OKOLÍ GRANADY

ZÁPAD PROVINCIE
GRANADA
Území, které tvoří nejzápadnější část provincie Granada a hraničí s provinciemi
Málaga, Córdoba a Jaén bylo posledním
pomezím a dělicí čárou mezi křesťanským a muslimským státem v posledních
letech jeho existence. V takové situaci
měla sídla svou vlastní identitu, rozkládala se na výšinách kolem hradu nebo
strážní věže ve strategické pozici k ochraně emirátu a oplývala četnými příklady
vojenské architektury.
Nejkrásnějšími příklady s dochovalými
památkami na minulost jsou Moclín,
Íllora, Montefrío, Zafra, Loja a Alhama
de Granada. Region přitahuje nejen
historickým bohatstvím, ale také krajinou, kterou lze projíždět po tichých
okresních silnicích mezi pečlivě obdělávanými poli a olivovníkovými sady. Oblast lze projet dvěma okruhy, z nichž každý nabízí krásné příklady historických
památek a přírody této „poslední granadské hranice.“ První z nich, ve směru
na Córdobu vede nejprve do města
Montefrío, jednoho z nejkrásnějších

Alhama de Granada, hrad

150

OKOLÍ GRANADY
v Andalusii. Město je působivě umístěné na dvou kopcích, které připomínají
ostrovy v moři olivovníků, v podhůří
Sierra de la Paparanda. Křesťany bylo
dobyto až v roce 1486. Dominuje mu
městský kostel ze 16. století, postavený
podle návrhu Diega de Siloé Katolickými Veličenstvy na místě arabské pevnosti, ze které se dochovala původní
cisterna (otevřeno 10,00-14,00 a 16,0018,00). Stojí zde dva další zajímavé
kostely, Vtělení Páně a klášterní kostel
sv. Antonína, oba z 18. století. Druhý
z nich má hezkou barokní fasádu a třídílnou oltářní stěnu se sochou sv. Antonína. Z kláštera se stal v 19. stol. mlýn
na mouku. Ulicí Calle Cruz del Calvario
dojdete na jednu z nejkrásnějších vyhlídek ve městě.
Dále silnicí na Ílloru dojedete po pěti
kilometrech ke značce Peña de los Gitanos. Zde zaparkujte a stoupejte asi
patnáct minut mezi olivovníky, kolem
opuštěného dolu až k dobře zachovalým megalitickým hrobkám, z nichž
nejkrásnější, s chodbou a pohřební
komorou je vpravo za několika duby.
Na tomto výletě můžete navštívit také
další blízká města s pozůstatky bývalých hradů, Moclín, Íllora a Zafra.

Na druhém výletě, ve směru na Málagu navštívíte Alhamu de Granada
s bělostnými domy a úzkými ulicemi,
skoro visícími nad hlubokou roklí. Město inspirovalo básníky i cestovatele. Je
známé svými termálními lázněmi, které
Arabové využívali již od 12. století a odkud také pochází jméno sídla - Al-Hamma znamená horký pramen. Prameny
byly ovšem známy již Římanům. Násridovcům sloužila za letní sídlo a byla
považována za jeden z klenotů v násridovské koruně, a to vzhledem ke skvělé, skoro nedobytné pozici, úrodným
polím okolo a již zmíněným pramenům.
V roce 1482 ji dobyl kastilský Ponce de
León, což byl výrazný úspěch a signál
k desetiletým bojům, na jejichž konci
bylo obsazení Granady.

Stojí na místě bývalé mešity. Za barokním portálem se skrývá původní
pozdně gotická fasáda s rostlinnými
motivy a fantastickými zvířaty, interiér
je střízlivý, vrcholící lomenou klenbou
(otevřeno úterý až čtvrtek 12,00-14,00).
Nedaleko stojí Dům inkvizice s isabelinským průčelím a za průchodem
v oblouku náměstíčko Plaza de los
Presos s bývalou věznicí ze 17. století
a ještě starší sýpkou (16. stol.) naproti.
Ulicí Calle de las Vendederas je to pár
kroků k bývalé vojenské nemocnici,
nyní proměněné na turistickou kancelář. Budete-li pokračovat dále k okraji
města, dojdete k ruinám kostela Iglesia de las Angustias a odtud se dá sestoupit do údolí řeky. Cestou dolů míjíte maurské kobky, vytesané do skály,
které sloužily jako vězení, ale také jako
Jádrem historické Alhamy je arabská obilná sila.
čtvrť, začínající za náměstím Plaza de
la Constitución. Na jedné straně je náměstí ohraničeno hradební zdí bývaOBLAST GUADIXU
lého hradu, restaurovaného v 19. stol.
Ulicí de Peñas dojdete na Calle de Pablo
A ALTIPLANA
Picasso, odkud se z hrany útesu otevírá
výhled do hlubiny soutěsky řeky Tajos.
Za zády máte kostel Iglesia del Carmen. Velmi rozlehlá oblast pokrývá celý seveNad domy městečka se opodál tyčí rovýchod provincie Granada. Je to země
další kostel, Iglesia de la Encarnación. velikých kontrastů. Suchá pouštní krajina
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