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hlavní město z Córdoby do Sevilly a zvyšovali útlak nevěřících. Židé a křesťané
houfně emigrují do křesťanských států.
Ještě v roce 1195 poráží Yusuf Yakub Al-Mansúr kastilskou armádu u Alarcos, ale
to bylo poslední velké vítězství.

Zánik Almohádského státu nastal v roce
1212 jako důsledek bitvy u Las Navas de
Tolosa (150 km od Granady). Zde spojené síly pěti křesťanských států, Leonu,
Kastilie, Navarry, Aragonu a Portugalska
porazily na hlavu převážně severoafrická
muslimská vojska. Ztráty muslimů byly
voda v maurské architektuře
padesátinásobné ve srovnání s křesťany.
Krátce poté křesťané za vlády Ferdinansyn čističe lamp v mešitě a fanatický da III. Svatého obsadili opevněná města
muslim vyvolal kampaň proti Almorávi- Úbedu a Baezu, Córdobu (1236), Jaén
dům, které napadal za bezbožnost. Ničil (1246), Sevillu (1248), následně Jerez
obchody s vínem a napadal na ulici ne- a Cádiz. Na celém Iberském poloostrově
zahalené ženy. V průběhu 12. stol. ztratili zbývala v držení muslimů tři významná
Almorávidé nejen severní Afriku, ale po- města, Almería, Málaga a Granada, jádro
stupně i Andalusii. Almohádové přenesli Granadského emirátu.
Bitva u Las Navas de Tolosa. Velký almohádský chalífa Yakub Al-Mansúr uštědřil ještě v roce
1195 kastilskému králi Alfonsu VIII. těžkou porážku, ale o čtyři roky později zemřel a jeho syn Al-Násir, zvaný křesťany Miramamolin byl plachý a bojácný. Alfonso VIII. porušil mírovou smlouvu, kterou uzavřel s Al-Mansúrem a začal s útoky na almohádské území. V roce 1211 sebral
Miramamolin v Africe velké vojsko, vylodil se v Seville a začal Alfonsovi vyhrožovat. Toledský
arcibiskup, podporovaný papežem povzbuzoval Alfonsa, aby v reconquistě pokračoval. Portugalský, navarrský, leónský a aragonský král poskytli podporu a církev začala po celé Evropě
svolávat křižáky. O Velikonocích roku 1212 se sešlo v Toledu velice různorodé vojsko s rytíři z Itálie, Francie i Německa, které vyrazilo na jih. Tvořilo je na deset tisíc rytířů a těžkého jezdectva
a šedesát tisíc pěšáků. byla to mohutná síla, ale očekávali, že Miramamolinovo vojsko, složené
z Berberů, afrických černochů a Andalusanů bude mít početní převahu. Francouzští rytíři se zajímali spíš o drancování muslimských hradů a měst než o střetnutí s nepřítelem. Když obsadili
Calatravu, Alfonso jim zakázal město vyplenit a místo toho je předal zpět calatravskému řádu.
To je rozzuřilo natolik, že z vojska dezertovali a vrátili se do Francie.
Obě vojska na sebe narazila 13. července u Las Navas de Tolosa a dva dny se jen pozorovala.
Až 16. července se křesťané zformovali do čtyř částí. V týlu tvořil Alfonso s rytíři vojenských řádů
zálohu, střed zaujali muži z Kastilie a Leónu pod vedením Diega Lópeze de Haro, nalevo velel
Pedro II. aragonským jednotkám a napravo byli navarrští se Sanchem VII. Almohádové odrazili první útok těžce obrněných leónských rytířů středem a vyrazili do protiútoku za bubnování
na obrovské kotle, s těžkou andaluskou jízdou a mauretánskými lehkými jezdci. Když je však
ze zálohy zasypala střelba z praků, luků a kuší, došlo mezi Berbery a těžkou andaluskou jízdou
k divoké rozepři a následně k náhlé a masové dezerci Andalusanů. Toho využil Alfonso VIII,
posílil křídla zálohami a obchvátil almohádovskou linii. Navarrští jezdci se zmocnili Miramamolinova zlatem vyšívaného stanu, který bránila černošská garda, vyzbrojená kopími a koženými štíty. Chalífa sám prchl z bojiště a vrátil se do Sevilly s pouhými 4000 vojáky. Almohádové
možná ztratili až třetinu celého vojska, což bylo ještě umocněno dezercí Andalusanů. Kronikáři
uvádějí pouze 25-30 padlých křesťanů, je však jasné, že jejich ztráty musely být mnohonásobně vyšší, především mezi příslušníky vojenských řádů, kteří nesli hlavní tíhu boje. Velký koberec
z Miramamolinova stanu visí dodnes v klášteře Las Huelgas v Burgosu. Bitva je označována
za „Waterloo arabského panství ve Španělsku.“ Muslimská hrozba definitivně skončila a dny
arabského panství byly sečteny. Miramamolin do roka zemřel a rovnováha mezi křesťanským
severem a muslimským jihem se natrvalo zvrátila. Během čtyřiceti let padla celá Andalusie
do křesťanských rukou s výjimkou granadského emirátu. Bitva u Las Navas de Tolosa byla tragickým koncem vytříbené a kultivované civilizace muslimské Andalusie, která svou vyspělostí
daleko předstihovala severní Afriku i západní Evropu.
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Palác Mexuar v Alhambře

Granadský emirát,
nádhera a zánik
Po bitvě u Las Navas de Tolosa místo aby
se lokální muslimští vládcové semkli, začali intrikovat především proti sobě. Svoji
příležitost vycítil Mohamed ibn al-Ahmar
ibn Nasr z významného rodu z města Arjona nedaleko Jaénu. Jeho moc rostla, jak
jeho rivalové postupně utrpěli porážky
od křesťanů. V roce 1231 se zmocnil svého města, o rok později na oslabených
Almohádech dobyl Guadix. V roce 1236
dobyl Ferdinand III. Kastilský Córdobu
a odstranil tak Ibn Nasrova největšího
konkurenta, Ibn Huda, který panoval
i v Granadě. O rok později Ibn Nasr Granadu obsadil a granadští ho uznali za svého
emíra. Během dvou let se zmocnil i Almeríe a Málagy. Poté nabídl Ferdinandovi,
že mu pomůže s dobytím Sevilly výměnou za nezávislost svého území. Smlouvou z roku 1246 zajistil emirátu stabilitu
a dává tak vznik poslední muslimské
dynastii na Iberském poloostrově, Násridovcům. Dvacet tři emírů se vystřídalo
na trůně za více než 250 let. Po celou tu

dobu platili kastilské koruně tribut, který sestával ze 150.000 zlatých maravedí
a vojenské pomoci stopadesáti kopiníků.
Přes vazalský vztah nepanoval na hranicích mezi Kastilií a Granadou klid a mír.
neustále docházelo k větším či menším
potyčkám a střetům a většinou z nich
vycházeli vítězně křesťané. Emirát tak postupně ztratil Murcii, Arjonu, pak i Jaén.
Jádro, od mysu Gata až k Gibraltaru však
zůstalo zachováno a Granada, hlavní
město Násridovců rostla jako nikdy dříve.
Obecně však lze říci, že vojensky byl emirát slabý, paradoxně se stal silným intelektuálně a kulturně. Přicházeli sem básníci,
umělci, myslitelé z měst, přicházeli sem
hromadně prostí muslimové z míst, která
byla obsazena křesťany. Hustota obyvatelstva byla vysoká, v celém emirátu žilo
více než 400.000 lidí, z toho na padesát
tisíc v samotné Granadě. Zemědělská
produkce dosahovala vrcholu, stavěly se
mešity, paláce, nemocnice, tržnice, univerzita...a Alhambra. Vrcholu dosáhl emirát za Yusufa I. a Mohameda V. ve 14. stol.,
kdy byly dokončeny nejkrásnější části Alhambry. V té době byl sultán absolutním

Bitva u Sierra Elvira. V roce 1319 se dva poručníci nezletilého kastilského krále Alfonsa XI., don
Juan a don Pedro cítili natolik silní, že shromáždili armádu o devíti tisících jezdců a několika
tisících pěšáků a vtrhli na území emirátu. Obléhali hrady a plenili polnosti a dorazili až šestnáct
kilometrů od Granady. Mezi nimi však narůstaly neshody, protože žádný z nich nechtěl připustit růst vlivu toho druhého na chod království. Rozporů využilo podstatně slabší jezdectvo
granadského emíra Ismaila I., které 25. června po několika dílčích útocích napadlo dezorganizované kastilské síly, trápené vedrem. Křesťané na útěku, obtížení lupem, tonuli v řece Genil
a oba princové postupně padli. Porážka byla pro Kastilii katastrofální a výsledek na několik
desetiletí zajistil klid na hranicích a nerušenou prosperitu emirátu.

15

