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Dne 1. fiíjna 2002 poskytla Vrchní rada pro památky (Supreme council of

Antiquities, SCA) zá‰titu novému projektu na v˘zkum vzestupné cesty Sa-

hurea (5. dynastie) v Abúsíru.Vzestupná cesta byla ãásteãnû zkoumána jiÏ

dvakrát, poprvé nûmeck˘m egyptologem Ludwigem Borchardtem v letech

1907–19081.Borchardt ãásteãnû odkryl jen spodní ãást vzestupné cesty.Pfii

druhém v˘zkumu, provádûném Zahi Hawassem roku 1993, byly objeveny

nové, popsané bloky z horní ãásti severní zdi cesty.2 Hawassovy v˘zkumy

potvrdily, Ïe je tfieba vzestupnou cestu znovu prozkoumat; v fiíjnu 2002 by-

ly zahájeny vykopávky v nejzápadnûj‰í oblasti cesty.3 Sepsání tohoto pfiís-

pûvku podnítily v˘sledky tûchto nedávn˘ch prací v okolí Sahureovy vze-

stupné cesty, pfii nichÏ byla objevena nová vyobrazení královsk˘ch lodí,

pfiispívající podstatnû k teoriím ohlednû funkce a stavby Chufuovy lodi.

Dne 26. kvûtna 1954 uvolnil Kamal El Mallakh otvor do dvacátého dru-

hého z jednaãtyfiiceti blokÛ, které zastfie‰ovaly novû objevenou jámu pro

pohfieb lodi. Jednalo se o v˘chodní jámu, jejíÏ dvojãe zÛstalo uzavfiené.4

Skrze mal˘ otvor nebylo vidût nic neÏ tmu.El Mallakh fiíká,Ïe „v okamÏiku,

kdy byl otvor prolomen a z jámy prostupovala temnota doprovázená po-

svátnou vÛní, nebyl si jist, zda se jedná o pach cedrového dfieva rozebrané

lodi nebo vÛni dûjin!“5

V okolí pyramidy panovníka Chufua se nacházelo pût jam urãen˘ch pro

pohfiby lodí (obr. 1).Vedle dvou intaktních jam obsahujících lodû, jeÏ byly

objeveny na jiÏní stranû Velké pyramidy, se u v˘chodní strany pyramidy na-

lézají dal‰í tfii lodû, pfiesnûji jámy pro pohfiby lodí. Dvû jsou umístûny se-

vernû a jiÏnû od zádu‰ního chrámu a mají osu orientovánu severo-jiÏnû.Pá-

tá jáma leÏí na severní stranû horní ãásti vzestupné cesty a její osa je

orientována v˘chodo-západnû. 6
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1 Borchardt (1910: 6, 39).
2 Hawass – Verner (1996: 177 a násl.).
3 V˘zkum byl provádûn pod vedením Zahi Hawasse a autora ãlánku jako jeho zástupce v te-

rénu.
4 Druhá jáma byla zkoumána National Geographicem roku 1985, kdy do ní byla skrze mal˘

otvor vsunuta miniaturní kamera a bylo potvrzeno, Ïe obsahuje dal‰í rozmontovanou dfievû-

nou loì.
5 Jenkins (1980: 53).
6 Maragioglio – Rinaldi (1965, IV: 70–2).



Dvû jámy pro pohfiby lodí u zádu‰ního chrámu objevil F. Petrie7 a znovu

je ve 20. letech vyãistil George Reisner, kter˘ v jedné z nich nalezl kousek

pozlaceného dfieva a kusy provazÛ.To naznaãuje, Ïe obsahovaly skuteãné

dfievûné lodû. Jámu u vzestupné cesty odkryl Selim Hassan.8

Zprávy o velkém objevu dvou intaktních jam pro pohfieb lodí jiÏnû od

Chufuovy Velké pyramidy zaplnily v‰echny noviny a ãasopisy po celém

svûtû. Egyptologové si byli vûdomi, Ïe El MallakhÛv otvor byl poãátkem

dlouh˘ch diskusí a debat ohlednû funkce Chufuovy lodi jakoÏto skuteãné-

ho pfiíkladu lodí, jeÏ byly pohfibívány u pyramidov˘ch komplexÛ a jiÏ se ne-

dochovaly.
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7 Hawass (1990: 114).
8 Hassan (1946,VI: XIV).

Obr.1 Plán Chufuova

zádu‰ního komplexu v Gíze

s vyznaãenou polohou jam

pro pohfiby lodí.



El Mallakh,ovlivnûn˘ detailní studií Selima Hassana o jámách pro pohfiby

lodí v pyramidov˘ch komplexech,urãil tyto dvû lodû jako bárky sluneãního

boha Rea a nalezená loì byla oznaãena jako „sluneãní bárka Chufua“.9

Podle Selima Hassana byly v‰echny lodû nebo jámy pro pohfiby lodí

v pyramidov˘ch komplexech sluneãní bárky, a to bez ohledu na jejich po-

ãet a uspofiádání v rámci komplexu.10 RovnûÏ vûfiil, Ïe dávají dohromady

loì postavenou z nepálen˘ch cihel, kterou nalezl Borchardt poblíÏ sluneã-

ního chrámu Niuserrea v Abú Ghurábu.11 Odborníky je moÏné rozdûlit do

tfií skupin, jeÏ zastávají rozdílné teorie ohlednû funkce Chufuovy lodi. Prv-

ní skupina pfiijala a podpofiila El Mallakhovu teorii, druhá skupina s ní ne-

souhlasí a nabízí rÛzné interpretace.Tfietí skupina soudí, Ïe s dostupn˘mi

doklady je obtíÏné urãit skuteãnou funkci ãi úãel královské lodi.12

Jaroslav âern˘ byl mezi prvními oponenty El Mallakhovy teorie. Neztrá-

cel ãas ãekáním na vyzvednutí rozebrané lodi z jejího hrobu, které zapo-

ãalo 17. prosince 1955.13

âerného interpretaci lze shrnout takto:

– Objevená loì nemá Ïádné znaky a motivy sluneãní bárky.

– Nebylo úkolem krále pfiiváÏet novou msktt ãi novou manDt sluneãnímu

bohu Reovi.14

– Králové mohli pouze doprovázet sluneãního boha na jeho dvou denních

cestách jako spoleãníci.

âern˘ své poznámky uzavírá domnûnkou, Ïe dvû novû (v té dobû) obje-

vené lodi, spolu s lodûmi na v˘chodní a západní stranû zádu‰ního chrámu,

byly zam˘‰leny pro cesty krále do ãtyfi svûtov˘ch stran nebes. Pátá loì po-

blíÏ vzestupné cesty mûla pfieváÏet královo tûlo na místo vûãného odpo-

ãinku uvnitfi pyramidy.15

Ahmed Fachry se snaÏil nalézt klíã k tomuto problému a ve své studii

o lodích se spoléhal na Texty pyramid. Jeho v˘zkum lze shrnout takto:

– Podle TextÛ pyramid mûl král v posmrtném Ïivotû uÏívat alespoÀ osm

lodí.

– Dvû z osmi lodí byly sluneãní bárky na cesty krále po nebi. Proto dával

pfiednost oznaãení rituální ãi pohfiební lodi.16
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9 Studie Selima Hassana o jámách pro lodi následovala po odkrytí pûti jam kolem zádu‰ního

chrámu Rachefa v sezónû 1934–1935 a byla publikována roku 1946, osm let pfied objevem

Kamala El Mallakha.
10 Hassan (1946:VI, XIII–XIV).
11 Bissing (1923), Kees (1928).
12 Edwards (1961: 133).
13 Nour – Osman – Iskander – Moustafa (1960, I: 63).
14 msktt a manDt jsou dvû bárky sluneãního boha Rea, první z nich byla urãena pro noãní pu-

tování a druhá pro jeho cesty ve dne.
15 âern˘ (1955: 78).
16 Fakhry (1961: 106–107).



Abdel Moneim Abu Bakr tvrdil, Ïe v‰echny Chufuovy lodi byly králem

uÏívány pro jeho pouti k posvátn˘m místÛm v Horním i Dolním Egyptû

a pro dal‰í slavnostní úãely.17

Mark Lehner pfiistoupil k problému s tvrzením, Ïe lodi, jeÏ byly pohfibe-

ny v královsk˘ch zádu‰ních komplexech, mohly b˘t symbolick˘mi tran-

sportními zafiízeními pro krále.Domnívá se, Ïe rozebraná loì byla spojena

s Chufuovou poslední pozemskou cestou k jeho pyramidû.18

Zahi Hawass souhlasí s Ahmedem Fachrím, Ïe ne v‰ech pût lodí kolem

Chufuovy pyramidy jsou sluneãní bárky. Hawass se domnívá, Ïe Chufu byl

jedineãn˘ panovník, kter˘ zmûnil pojetí krále a uãinil se projevem sluneã-

ního boha Rea.19 Jako Re potfieboval Chufu dvû sluneãní bárky pro cesty

po nebi, to byly dvû jiÏní lodi s osou orientovanou v˘chodo-západnû.Záro-

veÀ mûl Chufu jakoÏto Hor uÏívat dvû dal‰í lodi k udrÏování a roz‰ifiování

své moci nad Horním a Dolním Egyptem.To byly dvû lodi na severní a jiÏ-

ní stranû zádu‰ního chrámu. Hawass uzavírá svÛj pfiíspûvek k tomuto té-

matu domnûnkou, Ïe Chufuova pátá loì mohla b˘t spjata s kultem Hatho-

ry.20 Hawassova interpretace nicménû nevysvûtluje,proã si Rachef postavil

pût jam pro lodi na v˘chodní stranû své pyramidy.

Odborníci byli pfiesvûdãeni, Ïe k rÛzn˘m teoriím a interpretacím ohled-

nû královsk˘ch lodí a jejich funkce v královsk˘ch komplexech vedl nedo-

statek materiálu a dokladÛ. Mûjme na pamûti, Ïe de Morgan nalezl roku

1893 kolem pyramidového komplexu Senusreta III (12.dynastie) v Dah‰ú-

ru ‰est dfievûn˘ch lodí.21 Kromû tûchto lodí a lodí Chufua bylo nalezeno

je‰tû nûkolik dal‰ích jam urãen˘ch pro pohfieb lodi v okolí královsk˘ch

komplexÛ ze Staré fií‰e, a to následující:

– Jedna jáma pro pohfieb lodi byla objevena v Abú Rawá‰i, v˘chodnû od

RadÏedefovy pyramidy.

– Pût jam pro pohfieb lodí se nachází kolem zádu‰ního chrámu Rachefa v Gíze.

– Cihlová struktura ve tvaru lodi byla ãásteãnû odkryta jiÏnû od Neferirka-

reovy pyramidy.22

– Dvû dogmatické dfievûné lodi byly nalezeny v zádu‰ním chrámu Nefe-

refrea.23

– Jedna jáma pro pohfieb lodi je situována poblíÏ vzestupné cesty Venise

v Sakkáfie.
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17 Abubakr – Moustafa (1971: 1–18).
18 Lehner (1997: 119).
19 Stadelmann byl první,kdo uvûfiil,Ïe Chufu zmûnil kult krále za svého Ïivota a uãinil se Reem.

Jeho teorie je zaloÏena na skuteãnosti, Ïe titul sA Ra „syn ReÛv“ poãíná s jeho nástupci a jmé-

no Chufuovy pyramidy zní Axt xwfw „ChufuÛv horizont“, srov. Stadelmann (1985: 126).
20 Hawass (1995: 227–8).
21 de Morgan (1895: 81 a násl.).
22 Verner (1992: 588, obr. 1).
23 Verner (1992: 592–93, obr. 5).



I nalezená vyobrazení královsk˘ch lodí jsou bohuÏel jen fragmenty ãi ru-

iny objevené daleko od pÛvodní lokace a pfiipsané teoreticky nûkter˘m

králÛm ze Staré fií‰e.24

Nedostatek dokladÛ ohlednû královsk˘ch lodí ãiní nedávn˘ objev v Ab-

úsíru zcela zásadním pro studium funkce a stavby Chufuovy lodi. Mezi

v˘sledky vykopávek z roku 2002 patfií i objev ãtyfi velk˘ch vápencov˘ch

blokÛ o rozmûrech pfiibliÏnû 2 ¥ 2 metry. Povalené bloky byly pÛvodnû

souãástí jiÏní zdi vzestupné cesty. Bloky byly pokryty pfiekrásn˘mi reliéfy,

na nichÏ je zachyceno dvanáct královsk˘ch lodí s plachtami.Jen dvû lodi se

li‰í svou velikostí a tvarem, jenÏ se podobá Chufuovû lodi.Typ lodi je mezi

odborníky dobfie znám jako papyrusová bárka s pfiídí a zádí ve tvaru papy-

rusov˘ch stonkÛ, jak je vidût na hieroglyfickém znaku .Na dvou lo-

dích je zobrazen panovník Sahure v jedineãné a pfiekvapující podobû, jak

ovládá plachtu.25 (obr. 2) Dvû papyrusové bárky jsou zachyceny v jednom
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24 Goedicke (1971: 86–118).
25 Král se objevuje na první lodi, z druhé zÛstala jen pfiíì. Je v‰ak zfiejmé, Ïe král byl vyobra-

zen i na druhé lodi spojené s náv‰tûvou hornoegyptské svatynû bohynû Nechbety.

Obr. 2 Vyobrazení na jednom z novû nalezen˘ch blokÛ ze Sahureovy vzestupné cesty zachy-

cuje panovníka na zádi papyrusové lodi.



dominantním registru, kdeÏto ostatních deset lodí je vyobrazeno za nimi

ve dvou registrech. Jejich pfiídû a zádû zobrazují hlavy rozliãn˘ch posvát-

n˘ch zvífiat a ptákÛ.26 (obr. 3) 

Cesta k posvátn˘m svatyním dvou bohyÀ Horního a Dolního Egypta –

Nechbety a WadÏety – mohou b˘t zfietelnû potvrzeny z hieroglyfického

textu nad první lodí.Text pfiedstavuje obvykl˘ královsk˘ protokol (královy

tituly a formuli o vûãnosti),kter˘ je uveden bohyní WadÏetou v její obvyklé

podobû kobry tyãící se na papyrusovém trsu, symbolu Dolního Egypta

(Delty).Bohynû WadÏet nabízí Ïezlo wAs a Sn, symboly vlády a vûãnosti,krá-

li, kter˘ má podobu sokolího boha Hora usazeného na tzv. palácové fasádû

obsahující jméno krále. Hieroglyfick˘ nápis nad WadÏetou je poniãen ,̆

na‰tûstí je v‰ak moÏné jej pfieãíst a identifikovat:
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26 Obdobné lodi s tûmito podobami zvífiat a ptákÛ nebyly ze Staré fií‰e nalezeny. Na králov-

sk˘ch i soukrom˘ch památkách se objevují jen lodní pfiídû ve tvaru jeÏka, viz Landström

(1970: 35).

Obr. 3 Dva registry s men‰ími lodûmi na novû nalezeném bloku ze Sahureovy vzestupné

cesty.



[WADt _p] nb(t) pr-nsr [nbt pr-nw] 
[WadÏet z Bútó], paní svatynû Nesr,27 [paní svatynû Nw].28

Navíc, strop pfiístfie‰ku na první lodi je ozdoben kobrou, která naznaãuje,

Ïe loì byla zasvûcena ochrané kobfií bohyni WadÏet.

V souladu se symetrickou podstatou egyptského umûní musí b˘t u dru-

hé lodi 29, zasvûcené supí bohyni Horního Egypta – Nechbetû, reprezento-

ván stejn˘ královsk˘ protokol s bohyní Nechbet a jejími svatynûmi.

Vyobrazení dvou královsk˘ch lodí plujících bezpeãnû ze své náv‰tûvy

posvátn˘ch svatyní Horního a Dolního Egypta nás pfiesvûdãují, Ïe králové

Egypta pouÏívali dvou papyrusov˘ch lodí pro své náboÏenské pouti. ZÛ-

stává v‰ak otázkou, zda uplatÀovali rÛzné lodi pro náv‰tûvy ostatních sva-

tyÀ a chrámÛ v Egyptû.Domnívám se,Ïe uÏívali dvou papyrusov˘ch lodí ja-

ko symbolu tradiãních lodí pouÏívan˘ch prvními krály Egypta, jeÏ byly

vyhrazeny pouze králi alespoÀ do poãátku Nové fií‰e.Dvû lodi se staly sou-

ãástí královsk˘ch regálií! Je-li ná‰ závûr správn ,̆ ostatní královské lodi lze

urãit jako doprovodné lodi králov˘ch sluÏebníkÛ a následovníkÛ, jako

egyptsk˘ v˘raz Smsw @r, „následovníci Horovi“. Idea Smsw @r nás nutí pfie-

m˘‰let o titulech muÏstev pracujících na Sahureov˘ch lodích, jeÏ pfiedsta-

vují rÛzné v˘znamy v˘razu Smsw @r a tím posilují koncept, Ïe dal‰í lodi

jsou urãeny pro královské sluÏebníky.

MuÏstva pracující na doprovodn˘ch lodích mûly následující tituly:

^msw CAHw-Ra cHtp tAwy
„Následovníci Sahurea, (kter˘) upokojuje Obû zemû.“

Cmrw nbty Nb xaw
„Spoleãníci Obou paní – Pán zjevování se.“ 
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27 pr-nsr je boÏská svatynû bohynû WadÏety v Bútó (Pe), nûkdy je v˘raz „pr-nsr“ pfiekládán

jako „dÛm severu“, srov. Arnold (1982: 932–33); Borchardt (1910, I: 52; II: 101). K diskusi

o dvou kultovních centrech Horního a Dolního Egypta viz Gardiner (1944: 23 a násl.).
28 Viz Borchardt (1910: 52, pl. 10 a 11).
29 Zachovala se jen pfiíì druhé lodi.



^mcw CAHw-Ra @r Nb nfrt
„Následovníci Sahurea, Hora Pána krásy“

Mryw @r Nb xaw
„Milovaní Hora – Pána zjevování se“ 

CbAt(yw) @r Nb xaw
„Kormidelníci Hora – Pána zjevování se“ 

Zdá se, Ïe idea a v˘znam krále na jeho dvou lodích doprovázen˘ch dal-

‰ími lodûmi jeho sluÏebníkÛ pfiedstavuje koncept Hora a jeho Smsw „ná-

sledovníkÛ“. Nezapomínejme, Ïe mnoho ranû dynastick˘ch vyobrazení na

královsk˘ch památkách zachycovalo lodi následovníkÛ Horov˘ch. Násle-

dující pfiíklady ukazují, jakou dÛleÏitost mûlo pro krále,aby byl doprovázen

sv˘mi sluÏebníky:

– Na stranû verso slavné Narmerovy palety je vyobrazení lodi se znázornû-

ním sokola na pfiídi, jenÏ umoÏÀuje ãíst wjA @r „Horova bárka“. Nad lodí je

vyobrazení dal‰ího sokola drÏícího jakousi zbraÀ, jeÏ vedla Boreuxe ke ãte-

ní Smsw @r „následovníci Horovi“.30

– Na tabulce pfiipisované králi Hor Ahovi 31 je vyobrazení lodi. Nad lodí je

zachycen sokol usazen˘ na malé loìce. Selim Hassan se v‰ak domnívá, Ïe

to není loìka, ale varianta skupiny znakÛ zachycené na slavné paletû zmí-

nûná v˘‰e. âte tuto skupinu Smsw @r „následovníci Horovi“.32

– Na slonovinové tabulce krále Semercheta 33 je vyobrazení dvou lodí,hor-

ní má pfiíì ve tvaru zvífiecí (‰akalí?) hlavy a horní ãást stûÏnû má tvar zna-

ku Smsw, následovan˘ vyobrazením sokola.Tvar pfiídi druhé lodi lze identi-

fikovat jako ‰akalí hlavu, coÏ pfiipomíná dvû lodi zachycené na Sahureovû

vzestupné cestû s jejich pfiídûmi a zádûmi ve tvaru ‰akalích hlav.34

– Tabulka krále Kaa nese vyobrazení lodi se skupinou znakÛ Smsw @r
„následovníci Horovi“.35
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30 Boreux (1925: 90).
31 Newberry (1930: 45, obr. 5).
32 Hassan (1946: 37).
33 Petrie (1900, I: 42, pl. XVII, 26).

??35 K rÛzn˘m tvarÛm pfiídí viz Landström (1970: 12 a násl.).

??34 Petrie (1900, I: pl. XII, 29).



Zdá se, Ïe král personifikovan˘ jako bÛh Hor uÏíval tradiãních papyru-

sov˘ch lodí pro v‰echny své cesty. Úzk˘ vztah mezi Horem a papyrusovou

lodí mÛÏe b˘t potvrzen mnoha vyobrazeními sokola Hora nad pfiístfie‰ky

na papyrusov˘ch lodí.36

Za královou hlavou bylo nalezeno velice zajímavé graffito, jeÏ pfiedsta-

vuje sokolího boha Hora a naznaãuje, Ïe král sám byl Horem ve své papy-

rusové loìce.Tedy nûkdo, komu byl v˘znam scény dosud znám a kdo jej

rozeznal, vyryl toto graffito.

Následovníci Horovi jsou povaÏováni za horní tfiídu obyvatel.MuÏstva pra-

cující na Sahureov˘ch lodích se nicménû zdají b˘t z niÏ‰ích vrstev. „Královi

sluÏebníci“ tedy mohou ob˘vat pfiístfie‰ky, coÏ by mohlo objasnit dÛvod exi-

stence tûchto pfiístfie‰kÛ. Je rovnûÏ dÛleÏité odkázat na Abúsírské papyrové

archivy,kde nûkteré zlomky zmiÀují lodi jakoÏto „severní loì“ a „jiÏní loì“.37

Pfii odkr˘vání jedné ze ‰esti lodí Senusreta III v Dah‰úru byla nalezena dfie-

vûná hlava sokola (dnes v Egyptském muzeu). Sokolí hlava bohuÏel nebyla

zdokumentována ani interpretována a my jsme odkázáni jen na spekulace,

zda byl sokol ozdobou pfiídû, zádû nebo dekorativním motivem na lodi.38

Tato hlava nicménû upomíná na královské lodi zachycené na Sahureovû

vzestupné cestû s jejich pfiídûmi a zádûmi zdoben˘mi sokolími hlavami.

My‰lenka, Ïe lodi a jámy pro pohfiby lodí v královsk˘ch pyramidov˘ch

komplexech byly urãeny pro krále a jeho následovníky, nás nutí pfiem˘‰let

o soukrom˘ch lodích nalezen˘ch na ranû dynastick˘ch pohfiebi‰tích v He-

luánu39 a Sakkáfie.Byly to pohfiební lodi vysok˘ch hodnostáfiÛ,ktefií si moh-

li pfiát následovat svého krále na Onom svûtû, lodû pak pfiedstavovaly jejich

prostfiedek pro pfiechod do Zásvûtí.

Poãet královsk˘ch lodí, jeÏ jsou vyobrazeny na Sahureovû vzestupné ces-

tû,mÛÏe vysvûtlit dÛvod,proã Chufu i Rachef mûli ve sv˘ch pyramidov˘ch

komplexech pût jam pro pohfiby lodí.Byly to dvû papyrusové lodi pro krá-

le a ostatní tfii byly urãeny pro jeho následovníky. Poãet tfii se pro staré

EgypÈany vÏdy vztahoval k velkému mnoÏství.

Otázka úãelu Chufuovy lodi nebyl pro odborníky jedinou záleÏitostí.

Dal‰í byla a je pfiedmûtem dlouh˘ch debat a diskusí, a to, zda je Chufuova

loì skuteãnou lodí nebo symbolickou bárkou, jeÏ nikdy nebyla uÏívána

pro cesty po Nilu.

KdyÏ byla loì v lednu roku 1955 úplnû odkryta, urãité vzorky dfieva by-

ly odvezeny do laboratofií Britského muzea, kde bylo zji‰tûno, Ïe obsahují

10 procent vlhkosti. PrÛmûrné procento u dfieva na stavbu lodí v Egyptû,
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36 Emery (1961: obr. 10).
37 Posener-Kriéger (1976: 429 a násl.).
38 Byla vyslovena domnûnka, Ïe kormidla i jejich podpÛrná bfievna byla zakonãena sokolími

hlavami, viz Landström (1970: 91, obr. 282, 293).
39 Saad (1947).



su‰eného na vzduchu, je 11–12 procent.40 To nûkteré odborníky vedlo

k my‰lence, Ïe loì byla pouÏita jen k jedné cestû.41

Jiní vûdci vûfií, Ïe loì byla postavena ve spûchu a proto byla ponechána

nenatfiená a nezdobená.42

Ahmed Youssef – vedoucí restaurátor, jemuÏ byla svûfiena rekonstrukce

lodi, byl pfiesvûdãen, Ïe královská loì nebyla zam˘‰lena pro symbolick˘

prostfiedek transportu, ale Ïe byla skuteãnû uÏita alespoÀ jednou nebo nû-

kolikrát.SvÛj úsudek zaloÏil na dokladech ze samotné lodi,kde nûkteré ãás-

ti lodi dosud nesly otisky lan.Podle Ahmeda Youssefa mohly b˘t tyto znám-

ky vytvofieny pouze vlhk˘mi lany na dfievû zmûkãeném vodou.43

Zaki Iskander, kter˘ byl zodpovûdn˘ za chemické o‰etfiení lodi, podpo-

roval domnûnku spû‰né stavby.Vûfiil, Ïe královská loì byla pÛvodnû posta-

vena v Gíze poblíÏ jámy a po svém dokonãení byla znovu rozebrána a po-

hfibena. Jeho závûry byly zaloÏeny na existenci mal˘ch kouskÛ cedru,

akácie a dal‰ích druhÛ dfieva, jeÏ byly vyuÏity pfii stavbû lodi a byly naleze-

ny v hlinûné maltû pouÏité pfii zakr˘vání jámy.44 Rozmûry jámy uchováva-

jící loì by nicménû mohly protifieãit Iskanderovû teorii,neboÈ EgypÈané by

stavûli loì vedle jámy a ti, kdo ji hloubili by si byli vûdomi jejích rozmûrÛ.

Pak by neudûlali jámu pfiíli‰ malou na uschování 43 metrÛ dlouhé lodi.45

Souhlasím s Ahmedem Youssefem a Landstörmem,Ïe Chufuova loì byla

pouÏita pro plavby po Nilu, malé kousky dfieva v maltû pro zakrytí jámy

mohou b˘t vysvûtleny jako smetí po rozebrání lodi. Zámûrem tohoto pfiís-

pûvku je pfiedloÏit nûkolik poznámek k rekonstrukci Chufuovy lodi, zalo-

Ïen˘ch na vyobrazeních na vzestupné cestû Sahurea, jeÏ patrnû odráÏejí

skuteãné královské lodi.Tomu nasvûdãují i informativní detaily lodí a jejich

stavby. Poznámky lze shrnout takto:

– Rekonstrukce lodi opomenula existenci stûÏnû.Dvojit˘ stûÏeÀ nebyl mezi

dfievem rozebrané lodi nikdy nalezen,ale jeho základna byla rozeznána.46

– Na nejvy‰‰í hladinû rozebrané lodi byl nalezen velice kfiehk˘ materiál,po-

psan˘ jako „tkanina“,pravdûpodobnû plátno.47 Byla zcela zchátralá a pfiíli‰

zniãená na záchranu.48 Domnívám se, Ïe se jednalo o plachtu, kterou dûl-

níci pouÏili pro pfiikrytí pohfibené lodi.
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40 Nour – Osman – Iskander – Moustafa (1960:40).Nancy Jenkins podotkla,Ïe vzorky se moh-

ly vysu‰it pfiedtím, neÏ dorazily do laboratofií Britského muzea, viz Jenkins (1980: 65).
41 Landström (1970: 28).
42 Jenkins (1980: 162). Na nûkter˘ch ãástech lodi v‰ak byly nalezeny stopy bílé barvy, viz

Nour – Osman – Iskander – Moustafa (1960: 47).
43 Jenkins (1980: 161).
44 Nour – Osman – Iskander – Moustafa (1960: 29–30).
45 Jenkins (1980: 163).
46 Landström (1970: 28).
47 Nour – Osman – Iskander – Moustafa (1960: 41–2).
48 Nour – Osman – Iskander – Moustafa (1960: 41–2).



– Chufuova loì byla fiízena pomocí dvanácti kormidel, ‰esti na kaÏdé stra-

nû zádi. Nejdel‰í pár kormidel mûfiil 7,8 m a nejkrat‰í 6,8 m (obr. 4).To je

zfiejmé z masivního trupu a rozmûrÛ lodi, stejnû jako z vyobrazení králov-

sk˘ch lodí na Sahureovû vzestupné cestû, kde jsou královské papyrusové

lodi fiízeny jedenácti kormidly na kaÏdé stranû (viz obr. 2) Nejmen‰í poãet

kormidel pro fiízení jedné z jeho královsk˘ch lodí, je ãtyfii na kaÏdé stranû

(viz obr.3).Vyobrazení mal˘ch lodí v soukrom˘ch hrobkách zachycují lodi

fiízené dvûma kormidly.V koneãné fázi rekonstrukce v‰ak bylo deset kor-

midel vyuÏito jako vesel.Dnes je mÛÏeme vidût ve dvou skupinách na kaÏ-

dé stranû trupu pfied pfiístfie‰kem. Rozmûry kormidel pouÏit˘ch jako vesla

vedly nûkteré odborníky k nesprávné domnûnce, Ïe Chufuova loì je sym-

bolickou bárkou, neboÈ by bylo nemoÏné veslovat tak ohromn˘mi vesly

a uÏ vÛbec ne v urãit˘ch oblastech Nilu, kde by koryto nebylo dostateãnû

‰iroké pro proplutí takové lodi.49 Kormidla mají rÛzné rozmûry,neboÈ byla

pfiipevnûna v rÛzn˘ch bodech zádi. Nakonec si musíme uvûdomit, Ïe z ne-

známého dÛvodu nebyly s Chufuovou lodí pohfibena vesla a stûÏeÀ!

Po zváÏení nov˘ch dokladÛ navrhuji urãité zmûny ohlednû Chufuovy lo-

di. Loì byla rekonstruována jiÏ pûtkrát. Zmûny, které navrhuji, by se mûly

uskuteãnit v rámci nového plánu SCA ohlednû Gízského plata, jeÏ zahrnu-

je pfiestûhování muzea bárky na nové místo. MÛj návrh nemÛÏe b˘t pova-

Ïován za rekonstrukci lodi.Ve skuteãnosti se jedná pouze o pfiemístûní kor-

midel na správné místo na lodní zádi.

Je dÛleÏité, aby odborníci vûnovali více ãasu a pozornosti v‰em souãás-

tem pyramidov˘ch komplexÛ a jejich okolí.Ve v‰ech pyramidov˘ch kom-

plexech Staré fií‰e by bylo tfieba provést nové v˘zkumy, aby bylo uceleno

zkoumání funkce královsk˘ch lodí pohfiben˘ch u pyramid.
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49 Pouze Björn Landström poznamenal, Ïe vesla mohla b˘t uÏívána pro fiízení lodi, viz Land-

ström (1970: 29).

Obr. 4 Rekonstruovaná Chufuova pohfiební loì vyzvednutá roku 1955 z v˘chodní jámy u jiÏ-

ní strany Velké pyramidy.
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