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fontána Carlose V. (4) a Puerta de Jus-
ticia (Brána Spravedlnosti) (5). Krásnou 
renesanční fontánu navrhl rovněž Pedro 
Machuca a postavil Ital Nicolao da Corte 
v roce 1545. Odráží se v ní touha doby-
vatelů pokřesťanštit násridovské měs-
to, aniž by ubrali z jeho minulého lesku 
a zdůraznit význam nového imperiálního 
hlavního města. Voda vytéká z úst tří vel-
kých kamenných masek, představujících 
tři granadské řeky, Darro, Genil a Beiro 
a nebo tři roční období, symbolizovaná 
rostlinnými ornamenty, pšeničnými klasy 
pro léto, květy pro jaro a hrozny pro pod-
zim. Jsou to však pozdně barokní doplňky 
fontány. Nad nimi je kartuše s latinským 
nápisem, velebícím císaře Carlose V. 
a úplně nahoře císařský znak s dvouhla-
vým habsburským orlem. Jsou zde další 
výtvarné motivy, například postavičky, lijí-
cí vodu z mušlí, mytologické scény a gra-
nátová jablka, symboly města.

Hranatou věž Brány Spravedlnosti nechal 
postavit v roce 1348 Yusuf I. Bezpochyby 
je to hlavní brána do celého královského 
města. Impozantně se zvedá na vrcholu 
dlouhého svahu s majestátem, nezmen-
šeným věky. Do hlavního vstupu, přímo 
nad maurský oblouk uprostřed je vytesa-
ná ruka s otevřenou dlaní, představující 
pět pilířů islámu (jediného Boha, modlit-
bu, postní měsíc, almužnu a pouť do Me-
kky). Nad druhým obloukem je vytesán 
klíč se střapcem, jenž může znamenat klíč 
ke vstupu do „mediny“, města, nebo také 
symbol násridovských panovníků Grana-
dy, který se nachází i v jiných prostorách 
Alhambry a nebo konečně klíč ke vstupu 

do ráje, vztahující se k pěti pilířům islámu, 
jak uvedeno výše. Tři mušle představu-
jí vodu, výsostný arabský náboženský 
symbol. Nad průchodem a nad klíčem, 
uprostřed pásu dobových původních 
perských mozaik je výklenek se sochou 
Madonny s dítětem. Její umístění nařídila 
Katolická Veličenstva po dobytí Granady 
jako symbol vítězství křesťanství nad islá-
mem. Na podstavci jsou jejich symboly, 
jho a šípy. Nyní je zde kopie, originál, dílo 
Ruperta Alemána je v muzeu. Mramorové 
hlavice sloupů po stranách vchodu byly 
dříve polychromované. Vnitřkem brány 
prochází lomená svažující se cesta, signa-
lizující obranný charakter brány. Docho-
vala se masivní vrata s původními zámky 
a železným vyztužením.
Mezi vnějším a vnitřním obloukem je stís-
něný obranný prostor, typický pro násri-
dovskou pevnostní architekturu. Obránci 
mohli z věže házet na útočníky kameny 
nebo lít olovo. Vnitřní fasáda je skromná, 
s maurským obloukem a zbytky starých 
modrobílých glazovaných kachlíků.

Po průchodu Branou Spravedlnosti mír-
ně stoupáte širokou dlážděnou cestou, 
zvanou corraleta. Zde mohli shromáž-
dění jezdci čekat na povel k protiútoku. 
Po levici je pruh hradeb, částečně oprave-
ných mramorovými náhrobními deskami 
z arabského hřbitova v Alhambře. Cesta 
končí na Plaza de los Aljibes (Náměstí 
cisteren) (6) a napravo se zvedá Puerta 
del Vino (Vinná brána) (7). Po dlouhou 
dobu poté, co si al-Ahmar vybral Alhamb-
ru za sídlo byla Alcazaba izolovanou pev-
ností, oddělenou hlubokou úžlabinou 

Puerta de Justicia

od plochy na východě, kde měly později 
stát královské paláce. Za vlády Yusufa I. 
(1333-54) byl na hraně této úžlabiny vzty-
čen dlouhý úsek hradeb s věžemi, z nichž 
nepatrné zbytky jsou k vidění poblíž Vin-
né brány. Yusuf I. také spojil zdi Alcazaby 
s hradbami královského paláce ochozem 
po cimbuří, na nějž se dalo vystoupit 
schodištěm z bývalé Mlýnské brány, nyní 
skryté pod „Kádí.“ V roce 1494, dva roky 
po dobytí Granady nechal hrabě z Ten-
dilly úžlabinu zasypat a v navezeném 
materiálu vybudovat podzemní cisternu, 
do níž se voda fi ltrovala ve Věži s prask-
linou. Cisternu nechal zakrýt náměstím, 
které existuje dodnes.

V portálu Vinné brány nakupovali někdy 
kolem roku 1554-1556 obyvatelé Alham-
bry od obchodníků víno bez daně. Je zřej-
mé, že brána neměla obranný účel, spíš 
to byl vstup do ulic mediny čili města, 
zvaného tehdy Madinat-al-Hamra. Po-
dobných bran bylo jistě kolem labyrintu 
středověkého města, které mělo na dva 
tisíce obyvatel víc, tato umožňovala pří-
mý přístup do nejvýše položených částí. 
Nacházela se na dělicí linii mezi civilní 
a vojenskou částí města. Má dvě fasády 
s maurskými oblouky, pocházející z růz-
ných dob. Na západní straně je vlys s kle-
náky a tímtéž klíčem, jaký je na Bráně 
Spravedlnosti. Uprostřed je ve štuku ná-
pis z doby Mohameda V. a malé sdružené 
okno. Dovnitř vede jeden z mála docho-
vaných lomených maurských oblouků.  
Uvnitř brány jsou typické lavice pro stráž-
né, kteří zde byli chráněni před nepřízní 
počasí. Východní fasáda je zdobená bo-

hatě glazovanou keramikou a nad vlysem 
s klenáky je jiné sdružené okno se žalu-
ziemi, se štukovými panely s rostlinnými 
motivy po stranách.    

Alcazaba
Alcazaba byla první ze všech staveb Al-
hambry a všechny ostatní se stavěly pod 
ochranou Alcazaby a hradeb. Když první 
násridovský panovník, al-Ahmar začal 
vládnout v Granadě roku 1238, rozhodl 
se nezřídit svůj palác ve staré pevnosti 
na kopci Albaycínu, kde sídlili předchozí 
panovníci. Místo toho zvolil kopec Sabi-
ka s pozůstatky bývalé pevnůstky. O ní 
se pod různými jmény zmiňují skoupé 
záznamy, popisující občanské války de-
vátého století a boje proti Almorávidům 
a Almohádům. Z hlediska al-Ahmara bylo 
mnohem bezpečnější postavit své palá-
cové město mimo uzavřenou Granadu, 
na kopci, kde se nenacházely žádné jiné 
budovy a s volnou cestou k moři. Alcaza-
ba tedy byla zákonitě první stavbou.

Byla postavena na holé skále, protože 
svahy byly tehdy bez stromového po-
rostu. Zvedá se dvěstě metrů nad měs-
tem a má trojúhelníkový tvar, který se 
brání lépe než čtvercový nebo kruhový. 
Umocněno výškou věží, z nichž nejvyšší 
má přes dvacet metrů vznikla tak nedo-
bytná pevnost. Nikdy nebyla dobyta ne-
přítelem, protože konečná kapitulace se 
konala mimo zdi Alhambry a křesťané 
vstoupili do pevnosti až poté. Zpočátku 

Plaza de Aljibes a věže Alcazaby


