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Cíl práce / cíl příspěvku

• zmapovat vývoj hlavních předinckých a inckých sídel a hledat paralely 
s vývojem sídel na obdobném stupni vývoje v dalších civilizačních 
centrech

• pro potřeby prezentace jsme vybrali Tiahuanaco / Tiwanaku jako 
„vlajkovou loď“ urbanismu andského areálu resp. altiplana





Problémy s datací

• H. S. Bellamy v 50. letech 20. století tvrdil, že jde o nejstarší město 
světa a že bylo založeno před 250 000 lety

• Arthur Posnansky (1945) tvrdil, že město vzniklo před 17.000 lety a že 
je „kolébkou amerického člověka“

• David Browman (1981) datuje nejstarší vývojové fáze kultur altiplana
do období 7000 př. Kr. Do období 4000 př. Kr. pak situuje stabilizaci 
pastevecké společnosti a větší rozkvět usedlých (sedenterních) kultur 
klade do poloviny 2. tisíciletí př. Kr.

• Katz (1989) uvádí, že Tiahuanaco bylo osídleno v období od roku 1500 
př. Kr. do roku 1200 po Kr.



Problémy s datací

• C. Ponce Sanginése (CIAAAT, 2016) uvádí 5 vývojových etap, ale 
s datací vztaženou k polovině 2. tisíciletí př. Kr. 

• Národní etnografické muzeum v La Pazu uvádí a oficinálně uznává 
dataci od 400 př. Kr. do 1100 po Kr. 

• Obecně se uvádí, že hlavním obdobím rozkvětu tiahuanacké kultury 
bylo 3.-10. století po Kr. 

• otázka vzniku a prvních fází rozvoje Tiahuanaca není dostatečně 
známa a její datace do 3. stol. po Kr. je neprůkazná



Rozmístění nejstarších kultur na bolívijském 
altiplanu



Wankarani

• samostatné venkovské samozásobitelské 
komunity ve vzájemných vzdálenostech 2,5 -4,5 
km od sebe

• situované na umělých návrších vzniklých zbořením 
starších domů a navážkou z odpadků

• okolo zeď z nepálených cihel adobe, která zřejmě 
plnila ochrannou funkci

• obvyklý počet obyvatel do 100 osob žijících v 15 –
20 domech

• domy byly malé, postavené na kruhových 
půdorysech z nepálených cihel adobe



Chiripa

• významné náboženské centrum

• jádrem je rozsáhlá 6 m vyvýšená 
terasa o rozměrech 60 x 55 m

• uprostřed ní je snížené 
obdélníkové náměstí o rozměrech 
22 x 23,5 m a s hloubkou 1,5 m

• náměstí má jednoznačnou 
prostorovou a zřejmě i funkční 
souvislost s obdobným prostorem 
– polozapuštěným chrámem 
v Tiahuanacu



Pucara • rozsáhlé území o rozloze cca 4.2 km2

• považováno za skutečně první 
městské centrum v regionu altiplana

• Jak residenční, tak ceremoniální 
centrum s devíti pyramidami

• Jádrem je šest uzavřených struktur 
podobných struktuře na centrální 
terase v Chiripě s polozapuštěným 
náměstím o rozměru 15 x 16 m a 
hloubce 2,2 m obklopeným 
polouzavřenou strukturou místností 
ve tvaru U



Tiahuanaco / Tiwanaku
• 20 km od jezera Titicaca 

• přibližně 4000 m. n. m. 

• Dnešní jméno pochází z inckých 
časů a znamená „Město 
mrtvých“

• náboženské středisko pro 
rozsáhlou oblast Altiplana bez 
stálého obyvatelstva 

X

• zcela regulérní hlavní město 
rozsáhlého státu? 

=

• správní i náboženské středisko 



Vývojové fáze



Rekonstrukce ceremoniálního centra města



Pyramidy Akapana • 194 m dlouhá a 182 m široká 
s výškou 18 m skládající se ze 
sedmi teras a s horní plošinou o 
velikosti cca 800 m2

• kamenné bloky vážících více než 
100 resp. 150 tun (Coe, Snow a 
Benson, 1997, Stingl, 1966)  ???

• znamenalo by to bloky cca 3,5-4 
m velké

• na místě ale takové bloky 
nejsou!!!

• Na místě samém jsou kvádry 
max. do 3 tun



Templete Semisubterraneo

• obřadní středisko města

• vnitřní dvůr 26 x 28,5 m a 
hloubku terénu 1,7 m 

• stěny zdobí vyčnívající hlavy 
vytesané z lávy, které jsou 
vzájemně pospojovány čepy

• Zjevné druhotné osazení kolem 
roku 300 po Kr. nebo až 
v současnosti?



Kalasasaya

Průhled z Templete Semisubterraneo
• největší a nejdůležitější stavební 

komplex 

• pravoúhlé prostranství o 
rozměrech 135x118 m

• Alan Kolata (1986) rozhodl, že 
Kalasasaya je jde o incký nebo 
maximálně pozdně předincký
chrám a dle vzorů z jiných lokalit 
ji v tomto duchu nechal upravit



Brána Slunce

• nejznámější stavba v Tiahuanacu

• z jednoho kusu andezitu, o 
rozměrech 3x4x0,5 m

• Métraux (1988)  tvrdí, že není 
umístěna na správném místě

• Brána Slunce neevokuje žádné 
smysluplné či logické umístění 
v prostoru terasy



Brána Slunce konce 40. let 20. stol.



Putuni alias Palác sarkofágů

• dnes trosky čtvercové kamenné 
budovy

• Funkce je nejasná, prý sloužil 
jako obytný palác 

• působí jako nějaké „hřiště“ 
s volným prostranstvím 
uprostřed a obestavbou po svém 
obvodu



Kalasasaya

Stav v roce 1892 Dnešní stav po „rekonstrukci“



Katatayita



Závěr

• Mnoho je nejasného a stále 
neznámého

• Namísto hledání reálné podoby 
se lokalita přestavuje do 
nesmyslné podoby

• „nevhodné“ artefakty se 
bagatelizují nebo uklízejí na jiná 
místa

• Teorie lineárního vývoje stavby 
měst vítězí nad realitou 
historické zkušenosti


