
ALHAMBRA ALHAMBRA

78 79

Před dávnými časy stály v této části Al-
hambry nádherné rezidence, domovy 
nejváženějších rodů. Dnes se zde rozklá-
dají zahrady a zůstal jen palác Partal, zva-
ný též Dámská věž, malá oratoř, několik 
menších domů a jinak jen ruiny a stopy 
půdorysů. Zde se také nalézají nejkrásněj-
ší věže, obrácené k Albaycínu, tak bohatě 
zdobené, že uvnitř připomínají malé pa-
lácové místnosti, spíše určené k obývání 
a k výhledu, než k obraně. Zahrady Par-
tal nepocházejí z muslimských dob, jsou 
mnohem mladší. Když se zde provedlo 
vyčištění a průzkum, nalezeny byly jenom 
zbytky budov, neúplné podlahy a zdi na-
nejvýš metr vysoké. Proto se rozhodlo, 
že celá plocha bude zahradně upravena, 
nerovný terén zarovnán terasami a voda 
se přivede nazpět do zbývajících bazé-
nů, kanálů a fontán, možná aby se zakryl 
pohled na smutné vysušené trosky. Je vý-
hodné po prohlídce paláce Partalu, orato-
ře a procházce podél věží se vrátit zahra-
dami Partalu k ruinám paláce Yusufa III. 
a vyjít východem podél zdí Lvího paláce 
směrem k paláci Carlose V. Mějte na pa-
měti, že vstupenka Vás opravňuje pouze 
k jednomu vstupu do Násridovských pa-
láců a Partalu.   

Palác Partal (Dámská věž) (31) je nej-
starší dochovanou stavbou v Alham-
bře, pochází z doby vlády Mohameda 
III. (1302-1309). Jméno, nyní přenesené 
na celé území, sousedící se Lvím palácem 

pochází z arabského výrazu pro portiko, 
což je také nejvýraznější architektonický 
rys stavby. Název Dámská věž (Torre de las 
Damas) pochází až z 16. stol. Skutečnost, 
že stavba má věž, portiko s pěti oblouky 
a vodní nádrž nasvědčuje tomu, že kdysi 
to skutečně byl palác, dosud však není 
známo, kde se nacházely boční výklenky 
nebo zdi, uzavírající prostor kolem nádrže 
do nádvoří. Jsou zde tři dobře rozlišitelné 
prostory. Portiko s oblouky a dřevěným 
stropem, na který stojí za to pohlédnout, 
síň v zadní části se zbytky kachlíkové 
výzdoby soklu a vyhlídka nahoře se štu-
kem stejně starým jako krásným a proto 
mimořádně cenným. Strop této vyhlídky, 
dřevěná vyřezávaná kupole je kopií. Ori-
ginál koupil poslední soukromý majitel 
věže, Němec jménem Gwinner a nyní 
je v islámském muzeu v Berlíně. Vyhlíd-
ka obvykle nebývá přístupná veřejnosti. 
S Dámskou věží sousedí tři malé muslim-
ské domky ze 14. stol., z doby vlády Yusu-
fa I. Uvnitř jsou zajímavé, i když značně 
poškozené malby (32).

Oratoř se nachází vedle Dámské věže. 
Je to malá samostatná stavba s dvěma 
okny na bocích, umožňujícími krásnou 
vyhlídku. Někteří existenci oken považují 
za podivnou, protože vyhlídka rozptylu-
je při modlitbách. Možná proto, že pro 
muslimy příroda znamená existenci Boha 
a ráje. Výzdoba exteriéru je ztracena, ale 
vnitřek je krásný, tvořený pěti panely, 
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představujícími pět pilířů islámu a kazeto-
vý strop. Uprostřed východní zdi je zdob-
ný mihrab ve tvaru maurského oblouku 
se třemi zlatými mušlemi nad ním.       

Palác Yusufa III. (33) Jenom málo zbylo 
z paláce, ležícího v části, zvané Horní Par-
tal. Víme s jistotou, že to byl největší a nej-
významnější palác v celé Alhambře hned 
po palácích v královském sídle. Nechal ho 
vystavět Yusuf III. (1408-1417). Katolická 
Veličenstva jej věnovala prvnímu gu-
vernérovi Alhambry, Iñigo de Mendoza, 
markýzi z Mondéjaru a hraběti z Tendilly 
a proto palác bývá někdy označován jeho 
jménem. Nejprve v hlavě vytane myšlen-
ka, jak je možné, že budova takové veli-
kosti a bezpochyby i krásy téměř úplně 
zmizela. Důvod tkví ve válce o dědictví 
Španělské mezi Habsburky a Bourbony. 
Potomci hraběte z Tendilly podporovali 
Habsburky a Bourboni, poté co zvítězili, 
odňali rodině guvernérský úřad a práva 
k užívání paláce. V odvetu se Tendillové 
rozhodli palác zničit, aby už si ho neužil ni-
kdo jiný. Mezi ruinami můžete vidět zbyt-
ky hlavního nádvoří v zahradě. Rozměry 
vodní nádrže, podobné té na Myrtovém 
nádvoří nám dávají představu o významu 
a velikosti paláce. Totéž naznačují i stopy 
po lázních. Dnes se zbytky paláce ukrývají 
v keřovém bludišti versailleského stylu.

Věž domnělého hřbitova. Při východu 
z Partalu k paláci Carlose V. minete malou 
cihlovou věž, přiléhající k jižní zdi Lvího 
paláce. Dříve existovala domněnka, že 
se zde nacházel hřbitov pánů Alhambry. 
Nyní už se ví, že královské hrobky byly 

v některé z blízkých ruin. Také se věři-
lo, že Boabdil vzal ostatky svých předků 
do exilu a znovu je pohřbil v městečku 
Mondújar, jižně od Granady, ale roku 
1999 byly při vykopávkách nalezeny další 
lidské ostatky. Podle legendy se nechal 
Muley Hacén, Boabdilův otec pohřbít 
na nejvyšším vrcholku Sierry Nevady, kte-
rý proto dodnes nese jeho jméno, Mulha-
cén.  Cestou k východu ze zahrad se vle-
vo mezi cypřiši zvedá věž kostela panny 
Marie v Alhambře. Byl postaven na místě 
bývalé mešity.  

Věže. Zde se nebude hovořit o všech vě-
žích v komplexu. Je jich alespoň dvacet 
dva a původně jich bylo přes třicet. Vnější 
hradby byly postaveny ve 13. stol., dříve 
než všechny paláce. Zaměříme se jenom 
na věže v této části, obrácené ke Gene-
ralife a Albaycínu, obzvlášť na Věž špiček 
(Torre de los Picos), Věž zajatkyně (Torre 
de la Cautiva) a Věž princezen (Torre de 
las Infantas). Poslední dvě jsou jako malé 
paláce, nejkrásnější v celé Alhambře. 
Z konzervačních důvodů nejsou bohu-
žel přístupné veřejnosti. Podél věží vede 
vycházková cesta, původně ochoz pro 
stráže, místy krytá. K ní přiléhá hlubší a šir-
ší cesta, určená pro jízdní patroly, rovněž 
místy krytá. 

Věž špiček (34), pozorovaná zvenčí je 
nejpodivnější, protože cimbuří jsou tva-
rována do špiček a dávají tak věži jméno. 
Horizontálně vyčnívající krakorce nesly 
dřevěné ochozy pro obránce a jsou ovliv-
něny křesťanskou pevnostní architektu-
rou, stejně jako gotická okna věže. V mus-
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