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Abstrakt: 

Bakalářská práce "Urbanismus etruských měst" se zabývá především 

problematikou rozvržení etruských měst a jejich architekturou. Shrnuje současný 

stav našich znalostí a výsledků bádání v dané oblasti a snaží se podat jejich 

ucelený přehled. V první části se orientuje na oblast náboženských představ, 

podstatných pro celý etruský národ, a na jejich ovlivnění vzhledu měst. 

V navazující části jde o souhrn nejpodstatnějších budov, jež tvořily základní 

stavební prvek každého etruského města. Pozornost je zde věnována taktéž 

defenzivě měst a komunikačním spojům. V závěrečné části se práce zaměřuje na 

legendární etruskou městskou federaci o dvanácti členech. Ke každému z nich je 

uveden stručný popis jeho situování, urbanismu, rozvržení a historie jeho 

existence. Zmíněny jsou i významné nálezy, jež v nich byly uskutečněny. 

Klíčová slova: architektura, urbanismus, Etruskové, obydlí 
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Title: Etruscan cities and their architecture 

Author: Lucie Táborská 
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Supervisor: PhDr. Jiří Musil, PhD. 

Supervisor's e-mail address: iiri.musil@ff.cuni.cz 

Abstract: 

The Baccalaureate paper entitled "The Urbanism of Etruscan cities" deals 

mainly with issues of allocation of Etruscan cities and their architecture. This 

paper summarizes the current state of our knowledge and results of research in this 

field, and tries to give the reader a coherent outlook. The first part focuses on the 

sum of religious beliefs, so important for the Etruscan nation as a whole, and how 

these beliefs influenced the cities' design. The following part is mainly an 

overview of the most important types of buildings, which were the main core of 

every Etruscan city. Some interest is also paid to defense of cities and 

communication channels between them. In its final part, the paper mentions the 

legendary federation of Etruscan cities, which consisted of twelve members. There 

is a short characterization of each of them that also encompasses a brief 

description of the city' s location, urbanism, allocation, and hi s tory of its existence. 

Also mentioned are most significant inventions and discoveries made in individua! 

cities. 

Keywords: Architecture, Urbanism, Etruscan, Houses 
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ÚVOD 

Ačkoliv učinilo naše poznání o problematice urbanismu etruských měst značný 

skok kupředu, zůstává doposud spousta nezodpovězených otázek. Nutno 

poznamenat, že v důsledku dosud neobjasněného původu Etrusků, dochází taktéž 

k rozdílným teoriím týkajících se počátků architektury tohoto starověkého národa. 

Na architektuře se zde dle těchto názorů podílejí jistou měrou jak autochtonní 

vlivy, tak vliv Středomořských civilizací s jejich kulturami a zvláště pak vliv 

řecký. Ten nabyl v Etrurii své důležitosti díky zdejším raným řeckým koloniím. 

Z těchto různých aspektů se v průběhu 6. st. př. Kr. vytvořilo to, co nyní 

nazýváme etruskou architekturou a urbanismem. 

Podmínky pro rozvoj architektury měli Etruskové již od přírody vskutku více 

než vlídné. Byl zde k dispozici sdostatek stavebního materiálu v podobě dřeva z 

bohatých lesních porostů, stejně jako různých druhů kamene, jmenovitě tufu, 

travertinu, vápence a pískovce. Svou roli sehrála i hlína vhodná na výrobu cihel a 

naleziště širokého spektra kovových rud (měď, železo, olovo). Celkem se eviduje 

na sedm desítek měst, jež byla alespoň po určitou dobu pod etruskou nadvládou. 

Etruská města vznikala - pravděpodobně stejně jako řecká města či Řím -

synoikismem. Jejich jádra existovala pravděpodobně již v době protovillanovské 

kultury a tradiční počátek etruských dějin datovaný k roku 986 př. Kr. zhruba 

odpovídá době vzniku těchto zpočátku skromných osad. Nejlépe je nám tento 

vývoj znám z Vejí, kde se relativně chudé a jednotně vybavené hroby pohřebiště 

Quatro Fontanille z 9. st. př. Kr. mění v průběhu 8.-7. st. př. Kr. v silně sociálně 

stratifikovanou nekropoli. V 8. st. př. Kr. zde tedy došlo také k synoikismu, při 

kterém se sestěhovalo několik malých vesniček do centra urbanistického 

charakteru. 1 

Etruskologie, tedy věda zabývající se etruskou civilizací, výzkumu měst 

dlouho nevěnovala náležitou pozornost. Pro rané odborníky soustředící se spíše na 

etruskou civilizaci byly mnohem atraktivnější bohaté nálezy z nekropolí měst, než 

města samotná. K obratu došlo až po druhé světové válce, kdy výzkumy získaly 

taktéž více internacionální ráz. Docházelo ke kooperaci mezinárodních 

výzkumných týmů a postupně byly odhalovány detailnější informace o urbanismu 

1 Bouzek, J. Etruskové jiní než všechny ostatní národy, str. 17 dole 
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etruských měst. Samozřejmě zde nemohlo docházet k natolik bohatým a 

komplexním objevům jako v nekropolích, ale význam a bohatství těchto výzkumů 

spočívaly v zisku informací o každodenním životě etruských obyvatel. Byly 

zkoumány nejen záležitosti situování měst, ale i jejich obranné systémy, struktura 

a rozvržení. 

Nejvýznamnější a pro dnešní archeology pracující na území dřívější Etrurie 

nejdůležitější prospekční metodou etruské archeologie je nepochybně letecká 

prospekce. Umožňuje pozorovat ze vzduchu patrné půdorysy budov a vzhled 

nejen etruských nekropolí. Největší etruská města mrtvých (Tarquinie, Cerveteri 

aj.) dosahují ohromujících rozměrů; jejich rozloha se u těch největších příkladů 

pohybuje mezi 1000-1200 hektary. Významnou roli v etruskologii hraje taktéž 

podmořská archeologie. Nejde jen o podmořské výzkumy při mořském pobřeží 

Apeninského poloostrova, ale také o vnitrozemská jezera jako například 

Bolsenské či Trasimenské. Jejich břehy byly Etrusky využívány jak k rybolovu, 

tak jako komunikační spojnice. 

Rozvoj současné civilizace s sebou bohužel nese spoustu destrukčních faktorů. 

Mezi ty nejničivější patří na území bývalé Etrurie zejména zemědělství. To zničilo 

v posledních desetiletích více archeologického materiálu než všechna předchozí 

staletí dohromady. Ale jakožto malá náplast může být brán vznik chráněných zón 

s bohatými archeologickými nálezy. 
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, v 

1. URBANISTIKA ETRUSKYCH MEST 

1. 1 DISCIPLINAE ETRUSCAE- RITY PŘI ZAKLÁDÁNÍ 

MĚST 

Etruskové byli prvními staviteli měst v oblasti centrální Itálie, jejichž stavební 

činorodosti předcházely jen villanovské vesnice. Založení města dle etruských 

pravidel bylo podivuhodnou a velice funkční směsicí náboženského ritu a 

architektonických znalostí. Disciplinae Etruscae představují souhrnný soubor 

pravidel nejen o náboženských rituálech prováděných při zakládání města, ale 

taktéž o rozložení oltářů a chrámů na městském území. 

Vzhledem k nedostatku přímých informací od Etrusků samých, jsou zdrojem 

našich znalostí zejména římské stavby, jež téměř výlučně čerpaly inspiraci 

z etruských architektonických zkušeností. Římané sami byli přesvědčeni, že bylo 

předem předurčeno, aby přejali tento Etruscus ritus a dle něj poté stavěli svá 

centra. Měli dokonce za platný fakt, že jejich nejstarší osídlení v Římě- Roma 

Quadrata- má stejný charakter výstavby jako jejich nově zakládané kolonie a 

vojenské tábory. Přičemž všechno toto mělo své kořeny původu právě v etruských 

architektonických zkušenostech. 

Přestože máme k dispozici minimum materiálu, je zřejmé, že původní etruská 

osídlení vznikala stejně živelně, jako tomu bylo zpočátku po celém Středomoří. 

Chatrče z rané doby železné byly postupně nahrazovány modernějšími stavbami. 

Tyto novější pravoúhlé budovy ze dřeva, cihel případně z kamene, byly 

vybudovány původně podél křivolakých uliček, jež se dobou změnily 

v pravidelný systém ulic. Tato teorie je podložena nálezy při výkopech v částech 

Vejí, Vetulonie a akropole San Giovenale. 

V životě etruského národa hrálo výraznou roli náboženství. Ovlivnilo většinu 

stránek jeho života, architekturu nevyjímaje. Znalosti o etruských naukách však 

máme dochovány jen díky poznámkám pozdějších římských autorů. Velkou 

ztrátou pro naše dnešní vědomosti je nedochování se díla Tyrrhénika od císaře 

Claudia. 
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Pravidla k zakládání etruských měst byla kodifikována v posvátném souboru 

Disciplina Etrusca, kterou měl Etruskům darovat jejich mýtický zákonodárce 

Tagés. Tagés byl božským dítětem se šedivými vlasy, jenž se měl vynořit 

z čerstvé brázdy při orání a sdělit přivolaným lukumonům jejich závazné kultovní 

předpisy. Základní informací Discipliny je, že vše se koná z boží vůle, nic se 

nestane samo o sobě. Podle Cicerona se Disciplina dělila na tři části: Librí 

haruspicini, které obsahovaly základy věštění z vnitřností obětovaných zvířat, 

Librf fulgurales pojednávající o blescích a jejich významech, včetně rozdělení 

oblohy do 16 sektorů a konečně ona třetí Librí rituales. Tato třetí část byla 

věnována zakládání měst a rozměřování země. Součástí byla i poučení o 

správném situování a zasvěcení oltářů, zákonech o městských hradbách, branách a 

dělení na tribue, kurie a centurie. 

Stejně jako byla rozdělena obloha do několika dílů, musela být rozdělena i 

země. Dělení zajišťoval systém koordinát protínajících se v základních bodech. 

V konečném výsledku této činnosti se setkáváme s pravidelnou sítí etruských 

center. Poněkud více podrobností máme dochováno ze zlomku proroctví známého 

jako Librí Magonis et Vegoie auctorum, přeloženém Ciceronem. Mimo jiné 

obsahovalo základy znalostí zeměměřictví - limitace. Přesně podle tohoto plánu 

se řídila etruská města, která vznikala plánovitě a uspořádaně. 

Dle Plutarcha byla procedura přejatá Romulem od jeho etruských předků 

následující: nejprve bylo vybráno centrum budoucího města, zde byla do země 

umístěna nádoba naplněná první úrodou ovoce - tzv. mundus. Mundus 

představuje spojení mezi sférou nebeskou, pozemskou a chthonickou, přičemž 

právě bohům chthonickým je zasvěcen. Podobný mundus je zmiňován i u 

zakládání Říma. Romulus zakládající město přesně dle rad etruských kněží, 

vyhloubil jámu- mundus a vložil do ní obětiny. 

Tato obětinami vyplněná jáma byla poté využita jako středový bod kružnice 

vyznačující budoucí hranice města. Zakladatel budoucího urbanistického centra 

vložil bronzové rydlo do pluhu zapřáhnutého za býka a krávu a poté vyznačil 

posvátnou hranici - pomerium. V místech, kde stavitelé plánovali brány, byl pluh 

vyzdvižen nad zem a brázda (sulcus) byla v tomto místě přerušena. Tato tradice 

má své kořeny také v etruské mytologii- v místě, kde se při orbě objevil Tagés 

vznikly později dle tradice Tarquinie. Zvyk vymezit brázdou hranice budoucího 

města převzali Etruskové buď z rané doby železné nebo jej přejali z východních 
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vlivů. V místě, kudy byla hradba vedena vznikl později příkop ifossa) a vyoraná 

hlína byla užita na vybudování vlastního opevnění (agger a val/um). 

Vše co bylo umístěno uvnitř hradeb bylo považováno za domov - doml, 

zatímco vše vně hradeb byl cizí svět- mílitae, ager. Uvnitř pomeria nemohlo být 

nic zlého, proto také platil zákaz pohřbívání uvnitř města či zákaz vstupu vojska 

do města a veřejné nošení zbraní v ulicích. I zde byly výjimky, ale velice řídké. 

Prvním známým porušením přikázání týkajícího se zákazu vstupu vojska za 

hranice pomeria do města je doba občanských válek. K porušení druhého zákazu 

o pohřbívání uvnitř města došlo za císaře Hadriána, jenž byl uložen k poslednímu 

odpočinku do soklu svého sloupu na Hadriánově fóru. 

Pokud vyšel občan z brány města, došlo tím i ke změně jeho statusu. Zatímco 

uvnitř hradeb byl c'ivěs, venku platil již za mllitěs; a to i tehdy, když nepanoval 

válečný stav. Tento styl smýšlení o neporušitelnosti bezpečí hradeb sehrával 

velice významnou roli nejen v době Etrusků, ale zejména pak v mentalitě římské 

doby. Ti dokonce myšlenku posvátné hranice od doby Sullovy rozšířili na celý 

Apeninský poloostrov. A toto bylo také dodržováno, s již zmíněnou výjimkou 

občanských válek. Vojska směla být jen v provinciích a postupem doby se 

dospělo až k rozhodnutí, že armádní jednotky mají být situovány jen podél limitu. 

Tím byl tedy rozsah posvátné hranice rozšířen na celou římskou říši. Základním 

normativem výrazu pomerium totiž bylo nejen pro Římany heslo "chránit to, co je 

naše". 

Další etapou výstavby nového centra po určení obvodu hradeb města bylo 

vyměření ulic a stavebních insul. K tomu sloužila groma, jež byla umístěna do 

centra města (mundus) a vyměřila dvě hlavní pravoúhlé linie. Těmi vznikly dvě 

hlavní ulice - severojižní carda a východozápadní decumana. Takto byl dán 

základ města z něhož bylo možné poté vytvořit pravidelnou pravoúhlou síť 

postranních ulic a uliček. 
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1. 2 DISCIPLINAE ETRUSCAE V PBAXI 

1. 2. 1 SKUTEČNOST JINÁ NEŽ RITUÁLNÍ TEORIE 

Doložit ovšem archeologicky a materiálně tyto tradiční etruské představy o 

vybudování města je obtížné. Velice zřídka lze nalézt nějaké sídelní osídlení, jež 

by splňovalo alespoň většinu nařízení dle těchto pravidel. Samozřejmě, že 

dokonalé příklady jsou známy z doby římské expanze do provinciálního světa, 

ovšem u samotných etruských lokalit nejde o absolutní dodržování předpisů. 

Mnoho specialistů se dokonce kloní k názoru, že římští autoři připsali vznik 

své architektury Etruskům neprávem. Poukazují na skutečnost, že principy 

výstavby Hippodamova díla - athénského přístavu Piraeus, založeného v druhé 

polovině 5. st. př. Kr., mohly být staršího data, než architekt sám. Mnoho řeckých 

západních kolonií, jako Paestum, Selinunt, Neaple či Metapontum bylo založeno 

někdy v době druhé poloviny 6.st. př. Kr. Proto je dle těchto úvah možné, že 

Etruskové svou Disciplínu odvodili od řeckých vzorů. Vždyť vznik Marzabotta je 

situován právě do doby přelomu 6. a 5. st. př. Kr. Pro tuto teorii by mohl být 

dokladem vznik nekropole Crocefisso města Orvieta. Oproti staršímu Caere 

s tumuly zde hraje prim pravidelná pravoúhlá struktura. Zdejší pravidelnost ve 

výstavbě má kořeny zhruba v druhé polovině 6. st. př. Kr. Podobná pravidelnost 

později vládne i v Banditaccie. Ovšem jednotnost v pohledu na tento problém 

neexistuje. Pan H.H. Sculard2 zde jakožto protiváhu klade myšlenku, proč 

bychom nemohli na tento fakt nazírat jen jako na jistou módní vlnu v etruské 

architektuře? 

Bohužel informační zdroje k urbanismu etruských měst, jak již bylo několikrát 

zmíněno, jsou minimální. A ani archeologické výzkumy nám dlouho nemohly 

poskytnout žádané odpovědi, jelikož se donedávna zaměřovaly raději na 

lukrativnější výzkumy nekropolí a jejich hrobek. Žádné z měst nebylo plně a 

detailně prozkoumáno a kompletně odkryto. K obratu dochází až v několika 

posledních desetiletích. Teprve až v druhé polovině 20. st. se výzkumy zaměřily 

2 Scullard, H. H. 1967: The Etruscan cities and Rome, London, p. 77 nahoře 
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posledních desetiletích. Teprve až v druhé polovině 20. st. se výzkumy zaměřily 

více na města jako Vulci, Rusellae a samozřejmě taktéž taková města jako jsou 

Marzabotto či Murlo. 

O vnitřní úpravě etruských měst nelze říci mc konkrétního, jelikož většina 

z nich byla v době římské a v následujících staletích neustále osídlená a tudíž 

došlo ke změnám v jejich vzhledu již od základů. Při výběru lokality pro vznik 

nového města hrálo svou roli mnoho faktorů. Upřednostňována byla místa, jejichž 

situování umožňovalo přirozenou obranu. Prioritou pro nové osadníky tedy vždy 

byly kopce, zvláště byly- li obtékány alespoň částečně vodním tokem. 

Paradoxně k informacím uvedeným v posledních řádcích, měli Etruskové 

málokdy tak šťastnou ruku s výběrem lokality pro nové město, aby mohli plně 

využít všechna pravidla své disciplíny. Například radiální vzhled sítě ulic ve 

Vejích z období římské okupace vůbec nekoresponduje s půdorysem nekropole 

Orvieta Crocifisso, jejichž pravoúhlé hrobky jsou situovány spíše v paralelních 

liniích. Taktéž v mnoha větších osídleních, jako např. Veje, Vulci, či Caere, lze 

předpokládat dlouhodobější návaznost osídlení, překrývání různých časových 

vrstev a přejímání starších stavebních prvků zároveň s novými. Taktéž 

v terasovitých městech situovaných na příkrých svazích bylo pravidelné 

pravoúhlé plánování města vyloučeno již charakterem místa. Vzhledem k této 

pestrosti individuálních možností každého jednotlivého města, lze vskutku stěží 

klasifikovat společné rysy rozvržení měst. 

Jak tvrdí uznávaná autorita na tuto problematiku, pan A. Boěthius: " ... nic 

z našich dosavadních literárních či archeologických nálezů nám nepotvrzuje, že 

by stará etruská města měla jakkoli pravidelný půdorys či tvar. Zdá se naopak 

pravděpodobné, že Etruskové měli jisté architektonické ideje vzdálené řeckému 

pojetí architektury a které nemají žádné historické pozadí v primitivních 

architektonických pokusech staré ltálie." 1 

Vzhled etruských měst si lze těžko představit v detailní podobě. Sumárně lze 

říci, že starší města vznikala povětšinou na krajinných vyvýšeninách, přičemž 

hradby začaly být aktuálním problémem až v době římské expanze po apeninském 

poloostrově. Pakliže nebyla obydlena celá plocha vrcholu kopce, byla vykopána 

brázda za hranicí osídlení, jakožto bezpečnostní prvek. Tato situace byla doložena 

1 Boěthius, A. 1960: The Golden House ofNero 
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Volaterrae či Perusii, s oblouky a sochařskou výzdobou, jsou až záležitostí 

pozdějšího období. Uspořádání obytných domů uvnitř městského území bylo jistě 

ve starších městech záležitostí náhody, alespoň do té doby, dokud rozvinutí teorie 

o využití terénu neumožnilo pravidelnější rozvržení. 

Geograficky a historicky lze etruská města rozdělit do dvou základních 

kategorií - jihoetruských a severoetruských, dále dělitelných na subkategorie 

vnitrozemských a přímořských center. 

Historický, kulturní a umělecký vývoj probíhal rychleji u měst jižní Etrurie, 

jako byly Veje, Tarquinie, Caere, Vulci či Cosa. Města ve vnitrozemí byla 

všeobecně menší a méně významná, proto jsou všeobecně archeologicky méně 

prozkoumána. Mezi významná vnitrozemská města patří Falerie, Volsinie, 

Orvieto, Volaterrae, Rusellae, Vetulonie či Populonie. Poslední jmenované bylo 

osídleno již za doby villanovské a bylo zejména obchodním a průmyslovým 

městem. Součástí byl přístav sloužící k exportu mědi, bronzu a železa. Populonie 

totiž byla střediskem etruského a posléze římského železářství, jelikož ruda sem 

byla dovážena z blízkého ostrova Elba. 

Severoetruská města se vyvíjela o něco později a jejich rozkvět přišel zejména 

v posledním období etruské éry. Avšak mnoho z nich je díky nepřetržitému 

osídlení dodnes živá. Patří mezi ně například Clusium, Perusia, Cortona, 

Arretium a Faesule. Etruská města se nalézala i mimo vlastní Etrurii- severně od 

Apenin v Popádí či na jihu v Kampánii. Města z Popádí jsou prezentována 

zejména Fe/sinou (dnešní Bologna), Ravennou, Mantovou, Modenou, Parmou, 

Placentií a přístavem Spinou, jež leží přímo při ústí řeky Pád a sloužil k obchodu 

s Řeky. Zástupci kumpánských měst je Capua, Nola, Pompeje, Salermo a Nocera. 

1. 2. 2 MARZABOTTO 

Plná pravidelnost v realizaci plánu výstavby není dokonce ani u jednoho 

z nejpravidelnějších dnes nám známých etruských měst, jež nám odhalilo svou 

vnitřní infrastrukturu- u Marzabotta. Město jehož starý etruský název není jistě 

znám a dnes se odhaduje na Mísa či Misna4 nese stopy toho, že jeho vzhled byl do 

značné míry určován charakterem terénu. Terasa na níž je město vystavěno nese 

4 Nedávno byla nalezena buccheroidní nádoba na níž byl dokonce nápis zaznamenávající jméno 
Kainu a 
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název Pian di Misano. V místech, kde nebyly zbytky staršího osídlení či jiné 

terénní překážky a zvláště na rovině byl vzhled města přísně geometrický. Plocha 

města zabírá zhruba kolem 100 ha a na první pohled je zde zcela patrný lineární 

systém dlážděných ulic širokých 15 metrů, z nichž je po každé straně ponecháno 

pět metrů pro využití chodci. Všechny ulice města byly zároveň vybaveny 

odpadními kanály odvádějícími přebytečnou vodu pryč z města. 

Ačkoliv je zde tedy patrný plán založený na pravoúhlém systému ulic, přesto 

zde chybí střet hlavních komunikací cardy a decumany v centru města. Nalézá se 

zde totiž jedna hlavní široká decumana, zatímco namísto cardy zde jsou tři 

paralelně ležící ulice. Souběžně s hlavní ulicí jsou situovány 5 metrů široké 

vedlejší ulice. Ty vytvářely dlouhé pravidelné bloky domů, tzv. insulae o 

rozměrech 250x30metrů. 

Vzhled domů se lišil dle toho, v jaké části města se nacházely a k jakému účelu 

byly vystavěny. Byly nalezeny pece na vypálení keramiky a cihel, pece na 

zpracování železných rud a výrobu bronzových předmětů. Obytné domy měly 

obvykle hlavní fasádu situovanou směrem do ulice. Na této straně se také často 

nacházely místnosti otevřené do ulic a sloužící různým veřejným využitím 

(obchodním či gastronomickým). Obytný prostor domu byl dělen úzkým 

koridorem, jež vedl od vstupních dveří až k vnitřnímu dvorku domu. Na něm se 

obvykle nalézala studna, do níž byla kanálky sváděna dešťová voda ze střechy. 

Naproti vstupu do dvora byla situována příčná chodba, z níž vedly dveře obvykle 

do dvou místností. Jednou z nich byla vždy kuchyně. Tento přehled rozvržení 

vnitřních místností domu v Marzabotto je podobný etruskému archaickému 

třípokojovému typu domu a také má jisté analogie k římskému domu s atriem, se 

sledem místností tablinum, atrium a alae. 

Svatyně, situována na akropoli ležící na kopci Misanello v severozápadní části 

města, byla kompletně orientována směrem k jihu a přetrvala po celou existenci 

města. Chrám C, jenž zde stál, byl vystavěn dle parametrů charakteristyckých pro 

chrám tuskánského typu, jak lze alespoň soudit podle odkrytých základů. Jeho 

cella byla rozdělena na tři části a podium bylo členěno čtyřmi sloupy. Z celé 

nadzemní superstruktury chrámu se však do dnešních dob dochovalo jen několik 

fragmentů terakotové výzdoby, jež byly zdobeny geometrickými a florálními 

motivy v třídruhové paletě barev. Mezi chrámy A a C ležel monumentální oltář či 

oplocení s honosným schodištěm na plochu okrsku. V západní nejvyšší části 
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akropole stávala čtyřboká stavba, z níž se dodnes však nedochovalo již nic. 

Severně od chrámu C leželo čtyřboké podium, jež snad náleželo jedné 

z nejstarších svatyň spjatých s počátky samotného města. Zde bylo též odhaleno 

místo souvisejících s etruskými legendami k zakládání měst - mundus. Byl plný 

zbytků obětí, jimiž byl naplněn při založení města. Dalším odkrytým chrámem je 

monumentální stavba v severní části o rozměrech 35x2lm z raného 5. st. př. Kr. 

Na nedaleko nalezené bukcheroidní nádobě byl objeven nápis se jménem bohyně 

Tinie, které snad byl tento chrám i zasvěcen. V severovýchodní části města se 

nalézala svatyně s pramenem, jež vznikla někdy počátkem 5. st. př. Kr. a o něco 

později byla ohraničena. Uvnitř byla nalezena studna, vodní nádrž a kanál z 

travertinu obtékající celý areál. Kult tohoto chrámu je pravděpodobně spjat právě 

s tímto pramenem, jenž snad byl uctíván ještě dříve než byla zahájena stavba 

chrámu a dokonce i města. 

Vně hradeb dosahujících šíře až 2 metrů byly situovány severním a východním 

směrem nekropole města. Ani jedna z nich se však nevyznačuje stejnou 

pravidelností jako město samo. 

Konec éry Marzabotta představoval vpád Galů ve 4. st. př. Kr. K úplnému 

opuštění lokality došlo zhruba o století později, jelikož tamní obyvatelé se 

rozhodli po určitou dobu žít v polorozpadlém městě. Celá doba jeho existence se 

tak dá odhadovat na pouhých 150 let. Ačkoliv tedy město nemělo šanci dlouho se 

vyvíjet, přesto pro moderní badatele představuje nejkomplexnější a nejbohatší 

zdroj informací o urbanismu etruských měst, jež je tématem této práce. 

1. 3 VNITŘNÍ WERARCHIE ETRUSKÝCH MĚST 

Jak je všeobecně známo, etruská města se nikdy nedokázala a nejspíše ani 

nechtěla sjednotit pod jeden oficiální stát či impérium. Každé město se staralo o 

své problémy individuálně a mělo veškeré pravomoci ve svých rukách. Řešit zde, 

zda to bylo hlavní slabinou Etrusků a skutečným důvodem, proč byli po pár 

staletích své existence dobyti římskou armádou, je zde nepodstatné. 

Vlastní Etrurie tvořena federací dvanácti měst byla situována zejména na 

území dnešní Toskánie. Avšak v době římské se hovořilo o patnácti městech. O 

přesném zástupu jednotlivých měst v této federaci se stále vedou spory. Jistým 
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kompromisem by se mohlo jevit řešení, že ona dvanáctka měst se lišila dle doby 

v níž se nacházela. Vedle Etrusků žilo na území T oskánie také latinské 

obyvatelstvo, ale Etruština byla hlavním jazykem a Etruskové zde byli hlavní a 

rozhodující složkou obyvatelstva. Avšak samotné etruské osídlení nebylo jen 

záležitostí Toskánie. Již v 8. st. př. Kr. existovalo osídlení na severu v popádské 

oblasti i na jihu v Kampánii. Venkovské osídlení tehdejší doby bylo velmi bohaté. 

Malé statky a vesnická sídla vyrůstala všude tam, kde byly vhodné podmínky pro 

zemědělství a chov dobytka. Mnoho z malých osad, ale brzy ztratilo svou 

autonomii a moc se postupně koncentrovala v nejdůležitějších městech. My spíše 

zaměříme pozornost, vzhledem k tématu této práce, na vnitřní politický a 

společenský žebříček těchto urbanistických center. 

Brzy po svém vzniku ovládla města svá bezprostřední okolí a stala se nejen 

administrativními centry, ale zároveň i středisky řemesla a obchodu. Vznikly tak 

útvary dnes známé jako etruské městské státy, jež měly obdobnou strukturu jako 

obce řecké a římské. Etruské popu/i, jak je nazývali Římané, se kryjí vždy 

s příslušnými městskými státy a odpovídaly tak tomu, co byl také pro Římany 

populus Romanus, lid římský. Menší města byla závislá na větších, ale přesto si 

uchovala jistou autonomii v podobě formální spojenecké smlouvy. 

Řemeslu se v etruských urbanistických centrech věnovali zejména 

přistěhovalci (metoikové), sami Etruskové se této oblasti lidské činnosti věnovali 

výrazně méně. Metoikové se ve své tvorbě přizpůsobili místnímu vkusu a tradici a 

proto ve svých dílech ponechávali velký prostor kořenům starého geometrického 

villanovského stylu. 

Etruským městům vládli dlouho králové, jejichž některá jména nám dodnes 

dochovala římská tradice i etruské nápisy. Ti byli zasvěceni nejen do 

náboženských kultů, ale také do různých tajemství. Věřilo se tomu, že mají 

zvláštní nadlidskou moc, která do nich proniká ze země. Ale již v době 

5. st. př. Kr. byla vláda jednoho krále povětšinou nahrazena formou vlády, jež 

byla velice blízká řecké oligarchii. 

Hlavní postavení ve starých etruských městech měla mfstnf aristokracie, jež 

následovala ve společenském žebříčku ihned po králích. Ta se nezaměřovala jen 

na svou dominanci v oblasti zemědělství, nýbrž se také orientovala na obchod a to 

i zámořský. V tomto směru se jí dařilo prosazovat se více než úspěšně. Členové 

aristokracie byli ovšem pojímáni mnohem tradičněji, než jejich kolegové 
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například v Řecku. Pro Etrusky byli jejich páni zčásti jako héroové, jako 

nadlidské postavy. Jejich pohřby ve starších dobách byly doprovázeny dokonce 

lidskými oběťmi, jež postupem doby byly nahrazeny oběťmi symbolickými. 

Dalším způsobem uctění zemřelého aristokrata byly krvavé gladiátorské hry, 

leckdy končící smrtí poraženého bojovníka. Postupem doby se z aristokracie stala 

vrstva zcela konvečních úředníků, jejichž určitý počet poté vládl etruským 

městským státům. Hlavní úředníci měst jsou latinsky obvykle nazýváni principes 

a zastávali úřady podle ústav podobných těm, jež známe z jiných antických měst 

v Řecku. Přechod od královské formy vlády v republikánskou fázi zřejmě nebyl 

tak ostrý jako v Římě a proto se i v modernějších politických dějinách Etrurie 

zachovaly mnohé staré zvyky a úřady. Systém byl více tradiční než ten v Římě, 

buď se nevyvíjel vůbec a nebo jen velmi málo. 

Postupem doby začala být královská vláda doprovázena dalšími občanskými 

institucemi. Ale nejvyšší administrativní a kněžské úřady zůstaly v rukou hlavních 

aristokratických rodin až do pozdní doby. Označení aristokratické společenské 

vrstvy je známo jako lukumoni- etrusky lauchume, lauchme, luchume. Tento titul 

byl snad původně určen jen králům, kteří měli nejvyšší soudní moc, byli veliteli 

vojska i vrchními kněžími. Avšak se společenskými změnami došlo i ke změně 

významu tohoto označení a jeho přesunutí na jinou společenskou vrstvu. Ve 

společenském postavení se pod aristokracií nacházeli různí nezávislí výrobci a na 

aristokracii závislí zemědělci. Ne nejnižší příčce společenského žebříčku byli tací, 

které můžeme zcela objektivně nazvat otroky. 

Podobně jako v Římě byly společenské vrstvy děleny na skupiny patricijů a 

plebejů. Z dokumentace získané výzkumy nekropolí měst lze soudit, že se 

v Etrurii vytvořila široká vrstva zámožných předních občanů, která postupně 

nahradila staré aristokratické rody, podobně jako tomu bylo v Řecku a Římě. 

V polovině 6. st. př. Kr. proběhla tato změna již zcela jistě ve všech etruských 

centrech. 

Zdá se, že obyvatelstvo etruských měst bylo dále děleno podobně jako v Římě 

na rody (tribus) a kurie (curiae). O vnitřní politice, stejně jako zčásti o zahraniční, 

si rozhodovalo každé město samostatně, ale přesto se často rozhodovala ve 

spolupráci s celou federací. 
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Římané nazývali svazek etruských měst doudecim, případně později 

quindecim, popu/i Etruriae. Dionýsios Halikamáský používal názvu dódeka 

hégemonia/, jinde je celek nazýván jednodušeji omnis Etruria či Etruria. 

Jedna z nejznámějších etruských hrobek - Hrobka Franr;ois- nás informuje o 

dočasné koalici některých etruských měst v 6. st. př. Kr. (Volsinie, Sovana a 

Tarquinie) proti městu Vulci. Ačkoliv je jisté, že docházelo k mnoha dalším 

střetům, je přesto zřejmé, že se města v zásadních otázkách dokázala vždy nějak 

dohodnout. A to zejména šlo-li o náboženské záležitosti. Již v archaické době se 

stala náboženským centrem Etrurie svatyně boha Voltumny ve Volsiniích. Zde 

každým rokem zasedala společná rada (concilium) hlavních zástupců (principes). 

Ve Voltumnově svatyni se konaly taktéž každoročně slavnosti a hry podobně jako 

v řeckých svatyních. A však podobná konzistence městských států jako 

v náboženských otázkách, se ve vojenských záležitostech projevovala jen 

v dobách největší krize a největšího ohrožení. 

5 Dionýsios Halikarnáský, VI 75 
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2. ZAKLADNI STAVBY V ETRUSKYCH MESTECH 

2.1 CHRÁMY 

Dle odkrytých základů města Marzabotto lze usuzovat, že se sakrálními okrsky 

etruských měst to bylo podobné jako se svatyněmi řeckých měst umístěnými na 

návrší dominujícím celému městu. Podobně jako Akropolis v Athénách či jako 

Kapitol v Římě byl chrámový okrsek nejen náboženským střediskem, ale taktéž 

tvrzí. 

Větší důraz byl ovšem kladen na pravidla týkající se výstavby a umístění 

chrámových staveb. Avšak i zde, snad jen zatím, nemáme žádný archeologický 

doklad Serviovského ustanovení, dle kterého bylo na základě Etruské discipliny 

nutné umístění tří chrámů v každém městě6 . 

Zatím není znám žádný etruský chrám dřívějšího vzniku než je doba přelomu 

7. a 6. st. př. Kr. Je pravděpodobné, že nejprve vznikaly malé otevřené svatyňky 

s oltáři; jeden pozdější exemplář máme doložen z Marzabotto, zatímco z Chiusi 

pochází kamenný model takovéto svatyně. 

Charakteristické rysy chrámu etruského národa nám dopodrobna popsal jeden 

z nejpovolanějších - Vitruvius ve své knize Deset knih o architektuře. Základy 

raného chrámu v Piazza ďArmi ve Vejích představují stavbu pravoúhlého 

charakteru, přičemž jeho délka odpovídá téměř dvojnásobku jeho šířky. Ovšem 

typický etruský chrám má tvar více kvadratický, jak dokazuje jeden z těch 

nejznámějších - chrám Portonaccio ve Vejích. I Vitruvius ve svém díle 

charakterizuje správnou základnu toskánského chrámu následovně: "Šířka 

staveniště chrámu ať je stanovena na 516 jeho délky. Délka pak se rozdělí na 2 

poloviny; vnitřní část se určí pro prostory cell, část ležící blíže k průčelí se 

ponechá pro rozvržení sloupů. "7 Nadále se věnuje numerickým hodnotám 

jednotlivých architektonických prvků chrámové stavby. 

V zadní kryté části mohly být tři místnosti - celly. Prostřední z nich mohla být i 

podstatně širší, než zbylé dvě po stranách. Ovšem výjimkou nejsou ani chrámy 

disponující jednou cellou s postranními otevřenými křídly. Na terase bylo 

6 Aeneida 1., 422 
7 Vitruvius, Deset knih o architektuře, VII, 1 
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povětšinou umístěno osm sloupů rozdělených do dvou řad po čtyřech. Tomuto 

popisu se velice podobá půdorys chrámu A v Pyrgi, u kterého se však nalézají tři 

řady sloupů na terase. 

Pozdější chrámy se svou koncepcí blíží spíše k charakteru řeckých staveb, 

nejenom tím, že jsou jejich strany prodlužovány. Typickým zástupcem tohoto 

příkladu je stavba Ara della Regina v Tarquiniích, peripterální chrám s kolonádou 

podél všech čtyř stran. A však mnoho svatyň nedosahuje tolik monumentálních 

rozměrů. Z toho lze usuzovat, že prostor kolem oltáře měl nejspíše pro věřící větší 

význam než chrám samotný. 

A však na rozdíl od dodnes leckdy kvalitně dochovaných řeckých chrámů, 

z těch etruských se nám dochovaly jen kamenné základy. Oproti etruskému stylu 

při stavbě měst a hrobek z kamene, bylo základním stavebním prvkem při stavbě 

chrámu dřevo. Výjimkou byly základy a podium chrámové stavby, které byly 

kamenné. Dřevěná konstrukce byla obložená malovanými terakotami, jež sloužily 

nejen jako ozdoba, nýbrž i jakožto ochrana před povětrnostními vlivy. Jelikož jich 

je dochováno značné množství, představují široké spektrum informací o etruském 

sochařství. Navíc společně s dochovanými základy staveb, poskytují poznatky i o 

etruské chrámové architektuře. 

Sloupy nebyly příliš vysoké a chyběla jim ona řecká elegance. Převážná 

většina exemplářů byla bez kanelované výzdoby. Hlavice byly jak aiolské, tak 

ionské s různými lokálními variacemi. Typický vzhled tuskánkého sloupu byl 

představován dříkem bez kanelur, hlavicí velice podobnou dórskému stylu a 

s modelovanou patkou. 

Střecha chrámů byla sedlová a velice široká, ozdobená antefixy a akroterii. 

Před 5. st. př. Kr. byl štít ponechán otevřený a nabízel pohled dovnitř na vnitřní 

konstrukci střechy, avšak mladší chrámy již měly štít zaplněn a vyplněn 

terakotovou výzdobou, nejčastěji s figurami různých božstev.8 Což však 

nevylučuje ani exempláře, jež představují štít zcela bez reliéfní dekorace. 

Chrámy byly situovány do okrsků, povětšinou lokalizované ke zdi, přičemž 

nebylo zapomenuto ani na dostatečný prostor určený ke stavbě oltáře. O přilehlém 

okolí chrámu toho ovšem víme úplné minimum. 

8 Typickým příkladem tohoto druhu chrámu je chrám v Pyrgi 
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2. 2 ZBYLÉ STAVBY VEŘEJNÉHO CHARAKTERU 

O zbylých veřejných stavbách toho ovšem víme minimum, jelikož v tomto 

ohledu jsou naše informační zdroje mnohem chudší. Jednou z bohatších lokalit 

ohledně této problematiky je město Cosa. Zde bylo odkryto jakési uskupení 

představované budovami kolonády, radnice a shromažďovací haly kolem 

centrálního čtvercového území, snad fóra. 

Římský sklad ve Vulci je stylizovaný do podoby věže s portikem, přičemž snad 

mohlo jít o určitou římskou reflexi dřívějších etruských zvyklostí ohledně staveb 

veřejného rázu. Již delší dobu panuje názor, že římský zvyk vztyčovat na 

veřejných prostranstvích sloupy se sochařskou výzdobou na jejich vrcholu by 

mohl pocházet od jejich etruských předchůdců. 

Nástěnná malba z Tomba delle Bighe a reliéf z Chiusi nás seznamují 

s dřevěnou konstrukcí, sloužící jako místo pro řečníky a rozhodčí her. Dle 

odhadů, zde mohla být místa k sezení situována až do výše 3, 5 metrů. To, že již 

Etruskové využívali při nepřízni počasí během divadelního představení plachtu na 

zakrytí plochy, dokazuje reliéf z téže hrobky. 

2. 3 OBYTNÁ ARCHITEKTURA 

2. 3.1 DOMY 

Bude třeba ještě spousty archeologických výzkumů, než plně porozumíme 

vývoji etruského domu, ačkoliv nám spoustu plnohodnotných informací poskytují 

skalní hrobky po celé Etrurii, zejména pak ty z nekropole Caere. 

Literární i archeologické nálezy nám potvrzují rozdíl mezi domy králů -

lucumonů s aristokracií a příbytky nižších společenských vrstev. Literárních 

informací je sice málo, ale dle archeologických nálezů jsme schopni i určit, které 

z městských částí sloužily jako obchodní čtvrti. Zatímco odborně vzdělaní otroci 

si žili v domech netišících se od obydlí obyčejných občanů, otroci bez specifikace 

byli ubytováni v jakýchsi ubytovnách. Ty byly typické zejména pro etruská 

20 



Bakalářská práce - Urbanismus etruských měst 

latifundia na venkově. V rámci těchto zemědělských center byly odhaleny základy 

jak skladovacích prostor, tak i ubikací pro otroky. 

Drtivá část etruského obyvatelstva však žila ve skromných pravoúhlých 

domech. Jejich základy byly odhaleny například i pod novějšími domy 

v Marzabotto. Tato obydlí průměrného občana, měla společné stěny a dvorek se 

studnou. Pravoúhlé obdélné domy byly běžné. Jejich šířka se pohybovala 

v rozmezí 3- 3,5 metrů. Verandu měly tyto budovy situované do ulice. Obvykle 

se skládaly ze dvou místností, ale někdy měly domy přistavěné další místnosti po 

pravé či levé straně. Pro různé taverny, dílny, obchody a ubytovny je typické to, 

že měly svou delší stranu, tvořící vstup, situovanou podél ulice. Za hlavními, 

veřejně přístupnými pokoji byly umístěny schody vedoucí do podkroví domu. 

Podél domů byly ulicí vedeny kanály, umožňující odtok dešťové či odpadní vody. 

Villanovská chýše je nám alespoň trochu známá z Hrobky chýše datované do 

7. st. př. Kr. a situované uvnitř velkého Tumu/u II z nekropole Banditaccia 

v Caere. K jedněm z nejlépe zdokumentovaným nálezům tohoto typu osídlení 

patří základy domu odhalené ve Fidenae na levém toku řeky Tiber. Dům 

z Fidenae patří stejně jako většina domů doby železné z území Latia do 

8. st. př. Kr. Součástí domu je místnost o rozměrech 6,2x5,2 metrů. Vstup byl 

situován v jedné z kratších stěn, jejichž základním stavebním materiálem byla pisé 

- udusaná hlína nacpaná mezi prkennou a proutěnou konstrukci. Z dřívější doby 

v celém území Latia není tato stavební metoda známá. Zhruba ve vzdálenosti 

1,5 metru od dlouhých stěn domu byly nalezeny kůlové jámy, jež mohou 

naznačovat, že zde stály kůly sloužící jako podpora pro střešní trámy a snad i jako 

portikus domu. Dva a půl metru od domu byly nalezeny vysekané kanálky do 

skály, jež snad byly součástí odvodňovacího systému, ale stejně tak může jít o 

záležitost z dob dřívějšího osídlení. 

Z Říma je známá skupinka chatrčí z Palatinu. Nejlépe z nich zdokumentována 

je ta, jež byla archeologicky zkoumána v roce 1948. Šlo o protáhlou obdélnou 

budovu o rozměrech 4,9x3,6 metrů s tenkými stěnami. Stejně jako dům ve 

Fidenae měla krytou verandu, jejíž střecha byla podpírána sloupy. Dvě sousední 

chýše byly odkryty již roku 1907 a kolem všech tří jsou zřetelně vidět koryta 

skruží, jež sloužila k drenáži, avšak neví se, zda zrovna těmto třem obytným 

budovám. 
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V počtu minimálně tří desítek exemplářů těchto raných domů byly odkryty 

základy na Laviniu, přičemž půdorysy staveb jsou převážně oválného či 

obdélného tvaru, jejichž délka stěny může dosáhnout až 10 metrů. I zde jsou 

patrné stopy pozdějších přestaveb. V případě jednoho z domů byl v rámci 

obvodových stěn nalezen dětský hrob. Podobné skupiny domů jsou známé i 

z Ficany a Ardey. 

Do nedávné doby byly informace týkající se struktury domů 7. st. př. Kr. 

omezeny pouze na chudé nálezy z oblasti Latia. Avšak 20. st. zaznamenalo 

v etruské archeologii veliký pokrok díky výzkumům nových lokalit, mezi něž 

náleží také Murlo nedaleko Sieny. Zde byl odkryt dům o rozloze 60 m2 sestávající 

z centrálního dvorku obklopeného čtyřmi místnostmi. Uvnitř vedla podél tří stran 

sloupová kolonáda, přičemž na čtvrté nezastavěné straně lze předpokládat 

konstrukci podobnou svatyni. Doba existence této budovy je sice dnes 

odhadována na konec první čtvrtiny 6. st. př. Kr., ale je zřejmé, že základy domu 

pocházejí již ze století sedmého. 

Od 6.st. př. Kr. začaly být domy stavěny na pravidelném pravoúhlém základě, 

někdy i se základy vytesanými do kamenného podloží. V tomto směru jsou často 

zmiňovány domy s nádvořími z Marzabotto, jejichž menší obměny byly užívány 

až do konce etruské éry. 

Variací vzhledu domů bylo vícero. Některé z nich téměř přesně kopírují vzhled 

půdorysu etruského chrámu. Toto potvrdily výzkumy v Acquarosse blízko 

Viterba. Město bylo zničeno zhruba v době přelomu 7. a 6. st. př. Kr. Z této doby 

pochází také dům, jehož základy jsou velice obdobné onomu výše zmíněnému 

rozsáhlému domu v Murlo. I zde je centrální dvůr obehnaný portikem a 

obvodovými místnostmi. Avšak má mnohem menší rozlohu, více nepravidelný 

půdorys a taktéž je možné, že ne vše z něj bylo kompletně dochováno či odkryto. 

Jde o zcela typický příklad tehdejšího městského typu domu. Střechu má 

z terakotových tašek a štíty zdobeny stejně jako domy v Murlo a kdekoli jinde v 

Etrurii. Ovšem zde se liší zvolená tématika zachycených scén. 

Podobný půdorys je taktéž znám z hrobek. Příkladem může být Hrobka 

řeckých váz z Tumu/u ll v Bandiatccii. I zde jsou různé obdoby vzhledu domů; 

některé hrobky znázorňují dům, jehož zadní prostřední místnost má vstup 

v podobě dveří s rámem sahajícím až ke stropu, čímž dosahují větší výšky než 

dveře vstupní. Ani šířka dveří neodpovídá celkové šířce místnosti za nimi. 
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Výzkumy architektury obytných domů odhalily kamenné základy pro 

nadstavbu ze sušených cihel, někde jsou stěny obloženy ještě dřevem. Na rozdíl 

od jiných, mají v Marzabotto domy základy tvořené říčními valouny. Ovšem 

detailnější infonnace o architektuře obytných budov čerpáme spíše z funebrálních 

zdrojů. Nejen z komorových hrobů zdobených freskami a reliéfy napodobujícími 

interiér domovů zemřelých, ale taktéž i díky pohřebním urnám, jež napodobují 

vzhled domu. 

Uspořádání domů se dobou vyvíjelo k co největší úspornosti a využitelnosti 

místa. Například nejstarší domy ve východní části San Giovenale jsou uskupeny 

zmatkovitě a bezplánovítě, na rozdíl od těch nacházejících se severně od akropole 

města, jež nejsou starší data 550 př. Kr. Ty jsou uspořádány terasovitě na 

vysokých tufových základech. Podobně jako domy v Marzabotto jsou pravoúhlé a 

jsou dlouhé něco málo pod deset metrů; jejich šířka dosahuje necelých šesti 

metrů. Domy ve Vetulonii jsou situovány svým verandovítým průčelím směrem 

k nepravídelné hlavní ulici. Domy větších rozměrů mohou mít i druhé patro buď 

s rovnou čí sedlovitou střechou. Hřebeny střech byly leckdy hojně a pestře 

zdobeny. Tyto velké patrové domy se sedlovou střechou jsou i častým motivem 

fasád skalních hrobek. 

Přelom 7. a 6.st. př. Kr. je spjat s větším důrazem na elegancí staveb. Budují se 

mj. solidnější střechy a terakotové tašky přesahují vymezení zdi. Dokladem toho 

jsou pohřební urny. Ty jsou i jedním ze základních zdrojů informací o etruské 

architektuře bohatších vrstev po roce 600 př. Kr. Spolu s nimi nám informace 

poskytují samotné hrobky a Vitruvius9
. 

Domy s atriem, tzv. atrium tuscanicum, jsou konečným důsledkem vývoje 

etruského domu s centrálním dvorem, jejichž příklady jsme si představili výše. 

Jde již o způsob architektonického přemýšlení beroucí v potaz možnost vzrůstu 

počtu obyvatel města. Překročí-li hranici ubytovacích prostor, mohou se lidé zcela 

obejít bez dvora a zvýší se tak kapacita obyvatelných míst. Již domy v Acquarosse 

ukazují na fakt, že tehdejší stavitelé si uvědomili nepodstatnost existence 

obdělávatelné plochy uvnitř domu 10 a postupně se jeho význam stal ryze 

dekorativním a zpříjemňujícím obytné podmínky. 

9 Vitruvius V1,3 
10 Ke kterémužto způsobu využití dle současných odhadů snad dříve tento vnitřní dvůr sloužil. 
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v , 

2. 3. 2 DOMY- PRILADY Z HROBEK 

Hrobky nám poskytují nejen množství informací k vývoji stavby obytných 

domů a jejich různých variací, ale také o interiérech obydlí. U této oblasti života 

etruských obyvatel máme minimální šanci na úspěch, že bychom něco objevili na 

základě archeologických výzkumů přímo z míst původního umístění domů1 1
• 

A však satisfakcí a náhradní studnicí informací nám jsou právě interiéry hrobek. 

Hrobky imitující vzhled domu se vyskytují zejména v podobě jedné místnosti. 

A však jsou známy i příklady složitějších komplexů s několika postranními pokoji. 

V jejich uspořádání viděl již Vitruvius zachycení toskánských domů vyšších 

společenských tříd. Ještě mladší hrobky dosahují podoby obrovské haly 

s postranními místnostmi. Představují tak paralely k palácových stavbám vládců a 

nejbohatších obyvatel posledního století existence etruské civilizace. 

Některé z větších hrobek v Caere jsou koncipovány do podoby interiéru 

velkých domů s daným schématem vlastních místností: vstup, centrální hala a 

zadní příčná pasáž, z níž je možný vstup do jedné, dvou či tří zadních místností. 

Tato zadní příčná chodba je často vystavěna do podoby portiku se sloupy a 

pilastry. Ty měly hlavice zdobeny květinovými volutami, podobně jako aiolské 

hlavice. 

Půdorys domu se třemi podélnými místnostmi v zadní části byl odkryt také 

v Hrobce Volumni ze zhruba 2. st. př. Kr.a taktéž reprezentuje typ domu známého 

zejména z Pompejí. Zde se také naskýtá pohled na dobře rozvinutý typický 

pompejský dům, jehož další existenční budoucnost dosahovala až do doby 

římského císařství. V centrální části římského domu se nalézá místnost zvaná 

atrium. Toto centrum římského domu mohlo být kompletně zastřešené, případně 

mohl být ve střeše ponechán otvor, jímž poté stékala dešťová voda do malé 

nádržky - impluvia- umístěné přímo pod oním střešním otvorem. A však na rozdíl 

od jiných domů s impluviem, střecha atria tuscanica12 byla podpírána trámy 

zabudovanými do stěn domu. Dokladem potvrzujícím tyto teorie je například 

Hrobka Mercareccia v Tarquiniích a také pohřební urna z Chiusi. Obě ukazují 

otevřenou střechu domu. Nejranější příklad domu typu atria tuscanica byl 

11 Samozřejmě s výjimkou odkrytí kamenných základů staveb či patrných půdorysů v půdě. 
12 Výraz je převzatý z terminologie, jíž jako první zaznamenal Vitruvius ve svém díle Deset knih o 
architektuře 
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odhalen v Cose a pochází z 2. st. př. Kr. Jelikož v Cose nebyl odhalen žádný 

pramen, poskytující místním obyvatelům zdroj vody, soudí se, že byla odváděna 

dešťová voda do soukromých nádrží v každém domě. 

Tzv. Hrobka s doškovou střechou a jiné archaické hrobky nám dokazují, že 

Etruskové již brzy odhalili architektonické tajemství oblouku. Taktéž o domech se 

sedlovou střechou máme důkazy, že měly v Itálii již dlouhodobou tradici. 

Důkazem, že jejich počátky spadaly až do rané doby železné, by mohl být model 

domu ze Sala Consilina. 

Hrobky nám taktéž poskytují informace o vzhledu interiérů domů. Někdy se 

vyskytují dveře s obloukovými zakončeními, ale nejtypičtější jsou obyčejné dveře 

s těžkým pravoúhlým překladem. Příklad klenbou zakončených dveří poskytuje 

například slavná urna z Chiusi. U té jde nejspíše o znázornění luxusního domu, 

jež byl pravděpodobně i patrový 13
. Okna byla také převážně rektilineární, ale byly 

nalezeny i příklady znázornění, kdy okna měla polokruhovitý tvar. 

Díky nálezům ve Verucchiu máme dochováno několik příkladů dřevěných 

předmětů z textilu a kůže, o jejichž existenci jsme před tímto nálezem neměli ani 

ponětí. Z ostatních materiálů se nám dochovalo téměř kompletní vybavení etruské 

domácnosti. Nástěnné malby poté odhalují způsob jejich užití, způsob hostin, 

sportovního vyžití, zábav a náboženských oslav. Tyto scény jsou samozřejmě 

zaměřeny zejména na bohatší vrstvy společnosti. O chudších obyvatelích se něco 

dozvíme jen díky tomu, že na freskách jsou znázorněni jako služebníci či kejklíři 

obveselující urozené a bohaté. 

Součástí nábytku, jež je nám díky těmto malbám znám, byla lehátka s polštáři a 

pokrývkami, židle s opěradly (trůny), stoličky, stoly okrouhlé i čtyřhranné, truhly 

a regály. Za svícny sloužily v domácnostech bronzové kandelábry, k nimž byly 

připevněny svíce a pochodně, později zobecněly i olejové lampy. Tyto a podobné 

informace získáváme z nástěnných maleb v hrobkách a z interiérů vytesaných do 

skal, které imitují nábytek v kameni14
. 

Tomba delta Scimmia z Chiusi má velice dobře zachované imitace stropních 

desek, jež byly v etruské architektuře moderní zejména na přelomu 

13 Tím tedy potvrzuje to, co píše Vitruvius ve svých Deseti knihách o architektuře VI, 31-2 
14 Takovéto příklady jsou známé především z nekropole Caere, jež nám poskytují převážnou část 
informací z této oblasti. 
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6. a 5. st. př. Kr. V Tomba dell Cardinale v Tarquiniích jsou desky do stropu přímo 

zapuštěné. 

Hrobka hlavic v Cerveteri odhalila architektonické detaily střechy, jež jsou 

vytesány do skály. Znázorňují dva sloupy, jež podpírají trám vstupního vestibulu. 

Střešní trámy jsou zachyceny jako překlady přes trám. V jemnějších detailech 

snad lze odhalit i pokus o zachycení podoby střešních tašek. Datace této hrobky je 

určována zhruba do 6. st. př. Kr. 

Ze vzhledu stěn hrobek se zdá, že jejich analogie z obytných domů byly 

zdobeny malbami. Jisté jsou červeně vybarvené spodní části stěn, jejichž horní 

část byla dekorována vlnovkovitým vzorem, případně paralelními pruhy v jiné 

barvě. Povrch stropu byl poté zdoben šachovnicovými, florálními či 

geometrickými vzory, jež někdy působily až přehuštěným dojmem. 

Známé jsou též příklady palácových domů zdobených až téměř marnotratným 

stylem. Nejluxusnější příklad z 3. st. př. Kr. poskytuje Tombe dei Rilievi z Caere. 

Mezi další hrobky, jež imitují vzhled palácového typu obydlí náleží hrobky 

Tomba degli Scudi e Sedie, Tomba dei Capitelli, Tomba dei Vasi Greci v Caere či 

Tomba Rosi v San Giuliano. V hrobkách ze 6. st. př. Kr. v Tarquinii, Caere a San 

Giuliano jsou zachyceny interiéry domů zdobené a podpírané sloupy dórskými, 

aiolskými i tuskánskými. 

2.4 
v 

DEFENZIYA MESTA 

2. 4. 1 DEFENZIVA MĚSTA- HRADBY 

Nic neposkytne moderním badatelům lepší představu o moci etruských měst 

než zbytky a stopy po hradbách jejich měst. 15 Tyto monumentální památky na 

moc etruské civilizace vzniklé bez použití cementu odolaly všemožným 

destrukčním vlivům. Nezničily je ani války měst, zemětřesení ani zub času. Snad 

jen současné klimatické podmínky budou onou smrtelnou ranou, jíž hradby odolat 

nedokáží. 

Spolu s hrobkami představují nejčastěji zachované architektonické stavby 

etruského národa. Města většinou vznikala na místech přírodně vhodných 

15 Dle tradice zaznamenané Dionýsiem z Halikarnásu (I, 21), byl tyrhénský lid prvním, kdo stavěl 
na území Itálie hradby a díky této schopnosti získal své jméno. 
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k defenzivnímu způsobu ochrany. Pokud ovšem přírodní podmínky 

nepostačovaly, bylo třeba defenzívu posílit právě pomocí hradeb. Jejich směr a 

úprava se řídily podle lokálního vzhledu krajiny a proto se navzájem od sebe 

mohou hradby jednotlivých měst dosti lišit. Jedním z rysů společných téměř všem 

druhům hradeb je ponechání otvoru v opevnění, sloužícího jako odvod přebytečné 

a nepotřebné vody z města. 

Nejstarším dosud nám známým defenzivním opatřením z etruského období je 

v Poggio Buco. Představuje ho násep datovaný snad do 7. st. př. Kr. Nejranější 

městské hradby vybudované v kameni známe z Rusellae; byly vybudované 

v první polovině 6. st. př. Kr. Tyto první kamenné obranné zdi měly ještě velmi 

hrubý vzhled. Byly složeny z obrovských nepravidelných kvádrů, mezi nimiž byly 

leckdy veliké mezery. Jejich délka je odhadována na zhruba 4 km. Příkladem 

hradby, jež se skládá z pečlivě opracovaných bloků kamene je zeď v Cose, jejíž 

bloky kamenů do sebe přesně zapadají. Tato metoda byla dlouho považována za 

důkaz vyspělosti místní starověké civilizace, avšak v moderní době převažuje 

názor, že byla do Etrurie zavedena v průběhu helenistické éry. S touto dobou 

přišel i zvyk stavby hradebních věží a bran s lomeným průchodem. Obojí jsou i 

znázorněny na soudobých znázorněních. 

Předpoklady vzniku nového etruského osídlení v otevřené krajině byly 

následující: existence vyvýšené planiny poskytující již svými přírodními 

dispozicemi efektivní defenzivu, nejlépe s vodním tokem obtékajícím podél jeho 

úpatí. Ještě lepší verzí bylo, tekly-li kolem paty vyvýšeniny toky dva a zároveň se 

pod ním také slévaly. Tato ideální situace představená přírodními hranicemi byla 

nazývána nativa presidia. Toto byla ideální situace, jež se nejčastěji nabízela a 

taktéž využívala v jižní Etrurii. Obranyschopnost města poté ještě zvýšovaly i 

skalnaté a příkré svahy kopce, čímž se města na dlouhou dobu zbavila nutnosti 

stavět městské hradby. Přírodní ochranu poskytovaly městu i případné bažiny 

situované v okolí města. Tento případ je znám například ze Spiny, Ravenny či 

Adrie. 

Spina byla vybudována koncem 6. st. př. Kr. dle pravidelného pravoúhlého 

plánu. Jako komunikace zde místo jinde typických silnic sloužily plavební kanály. 

Domy byly situovány na vyšších a tudíž suchých místech. Měly dřevěné základy a 

nadzemní konstrukci z rákosových stěn pokrytých mazanicí. Celou stavbu 

zastřešovala došková střecha. 
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Avšak spousta měst, jako například Veje, necítila urgentnost stavby hradeb až 

do doby vzniku nebezpečí ze strany Říma, tj. kolem doby přelomu 

5. a 4. st. př. Kr. V této době byla Etrurie navíc ohrožena i vleklými válkami se 

Samnity a ze severu se navíc blížily nebezpečné hordy galských bojovníků. 

Vejské hradby byly vystavěny z pravidelných bloků a samotná zeď byla situována 

za násep. Tento masivní hliněný val dosahoval šíře 20 metrů, zatímco šířka zdi 

byla 2 metry. Ovšem k tomu rozhodně nedošlo dříve než ke konci 5. st. př. Kr. 

Ostatní hradby jiných měst vzniklé kolem tohoto období jsou k těmto Vejským 

analogické, u něk'terých pozdějších příkladů jsou doklady i o omítce z malty. 

Obranný systém města Vejí patří k jedněm z těch nejlépe prozkoumaných a 

taktéž nejlépe dochovaných. Výška dodnes dochovaných částí zdiva dosahuje až 

6 metrů. Akropole města byla obehnána vlastní zdí z kamenných kvádrů, jejíž 

vnitřek byl vyplněn kamennou sutí. Vstupní brána na citadelu byla navíc chráněna 

ještě strážnicí. Délka hradeb samotného města je odhadována na 6 km. Vzhledem 

k nálezům hrubší struk'tury hradeb pod těmito výše popsanými se usuzuje, že toto 

robustnější a také stabilnější opevnění vzniklo nejspíše těsně před římským 

útokem v roce 396 př. Kr.. 

Bohužel místa oplývající přirozeným defenzivním charak'terem pro vybudování 

města nejsou všude po Etrurii vždy dobře k nalezení, zvláště ne v terénně 

nepravidelné krajině severní Etrurie. Zde byly k osídlení vybírány převážně 

osamělé kopce bez existence obtékající řeky podél jejich obvodu. Něk'terá z měst, 

jako Volaterrae či Orvieto, měla i tak zajištěnou jistou přírodní ochranu, ovšem 

jiná, např. Clusium, byla více otevřena možným atakům nepřátel. Některá z měst 

se nacházela nedaleko mořského pobřeží z důvodu nezbytnosti provozu přístavů, 

jiná zase raději zvolila vnitrozemí kvůli větší bezpečnosti. 

Hradby z polygonálního zdiva mohly mít vnější strany i uměle vyrovnané a 

tak'též mohly být více pevně spojené. Takovým příkladem může být mj. i město 

Cosa a mnoho dalších. Panuje jistá teorie, že tato technika se do Etrurie dostala až 

s příchodem helenismu. 

Do této doby spadají taktéž stavební počátky hradebních věží a obloukových 

vstupních bran. Ty jsou někdy znázorněny i na soudobých uměleckých dílech. 

Příkladem může být reliéf z Volaterrae ze 3. či 2. st. př. Kr., jež zobrazuje 
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legendární obléhání města Théby, ovšem se zachycením stavebních detailů 

typických pro tehdejší etruskou architekturu. 

Ke stavbě hradeb, jak již bylo řečeno, přistupovalo město v situacích, kdy 

nepostačovala přirozená ochrana. Vždy byly podřízeny poloze města, tudíž nebyly 

pravidelné a i mezi sebou se navzájem odlišovaly. První doklady hradeb pocházejí 

ze 7. st. př. Kr. Mnohé z dřívějších obranných zdí byly výrazně zesíleny až 

v průběhu 4. st. př. Kr., kdy byla Etrurie ohrožena z několika stran různými 

útočníky. Uvnitř Itálie bouřily války se Samnity, ze severu představovaly riziko 

Galové a nejfatálnějším rizikem pro etruská města, jak se později ukázalo, byla 

rostoucí moc Říma na jihu. 

Stavební kámen užitý na výstavbu hradeb byl odlišný dle lokality, v níž se 

město nalézalo. Tak na příklad v severní Etrurii převažovaly hradby z vápence, 

travertinu a pískovce, zatímco na jihu byl významnější tuf, peperin či sušené cihly 

(viz např. Rusellae). 

Starší hradební zdivo se vyznačuje zejména nepravidelnými a různě velikými 

kamennými bloky, podobnými těm z kyklopského zdiva. Polygonální kamenné 

bloky o 4 - 6 hranách byly nalezeny ve Vollaterae, Saturnii či v Norbě. Bloky 

upravené do tvaru kvádru byly pokládány horizontálně, jako např. v Cortoně či 

Vetulonii. Ani zde však nemusejí být všechny stejně velké. Dalším typ výstavby 

hradeb je představen v Populonii, jež jsou z vápencových a pískovcových bloků, 

jejichž výplň je představována směsí malých kamenů. Délka populonijských 

hradeb je odhadovaná dnes na 2,5 km a představuje jeden z významných 

mezistupňů vedoucích až k technice opus quadratum. Tomuto stylu stavby 

opevnění jsou již velice blízko hradby ve Fiesole. Avšak zde se ještě jedná o 

vrstvy a články nestejných rozměrů a jednotlivých stavebních článků. 

Mezi města s nejdelšími hradbami patří Tarquinie (lOkrn), Volsinie (6krn) či 

Caere (6km). I ve Vetulonii jsou zdi z kvádrového zdiva a stejně tak Veje patří 

svými hradbami z krychlových bloků k této kategorii. Tento systém byl následně 

inovován stylem kladení střídavě horizontálních a vertikálních obdélných kvádrů. 

Je záhodné poznamenat, že po celou historii výstavby etruských hradeb byla 

využívána zdící technika na sucho, bez malty. 
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V pozdějších městech byly hradby i ze sušených cihel16
, jejichž zbytky byly 

odhaleny v Arretiu a Vetulonii. Obě města patřila k těm, jejichž okolní půda byla 

z kvalitní hlíny a tudíž na výrobu cihel velmi vhodná. Proto se zde uplatnila 

výroba kvalitních sušených a místy dokonce i pálených cihel. Nejznámějším 

příkladem jsou tzv. Lýdské cihly, jež mají rozměry 42x28xl0cm a které byly 

následně také převzaty Římany. 

2. 4. 2 DEFENZIVA MĚSTA - BRÁNY 

Dle Etruské disciplíny mělo mít každé město ve svých hradbách minimálně tři 

brány. Ovšem jak to tak již bývalo, a leckdy dodnes bývá, pravidla vznikají proto, 

aby se vylučovala. Tak byly ve Vejích nalezeny stopy dokonce po devíti branách a 

v Rusellae po šesti. 

Ve Volaterrae zůstala dodnes stát jedna z původních desíti bran hradeb 

dlouhých zhruba sedm kilometrů, známá pod názvem Porta all'Arco z přelomu 

4. a 3. st. př. Kr. s valenou klenbou. Tato klenba byla snad jednou z prvních svého 

druhu v Etrurii a dala tak základ jejich pozdějším dokonalým analogiím z římské 

doby. Její hloubka se pohybuje okolo osmi metrů, přičemž za první branou byla 

umístěna padací vrata. Stavebním materiálem užitým na Porta all 'Arco byl 

pískovec, travertin a peperin. Dochovaly se i zbytky reliéfní výzdoby 

představované třemi hlavami z černého peperinu, jejichž stav dochovaní je 

bohužel velice poznamenán klimatickými podmínkami a zubem času. Prostřední 

z nich je situována nad středem klenebního oblouku a zbylé dvě u jeho paty. 

Všechny etruské brány měly mít průchod představovaný valeným 

polokruhovým obloukem. A však prapočátky těchto bran měly podobu 

pravoúhlého překladu z bloku kamene či dřeva, pod nímž vedl průchod skrze 

hradby. Před zřícením byly brány s valenou klenbou chráněny působením vlastní 

tíže, která musela být náležitě .rozdělena. Jaké byly předchozí vývojové stupně 

klenební stavby je možné sledovat na stavbách hrobek jdoucích chronologicky za 

sebou. Jsme-li již u hrobek, je nutné poznamenat, že na základě jejich vnitřní 

malířské výzdoby, se získávají taktéž inforn1ace o vývoji etruského zednářství od 

7. st. př. Kr. dále. Ze zobrazení lze vyčíst, že od onoho 7. st. př. Kr. již sice 

16 Plinius, NH 35, 173; Vitruvius II 8,9 

30 



Bakalářská práce - Urbanismus etruských měst 

existovaly nepravé klenby a oblouky, ale pravá valená klenba se do Etrurie 

dostala až v době helénismu. 

Nezanedbatelné kvantum informací o defenzivní výstavbě měst nám poskytuje 

tak.iéž město Perusia. Zde se dochovalo všech pět bran, přičemž významné jsou 

zejména dvě mladší a taktéž lépe dochované. První z nich je Port a Etrusca, někdy 

též označována jako L 'arco di Augusto, jež má po stranách čtyřbokou ochrannou 

věž směrem vzhůru se zužující. Průchod brány v podobě valeného oblouku je 

opatřen nápisy, pilíře jsou vystavěny z travertinových kvádrů. Nad římsou je 

dórský vlys, ale místo triglyfů jsou zde kanetované iónské pilastříky. Metopy jsou 

zdobené kruhovými štíty. Druhou významnou branou, ležící na druhé straně 

Perusie než Porta Etrusca, je brána Parta Marsia. Ta má mezi pilastry umístěny 

tři figury božstev, zatímco na obou koncích jsou protomy koně. 

Brány jež mají vstup v podobě valené klenby, jsou postaveny následujícím 

způsobem. Jednotlivé kamenné články mají společné styčné plochy přitesány tak, 

že jejich postupné skládání nad sebe po obou stranách vytváří postupně 

polokruhovou klenbu. Před zřícením jí brání odpovídající rozložení vlastní tíže. 

Existují teorie, že tato technika nemá svůj původ zrovna v Etrurii, ale spíše 

z oblastí situovaných více na východ, kde byla valená klenba odhalena již 

mnohem dříve. Snad to ani nebyli Etruskové, jež tuto techniky použili v Itálii jako 

první. Vývojové předstupně polokruhové klenby v etruském podání lze velice 

dobře sledovat na vývoji architektury hrobek. 

2. 5 KOMUNIKACE 

2. 5. 1 KOMUNIKACE -SILNICE 

Etruská krajina je charakteristická pahorkatinami, údolími, stržemi, ale zároveň 

rozsáhlými rovinami. Těmto různorodým podmínkám byli nuceni Etruskové 

přizpůsobit stavební techniku a vzhled cest. Ty nejkvalitnější z nich, spojující 

velká a významná centra, byly pečlivě dlážděné. Po stranách jim vedly příkopy 

sloužící k odvodu dešťové a odpadní vody. Zatímco přes srázy hlubokých roklí 

byly cesty vedeny našikmo, v údolích, jimiž protékaly řeky, byly komunikace 

vedeny přes důmyslné stavby dřevěných či kamenných mostů, případně byly 
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opatřeny brody. Překážela-li stavbě nějaká skála, byla odtesána, případně v ní byl 

vybudován tunel. Lze soudit, že podobný systém cest fungoval již v době 

villanovské. 

Mnoho cest je do místního často se vyskytujícího druhu kamene tufu doslova 

zaříznutých. Příčinou je měkkost tohoto druhu a taktéž dlouhodobost využití 

těchto komunikací. V tomto měkkém materiálu byly vozy velice rychle vyjety 

koleje. Etruskové se s tímto problémem vyrovnali po svém. Cestu s vyjetými 

kolejemi jednoduše prohloubili a tím srovnali koleje s povrchem zbytku 

komunikace. Tím došlo k typickému vzhledu etruských silnic zaříznutých 

hluboko do terénu. 17 

Některé cesty, jako například cestu Valle Ia Fata u Vejí, lze považovat za 

určené jen pro cestování chodců či mul. Avšak s rozvojem měst a jejich 

ekonomiky docházelo postupně ke stavbě honosnějších silnic pro vozy. Jedním 

z hlavních důvodů jejich výstavby byla existence obchodních vztahů mezi 

velkými etruskými centry, jež je spjat s vyšší nutností cestování. Datace tohoto 

druhu etruské výstavby je těžko určitelná. Nejčastěji se k datu dochází díky 

porovnání s kontexty staveb situovaných podél nich. 

2. 5. 2 KOMUNIKACE- MOSTY 

Stejně jako v mnoha jiných oblastech, i zde byly Etruskové zruční stavitelé, 

dokazující vystavět díla odolávající zatvrzele zubu času. Z mostů jsou často do 

dnešních dob dochovány zbytky jejich konstrukcí, ba co víc, některé stojí dodnes. 

Významnou roli v tomto směru sehráli Římané, jelikož ti etruské mosty často 

rekonstruovali, přestavovali a upevňovali. 

Most ve Vulci je vysoký 30 metrů a jeho účelem bylo spojení města 

s nekropolí. Strmý oblouk mostu je podpírán dvěmi obrovskými pilíři z velkých 

kvádrů. Dodnes je dochován zejména díky pozdějšímu obnovení Římany. 

Příkladem kvalitního etruského mostu je i ten v San Giovenale, jehož dva 

masivní pilíře z tufu jsou od sebe vzdáleny dlouhých 20 metrů. Spousta kamenů 

ležících v řece mezi oněmi pilíři odkazuje na fakt, že konstrukce mostu byla 

zejména dřevěná a kamenná. 

17 Tato situace je velice dobře patrná a taktéž široce proslavená zejména v nekropoli Caere. 
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Dále je dochován most Pante Sodo přes řeku Cremere u Vejí. Jeho délka je 

80 metrů a šířka 3,5 metrů. Pochází ze 6. st. př. Kr., ale je bohužel v horším stavu 

dochování než výše zmiňované příklady. Mezi další doposud stojící mosty patří 

Pante Camillarie u Bulicame di Viterbo, Pante della Rocca u Bieda ze 

3.-2. st. př. Kr. či Pante San Nicolao u Viterba taktéž z 3.-2. st. př. Kr. 

V Římě byl Etrusky vybudován dřevěný most přes Tiber zvaný pons sublicius. 

Byl prvním mostem vybudovaným přes dolní tok Tiberu a v době jeho dlouhé 

existence byl postupně přestavěn ze své dřevěné podoby do podoby typického 

kamenného mostu. Jeho popis nám poskytl Plinius1
g, zatímco Livius nás 

informuje o faktu, že měl být "vystavěn za Anca Marcia"19
. 

2. 6 MELIORACE 

Etruskové daly základ tomu, co dodnes obdivujeme na stavbách římských 

architektů. Ať vynikali Římané ve stavbách cest, kanálů, mostů a akvaduktů 

sebevíce, je nutné mít na zřeteli, že jejich znalosti a zkušenosti mají základy 

v etruském vědění a praxi. 

Pod pojem meliorace patří jak odvodňovací příkopy, kanály a drenáže, tak i ve 

skalách hloubené odvodňovací tunely. Etruskové byli vynikající v budování 

rozsáhlých podzemních systémů štol a průkopů. Ty sloužily k odvádění 

odpadových a stojatých vod, či k shromažďování, udržování a čištění užitkové a 

pitné vody. Důvodem nutnosti odvodňování etruského území byly řeky prudce 

tekoucí z horského území, které neměly poté v etruské krajině dostatečný spád. 

Známý je tunel ve Vejích o úctyhodných rozměrech představovaných 80 metry 

na délku, 1 O metry na výšku a šířkou o 4 metrech, jež tvoří koridor pro říčku 

Cremere. Ačkoliv byl nepostradatelným pro město v důsledku přivádění vody, 

ukázalo se, že je i jeho zkázou, když tunelu využili v roce 396 př. Kr. Římané, aby 

Veje dobyli. V Cose se nalézá kanál, jež je v provozu a užití dodnes. Jeho délka je 

5 km a vede do města zjezera Burano. Jeho ústí vybavili etruští stavitelé 

kamennými hrázemi, aby zamezili útoku mořských vln a zanesení pískem. 

Etruský vodovodní systém, neobdivuje jen dnešní civilizace, ale i Římané 

věděli, komu vděčí za své znalosti. Plinius se dokonce zmiňuje i o tom, že 

18 Plinius NH 36, 100 
19 Livius I, 33 
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"Etruskové regulovali i dolní tok řeky Pád" 20
. Význam tohoto systému nebyl jen 

v možnosti zásobáren vody, ale měl i vícero využití. Jedním z nejvýznamnějších 

bylo zamezení šíření malárie v důsledku odvodnění bažin. Zavodňovací a 

meliorační systém sehrál svou podstatnou roli i v zemědělství. Na některých 

místech jsou dokonce ještě dodnes v užívání hluboké artézské studně -

aquaelicum. 

Pod úrovní měst byly budovány podzemní kanalizace, jejichž existence je 

doložena nálezy z Rusellae, Chiusi či Biedě. Nejvýznamnějším příkladem je ale 

samozřejmě cloaca maxima v Římě. V Graviscae byl dokonce odkryt kanál jež je 

zaklenut valenou klenbou o výšce 1Om. Rozvod vody ve městech byl praktikován 

pomocí vodovodů. Tato skutečnost je doložena i archeologickými nálezy. Ve 

zdech domů v Mise a v Marzabotto byly nalezeny zabudované trubky. 

2. 7 ARCHITEKTONICKÉ TERAKOTY 

Nejstarší známé příklady terakot jsou známy z konce 7. st. př. Kr. z lokalit 

Acquarossy a Poggio Civitatte. Na rozdíl od řeckého sakrálního využití tohoto 

architektonického prvku, využívali jej Etruskové i na světské budovy. 

Střešní tašky měly plochý vzhled, jemuž dominoval zvednutý okraj. Součástí 

střechy byly i polokruhovité prejzy - kalyptery. Římsa překrývající stavbu kryla a 

chránila dřevěnou konstrukci, pod římsou chránily dřevěný krov obkládací desky 

přibité hřebíky. Vrchol stavby zdobila štítová a hřebenovitá akroteria. Hliněné 

články staveb byly již od 7. st. př. Kr. vyráběny pomocí forem, což umožnilo 

výrobu většího počtu stejných kusů. Zformovaný reliéf z hrubé hlíny byl potažen 

jemným hliněným povlakem, který sloužil jako podklad pro malbu a pak byl 

vypálen. 

Koroplastické dílny již byly v průběhu 6. st. př. Kr. rozeseté po celém území 

Toskánie, Kampánie, Latia a jižní Etrurie. Jejich vznik a koroplastická tradice 

jsou spjaty s legendou o příchodu řeckého Démarata, otce Traquinia Prisca, do 

Itálie. 

Vedoucí post si zprvu v této oblasti udržovalo Caere. Pozdněarchaické 

terakoty jsou sice zřetelně plošší, ale zároveň více bohaté na barvy. Figurální 

20 Plinius NH III, 120 
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motivy jsou umístěny v reliéfech zakrývajících kladí, zatímco volné figury slouží 

jako akroteria.21 Koncem 6. st. př. Kr. se stávají častým motivem antefixů lidské 

hlavy, čímž Etruskové opouštějí řecký geometrický a organický předobraz. 

V tvářích těchto obličejových antefixů dominuje výrazná abstrakce a patetismus. 

V 5. st. př. Kr. kralovalo v této oblasti výroby architektonických 

terakot Orvieto, spolu s výrobnami ve Faleriích, Latiu Kampánii. 

Z kampánských etruských měst vynikala zejména Capua, jež neváhala využít 

svého potenciálu na výzdobu vlastních svatyň. Ty se pyšnily množstvím 

barevných antefixů a dalších keramických článků, uložených dnes po muzeích 

celého světa. Nedaleko jedné ze svatyň byly odkryty základy koroplastické dílny, 

kde se tyto terakoty vyráběly. 

V první polovině 2. st. př. Kr. nastupují sochařské skupiny, které vyplňují 

dekorem i tympanony; a to nejen v romanizované části Etrurie, ale také v jejích 

severnějších oblastech. Stejně jako u spousty jiných etrusk')'ch zvyků i tento přešel 

dobou do rámce obecné italské koiné římské republiky. 

21 Nejznámějším a nejvýznamnějším příkladem je chrám Portonaccio ve Vejích. 
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3. DODEK.APOLIS- ARCHITEKTURA ETRUSKÉ 
v , 

MESTSKE FEDERACE 

3. 1 TAROUINIE 

Etruská Tarchuna (příp. Tarchna) je pravděpodobně jedním z nejstarších 

etruských měst. Patřilo k těm ekonomicky nejbohatším a díky malbám 

dochovaným v hrobkách zdejší nekropole, je nejbohatší i pro současné vědce 

množstvím informací, které nám poskytuje k historii své i svých obyvatel. Podle 

pozdějších spekulací etruských kněží, jež byly bezpochyby založeny na starší 

tradici, byly Tarquinie jakousi kolébkou etruské civilizace. Tyto tradiční 

představy jsou potvrzeny i množstvím legend spjatých nejen s tímto městem, ale 

potažmo s celou etruskou civilizací. 

Nejvzdálenější minulost města je zachycena ve třech starých legendách. První 

z nich říká, že Tarquinie byly založeny Tarchonem, bratrem či synem Tyrrhéna, 

který mu přikázal vystavět dvanáct měst, z nichž jedno ponese Tarchonovo 

jméno. 

Druhá legenda vzpomíná postavy Tagéta. Když jistý sedlák oral brázdu 

nedaleko místa budoucího města Tarquinií, zjevil se mu náhle šedivovlasý mladík 

vynořivší se náhle z hluboké brázdy. Tagés odhalil Etruskům taje věštění z letů 

ptáků a vnitřností zvířat. Později byly podle tohoto boha pojmenovány i posvátné 

knihy etruského národa- libri Tagetici, jejichž obliba trvala až do období římské 

říše. Dle jiných verzí byl oním sedlákem sám Tarchon, který se naučil 

náboženským pravidlům od Tagéta. Tento příběh snad reflektuje skutečnost, že 

v určitou dobu se mohly Tarquinie ucházet o vedoucí post v lize etruských měst. 

Legenda třetí pravděpodobně pochází z pozdější doby okolo 7. st. př. Kr., 

zatímco písemné zaznamenání pochází až z doby Polybiovy. Ta má jakožto 

hlavního hrdinu řeckého uprchlíka Demarata. Demaratus byl členem aristokracie 

v Korintě. Velice prosperoval na obchodech s Etrurií. Proto když byl sesazen 

z trůnu Cypselusem, rozhodl se emigrovat právě do této země. Vzal s sebou i 

spoustu řemeslníků, hrnčířů i malířů. Usadil se v Tarquiniíích a vzal si za ženu 

členku urozené etruské rodiny. Později mladší z jeho dvou synů, Lucino či Lucius, 
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odešel do Říma a stal se tak legendárním králem Luciem Tarquiniem Priscem 

( 616 - 579 př. Kr.). Příběh má jistou podporu i v archeologických bádáních 

potvrzujících čilý obchodní vztah Etrurie a Řecka. Korintské vázy jsou sice 

častějším nálezem v Caere či Vulci než v Tarquiniích, ale přesto má báje podklad 

alespoň ve všeobecném náhledu na věc. 

Město se rozkládá na území mezi Vulci na severu a Caere na jihu. Hranici 

s městem Vulci představovala řeka Arrone, směrem k Caere byla hranice tvořena 

řekou Mignone. Pobřežní pás spadající pod správu Tarquinií dosahoval délky 

patnácti kilometrů. Hlavní přístav města bylo nejspíše Martanum, při ústí řeky 

Marty. Ovšem v úvahu připadá i Graviscae (dnešní Parto Clementino), kde v roce 

181 př. Kr. založili Římané kolonii. 

Tarquinie leží na kopci přibližně pět mil daleko od mořského pobřeží. Kopec

Colle della Civ i ta- se rozkládá ve východozápadní ose, zatímco z jihu a severu je 

ohraničen dvěmi toky, spojujícími se vyústěním do řeky Marta. Jižně od města se 

nalézá jeho hlavní nekropole se stovkami zachovaných hrobů. 

Osídlení již z doby villanovské je snadno doložitelné díky nálezům četných 

pohřebišť v celé zdejší lokalitě. Avšak k těmto villanovským pohřebištím nebyla 

dosud nalezena žádná stopa po osídlení, tedy alespoň ne v nejbližším okolí hrobů. 

Vzhledem k analogiím z okolí Vejí, lze usuzovat, že i zde můžeme předpokládat 

větší počet nezávislých vesnic, jež se teprve později spojily v jednotné sídelní 

centrum. Z nálezů uvnitř samotného města je zarážející, že stejně jako Veje či 

Vetulonie, ani Tarquinie nemají pravidelný půdorys. Osy ulic města jsou v každé 

jeho části jiné. 

Výzkumy odhalily etruské a římské ulice a taktéž základy chrámu známého 

jako Ara della Regina, jenž byl situován do výhodní části města. Byl vystavěn na 

velké platformě z vápencových bloků, jež dosahovala rozměrů 77x35 metrů. Její 

delší strany situované v severojižní ose byly ohraničovány městskými ulicemi. 

Před východní, pravděpodobně vstupní, stranou nejspíše začínalo městské fórum. 

Stavba tohoto chrámu je datována do 4. st. př. Kr., avšak pod jeho základy byly 

odhaleny zbytky po starším chrámu z první poloviny 6. st. př. Kr. V druhé 

polovině 6. st. př. Kr. byl k chrámu přistavěn naos a pronaos s bočními křídly a 

čtyřmi ionsko- italickými sloupy. Při rozšíření platformy, jež probíhalo zhruba ve 

stejné době došlo zároveň i k rozšíření celého chrámu. Odkrytá zeď zhruba o 

délce 40 metrů snad původně ohraničovala nejstarší fázi tohoto chrámového 
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okrsku. Přestavba chrámu ze 4. st. př. Kr. již byla plně v duchu Vitruviovského 

tuskánského typu chrámu. Jeho cella má předsíň a její zadní část je dělena na tři 

místnostmi, jež jsou přístupné jen ze západu. Je největším a nejznámějším 

etruským chrámem. Štít tohoto chrámu byl zdoben terakotovými koňmi s křídly, 

kteří se dnes nacházejí v Tarquinia Archaeological Museum. Dnešní moderní 

město je situováno na vedlejším kopci Monterozzi, který byl dříve etruským 

pohřebištěm. 

Jižně od města byly objeveny dvě taktéž pro současný výzkum významné 

lokality -- San Giovenale a Lun i. Prvně jmenovaný, umístěn na jednom z přítoku 

řeky Mignone, leží zhruba 23 km od Tarquinií a 27 km od Caere. Na těchto 

lokalitách se předpokládá osídlení jak již za doby bronzové, tak i ze začátku 

železného věku. Ovšem tato domněnka je podložena jen velmi řídkými 

pohřebními nálezy. Co se týká osídlení San Giovenale, zdá se, že jeho rozvoj 

kolem celé akropole byl živelný. Na východní straně kopce se vyskytují stopy po 

vysokém počtu malých domečků, ale na severní straně kopce vedoucí směrem 

k údolí jsou doloženy domy městské honorace. Jde o pravoúhlé terasovité domy 

na vysokých základech z tufu. Jejich rozvržení je datuje do doby přelomu 

7. a 6. st. př. Kr. Základy jedné z těchto budov se dokonale zachovaly do dnešní 

doby a proto lze zcela přesně určit jeho rozměry. Na délku měla 7,5 metrů a na 

šířku bezmála 4 metry. Oproti šachovnicovému rozvržení domů v Marzabotto 

jsou však zdejší domy stavěny v řadách. Vchod je umístěn tedy z delší strany a 

mezi jednotlivými budovami jsou malé, úzké uličky. Jedna ulice se taktéž 

dochovala a potvrzuje to, co mělo být psáno v zákoníku Dvanácti desek, tedy to, 

že ulice má mít na šířku 8 stop. 

V průběhu 6. st. př. Kr. došlo v domácí architektuře k inovaci a oválné chýše 

byly nahrazeny pravoúhlými domy z pravidelných tufových kvádrů. I v San 

Giovenale byly nalezeny stopy po etruských domech, cestách, kanalizaci i 

opevnění. Vznik defenzivních struktur obvykle spojujeme s akutní hrozbou 

římské expanzivní tendence ve 4. st. př. Kr. 

Luni , jehož jméno má kořeny již ve starověku, leží o 6 km západněji. Za 

zmínku jistě stojí zdejší osídlení již z doby kultury Apeninské, sestávající 

z rozlehlých budov, mající své základy vytesány do tufového základu. Největší 

dům, jehož stěny byly kamenné, měl rozlohu 40,5m x 30,5m; slaměná střecha 

byla položena na dřevěných stropních trámech. 
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3. 2 CAERE 

Caere, etrusky Chaire či C(a)isra a řecky Agylla, taktéž známé jako Cerveteri 

je největším jižním sousedem Tarquinií. Město je situováno na tufovém pahorku 

vystupujícím z planiny vzdálené 5 až 6 km od mořského pobřeží, čímž získává 

prvenství mezi většími jihoetruskými centry v blízkosti k moři. S tím je také 

spjata teorie tvrdící, že Caere snad představovalo hlavní středisko etruské námořní 

politiky. Plocha města zabírá území o rozloze zhruba 150 hektarů. Svůj význam si 

Caere zachovalo i v průběhu 6. st. př. Kr., což potvrzuje pokladnice města 

v Olympii, jejíž existenci nám dokládá poznámka u Strabona22
. 

Vyvýšenina, na níž město leží, je ohraničena dvěmi toky- Fossa della Mola a 

Fossa de! Manganello; zároveň je lemovaný dvěmi paralelně situovanými kopci, 

jež starověcí obyvatelé města využili jakožto místa pro hlavní nekropole -

severozápadním směrem leží Banditaccia a jihovýchodně Monte Abatone. 

Nekropole zaujímají obrovskou plochu o rozloze 1000 akrů; pro srovnání: 

samotné město má rozlohu 375 akrů. 

Nejranější osídlení lze datovat do 8. st. př. Kr. díky nálezům jak hrobů 

s kremací (typ pozzo), tak i soudobých kostrových hrobů (typ fossa). Většina 

z nich se nachází u jihozápadního okraje osídleného pahorku, kde se mj. nalezla 

roku 1836 i slavná hrobka Regolini - Galassi. Ovšem my se zde nebudeme 

zabývat architekturou pro zemřelé, nýbrž architekturou živých. 

Z města samotného přežilo do dnešních dob jen minimum, přestože jen malá 

část z oněch 375 akrů městské plochy byla zastavěna středověkým a moderním 

městečkem. Z výzkumů sek'iorů pohřebiště v Banditaccii je odhadován počet 

obyvatel města na 25 000 obyvatel. 

Existují indicie poukazující na existenci zhruba osmi chrámů s bohatou 

terakotovou výzdobou a nálezy votivních darů. Nedávné výzkumy ve Vigna 

Parrocchiale odhalily základy stavebního komplexu, sestávající ze tří místností 

před nimiž stála řada sloupů. Pod ním byly odkryty stopy po budovách mnohem 

staršího data. Starší z nich byla datována do pozdního 7. st. př. Kr. zatímco druhá 

do 6. st. př. Kr. Tyto pravděpodobně aristokratické budovy s malovanou 

22 Strabon V 2, 3 
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terakotovou výzdobou byly zničeny mezi lety 540 - 480 př. Kr. Nápis z 

5. st. př. Kr., jenž zde byl nalezen, zaznamenává jméno bohyně Vei, čímž nám 

určuje komu byla svatyně určena. Nedaleko od chrámu byly nalezeny základy 

větší stavby oválného půdorysu. Její využití snad bylo v hromadných veřejných 

shromážděních, případně při veřejných představeních. Každopádně bylo jistě 

jejím hlavním úkolem pojmout velký počet lidí najednou. Okolo byla vedena 

kruhová linie z bloků kamene, z níž se dochovaly jen zbytky prvního stupně. Je 

těžké nevyslovit domněnku, že by mohlo jít o jakousi obdobu řeckého ekklesia či 

římské comitie, nemluvě o myšlenkách na rané příklady výstavby divadel. 

Další výzkumy orientované jižnějším směrem odkryly u Porty San Antonia 

základy z masivních bloků tufu, jež náležely dvěma chrámům z pozdního 

6. st. př. Kr. Starší z nich Chrám A leží paralelně s mladším Chrámem B, zatímco 

mezi nimi byl situován velký oltář. Nedaleko nich byly nalezeny základy chatrče, 

u níž byly pohřbeni minimálně tři jedinci v kostrovém ritu. Z tohoto se usuzuje, že 

před vznikem této svatyně města zde ležela vesnice využívající toto místo jako 

svou nekropoli. 

Uprostřed starověkého města ležel velký stavební komplex - tzv. chrám 

Manganello, jež byl archeologicky odkryt počátkem 20. st. Pod jeho masivními 

základy z tufu byl odhalena jakýsi vodovodní systém, sestávající z pramene, 

rozvodu vody kanálky a cisterny. Bylo zde odkryto množství terakotové výzdoby 

od malované terakoty užité na antefixy až po malý terakotový oltářík.23 Písemné 

zprávy na nalezených vázách poukazují na skutečnost, že tento chrám byl snad 

zasvěcen bohyni Héře. Stejně tak je však možné, že nápis jen představuje 

zkrácenou verzi jména Hera(kles). Někteří badatelé zastávají dokonce názor, že 

v tomto případě nejde o chrámovou stavbu, nýbrž o původní dílnu vyrábějící 

terakoty. 

V místech, kde příkrý sráz neposkytoval dostatečnou ochranu obyvatelstvu 

města, byly vyzdvihnuty hradby z kvadratických bloků kamene. Jejich základy 

byly místy vyhloubeny přímo do skalnatého podloží a bezpečnost zvyšoval ještě 

příkop umístěný před nimi. V severní části města se dochovaly i zbytky brány. 

V tomto případě však převažuje názor, že jde o zbytky z mladších období 

osídlení. Ovšem přímých zdrojů informací o městě máme málo, většina našich 

23 Lat. Amlae 
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vědomostí je získána jen díky interiérním výzdobným prvkům v hrobové 

architektuře a nástěnným malbám z bohatších hrobek. 

Nejbližším přístavem Caere bylo Alsium (Palo), v jehož blízkosti byly 

nalezeny hrobky datované do počátku 6. st. př. Kr. Další, avšak výrazně menší a 

navíc punský, přístav leží severněji, zatímco k jižnímu konci Caerského teritoria 

leží Fregenae, římské centrum s možným etruským původem. Tím 

nejvýznamnějším přístavem pro město bylo ovšem Pyrgi (Santa Severa), kde pod 

středověkým hradem byly nalezeny polygonální hradby z raného římského 

období. 

3. 3 VEJE 

Veje byly východním sousedem města Caere. Ovšem pro jejich budoucnost 

měla větší význam skutečnost, že byly vzdálené necelých dvacet kilometrů od 

Říma a jejich teritorium dosahovalo až k břehům Tiberu. Zřejmě tato přílišná 

blízkost byla důvodem nepřátelství ze strany Říma, jehož důsledkem bylo 

srovnání Vejí se zemí roku 396 př. Kr. 

Město bylo vybudováno na tufové náhorní plošině, ohraničené hlubokými 

stržemi, kterými z východní a severní strany města protékala řeka Cremera 

( Valchetta ). K dokonalosti zabezpečení vyvýšeniny pomohl přítok této řeky -

Fosso dei due Fossi, který přitékal podél západní strany města. Toto přírodní 

uspořádání spolu s vysokými hradbami skal a průrev, činilo město na první dojem 

nedobytným. V současnosti je kopec opuštěný, jelikož středověké osídlení se 

přesunulo na blízký vrchol-Iso/a Farnese. 

Villanovské osídlení je dokázáno a doloženo nálezy zbytků osídlení a 

pohřebišť. Vývoj hrobů poukazuje na stejný vývoj od villanovské civilizace 

k etruské jako ty v Caere a v Tarquiniích. 

Z vlastních etruských Vejí se dochovalo málo. Ulice byly situovány 

v paprskovitém uspořádání vycházejícím z centra umístěným v severnější části 

městského okrsku. Jedna z ulic procházela severozápadní bránou a za ní se 

rozčleňovala na tři cesty- do Vulci, Tarquinií a do Nepetu. Jiná cesta vycházející 

zjihozápadní brány vedla do Říma; další ze západní strany spojovala město 

s ústím Tiberu a mezitím měla odbočku vedoucí k Caere. 
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Bylo nalezeno i několik základů obytných domů, zejména na Piazza ďArmi a 

blízko brány do Capeny. Roku 1958 byly odkryty dva domy blízko severozápadní 

brány. První z nich, datovaný do 6. st. př. Kr., měl pravoúhlý půdorys s dřevěnou 

konstrukcí a stěnami z mazanice. Domek měl rozměry 12x5 metrů a byl 

dřevěnými přepážkami rozdělen na tři místnosti. Před vchodem měl umístěné 

dřevěné sloupoví. Jeho předchůdcem na tom samém místě byla villanovská chýše 

z rákosových stěn potřených mazanicí, s dřevěnými kůly a doškovou střechou. 

Později byl přestavěn v dům se zděným zdivem a se střechou z dřevěných trámů 

pokrytých pálenými keramickými taškami. Tomuto poslednímu stupni vývoje 

zdejšího domu jsou blízkou obdobou domy u severní brány města Rusellae. 

V době kolem roku 600 př. Kr. došlo k velké éře honosnějšího druhu domů. Ty 

byly situovány zejména na severní straně města. Vyznačovaly se nepravidelným 

rozmístěním místností na jejich západní straně. Směrem do ulice byly vystavěny 

portiky, po vstupu vešel návštěvník do místnosti 4,4 metrů na 4,2 metrů velké. 

Stěny a futra některých domů se dochovaly místy do výše až 1 ,44 metrů. Z toho 

se usuzuje, že snad byly celé stavby vybudovány z tufu. Tyto domy měly také 

blízko k řeckému megaru a mohou být porovnány s komorovými hrobkami či 

modely domů v hrobkách. Nejspíše šlo o typické domy bohatší vrstvy obyvatel 

města. 

Nálezy votivních terakot poukazují na existenci několika chrámů. Tzv. 

Campetti depot ( 6. či 5. st. př. Kr.) obsahuje velké množství terakot válečníků, 

mladíků, ženských hlaviček, sedících párů, zatímco nález nedaleko vchodu na 

Piazza bylo nalezeno na dva tisíce terakot znázorňujících lidské orgány. Základy 

velké budovy nalezené roku 1889 přímo naproti Piazza ďArmi, by mohly patřit 

právě chrámové stavbě. Stejně tak byl odkryt menší chrámek přímo na Piazza 

ďArmi postavený na starší chýši z doby železné. 

Ovšem nejznámější chrámová stavba Vejí se nachází přímo na plošině u 

západních hradeb - chrám Apollona, taktéž nazývaný chrám Portonaccio. Není 

zcela zřejmé, zda měl cellu jedno- či tří-prostorovou a jakému božstvu byl 

konkrétně zasvěcen. Za doby římské republiky zde byl ustanoven kult Minervy. 

Kromě vlastní chrámové stavby se dochovaly pozůstatky i jiných staveb 

z komplexu chrámového okrsku - ohradní zdi, oltář z tufu, cesta a vodovodní 

systém naznačující, že v rituálech kultu chrámu hrála voda nejspíš podstatnou roli. 

Blízko chrámové stavby byly totiž nalezeny stopy po pravoúhlé velké nádrži. 
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Zároveň byl také odkryt komplex sloužící k odvodu vody. Slavná Apollonova 

socha zde byla nalezena roku 1916, spolu s dalšími chrámovými nálezy. 

Všeobecně se předpokládá, že spolu s postavou Herkula, tvořil součást střešní 

terakotové výzdoby. U někierých nálezů však není jisté, zda skutečně patřily 

k tomuto chrámu, či byly součástí jiné stavby uvnitř chrámového okrsku. 

Hradby byly po dlouhou dobu pro Veje nedůležité, jelikož město bylo 

peďektně chráněno přírodním okolím. Snad jen citadela- Piazza ďArmi mohla 

být již dříve separátně opevněna, ovšem zbytku města poskytovaly dostatečnou 

ochranu skalní srázy. Tak tomu však bylo jen do doby ohrožení Římem. 

Dochované stopy hradeb nesou rysy výstavby v krátkém časovém úseku 

s jednotnou stavební technologií. Jejich vznik se nedatuje dříve než do doby okolo 

poloviny 5. st. př. Kr. Dodnes lze místy sledovat perfektní stavební techniku 

hradeb, přičemž výška jejích trosek se i dnes pohybuje v rámci několika metrů. 

Veje jsou zároveň vzorovým příkladem dovednosti etruských inženýrských 

staveb. Excelují nejen ve stavbě odvodňovacích systémů. Nedaleko města se 

nachází tunel ambiciózních rozměrů - dlouhý je bezmála půl kilometrů, zatímco 

jeho hloubka dosahuje až 7, 5 metrů. Hlavním úkolem tohoto tunelu byla regulace 

proudu řek obtékajících kopec s městem. Známějším příkladem tunelu je Pante 

Sodo, dlouhý přes 65 metrů. 

Kanalizace města, cuniculi, nebyla využívána jen k shromáždění vody, ale 

taktéž k jejímu rozvodu a odvodu; v tomto směru bylo město zásobováno svými 

vlastními cisternami, jež měly rozvod kamennými kanálky. V Portonacciu byla 

jedna kanalizace vodu odvádějící a druhá vodu přivádějící do cisterny umístěné za 

chrámem. 

Veje dosáhly svého nejúspěšnějšího období o něco později než Caere; zhruba 

kolem poloviny 6. st. př. Kr. Hlavní zásluhu na tom měl vzrůst jejich významnosti 

na uměleckém poli. Jelikož však tato tématická oblast již nepříliš souvisí 

s tématem mé práce, nebude ji nadále věnována pozornost. 

Jak již bylo zmíněno, byly Veje atakovány Římem roku 396 př. Kr. Tento útok 

ukončil jejich nezávislost a v důsledku znamenal hluboký propad ve významnosti 

i kulturní úrovni města. 
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3. 4 VULCI 

Jen málo velkých etruských sídlišť zanechalo o své existenci tak málo stop 

v literární tradici a naopak větší bohatství nalezených řeckých váz, než severní 

soused Tarquinií - Vulci. Roku 280 př. Kr. bylo město dobyto Římem a T. 

Coruncanius oslavoval triumf nad městem a jeho lidem. Právě tato drobná 

poznámka, popisující pozdní události města, je pro nás první literární zmínkou o 

Vulci. 

Město leží na nepříliš vysokém kopci a není ani chráněno příliš strmými útesy, 

vyjma strany města ležící nad řekou. Je situováno necelých 13 km od mořského 

pobřeží a zároveň na levém břehu řeky Fiora, jejíž dva menší přítoky obtékaly 

město ze severní a jižní strany. 

Lokalita byla osídlena v průběhu celého starověku a etruské město poté bylo 

zakryto římskou zástavbou. Ovšem později byla zdejší krajina opuštěna a určena 

k zemědělskému využití. Hluboká orba vyzdvihla z hlubin země na světlo mnoho 

stop nejen z okolních pohřebišť. První úmyslné porušení klidu zemřelého za 

účelem archeologického výzkumu se odehrálo roku 1828. Od té doby zde 

probíhaly pravidelné výzkumy zdejších nekropolí. 

Základní linie městských hradeb je dobře čitelná. Z původních hradeb 

4. st. př. Kr. zůstala dochována pouze východní brána. Dochovány jsou i dvě 

hlavní ulice- obdoby pozdější cardy a decumany. Severojižní hlavní ulice vedla 

ve své severní části východně k akropoli. 

Byl zde také odkryt chrám ze 6. st. př. Kr. v severní části decumany, jehož 

obvodové zdi měřily 33,5x22,5 metrů. Později byl nalezen votivní depot, 

sestávající z modelů tří budov: věž, portikus se sedmi sloupy a malý 

pseudoperipterální chrám in antis v korintském řádu se dvěmi figurami 

v tympanonu. 

Jiným zajímavým nálezem z římské doby je milník stojící blízko křižovatky 

cardy a decumany určující vzdálenost od Říma na 70 mil. 

Teritorium města sahalo od Telamonu na severu k řece Arrone na jihu. Tato 

řeka, tvořící hranici území Vulci s Tarquiniemi, teče na sever do jezera Bolsena. 

Ačkoliv je rozsah autonomní sféry města veliký, přesto se střetáváme 
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s problémem identifikace hlavního přístavu. Dle H.H.Scullarda24 je nemožné, aby 

jím byla Cosa, jejíž základy nejsou etruské - jeho honosné zdivo je součástí 

Latinské kolonie. Nemůže jím být ani Orbetello, u nějž jsou sice dochovány 

etruské hrobky a zdi, avšak je příliš vzdáleno. Taktéž je možné, že se zde nacházel 

dosud neodkrytý přístav u ústí řeky Fiora, při níž město Vulci leželo. 

3. 5 VOLSINIE 

Město Je popisováno starověkými autory jako jedno z nejstarších25
, 

nejbohatších26 a nejvíce vzkvétajících27 měst Etrurie. Jeho původní etruský název 

zněl Velzna, Velsina či Velsana, jak můžeme soudit dle nápisů na mincích?8 

Ovšem důkazy o jeho lokalizaci jsou předmětem ostrých disputací. 

Do literární tradice vstoupily Volsinie vojenským napadením římského území 

roku 392 př. Kr. Za tuto svou nezodpovědnou nerozvážnost bylo město také 

náležitě potrestáno -Římané ho porazili v letech 31 O př. Kr., 295 př. Kr. a 

280 př. Kr. V roce 265 př. Kr. bylo dokonce tamní obyvatelstvo nuceno žádat Řím 

o pomoc proti svým vlastním otrokům a nevolníkům, jež se zmocnili vlády. 

Volsinie tedy byly srovnány se zemí a obyvatelé přesídleni na jiné místo, 

samozřejmě méně efek1:ivně hájitelné29
. K této události se taktéž váže zmínka 

dokazující bohatost města- před zničením města si prý měli Římané odvézt na 

dva tisíce soch. 

Římané město znovu vystavěli rok po jeho dobytí u jezera Bolsena na nižším 

svahu tamních kopců. Ovšem kde leželo původní etruské město je nejisté. Mezi 

hlavní adepty na tento post patří sama Bolsena, jelikož i zde byly nalezeny jisté 

etruské základy či Orvieto, ležící zhruba 15 km daleko. Název Orvieto - Urbs 

Vetus - by mohl podporovat teorii, že právě ono je tím původním etruským 

městem30 . Podpůrným faktem by mohlo být i to, že zde bylo nalezeno množství 

bohatých hrobů ze 6. a 5. st. př. Kr. 

24 Scullard, H.H. 196 7: The Etruscan cities and Rome, London, p. 119 dole 
25 Zonaras, Annal. 8, 7 
26 Plinius NH 2, 139 
27 Orosius 4, 5 
28 Dennis, G. 1848: The Cities and Cemetries ofEtruria, London 
29 Zonaras, Annal. 8, 7 
30 Miller, 1836 :Etrusk. I.p. 451; Orioli, Nouv. Ann. lnst., p.SO 
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Výzkumy probíhající v době kolem poloviny 20. st. v okolí Bolseny odhalily 

osídlení doby bronzové, villanovské i etruské. Na separovaném vrcholu zvaném 

La Capriola ležícím zhruba 4 km jižně od Bolseny byly roku 1956 odkryty stopy 

vesnice pozdní doby bronzové s typickou ručně vyráběnou "apeninskou" 

keramikou. Zdejší obydlí byla vytesána do skály. 

Na kopci La Civita ležícím necelý kilometr jihozápadně od La Capriola byly 

odkryty zbytky etruského osídlení. Kromě hradeb datovatelných do 6. st. př. Kr. 

zde byly nalezeny i základy chrámu s jednou místností a pronaem, jehož šířka 

přesahuje délku. Jeho rozměry dosahují hodnot 11,9x9,9 metrů. Byl zde nalezen i 

kamenný sokl sloužící snad jako podstavec kultovní sochy. Dle nálezů keramiky 

lze chrám datovat nejpozději do 5. st. př. Kr., přičemž byl opuštěn v průběhu 

4. st. př. Kr. Vše odkazuje na fakt, že toto osídlení bylo jen předsunutou částí 

samotných Volsinií a bylo opuštěno v době, kdy se město opevnilo. Dle názorů 

jiných odborníků mohlo jít o součást osídlení z blízkého La Capriola. 

V současnosti nejvíce přijímaný názor tvrdí, že město Volsinie leželo nad 

dnešní Bolsenou mezi Fosso Brutto a Fosso del Capretto, přičemž akropole byla 

situována na nejvyšším bodě Mozzetta. Zde byly nalezeny i dlouhé linie hradeb; 

na jejich základě byl určen obvod města na téměř pět kilometrů. Výstavba hradeb 

má snad spojitost s prvním římským atakem na Volsinie roku 392 př. Kr., zvláště 

když uvnitř jejich vymezení byla nalezena cisterna. Hradby samy byly dvojité, 

postavené z obrovských bloků vulkanického tufu a obíhaly kolem několika 

vrcholků, na nichž bylo situováno samotné město. V sektoru obytných budov byly 

odkryty i dva honosnější domy z období kolem 3. st. př. Kr. s mramorovými a 

mozaikovými podlahami a freskami zdobenými zdmi. 

Nedaleko nejvýznamnějšího pohřebiště v Poggio Pesce byly nalezeny základy 

chrámku či svatyně, jež byla vypálena snad roku 265 př. Kr. Jiná chrámová stavba 

byla nalezena v Poggio Casetta blízko Mozzetta. Skládala se z jediné celly a 

obvodové zdi, přičemž byla vybudována přímo do kamenného základu bez podia. 

Datovat ho lze do 6. či 5. st. př. Kr. a užíván nebyl déle než do 2. st. př. Kr. Roku 

1904 byly zhruba 3 km severním směrem nalezeny základy jiného chrámu o 

rozměrech 36,5x42,3 metrů. Tento chrám byl často spojován s chrámem 

Volsinijské bohyně Nortia, avšak toto je spíše nedůvěryhodná a odbornými kruhy 

nepříliš zastávaná teorie. 
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3. 6 VETUI~ONIA 

Etruské město Vetluna, příp. Vatluna, římsky nazývané Vetulonia je řazeno 

mezi jedna z nejranějších etruských měst. Nachází se nad jezerem, s dobrým 

přístupem k mořskému pobřeží, jež je v moderní době vzdálené 14,5 km od 

původního místa tohoto etruského centra. A však v době existence Vetulonie 

mohlo mořské pobřeží zasahovat více do vnitrozemí a vytvářet tak výhodně 

situovaný specifický přístav. Starověké literární zdroje nezmiňují Vetulonii 

jakožto přímořské město, ovšem je zachyceno jméno jezera Lacus Prilius; toto 

jezero mohlo ležet při základně kopce a rozkládat se kdekoli mezi Vetulonií a 

Rusellae a dát vzniknout středověkým bažinám Castiglioni. Lacus Prilius tak 

mohlo posloužit oběma městům jakožto základna pro jejich přístavy. Nejbližším 

moderním městem je Grosseto 30 km jihovýchodním směrem. 

Kopce na nichž je město situováno se vyznačují dokonalou přírodní 

obranyschopností. Ze tří stran je chráněno příkrými skalními srázy. Sestává navíc 

ze tří hlavních vrcholů, jež jsou ještě členěny množstvím menších terénních 

nerovností. 

Jelikož město patří ta, jež jsou severněji lokalizovana, došlo i zde k rychlému 

vývoji avšak i k rychlému zániku. Úpadek města byl jistě umocněn i vzrůstem 

vlivu sousedního Rusellae, jež s Vetulonií pravděpodobně bojovalo a porazilo jej 

v průběhu 6. st. př. Kr. Obyvatelstvo města mohlo být poté přesídleno severněji 

do Poggio Castiglioni, kde byly nalezeny stopy po pozdním etruském osídlení. 

Každopádně Vetulonia vykazuje známky opuštění nejpozději v 5. až 4. st. př. Kr. 

Z Vetulonie dle pověstí pocházejí liktorské pruty a fascés, užívané až do 

římské doby jako symboly moci. V nekropoli města byly nalezeny roku 1898 

svazky prutů s dvojbřitou sekyrou uprostřed. Tento železný model je datovaný do 

doby přelomu 7. a 6. st. př. Kr. 

Počátky osídlení jsou datovány do období villanovské kultury. Dle pohřebních 

nálezů se zdá, že zde sídlily dvě separátní skupiny, jež byly sjednoceny zhruba 

v 7. st. př. Kr. 

Pravidelnost etruské architektury se ve V etulonii příliš nedrží svých vlastních 

pravidel. Hlavní ulice o šířce 1 O stop se vine v točitých zákrutech skrze celé 

město, přičemž je křížena dvěmi hlavními bočními ulicemi, které také nejsou 
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lineární. Zarážející skutečností je fakt, že jen v severozápadní části hlavní ulice se 

nalézá šest taberen, což je dosti vysoké číslo. Podél jedné z postranních 

křižujících ulic se nalézají řady domů podobné těm ze severní strany San 

Giovenalské akropole. Oproti tomu severovýchodní strana města má budovy, 

jejichž styl je bližší domům v Marzabotto. Jejich portiky se také otevírají do ulice. 

3. 7 POPULONIA 

Římské město Populonia mělo původní etruský název nejspíše Pupluna či 

F71fluna, pravděpodobně dle jména etruského boha vína Fufluna. Město je 

situováno na západním mořském pobřeží a představuje tak jediné etruské 

velkoměsto ležící přímo při moři. Význam města je spjat zejména s bohatstvím 

nalezišť kovů a také skutečností, že nedaleko od Populonie se nalézá ostrov Elba. 

Díky metalurgickým zdrojům nim dosáhlo brzy velkého bohatství a zároveň 

prvenství v ražbě stříbrných mincí. 

V době Augustovy vlády navštívil Populonii Strabon a popsal ji následujícími 

slovy: ,. (Město) je situováno na vysokém ostrohu spadajícím příkře do moře a 

vytvářející tak jakýsi malý poloostrov ... ačkoliv je nyní město opu.5těno s výjimkou 

chrámů a několika málo obydlí, většina obyvatel se přesídlila do přístavní části 

města, jež má malý přístav a dva doky přímo u paty hory; dle mého názoru jde o 

jediné starověké Tyrhénské město jež bylo založeno přímo u moře ... " Kromě 

jiného Strabon poznamenává fakt, že s trochou námahy lze kdesi v dáli spatřit 

ostrov Sardinii. V onom popisu nás starověký geograf seznamuje se starou 

akropolí vypínající se nad mořem, korunovanou nyní středověkým hradem. 

Zároveň odlišuje novější osídlení, jež se vyvinulo u úpatí masivu podél mořského 

pobřeží. Toto mladší město bylo ve skutečnosti částečně postaveno přes 

pohřebiště starších obyvatel. 

Výzkumy 20. století odhalily, že obranná zeď chránící město byla vybudována 

od jednoho mořského břehu k druhému a separovala tak poloostrovní výběžek od 

vnitrozemí. Přesto vývoj města nadále pokračoval k zisku postu centra 

zpracovávající železné rudy a tím došlo k oddělení citadely a starého města od 

nové industriální části nového osídlení. 
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Co se týče nálezů z pohřebiště města, je zarážejícím faktem, že na rozdíl od 

jiných etruských nekropolí nevyniká nijak uměleckostí a výzdobností. Populonia 

všeobecně nijak nevynikala v umělecké oblasti. Její produkce v oblasti zpracování 

bronzu byla obrovská, ne však na umělecké úrovni. Všechny indicie, co máme 

potvrzují jednu stěžejní informaci - že totiž šlo o industriální město, jež jako 

jedno z prvních v Etrurii zpracovávalo bronz a později železo. Před rokem 

650 př. Kr. bylo železo ještě vzácné a svého bohatství, jež přeměnilo Populonii 

z villanovské vesnice v bohaté prosperující město, dosáhli zdejší obyvatelé 

ovládnutím sousedních měděných dolů. 

O tomto období "éry bronzu" máme od starověkých autorů mmtmum 

detailnějších zpráv. Pro ně to bylo zkrátka "město kovů" a jediné, co spíše řešili 

bylo, přepravení vytěžené rudy z Elby do Populonie, jež byla nesporně 

dokonalejší ve zpracování železa než obyvatelé ostrova. 

Mince, hrobky a železná struska- to jsou jediné nálezy, jež potvrzují dřívější 

prosperitu Populonie. Z města samotného nic nezbylo až na zbytky zdí. Turisticky 

atraktivnější je snad jen rozhled ze staré akropole na záliv. 

3. 8 VOLA TERRAE 

Necelých 55 km severovýchodně od Populonie a zhruba 19 km od pobřeží 

dominuje krajině vysoký kopec, na němž leží město Volaterrae; etruské Velathri a 

moderní Volterra. Město se stalo jedním z nejbohatších členů etruského svazku 

zejména díky bohatství místních nalezišť rud a taktéž díky obchodu s kovy jako 

bylo železo, měď a cín. 

Akropole města situována na jihovýchod, jež byla pravděpodobně obehnána 

vlastními hradbami, je nyní zakryta středověkou pevností. Byly zde uskutečněny 

dva nálezy, jež pocházejí z doby starší než jsou okolní městské hradby. Populace 

starověkého Volaterrae je odhadována na 25 000 obyvatel, což je v porovnání se 

současným číslem dnešních ll 000 obyvatel vskutku vysoký a zarážející rozdíl. 

Hradby města byly vystavěny z bloků místního pískovce zvaného panchina 

technikou kombinující polygonální zdivo s opus quadratum. V porovnání 

s hradbami dříve vystavěného Rusellae se dá předpokládat, že tyto hradby 

nevznikly před rokem 500 př. Kr. A však skutečnost, že hradby obíhají i kolem 
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rané nekropole Piano della Guerruccia v severozápadní části lokality, naopak 

odkazuje na vznik o něco dřívější. Do dnešních dob se dochovaly dvě brány -

Parta Diana a slavná Parta all 'Arco. Z dalších dochovaných částí obranné zdi 

patří do etruské doby jen ty níže situované partie, společně se třemi zvětralými 

hlavami, jež vyčnívají nad obloukem a nejspíše představují ochranná božstva 

města. Ačkoli jejich dnešní umístění není původní, je zřejmé, že byly situovány 

nad vstupní oblouk jedné z bran. Dokladem toho je jedna alabastrová urna zhruba 

ze 3. st. př. Kr. na níž jsou tyto hlavy zachyceny právě nad vstupním obloukem. 

Ze staveb uvnitř etruského města je znám pouze chrám, stojící na akropoli, pod 

Forte::::ou, jež dnes funguje jakožto věznice. Archeologické výzkumy zde byly 

započaty roku 1952 a o jejich úplnosti lze spekulovat. Pod základy tohoto chrámu 

byly odkryty stopy po podiu jakéhosi jeho předchůdce. Mezi drobnějšími nálezy 

patří například bronzová soška muže datovaná do 7. st. př. Kr. spolu s několika 

terakotovými torzy ženských těl z období 4.- 2./1. st. př. Kr. 

Jednoznačně vyměřit rozsah území a sféru vlivu Volaterrae je velice obtížné. 

Ačkoli se Strabon zmiňuje, že město ovládlo celý pruh pobřeží, nejsou žádné 

důkazy o tom, že město vskutku mělo pod svým vlivem přírodní hlavní spojnici 

údolí Caecina, jež dosahovalo až k moři. Město založilo někdy v době po 

2. st. př. Kr. svůj přístav Vada, jež byl Římanům znám pod názvem Vada 

Volterrana. 

Sféry svého vlivu se ovšem Volaterrae snažila orientovat spíše k severu a 

severovýchodu, k dvěma přítokům řeky Arno - Eře a Else. Jaké vztahy zde 

fungovaly s blízkou lokalitou Pisy není přesně známo. Etruská expanze do této 

oblasti v okolí Florencie je sporná i co se týče staršího období. Avšak v době 

největšího rozmachu Volaterrae, tedy ve 4. st. př. Kr., ovládala vskutku obrovské 

území a zcela jistě byla centrem rozlehlé zemědělské lokality. 

3. 9 CLUSIUM 

Clusium je poprvé zmíněno v literatuře jako jedno z pěti etruských měst, jež 

pomohlo Latinům v boji proti Tarquiniu Priscovi v Římě. Avšak ještě lépe je 

známé jakožto rodiště muže, jež se po vyhnání Tarquinia Superha nakrátko 

zmocnil Říma - oním mužem byl Lars Porsenna. Plinius Starší se zmiňuje o 
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Porsennově hrobce31
, jež měla existovat ještě nejpozději v 1. st. př. Kr. Někteří 

odborníci hledají zbytky místa jeho posledního odpočinku v podzemním labyrintu 

chodeb, ale v tomto případě jde spíše o propracovaný systém kanalizace města. 

Etruský název pro latinské Clusium, a moderní Chiusi, byl pravděpodobně 

Clevsin. Znám je také název Camars, což byla pravděpodobně umbrijská verze 

jména města. Dle některých názorů však existovala dvě rozdílná etruská města -

Camars ( Chiusi) a Clevsin. Město se rozkládá na vrcholu osamělého kopce 

dominujícího úrodnému údolí řeky Clanis (Chiana), jež je jedním z přítoků 

Tiberu. 

Clusium bylo významné již v době villanovské a do čela celé oblasti se 

postavilo v době přelomu 8. a 7. st. př. Kr. Bohatství města bylo založeno na 

zemědělství a úrodné půdě patřící pod správu Clusia; nemalou roli zde sehrála i 

více než výhodná geografická poloha. Řeka Clanis, jež byla splavná, poskytovala 

volnou cestu k jihu, zatímco k západu vedly dobře schůdné komunikace do 

Populonie, Vetulonie, Vulci a Tarquinií. V průběhu 7. st. př. Kr., kdy vzrostl vliv 

Clusia, se rozrostly kontakty právě s těmito městy a zvedl se tak počet importů 

bronzových drobných prací a keramiky. Nedlouho poté začali místní umělci 

dokonce vytvářet vlastní místní kopie. Vzhledem k rozmachu města došlo i 

k růstu počtu obyvatel a stará villanovská nekropole v Poggio Renzo již 

nedokázala krýt veškeré potřeby. Proto byla rozšířena místa posledních odpočinku 

tamních obyvatel o nová centra. 

Jelikož bylo město osídleno nejen v době římské, ale také přes středověk až do 

dnešní doby, zachovalo se jen minimum stop po době, kdy městu vládli 

Etruskové. Výjimkou jsou snad jen zbytky zdí nepravidelné konstrukce a 

nejistého data, zároveň s několika příklady pohřebišť. V okolí byly nalezeny i jiné 

nekropole spolu se stopami menších osídlení, jež odkazují na fakt, že zde nejspíše 

fungoval jistý systém vztahů mezi vesnicemi a Clusiem, jež vyhovoval oběma 

stranám. Vesnice zásobovaly město dostatkem zemědělských produktů a za to 

získaly přístup k vyšší úrovni kultury a k dalším výhodám spjatým s rozvinutějším 

osídlením. 

31 Plinius, NH 36, 19 
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3. 10 CORTONA 

Cortona, jež se nejspíše honosila etruským názvem Curtun, je situována na 

vysokém vrchu s příkrými svahy, jež poskytují přístup pouze od západu. Hradba 

města je datována do 6. či 5. st. př. Kr. avšak může být z doby ještě mladší. Odhad 

jejich šíře v průměru je určován na hodnotu 3,2 km. Součástí opevnění města jsou 

i stopy po dvojité klenuté bráně, jež je ovšem pravděpodobně mnohem mladšího 

data vzniku než zbylé zdi. 

Lokalita byla osídlena, stejně jako v Clusiu, nepřetržitě až do moderní doby. 

Tudíž nalézt sdostatek stop po etruském původním osídlení je velice obtížné, 

jelikož mnoho z nich bylo zastavěno. Ačkoli se o Cortoně Livius zmiňuje jako o 

jednom z hlavních etruských měst v období před koncem 4. st. př. Kr. (spolu 

s Perugií a Arretiemi2
, z doby etruské a římské máme o tomto městě zachováno 

minimum dobových informací. Výjimkou je informace ohledně období 

plundrování Apeninského poloostrova Hanibalovým vojskem. Tehdy si město 

uhájilo svou nedobytnost, i přesto, že Hanibalovu nátlaku podléhalo vše, co se 

rozhodl zničit. 

Jak málo se nám dochovalo věrohodných dobových informací, o to více máme 

dochováno legend. Dle jedněch byla Cortona založena Pelasgy a byla základním 

bodem, odkud probíhala kolonizace Etrurie. Dionýsios nás informuje o tom, že 

byla založena jakožto umbrijské město, jež bylo rozšířeno Pelasgy; poté co ti 

opustili Itálii, přešlo město pod etruskou nadvládu33
. Dle jiných legend založil 

město Corythus, jehož žena porodila Diovi syna jménem Dardanus. Dle svého 

zakladatele, jež zde byl pohřben, získalo město i své jméno. Dardanus odešel 

z Cortony a dle Vergiliovy Aeneidy odešel k Tróje4
, kde Aeneovi doporučil Itálii 

jakožto jeho budoucí vlase5
. 

Významným prvkem těchto různorodých tradicí je podivuhodná shoda ohledně 

významnosti Cortony, kterou vhodně shrnul Stephanus Byzantský označením 

města jako metropole Tyrrhénů. Významnost je doložena i všeobecně rozšířenými 

historickými tradicemi a několika archeologickými nálezy. 

32 Livius 9, 37 : " ... ferme capita Etrurie populorum" 
33 Dionýsios Halikarnáský 1, 20 
34 Vergilius, Aeneida 7, 209: " .... Hinc illum Corythi Tyrrhena ab sede profectum ... " 
35 Vergilius, Aeneida 7, 122: " ... hic domus, haec patria est..." 
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3. ll PERUSIA 

Perusia, dnešní moderní Perugia, byla situována na nepravidelném vrcholku 

kopce o výšce 486 m. n. m. Díky výborně hájitelné poloze bylo město velice 

dobře chráněno před možnými útoky, navíc mělo výborný rozhled nad umbrijskou 

vrchovinou a planinami. Ačkoliv je město situováno západně od Tiberu 

zahrnováno pod etruská města, ve skutečnosti patří spíše k Umbrii. 

Legendy nás taktéž informují o zakladateli města Aulestovi, bratrovi či otci 

Ocnuse, jež později založil Fe/sinu, Mantui a mnoho dalších měst v údolí Po. 

Je dochováno mnoho stop před etruského osídlení jak z doby paleolitu, neolitu 

i doby bronzové, avšak nálezy z doby železné jsou mnohem řidší. Ačkoliv nebyly 

nalezeny hroby datovatelné do doby železné, neznamená to, že by zde nebylo 

žádné sídlení. Spíše to poukazuje na fakt, že tehdejší obyvatelstvo používalo 

zejména kremační způsob pohřbívání. Plinius nás informuje o převzetí tří set 

umbrijských oppid Etrusky36
. 

První literární antické zmínky o Perusii jsou spjaté s válkou, v níž donutila 

římská armáda pod vedením Q. Fabia Maxima Rulliana poraženecky žádat město 

o klid zbraní. 37 Poté byla v Perusii umístěna stálá římská vojenská posádka, jež 

měla dohlížet na dodržování mírových podmínek. A však podmaněné město se 

nevzdávalo rebelie a nakonec sestavilo společnou armádu z Etrusků, Italiků a 

Keltů, která roku 295 př. Kr. dosáhla u Sentina vítězství. O rok později byla 

Perusie spolu s Arretiem a Orvietem dle názoru Livia nejmocnějším městem 

Etrurie.38 

Město, jehož původní etruský název je dnes neznámý, bylo v době osídlení 

Etrusky mnohem menší, než jeho středověká a moderní verze. Délka linie hradeb 

je odhadována na zhruba tři kilometry, což je méně než polovina těch 

v Tarquiniích či Vejích. Zbytky přeživších hradeb (zejména v severní a 

jihozápadní části) spolu s pěti dochovanými branami jsou v užívání dodnes. 

Nejvýznamnějšími a nejhonosnějšími branami jsou Arco Etrusco a ďAugusto 

v severní části města a taktéž známá Parta Marzia, z níž se dochovala jen horní 

substruktura. A to díky zabudování do opevnění pevnosti Rocca Paolina v 16. st. 

36 Plinius NH 3, 13 
37 Livius 9.37.11 
38 Livius 10.37.5 
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Stejně jako Parta all'Arca ve Valaterrae i Parta Marzia byla nad vchodovým 

obloukem zdobena třemi reliéfními hlavami, jež pravděpodobně představovaly 

ochranná božstva města. Profit vstupního oblouku z vápence je velice podobný 

tomu z brány ve Falerii Navi, jež pochází z 2. st. př. Kr. 

Z budov uvnitř města zbylo jen minimum. Byly nalezeny stopy po malém 

chrámku ze 4. st. př. Kr. s povedenými antefixy v jižní části města. Základy jiného 

chrámu byly nalezeny mimo hradby města severovýchodním směrem, ovšem je 

neznámo jakému božstvu byl zasvěcen. Chrámy jsou většinou přidělovány Junaně 

a Vulkanavi. Jelikož Junana byla hlavním božstvem celého města, lze 

předpokládat, že chrám zasvěcený právě této bohyni byl situován na nejvyšším 

bodě v severovýchodní části akropole na Monte Sole. Vulkanův chrám, jež unikl 

zkáze, když byla Perusia roku 40 př. Kr. vypálena, ležel za hradbami. Zde bylo 

pravděpodobně dodrženo jedno z pravidel Etruské disciplíny - dle ní měly být 

chrámy Vulkana, Venuše a Marta umístěny" extra murum"39
. 

Ačkoliv bylo nalezeno mnoho osamělých hrobek, přesto byla drtivá většina 

obyvatel Perusie pohřbena v četných nekropolích v blízkosti města. Mladší 

hřbitov datovaný mezi 3. a 1. st. př. Kr. leží západně necelých pět kilometrů od 

Perusia v Palazzone. 

3. 12 ARRETIUM 

Převážná část území mezi Chianau a Tiberem, jehož centrální část je vyplněna 

Trasimenským jezerem, byla kontrolována Perusiem, Clusiem a Cortonou. 

V severní části tohoto území leželo Arretium, které ovládalo severní konec údolí 

řeky Clanis a také malý výběžek mezi ústím této řeky a řeky Arna tekoucí 

necelých šest kilometrů na sever. 

Etruské město okupovalo stejnou stranu břehu jako dnešní moderní Arezzo; 

ačkoliv mnoho dřívějších odborníků40 situovalo etruské Arretium na San Cornelio 

(příp. Castelsecco) ležící tři až pět kilometrů jižním směrem, kde byly nalezeny 

zbytky starověkých hradeb. Ty však mohly stejně tak náležet k umbrijskému 

opevnění, jež bylo převzato Etrusky kvůli využití tohoto obranného prvku 

k ochraně jejich nového osídlení na území dnešního Arezza. Arretium bylo 

39 Vitruvius I, 7 
40 Např. Dennis, G. 1848: Cities and Cemetries ofEtruria:in two volumes, London 
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situováno na mírném nepříliš vysokém kopci, jež neměl mnoho společného 

s nedobytnými vrcholy, jež byly korunovány městy Perusia či Volaterrae. 

Arretium představovalo centrum velice úrodné a zemědělsky využitelné půdy 

s obyvatelstvem orientujícím se zejména na zemědělskou produkci. Strabon se 

dokonce o tomto městě zmiňuje jako o jednom z etruských měst, jež je situováno 

nejvíce do vnitrozemí. 

Dionýsios41 mluví o Arretiu jako o jednom z etruských měst, jež přislíbilo 

Latinům pomoc proti Tarquiniu Priscovi, jež vládl dle tradic v Římě v letech 

616-579 př. Kr. A však není archeologicky podloženo, že by bylo Arretium již 

tehdy natolik nezávislým městem. 

Arretium s největší pravděpodobností začínalo jako malé centrum, které možná 

bylo v dobách svého počátku pod nadvládou sousedního města Clusia. Ovšem již 

v průběhu první poloviny 5. st. př. Kr. mělo Arretium nejméně jeden svůj vlastní 

dekorovaný chrám, z něhož se nám do dnešní doby dochovaly tři terakotové 

antefixy. Zachyceny jsou bojové scény s muži na koňských hřbetech či jako pěší 

bojovníci. Figurální výzdoba je vyrobena v hlubokém reliéfu. Vysoké množství 

fragmentů terakotové výzdoby odkazuje na existenci dalších chrámů. 

Dle informací od Plinia či Vitruvia byly městské hradby excelentním 

způsobem vystavěny z cihel. Linie zbytků městských hradeb byla nalezena 

v severovýchodní části města, přičemž zdejší zbytky představují kamennou 

hradbu. Zbytek hradby pochází ze středověku, avšak zda jsou jejich základy 

etruské či římské je těžko rozhodnutelné. 

Ačkoliv začínalo město jako zemědělské centrum orientující se zejména na 

agrární produkci, vyvinulo se zde umění a průmysl na vysoké úrovni. 

Nejvýznamnějším příkladem vývoje těchto oborů je zcela jistě celosvětově známá 

Chiméra :: Arezza. 

Arretium není v literatuře zmiňováno dříve než roku 311 př. Kr., kdy byly 

zaznamenány jeho první kontakty s Římem. 

Město samotné patřilo mezi jedny z nejmladších etruských měst. Vyvinulo se 

ze zemědělsky zaměřeného osídlení v čelní průmyslné centrum, jehož doba 

největšího rozkvětu spadala do konce 4. st. či snad až do 3. st. př. Kr. Mnohem 

později se město proslavilo svou červeno glazurovanou keramikou, Arretinskou 

41 Dionýsios Halikarnáský 3, 51 
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terrou sigillatou, jež byla v době římského císařství rozvážena po celé tehdejší 

říši. 
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, v 

ZAVER 

Cílem této práce nebylo odhalit nové poznatky, ale spíše shrnout současné 

znalosti, poskytnout jejich ucelený přehled a vyzdvihnout nejpodstatnější fakty o 

tématice etruského urbanismu. Spousta témat byla z důvodu nedostatečné 

kapacity rozsahu práce vynechána. Z tohoto důvodu není proto detailněji zmíněn 

etruský Řím, ani město Murlo, Marzabotto je jen stručně shrnuto, nekropole jsou 

probírány jen příležitostně a taktéž k etruským chrámům bylo podáno jen to 

nejzákladnější kvantum poznámek. 

Hlavní důraz byl kladen na aspekty zakládání nových etruských měst. Od 

okamžiku výběru terénu odpovídajícího představám zakladatelů, jímž byla velice 

často krajinná vyvýšenina s říčním tokem podél svého úpatí. To potvrzuje fakt, že 

jedním z nejhlavnějších požadavků na budoucí město byla dobrá hájitelnost jeho 

území. S defenzivou měst je také spjatá stavba fortifikačních složek, jež jsou 

v práci taktéž shrnuty. 

Také obytné architektuře byla věnována zvýšená pozornost.. Její vývoj, 

specifika a nejrozšířenější typy byly uvedeny spolu s konkrétními příklady, jež 

byly archeologicky odkryty a doloženy. Další složkou informující nás o této 

problematice je již zmíněná hrobová architektura, kterážto je zde zmiňována jen 

v souvislosti s tímto tématem. 

Do dnešní doby se dochovalo jen mmnnum skutečných archeologických 

nálezů souvisejících s městskou architekturou. Avšak i přes tento nedostatek 

materiálů bylo jedním z podstatných prvků této práce zdůraznit fakt, jak 

monumentální dílo Etruskové dokázali vytvořit. Vezmeme-li v úvahu, jak 

vypadala Itálie před jejich érou, zdá se až téměř neuvěřitelné, jakou úroveň 

dokázali v relativně krátké době své civilizaci dát. Ba co víc, jejich architektura se 

stala základními kameny pro římskou republiku a posléze impérium, z něhož zase 

čerpala Evropa následujících století, potažmo až dodnes. 

Rozvinutá etruská urbanistika budí údiv v badatelích dodnes. Grandióznost 

stylu s jakou se vypořádali s problematikou osídlení pevně vyměřené plochy 

větším počtem lidí je však méně obdivována než dílo Hippodama Mílétského, 

ačkoli se od sebe téměř neliší a vznikly zhruba současně. 
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Etruskové sice nevybudovali monumentální pyramidy, ani zikkuraty a ani 

honosné paláce jaké stály na Krétě. Do seznamu významných civilizací se zapsali 

jiným způsobem. Ačkoli dnes jezdí turisté na dovolené do Egypta, zemí úrodného 

půlměsíce čí na největší středomořský ostrov, neuvědomují si, že jejich domovy, 

z kterých na ony dovolené vyrážejí, mají stejně zajímavé kořeny, jako stavby, jež 

jezdí obdivovat do cizích zemí. 

Etruské kořeny nejsou sice tolik letité, jako jejich exotičtější předchůdci, přesto 

svou dávku zajímavostí a poutavosti mají. To potvrzuje i současný trend v etruské 

archeologii, jež se konečně zaměřuje na detaily každodenního života tohoto 

starověkého národa. Je proto možné, že bude-li psát nějaký další student klasické 

archeologie práci s obdobným tématem za několik desítek let, její obsah vyvrátí 

nejeden fakt, zde zapsaný. 
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