parky v blízkosti 
Granady, vhodné k výletům a pěší tu-
ristice.

Národní park Sierra Nevada a las Al-
pujarras. Vysokým polohám dominují 
štíty, na kterých leží sníh až do počátku 
léta. Od června do září zde jezdí autobusy 
národního parku, které přiblíží zájemcům 
výstup až na Mulhacén (3481 m.n.m.) 
nebo Veletu (3395 m.n.m.), takže se dá 
zvládnout v rámci jednoho dne. Nižší 
svahy nabízejí mnoho příležitostí k pěším 
procházkám, cyklovýletům nebo jízdě 
na koni. Sedmdesát kilometrů dlouhý 
sled údolí a strmých roklí na jižní stra-
ně pohoří je poset bílými bezčasovými 
vesnicemi mezi sady se stále se měnící 
scenérií.  Národní park Cabo de Gata 
- Níjar. Vulkanické útesy a písčité pláže 
v krajině zcela nepodobné čemukoliv ji-
nému v Andalusii, jedno z nejsušších míst 
s polopouštním charakterem. Vzhledem 
k velmi omezené dopravě zde lze ujít 
60 km pustou krajinou podél tyrkysových 
vod Středozemního moře ve třech až čty-
řech dnech. Přírodní parky Sierras de 
Cazorla, Segura a Las Villas. Rozeklané 
hory, hluboká údolí, husté lesy a hojnost 
zvěře charakterizují tento rozlohou nej-
větší park ve Španělsku. Přírodní památ-

Maximální a minimální teploty v Granadě a některých blízkých městech
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Granada
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Jaén
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Málaga
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Almería
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8 8 10 12 15 18 21 22 20 16 12 9

  maximální teploty ve ºC
  minimální teploty ve ºC

soutěska řeky Tajos, Alhama de Granada pláž v NP Cabo de Gata


