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ALHAMBRA
Otevírací doby: březen - říjen 8,30 - 20,00, 
od  úterka do  soboty noční prohlídky 
22,00 - 23,30, listopad - únor 8,30 - 18,00. 
(Do  Násridovských paláců se vydává 
časová vstupenka, kterou je vhodné za-
koupit s  předstihem, více v  praktických 
informacích - Bono turístico). V Alhambře 
jsou čtyři části, kam lze vstoupit s platnou 
vstupenkou pouze jednou, poté přestává 
platit. Jsou to Násridovské paláce (s  re-
zervovaným časovým vstupem), zahrady 
Partalu, Alcazaba a  Generalife. Ve  vr-
cholné turistické sezóně, což je již od Ve-
likonoc bývají obvykle časové vstupenky 
na tentýž den vyprodány brzo ráno nebo 
již o den dříve.      

Strmý svah, na němž stojí Alhambra tvoří 
přibližně trojúhelník. Na východě se zve-
dá Sluneční kopec, Cerro del Sol, koru-
novaný palácem Generalife a Maurovým 
křeslem, pod příkrou severní stranou 
protéká údolím řeka Darro, na nejzazším 
západním konci stojí pevnost Alcazaba 
a jih je lemován strmou roklí, odkud šplhá 
lesem pěšina k branám pevnosti. Kopec 
tvoří znovu usazená suť z pohoří Sierra 
Nevada, převážně břidlice a křemen, která 
sem byla naplavena asi před šesti miliony 
let. Následná tektonická aktivita vytvořila 
na kopci čtyři zřetelné terasy. Nejvyšší bod 

leží přibližně sedm set metrů nad mořem. 
Tvar celé citadely připomíná loď, jejíž 
příď, Alcazaba, neúnavně míří k městu. 
Odtud až k zádi, kterou tvoří věž Cabo de 
la Carrera je to sedm set metrů, v nejšir-
ším místě dosahuje Alhambra dvou set 
metrů. Zaujímá tak plochu třinácti hekta-
rů, obklopenou více než dvěma kilometry 
hradeb. Ty byly původně posíleny třiceti 
věžemi, mnohé z nich jsou však dnes 
v ruinách. 

Jméno Alhambra pochází z arabského 
slova qalat-al-hamrá, znamenajícího 
červený nebo načervenalý hrad. První 
domněnka byla, že název je odvozen 
od barvy hradeb, zbudovaných přede-
vším z nepálených cihel s obsahem kyslič-
níků železa. Ale v současnosti se má za to, 
že zdi Alhambry byly původně bílé stejně 
jako zdi Generalife nebo domů na Albay-
cínu a že červená barva se vztahuje k od-
lesku pochodní, které za soumraku dávaly 
hradbám narudlý nádech. Byli to obyva-
telé blízké čtvrti Albaycín a úrodné pláně 
Vega, kteří dali Alhambře jméno. Bližší 
vhled do historie Alhambry a seznámení 
s hlavními aktéry umožní lépe pochopit, 
co skutečně byla Alhambra, především 
proto, že do současnosti přežilo pouhých 
třicet procent staveb a paláců.  

ÚVOD A PANOVNÍCI

Noční Alhambra při pohledu ze Sacromonte
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Horní Alhambra (Secano) je tou částí 
Alhambry, která téměř úplně zmizela. 
V jižní a východní části města se dnes na-
chází jenom několik zbytků a podivných 
svědků toho, co bylo za Násridovců hustě 
obydlenou medinou. Bylo to celé město 
ve městě s paláci, administrativními bu-
dovami, ubikacemi vojáků a domy dvořa-
nů těsně u sebe. V tom byly vetkané dílny, 
lázně a trhy v pestré směsici okolo mešity.

Současná Královská ulice sleduje tutéž 
linii jako kdysi Horní královská ulice, jen 
došlo k drobným úpravám poblíž františ-
kánského kláštera, kde se zbudovalo ná-
městí. Ulice začínala u Vinné brány, pod 
ní proudil Královský vodní kanál a podél 
stálo množství budov, z nichž dodnes 
přežily lázně Polinario. 

Palác a klášter sv. Františka (38). Prv-
ní známou stavbou na tomto místě byl 
násridovský palác z počátku 14. stol., po-
stavený Mohamedem III. nebo Yusufem 
I. Na jeho ruinách postavili františkáni 
v roce 1495 klášter, kde byla po svém sko-
nu pohřbena královna Isabela Katolická, 
než byly její ostatky přemístěny do Krá-
lovské kaple v Granadě. Když byli františ-
káni v roce 1835 vyhnáni, stavba se opět 
změnila v ruiny, dokud ji v roce 1929 gra-
nadský architekt Leopoldo Torres Balbás 
nerestauroval a neproměnil na ubytov-

nu pro krajinářské malíře. Od roku 1942 
je zde státní hotel Parador de Turismo. 
Zachovaná je pouze hlavní síň bývalého 
paláce s muqarnovým stropem a vyhlíd-
kou na Partal.

Cypřišová alej pochází rovněž z návrhu 
Leopolda Torrese Balbáse, který ji nechal 
vysázet v místech, kudy kdysi vedla stře-
dověká cesta, spojující násridovské pa-
láce s Generalife. Po obou stranách jsou 
vidět zbytky zdí bývalých budov a paláců. 

Palác Carlose V (39). Jak již zde padla dří-
ve zmínka, když Carlos V. na své svatební 
cestě roku 1526 přijel do Granady, byl 
okouzlen krásou města. Tehdy pobýval 
s novomanželkou, Isabelou Portugalskou 
v některých místnostech Násridovského 
paláce a rozhodl se vystavět si nový pa-
lác v prostoru Alhambry v souladu s ev-
ropskou mentalitou. Dílem byl pověřen 
architekt Pedro Machuca, který studoval 
v Itálii a byl žákem Michelangela i Rafa-
ela a přinesl sebou vliv italských rene-
sančních mistrů. Je zvláštní, že Machucu, 
poměrně chudého umělce doporučil 
guvernér Alhambry, markýz Mondéjar 
a hrabě z Tendilly k takovému rozsáhlé-
mu projektu s obrovskou odpovědností. 
Zřejmě už vešly ve známost jeho schop-
nosti a znalosti, které v Itálii získal. Proto se 
Machuca dostavil do Granady v době cí-

HORNÍ ALHAMBRA
A PALÁC CARLOSE V.

Původní místo odpočinku Isabely Katolické
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V Granadě je množství starých klášterů, 
z nichž nejvýznačnějšími z hlediska mi-
lovníka památek jsou kartuziánský kláš-
ter (Cartuja) a klášter jeronýmitů. Kostely 
obou klášterů jsou výjimečně krásné 
a historicky hodnotné. Je nutno zamí-
řit na severozápad od centra města, ale 
s výjimkou kláštera Cartuja nejsou ostat-
ní objekty daleko od katedrály. Kartuziá-
ni stavěli svoje kláštery vždy na okrajích 
měst, ale tady není vzdálenost přespříliš 
velká. Cestu mezi klášterem a bývalou 
královskou nemocnicí, dalším zajímavým 
objektem, lze překonat pěší chůzí za dva-
cet minut. Pokud je času málo nebo tep-
lota vzduchu příliš vysoká, je možno pou-
žít měststký autobus, linii č.8 do zastávky 
Paseo de Cartuja. Osmička staví na něko-
lika místech v centru Granady a k jízdě 
skvěle využijete Granada Pass. Doporu-
čuji začít prohlídkou kartuziánského kláš-
tera a po procházce skončit na Univer-
zitním náměstí nazpět v centru. Dalšími 
objekty na této cestě jsou kromě zmíně-
ných dvou klášterů královská nemoc-
nice, založená Katolickými Veličenstvy 
jako útočiště pro nemajetné nemocné. 
Nyní je zde rektorát granadské univerzity. 
Kostel sv. Jana z Boha, pocházející z 18. 
stol., jeden z nejhonosnějších příkladů 
granadského baroka a Univerzitní ná-
městí s kostelem svatých Justa a Pastora 
z 16.-17. století a současnou právnickou 
fakultou, sídlem univerzitního rektorátu 
v letech 1769-1980.

Pokud máte času více, můžete se ještě 
cestou zastavit na několika dalších zají-
mavých místech. Kostel sv. Ildefonsa 
je velmi blízko královské nemocnice, je 
to bývalá mešita, postavená na tehdej-
ším okraji města pro potřeby obvytel 
z nejvzdálenějšího cípu Albaycínu. Ne-
mocnice sv. Jana z Boha vedle stejno-
jmenného kostela, kterou založili a pro-
vozovali v 16. stol. jeronýmitští mnichové 
a později přešla pod správu bratří hospi-
tálníků. Krásné jsou nádvoří za vchodem 
a schodiště s mudéjarským stropem. 
Kostel vzájemné pomoci ze 17.-18. stol., 
původně zasvěcený sv. Filipu Nerimu byl 
později vybaven coby chrám otců re-
demptoristů a posléze zasvěcen Panně 
Marii vzájemné pomoci. Vyšší učení sv. 
Bartoloměje a Jakuba, univerzita, za-
ložená v 17. století a protilehlá hudební 
konzervatoř Victoria Eugenia v býva-
lém malém paláci markýzů z Caicedo ze 
16. století a konečně Notářské kolegium 
v bývalém paláci rodu Ansotis ze 17. stol. 
Poslední čtyři objekty se nacházejí v ulici 
San Jerónimo v úseku mezi ulicí San Juan 
de Dios a Univerzitním náměstím.

Kartuziánský klášter (Cartuja). Jenom 
málo míst v Granadě překvapí návštěv-
níka tak jako kostel a zvláště sakristie to-
hoto objektu. Zvláštní je už místo stavby. 
Klášter byl postaven na místě arabského 
rekreačního objektu. Místo se jmenovalo 
Aynadamar čili zdroj slz (?) a křesťanští 

GRANADSKÉ KLÁŠTERY

přístup do kláštera La Cartuja
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OKOLÍ GRANADY

OKOLÍ
GRANADY

PROVINCIE GRANADA
Samotná provincie Granada je něco jako 
miniaturní kontinent. Na jejím území 
se setkáte s pěti různými mikroklimaty 
a velikou rozmanitostí krajiny, jež dopl-
ňují bohaté historické dědictví. Za méně 
než dvě hodiny se můžete dostat z výšek 
nad tři tisíce metrů nad mořem se sně-
hem a alpinskou vegetací Sierry Nevady 
do subtropů na mořském pobřeží s jeho 
plážemi. Horská zelená scenérie jižních 
svahů Sierry Nevady s bílými městečky, 
oblast Las Alpujarras je „coby kamenem 
dohodil“ od polopouštní, skoro měsíční 
krajiny kolem Guadixu a na náhorní plo-
šině Altiplano. Mnoho měst a městeček si 
uchovává památky na arabskou minulost 
i křesťanskou kolonizaci, především v zá-
padní části provincie, posledním území 
Granadského emirátu. Provincii krášlí pět 
přírodních parků a jeden park národní, 
Sierra Nevada. Do okolí Granady, dostup-
ného v rámci jednodenního nebo dvou-
denního výletu jsou zahrnuty i zajímavé 
objekty v sousedních provinciích, pře-
devším Jaén, ale také Córdoba, Almería 
a Málaga.

LAS ALPUJARRAS

Nejkrásnější venkovská oblast se rozklá-
dá ve dvou provinciích a proto se dělí 
na Alpujarru granadskou a almeríjskou. 
Název snad pochází z arabského al-bu-
charrat, pastviny. Již v roce 711 se zde 
usadili Berbeři, kteří kolonizovali poloos-
trov společně s Araby a začali zde pěsto-
vat olivy, vinnou révu a moruše k obživě 
bourců. Za Násridovců zde kvetla pro-
dukce textilií. Většina oblasti je začleněna 
do stejnojmenného přírodního parku 

a vyniká architekturou, krajinou a histo-
rickými památkami, pro svoji malebnost 
se dočkala mnoha popisů od romantic-
kých cestovatelů, kteří ji znovu objevili 
v 19. století. Střídají se hřebeny bočních 
rozsoch Sierry Nevady a údolí, která pro-
tínají stezky pro pěší i pro mezky a zavla-
žovací kanály. Nejlepším obdobím pro 
pěší výlety je buďto pozdní jaro (duben 
až půlka června) a počátek podzimu 
(půlka září až konec října), kdy teploty 
nejsou extrémně vysoké a vegetace je 
patřičně barvitá. Největší frekvence je 
na stezkách v okolí soutěsky Poqueira, 
ale ani zde skoro nepotkáte mimo obce 
živáčka. Trasy jsou barevně značené, 
dlouhé 4 - 23 km a mapu dostanete např. 
v Capileiře (Servicio de Interpretación de 
Altos Cumbres, na křižovatce hlavních 
ulic, 9,00-14,00 a 16,30-19,30). Z této stra-
ny se dá vystoupit až na nejvyšší vrchol 
Sierry Nevady, Mulhacén. Oblast protíná 
jedna z dálkových turistických cest - GR-
7, na které můžete strávit týden mezi La-
njarónem a Laroles. 

Ráz krajiny formoval architekturu zdej-
ších sídel - nabílené domky, terasovitě 
vestavěné do svahů a obrácené k jihu, 
s typickými plochými břidlicovými nebo 
jílovými střechami a s početnými bělost-
nými komíny. Na ploché střešní terasy, 
zvané terrao se používají silné kaštano-
vé trámy a lišty, které se pokryjí vrstvou 
šedomodrého jílu. Působením vody jíl 
ztvrdne a stane se nepropustným. Nej-
starší části sídel vypadají všechny stejně 
bez ohledu na to, kolik turistů přitahují. 
Strmé dlážděné uličky, které fungují jako 
svody pro dešťovou vodu jsou lemová-
ny otevřenými verandami s dřevěnými 
trámy a balkony, plné květin. Překvapivé 
pohledy se otevírají z každého nároží.


