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Jarní ãást expedice, zamûfiená pfiedev‰ím na ãinnost v oblasti ‰achtov˘ch

hrobek z Pozdní doby v jihozápadní ãásti ãeské archeologické koncese 

v Abúsíru, trvala od 25. ledna do 24.dubna.Na práci se pod v‰eobecn˘m ve-

dením prof. Dr. Miroslava Vernera, DrSc. podíleli egyptologové doc. Dr. Ladi-

slav Bare‰ a Dr. Kvûta Smoláriková, architekt Ing. Michael Balík, CSc., geoin-

formatik Ing. Vladimír BrÛna, restaurátor Ing. Martin Dvofiák, antropolog

prof. Dr. Eugen Strouhal, DrSc., a fotograf Kamil Vodûra. Egyptské úfiady za-

stupovali inspektofii Nejvy‰‰í rady pro památky EAR Esmat Abd el-Ghání Mu-

hammad, Jásir Hasan Abd el-Fattáh a Ragab Ismáíl ·eháta. Dûlníci z Abúsíru

a Sakkáry pracovali pod vedením pfiedákÛ Muhammada (Talála) el-Kerétího,

Ahmada el-Kerétího,Hagga Abd el-Mitaála el-Kerétího a Chálida el-Kerétího.

V prostoru VedÏahorresnetovy hrobky, asi ãtyfii metry jiÏnû od jihozá-

padního rohu jejího ohrazení, byla prozkoumána malá ‰achta, o jejíÏ exi-

stenci se vûdûlo uÏ nûkolik let a která byla nûkdy povaÏována za moÏn˘

vstup do dal‰ích, dosud neznám˘ch prostor této hrobky (obr. 1 – viz obra-

zová pfiíloha). ·achta, jejíÏ ústí mûfií pfiibliÏnû 2,1 ¥ 2,1 metru, je 12 metrÛ

hluboká a byla vyplnûna ãist˘m pískem. Zhruba v hloubce 10–11,5 metru

pod úrovní okolního terénu, tedy tûsnû nade dnem ‰achty, se v písku nalé-

zalo velké mnoÏství stfiepÛ rÛznû velk˘ch keramick˘ch nádob, vût‰inou

hrub˘ch zásobnic bûÏného typu.Celkov˘ poãet takto uloÏen˘ch nádob lze

odhadnout na nûkolik desítek. S v˘jimkou jediného men‰ího dÏbánu byly

v‰echny ostatní nádoby nalezeny ve stfiepech rÛzné velikosti. Podle v‰eho

byly pfiitom rozbity úmyslnû. Lze jen spekulovat, zda se tak stalo v prÛbû-

hu starobylého obfiadu „rozbíjení ãerven˘ch dÏbánÛ“, kter˘ byl obvyklou

souãástí pohfiebních ceremoniálÛ.

Na nûkolika stfiepech, pocházejících z rÛzn˘ch nádob (aÏ na v˘jimky

proto spolu nesouvisí), se dochovaly zbytky textÛ naãrtnut˘ch hieratic-

k˘m a démotick˘m písmem ãernou barvou.Tyto krátké nápisy velmi prav-

dûpodobnû oznaãovaly pÛvodní obsah nádob, kter˘m byly materiály a lát-

ky pouÏívané pfii mumifikaci.Tato ‰achta proto zfiejmû slouÏila jako místo

pro uloÏení nádob, které byly pouÏity pfii mumifikaci nebo pohfibu VedÏa-

horresneta, takÏe z hlediska staroegyptsk˘ch náboÏensk˘ch pfiedstav mu-

sely b˘t pohfibeny spolu s ním a nemohly b˘t pouÏity jakkoli jinak. Pokud

je tato hypotéza pravdivá, jde o dal‰í, byÈ nepfiím ,̆ dÛkaz pro názor, Ïe

VedÏahorresnet byl ve své hrobce skuteãnû pohfiben.
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V Iufaovû hrobce se ãinnost expedice soustfieìovala pfiedev‰ím na dal‰í

pokraãování rekonstrukãních prací a pfiípravy na plánované budoucí otev-

fiení této hrobky pro vefiejnost, které se má uskuteãnit v tûsné spolupráci

s Nejvy‰‰í radou pro památky EAR. Podle pÛvodního pfiedpokladu mûly

b˘t v prÛbûhu této archeologické sezóny otevfieny a prozkoumány dosud

zazdûné prostory vycházející ze západní vedlej‰í ‰achty Iufaovy hrobky,

které byly podobnû jako hlavní pohfiební komora uzavfieny pfied zhruba

2 500 lety a od té doby zÛstaly neporu‰eny. Prvním z nich je prostor zá-

padnû od této ‰achty, kter˘ vychází z jejího dna a je uzavfien pomûrnû ma-

sivní zdí z vápencov˘ch blokÛ.Podle analogií s dal‰ími velk˘mi ‰achtov˘mi

hrobkami ze stejného období lze pfiedpokládat, Ïe zde leÏí dal‰í, men‰í po-

hfiební komora, v níÏ by pravdûpodobnû mohla b˘t uloÏena Iufaova man-

Ïelka nebo matka, pfiípadnû jin˘ ãlen jeho rodiny. Druh˘ z tûchto prostorÛ

se skr˘vá za mal˘m zazdûn˘m otvorem v severní stûnû ‰achty, asi 2,5 met-

ru nad jejím dnem,a o jeho úãelu se lze pouze dohadovat.K otevfiení mûlo

za úãasti Dr. Zahi Hawwáse, generálního tajemníka Nejvy‰‰í rady pro pa-

mátky EAR, a zástupcÛ sdûlovacích prostfiedkÛ dojít 24. a 25. bfiezna, ale

vzhledem k zahájení váleãn˘ch operací v Iráku bylo rozhodnuto jej odlo-

Ïit, prozatím na druhou polovinu fiíjna roku 2003.

Bûhem rekonstrukãních prací v Iufaovû hrobce byly pfiedev‰ím zpevnû-

ny boãní stûny chodby spojující malou západní ‰achtu s hlavní pohfiební

komorou. Po posouzení rÛzn˘ch variant bylo rozhodnuto v západní ãásti

chodby tyto stûny zpevnit z vnûj‰í strany zdí z kamenn˘ch blokÛ, která zá-

roveÀ nese strop tvofien˘ Ïelezn˘mi profily a dfievûn˘mi deskami. Zevnitfi

jsou tyto stûny obloÏeny zdí ze souãasn˘ch nepálen˘ch cihel (odli‰né veli-

kosti od starovûk˘ch), která navazuje na dochované zbytky pÛvodních

stûn.PÛvodní klenbu v této ãásti chodby nebylo moÏné obnovit vzhledem

k bezpeãnostním Ïelezn˘m dvefiím,které uzavírají vchod ze západní ‰achty.

V souvislosti s rekonstrukcí této ãásti chodby bylo odstranûno provizor-

ní dfievûné le‰ení, které od roku 1996 bránilo sesutí pískové v˘plnû násyp-

ného komínu, kter˘ ze západní stûny hlavní ‰achty, zhruba z poloviny její

celkové v˘‰ky,vedl do stfiedu západní chodby.Tento násypn˘ komín, jenÏ je

vytesán pfiímo do jílovcového podloÏí a jehoÏ horní ãást byla uzavfiena pfii

zpevÀování stûn hlavní ‰achty na pfielomu let 1996 a 1997,zÛstal voln .̆Na

jeho spodním okraji byl ponechán otvor pro pfiípadnou kontrolu a even-

tuálnû pro jeho budoucí prezentaci náv‰tûvníkÛm hrobky.

Ve v˘chodní ãásti chodby, pfiiléhající ke vstupu do vlastní pohfiební ko-

mory, se pÛvodní zdivo boãních stûn i cihlová klenba dochovaly v pod-

statnû lep‰ím stavu, takÏe v tûchto místech byly pouze opraveny a doplnû-

ny po‰kozené nebo chybûjící ãásti.

ZároveÀ s tím pokraãoval restaurátor ing. Dvofiák v ãi‰tûní boãních stûn

pohfiební komory zdoben˘ch reliéfy.Na nûkolika místech,zejména v horní

ãásti zaoblené v˘chodní stûny, rovnûÏ vytmelil a doplnil po‰kozené ãásti
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blokÛ do podoby vhodné pro prezentaci náv‰tûvníkÛm. Jako kaÏd˘m ro-

kem rovnûÏ shrnul a vyhodnotil v˘sledky mûfiení teploty a vlhkosti uvnitfi

pohfiební komory,které i v dobû jejího uzavfiení zaznamenává automatické

zafiízení.

Men‰í úpravy probíhaly rovnûÏ v jiÏní vedlej‰í ‰achtû, která slouÏí jako

hlavní vstup do podzemních ãástí hrobky. Stûny této ‰achty byly rozsáhle

zpevnûny a zaji‰tûny proti moÏnému po‰kození uÏ v pfiedchozím roce,

takÏe byla dokonãena jejich povrchová úprava a upraveno a doplnûno

osvûtlení a dfievûné schodi‰tû, instalované sem v roce 1998. Prostor pfied

vstupem do jiÏní ‰achty, leÏící pod úrovní okolního terénu,byl obloÏen ka-

menn˘mi bloky. ZároveÀ s tím bylo dokonãeno pfiístupové schodi‰tû, kte-

ré vede k vlastnímu vstupu do jiÏní ‰achty.

V Iufaovû pohfiební komofie pokraãovaly pfiípravy na vyzvednutí dna

vnitfiního antropoidního sarkofágu, které je dosud pevnû spojeno se stû-

nami prohlubnû ve vnûj‰ím sarkofágu. Pokraãovalo odstraÀování kvalitní

vápenné omítky,která vyplÀuje úzk˘ prostor (o ‰ífice 1 aÏ maximálnû 8 cm)

mezi stûnami obou sarkofágÛ. Zejména v místech, kde je tento prostor ‰ir-

‰í, se podafiilo omítkovou v˘plÀ odstranit aÏ do hloubky pfiibliÏnû 40 cm

pod horní okraj dna vnitfiního sarkofágu, tedy zhruba do dvou tfietin jeho

pfiedpokládané v˘‰ky. Celou práci i budoucí vyzvednutí této ãásti sarkofá-

gu v˘znamnû komplikuje skuteãnost, Ïe stûny obou sarkofágÛ nejsou zce-

la rovné, takÏe mírnû vypouklá jiÏní stûna dna vnitfiního sarkofágu se v dél-

ce nûkolika desítek centimetrÛ témûfi dot˘ká stûny prohlubnû ve vnûj‰ím

sarkofágu.Ta je navíc rovnûÏ zdobena náboÏensk˘mi texty a scénami, vy-

tesan˘mi do pomûrnû mûkkého vápence v jemném reliéfu s barevnû vypl-

Àovan˘mi hieroglyfick˘mi znaãkami, a je tedy nutno ji chránit pfied jak˘m-

koli po‰kozením.

Na odkryt˘ch vnûj‰ích stûnách vnitfiního sarkofágu byly kopírovány

a studovány dal‰í ãásti textÛ, které jej pravdûpodobnû zcela pokr˘vají. Jak

se ukázalo uÏ v minulé archeologické sezónû, jde o soubory textÛ,které se

v obdobn˘ch ‰achtov˘ch hrobkách obvykle nacházejí pfiímo na stûnách

pohfiební komory. Na jiÏní vnûj‰í stûnû dna vnitfiního sarkofágu je tak do-

loÏena sekvence fiíkadel 151, 625, 208, 716, 179, 215, 353, 227, 529, 352,

301, 363 a 429 ze souboru tzv.TextÛ rakví, mezi nûÏ jsou vloÏeny dal‰í jed-

notlivé náboÏenské texty, a na která navazují fiíkadla 270, 271, 272 a 304

z tzv.TextÛ pyramid a dal‰í texty.Na severní vnûj‰í stûnû dna vnitfiního sar-

kofágu jsou to fiíkadla 317–319,267,269,25 a 32 z tzv.TextÛ pyramid a dal-

‰í texty. Obû fiady textÛ zaãínají na v˘chodní stranû sarkofágu, tj. za hlavou

mumie, která ov‰em byla uloÏena zcela v protikladu k tehdej‰ím egypt-

sk˘m náboÏensk˘m zvyklostem.

Pfiímo na místû probíhaly i konzultace t˘kající se definitivního umístûní

víka vnûj‰ího vápencového sarkofágu, které je prozatím uloÏeno na dvou

masivních dfievûn˘ch trámech poloÏen˘ch napfiíã pfies stûny pohfiební ko-
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mory. Z fiady dÛvodÛ se jako optimální varianta jeví ponechat toto víko

o váze asi 24 tun v souãasné poloze. Z ryze technického hlediska by jaká-

koli manipulace s ním mohla naru‰it souãasnou pomûrnû kfiehkou stabili-

tu zdiva pohfiební komory. Z estetického, resp. památkáfiského hlediska je

souãasná poloha víka nad severní stûnou pohfiební komory, tj. zároveÀ

zhruba uprostfied severní stûny celého prostoru na dnû hlavní ‰achty, vel-

mi pÛsobivá.Poskytuje i nejlep‰í pfiedstavu o tom,jak sloÏité a nároãné ote-

vírání vnûj‰ího sarkofágu bylo.Dal‰í dva mohutné dfievûné trámy,které pÛ-

vodnû rovnûÏ slouÏily pfii zvedání víka vnûj‰ího sarkofágu a dnes jen volnû

leÏí po jeho bocích, byly prozatím ponechány na místû, protoÏe budou

v budoucnu vyuÏity pfii plánovaném vyzvednutí dna vnitfiního sarkofágu.

Teprve poté bude moÏné je odstranit a tím naplno odkr˘t zaoblená ãela

pohfiební komory.

V prostoru jiÏnû od vstupu do Iufaovy hrobky a jiÏnû od kultovního pro-

storu pfied v˘chodní stûnou ohrazení jeho hlavní ‰achty pokraãovalo od-

kr˘vání nadzemní ãásti dal‰í hrobky v místech, kde pfiímo na povrch vy-

stupovalo vût‰í mnoÏství fragmentÛ bílého vápence, zãásti je‰tû s pÛvodní

reliéfní v˘zdobou. Pfiítomnost tûchto úlomkÛ, které volnû leÏely v pou‰t-

ním písku, tak pfiedstavovala znaãné bezpeãnostní riziko. Zdobené frag-

menty, pocházející pravdûpodobnû ze zcela zniãené nadzemní ãásti hrob-

ky,byly ve vût‰ím mnoÏství nalezeny ve vrstvû vátého písku,kter˘ pokr˘val

ústí velké ‰achty (o rozmûrech asi 12,5 ¥ 12 metrÛ) a v jejím nejbliÏ‰ím

okolí, ale i v horní ãásti této ‰achty, kterou proto bylo nutno odkr˘t do

hloubky nûkolika metrÛ. Ke zhruba dvûma stÛm zdoben˘m fragmentÛm

rÛzné velikosti (nalezen˘m na tomto místû uÏ dfiíve) tak v leto‰ní sezónû

pfiibylo dal‰ích více neÏ tfiista.

Mezi tûmito fragmenty, tvofien˘mi v˘luãnû bíl˘m vápencem,bylo naleze-

no mnoÏství architektonick˘ch prvkÛ, jako jsou stropní bloky s vlysem

hvûzd v zafiíznutém reliéfu (nûkdy dokonce s lehce konkávním povrchem),

zaoblená horní zakonãení zdí s vlysem tzv. chekerÛ v nízkém reliéfu, dvefi-

ní ostûní, konkávní fiímsy, rÛzné typy plastick˘ch a geometrick˘ch vlysÛ,

apod. Ojedinûle byl nalezen i zlomek zaoblené ãásti bloku s bohatou plas-

tickou v˘zdobou,pocházející pravdûpodobnû z vrcholu stély.Pomûrnû po-

ãetné byly zlomky pocházející z rÛzn˘ch scén, které pÛvodnû zdobily stû-

ny hrobky.Nejvût‰í poãet tvofií zlomky zachycující pfiiná‰ení a pfiedkládání

obûtin, ale doloÏeny jsou i scény skliznû lnu a obilí, rybáfiÛ táhnoucích síÈ,

lovu v papyrusovém hou‰tí, pádlujících lodníkÛ a ojedinûle i zlomek fiez-

nické scény,kter˘ zachycuje rituální poráÏení dobytka.âetné jsou i zlomky

pocházející ze seznamÛ obûtin, a to jak v nízkém, tak v zafiíznutém reliéfu.

Na nûkter˘ch zlomcích se objevují ãásti jména Menech-ib-Nekao, které

lze do ãe‰tiny pfieloÏit jako „Znamenité je srdce (krále) Nekona“. Zcela

nebo zãásti se dochovaly i nûkteré tituly, které zfiejmû tomuto hodnostáfii

patfiily. V sekvenci jeho hodnostních titulÛ HAtj-a (kníÏe), smr-watj (jedin˘
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pfiítel králÛv), sDAwtj-bjtj (nositel peãeti krále Dolního Egypta), xrp-aH
(správce paláce) chybí pouze nejvy‰‰í hodnostní titul té doby, jrj-pat (dû-

diãn˘ ‰lechtic); ostatní tituly plnû odpovídají zvyklostem v dobû 26. dyna-

stie. DoloÏeny jsou i nûkteré tituly administrativní, které zfiejmû zachycují

jeho skuteãné funkce.Do této skupiny patfií jmj-r aw (správce tlumoãníkÛ).

Tento hodnostáfi nesl i nûkteré knûÏské tituly, jako jsou Hrj sStA n Hwwt Nt
(tajemník palácÛ bohynû Neity), xrp Hwwt Nt (správce palácÛ âervené ko-

runy) a Hm-nTr (knûz – bohuÏel bez uvedení jména boÏstva).

âást zlomkÛ zcela nepochybnû pochází ze ‰ikmého vnûj‰ího líce stavby,

kter˘ sv˘m sklonem mezi 80 aÏ 85° napodoboval zfiejmû vnûj‰í vzhled

mastab nebo chrámÛ. Z vnûj‰ího líce stavby, eventuálnû z jejích vnitfiních

ãástí otevfien˘ch sluneãnímu záfiení (napfi.ze dvora) pocházejí zfiejmû i hoj-

né fragmenty zdobené zafiíznut˘m reliéfem. Velmi poãetné jsou ov‰em

i zlomky nesoucí v˘zdobu v nízkém reliéfu, které pravdûpodobnû pochá-

zely z vnitfiních místností hrobky, chránûn˘ch pfied pfiím˘m sluneãním

svûtlem.Za souãasného stavu v˘zkumu nelze vylouãit,Ïe nûkteré nalezené

fragmenty by mohly pocházet i z podzemních ãástí této hrobky, vãetnû je-

jí pohfiební komory, i kdyÏ se to prozatím nezdá pfiíli‰ pravdûpodobné.AÏ

na nepatrné v˘jimky byly v‰echny nalezené zlomky znaãnû po‰kozeny

zvûtráváním a vysráÏen˘mi solemi, které ãasto ve spojení s pískem tvofiily

na povrchu fragmentÛ pevnou a neprostupnou krustu. Její odstraÀování

bylo sloÏit˘m problémem zejména v tûch nikoli ojedinûl˘ch pfiípadech,

kdyÏ byla krusta pevnûj‰í a kompaktnûj‰í neÏ samotn˘ kámen.

U nûkter˘ch nálezÛ, jako je napfiíklad dfievûná kamenická paliãka nebo

úlomek s nahrubo vytesanou podobou horní ãásti sovy (tj. hieroglyfické

znaãky „m“),kter˘ pravdûpodobnû pfiedstavuje sochafiskou zkou‰ku,nelze

zcela spolehlivû urãit, zda pocházejí z doby budování této hrobky nebo aÏ

z doby, kdy o nûkolik století pozdûji slouÏila jako pohodln˘ a snadno do-

stupn˘ kamenolom. S v˘jimkou jediného kamene, kter˘ je dosud pevnû

usazen do základÛ, bylo zdivo celé nadzemní ãásti této hrobky vylámáno,

takÏe se z nûj dochovaly pouze otisky blokÛ v maltû na dnû základového

pfiíkopu o ‰ífice asi 2 metry, kter˘ ze v‰ech stran obklopuje velkou hlavní

‰achtu.Îádn˘ nález zatím neumoÏÀuje pfiesnûji urãit dobu,kdy tato stavba

byla zniãena – podle nûkter˘ch náznakÛ, pfiedev‰ím podle zbytkÛ rozme-

tan˘ch pohfibÛ nacházejících se v povrchov˘ch vrstvách, k tomu do‰lo

pravdûpodobnû ve 4.–3. století pfi. n. l. Soudû podle nálezu stfiepÛ kerami-

ky z konce antiky, zhruba ze 4.–5. stol. n.l., které se na‰ly v hlavní ‰achtû

v hloubce asi 6 metrÛ, musela b˘t tato ‰achta v uvedené dobû pfiinejmen-

‰ím do této hloubky otevfiena a zbavena zásypu. Nelze ov‰em vylouãit, Ïe

podobnû jako hlavní ‰achtu UdÏahorresnetovy hrobky vyãistili zlodûji i tu-

to ‰achtu více neÏ jedenkrát.

Tûsnû k jihu od základového pfiíkopu byly odkryty dvû malé ‰achty, kte-

ré bylo z bezpeãnostního hlediska nutné pfiedbûÏnû prozkoumat a co nej-
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lépe zabezpeãit pfied pfiípadn˘mi zlodûji. Jedna z nich, o rozmûrech

1,1 ¥ 1 m a 15,8 metru hluboká, leÏí pfiímo v prodlouÏení severojiÏní osy

základového pfiíkopu. Její ústí je dosud zãásti zakryto pÛvodními vápenco-

v˘mi deskami, z nichÏ nûkteré odstranili zlodûji zfiejmû uÏ ve starovûku.Ze

dna úzké ‰achty se k severu otevírá nízká chodba, témûfi zcela zaplnûná

pískem, která pravdûpodobnû smûfiuje k vlastní pohfiební komofie, skryté

dosud pod tisíci tun písku na dnû hlavní ‰achty. Pfied vstupem do této

chodby leÏely na nízk˘ch cihlov˘ch pilífiích, vestavûn˘ch do rohÛ pfiístu-

pové ‰achty, zbytky keramick˘ch nádob, zfiejmû pozÛstatek pÛvodních po-

hfiebních obfiadÛ.

Z ãasov˘ch a bezpeãnostních dÛvodÛ nebylo moÏné v dal‰ím v˘zkumu

tímto smûrem pokraãovat. Pfii zazdívání vchodu do chodby byl pfiímo ve

vstupním otvoru v písku nalezen ve‰ebt z egyptské fajánse (obr.2 – viz ob-

razová pfiíloha) s modrozelenou polevou, 19,2 cm dlouh ,̆ a model posvát-

né bárky z nepálené hlíny o délce 29 cm. Nápis na zádovém pilífii ve‰ebta

uvádí opût jméno majitele hrobky,Menech-ib-Nekona,a rovnûÏ jméno jeho

matky Sat-Hapi.Tato hrobka tak zfiejmû patfií hodnostáfii dosud známému

jen ze dvou soch, z nichÏ jedna je v souãasné dobû uloÏena v Musée Dob-

rée v Nantes a druhá, prozatím neúplnû publikovaná, v Berlínû. Pokud je

datování zmínûného hodnostáfie do závûru 26. dynastie správné, jedná se

o dal‰í potvrzení pfiedpokladu,Ïe celá skupina velk˘ch ‰achtov˘ch hrobek

na jihozápadním okraji ãeské archeologické koncese v Abúsíru vznikla na-

jednou, a to zfiejmû bûhem pouh˘ch tfií aÏ ãtyfi let (asi 529–525 pfi. n. l.)

v samém závûru vlády Ahmose II. a za krátkého panování jeho nástupce

Psametika III., které bylo ukonãeno dobytím zemû Per‰any.

Druhá ‰achta,o rozmûrech pfiibliÏnû 1,7 ¥ 1,5 m a leÏící asi o tfii metry zá-

padnûji, je v horní ãásti vyzdûna nepálen˘mi cihlami.V hloubce necel˘ch

12 metrÛ se tato ‰achta otevírá k jihu do chodby asi 7 metrÛ dlouhé, z níÏ

vycházejí tfii hluboké v˘klenky smûrem k západu.Nejsevernûj‰í z tûchto v˘-

klenkÛ byl prázdn˘ s v˘jimkou dfievûn˘ch zlomkÛ uloÏen˘ch u západní stû-

ny.Tyto pÛsobením vlhkosti znaãnû po‰kozené zlomky jsou pravdûpodob-

nû pozÛstatkem úmyslnû rozlámaného pohfiebního lÛÏka nebo már.

Chodba smûfiující k jihu i oba ostatní v˘klenky byly zaplnûny velk˘mi kera-

mick˘mi zásobnicemi, uloÏen˘mi ve dvou aÏ tfiech fiadách nad sebou.AÏ na

nûkolik v˘jimek byly zásobnice zcela neporu‰ené,na ãásti z nich se dokon-

ce dosud zachovaly primitivní uzávûry tvofiené hroudou hrubé pískové mal-

ty, ve které se obvykle zachovaly i otisky prstÛ po hlazení. âtyfii zásobnice,

které byly prozatím kvÛli ovûfiení jejich stavu otevfieny, obsahovaly zbytky

organické hmoty (pravdûpodobnû zcela ztrouchnivûlého plátna), které by-

ly promíchány se zbytky rovnûÏ ztrouchnivûlého dfieva a stfiepy men‰ích

keramick˘ch nádob. Pouze v jedné zásobnici se na‰ly i dvû malé fajánsové

nádobky, dva modely obûtních stolÛ rovnûÏ z egyptské fajánse a dvû kera-

mické misky se zbytky ãerného démotického nápisu na vnûj‰í stranû.
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Toto podzemní skladi‰tû, z bezpeãnostních dÛvodÛ prozatím uzavfiené

a zazdûné, tak pfiedstavuje obdobu ‰achty nalezené jiÏnû od jihozápadního

rohu VedÏahorresnetova ohrazení. Zásobnice stejného typu a zbytky men-

‰ích keramick˘ch nádob (zãásti se stopami ãernû psan˘ch nápisÛ) byly na-

lezeny i v chodbû, která na jiÏní a jihozápadní stranû lemuje hlavní ‰achtu

Iufaovy hrobky,aãkoli ve slepém konci této chodby byly nalezeny i pohfiby

Iufaovy sestry Imachetcheretresnety a dal‰ího Iufaova pfiíbuzného.V‰ech-

ny tyto prostory, tj. ‰achty u jihozápadního rohu VedÏahorresnetovy a Me-

nechibnekonovy hrobky a chodba vedoucí jihozápadnû od Iufaovy hlavní

‰achty tak zfiejmû slouÏily stejnému úãelu, tedy uloÏení nádob pouÏit˘ch

pfiedtím pfii mumifikaci a vlastních pohfiebních obfiadech, nebo pro nû as-

poÀ pfiipraven˘ch.Vzhledem k tomu, Ïe ve v‰ech tfiech prozatím doloÏe-

n˘ch pfiípadech leÏí takové skladi‰tû na stejném místû vÛãi celé hrobce, tj.

jihozápadnû od ní, není tato poloha zfiejmû náhodná, i kdyÏ ji prozatím ne-

lze vysvûtlit Ïádn˘mi technick˘mi nebo náboÏensk˘mi dÛvody.Za pov‰im-

nutí stojí, Ïe umístûní této skr˘‰e nijak nesouvisí s polohou vlastní mumie

majitele hrobky, protoÏe ta se v obou dosud znám˘ch pfiípadech li‰í –

VedÏahorresnet byl pohfiben hlavou k západu, Iufaa hlavou k v˘chodu.

Orientaci pfiípadného Menechibnekonova pohfibu zatím pfiesnû neznáme,

podle urãit˘ch analogií s nûkter˘mi rysy Iufaovy hrobky ale nelze vylouãit,

Ïe tento hodnostáfi mohl b˘t pohfiben hlavou k severu.

V prÛbûhu jara 2003 pokraãovala Dr. Kvûta Smoláriková v dokumentaci

a studiu keramiky nalezené v prostoru ‰achtov˘ch hrobek na jihozápad-

ním okraji ãeské archeologické koncese v Abúsíru v pfiedchozích sezó-

nách. Díky úãasti prof. dr. Eugena Strouhala probíhala rovnûÏ dal‰í fáze an-

tropologického zkoumání kosterních pozÛstatkÛ Iufaa a jeho pfiíbuzn˘ch

a dal‰ích kosterních pozÛstatkÛ nalezen˘ch v ‰ir‰ím okruhu jeho hrobky.

V rámci ãinnosti expedice byly hlavnû z bezpeãnostních dÛvodÛ do

ústfiedního skladu sakkárského inspektorátu Nejvy‰‰í rady pro památky

EAR pfievezeny nûkteré nejdÛleÏitûj‰í nálezy z uplynulé archeologické se-

zóny v Abúsíru, vãetnû v˘‰e uvedeného ve‰ebta hodnostáfie Menechibne-

kona.
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Vlãková – Obr. 10 Pohled na

reliéfní blok s vázan˘mi 

sochami hodnostáfie 

Pepi-Meriheri‰efa (foto 

Kamil Vodûra).

Bare‰ – Obr. 1 Zaãátek 

v˘zkumu v ‰achtû 

u jihozápadního rohu 

UdÏahorresnetovy hrobky

(foto L. Bare‰).

Bare‰ – Obr. 2 Ve‰ebt 

hodnostáfie 

Menechibnekona

(foto L. Bare‰).


