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Urbanismus a struktura etruských měst se oproti nekropolím chrámům netěšil až do 

nedávné doby intenzivnějšímu zájmu badatelů. Stav poznání pramenné základy se 

však v posledních desetiletích zásadním způsobem změnil a to také umožnilo Lucii 

Táborské podat přehled o vzniku, struktuře a vybavení etruských měst. Svou práci 

rozdělila do tří kapitol, jež hodnotí jejich zakládání, strukturu a vnitřní zástavbu. 

V závěrečné kapitole pak zařadila přehledovou kapitolu o hlavních 12 městech 

etruské federace. 

Přechod od otevřených vesnic k městským aglomeracím představuje jednu ze 

základních charakteristik etruské společnosti. Vznik měst, podobně jako např. původ 

Etrusků a jejich jazyk není dosud přesně poznán. Proto se dnes, jak uvádí autorka, 

zpravidla uvažuje o synoikusmu, postupnému přerůstání menších sídlišť v města. 

S tímto procesem se setkáváme především v centrální Etrurii. Kapitola 1.1. zmiňuje 

rituální a náboženské kroky, spojené se zakládání měst, jejich urbanismem, vnitřním 

uspořádáním. Vzhledem k výše konstatovanému je zřejmé, že se pravidelné 

rozměření a "sakralizace" prostoru ve většině případů nedochovala, což však 

neznamená, že by podobné aktivity bylo možné vyloučit, či považovat je za "módní". 

Pozornost, kterou tomuto aspektu věnovali Římané naznačuje, že se jedná 

především nutnou podobu řešení prostoru a jeho vyčlenění z chaosu tak, aby byl 

vhodný k obývání. Nesnadné je zhodnocení vlivu a významu řeckých jihoitalských 

měst na etruský urbanismus, ale dle mého názoru jistě nebyl zanedbatelný (zvláště 

pokud upravíme nesprávné údaje o založení některých měst: Paestum již v 1. pol. 7. 

stol. př. Kr., Selinunt 2. polovině 7. století; s. 10 !). Nesrovnalosti mezi disciplinou a 

skutečností, které autorka dále řeší, vyplývají i ze samé podstaty zakládání měst. 

Etruská na rozdíl od římských byla situována na vyvýšených návrších a již tato 

skutečnost nutně musela vést ke korekci pravidelné sítě městských ulic, nicméně 

nemusela znamenat nepřekonatelnou překážku. Situování měst (Populonii nelze 

řadit mezi vnitrozemská města; s. 12) předurčilo jejich zaměření buď na obchodní 

aktivity, metalurgii či u vnitrozemských především zemědělství (Voltera však proslula 

také těžbou a zpracováním alabastru, která přetrvala dodnes). 



Těžištěm práce je druhá kapitola: autorka se zde věnuje fortifikacím, situování 

chrámů, městským domů a ulicím. V případě chrámových komplexů je zmiňováno 

několik nejlépe prozkoumaných: Pyrgi, Marzabotto, Tarquinie. Městské domy hodnotí 

nejen z hlediska skromných archeologických pramenů, ale jejich interiér a podobu 

konfrontuje s etruskými hrobkami. Pokud jde o fortifikace, potýká se autorka se 

skutečností, že většina z nich pochází až pozdně klasického a helénistického období. 

Přesto uvádí několik výjimek: k nejdůležitějším patří Rosellae, kde nejstarší opevnění 

z nepálených cihel vzniklo nejpozději na počátku 7. století př. Kr. Vcelku správně 

hodnotí skutečnost, že Etruskové s opevňováním měst začali poměrně pozdě; a 

navíc by bylo možné zmínit skutečnost, že ani tato opevnění neodpovídala dobovým 

obléhacím technikám. O tom svědčí i poměrně jednoduché uspořádání městských 

bran - v řeckých městech jižní Itálie v té době vznikaly brány mnohem složitější 

konstrukce (např. skajského typu). 

Z formální stránky je třeba upozornit především na skutečnost, že v textu 

chybí odkazy na citovanou literaturu (kromě odkazů na starověké prameny, a ani zde 

není uveden překladatel- autorka pracovala s originální verzí textu?). Práce podává 

solidní přehled o etruském urbanismu, L. Táborská prokázala schopnost orientace 

v cizojazyčné odborné literatuře a podat její zhodnocení. Předložená práce tak 

splnila podmínky stanovené pro práce bakalářské a je vhodným podkladem pro 

udělení titulu "bakalář". 

V Praze, 1.9.2008 
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