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V˘zkum jiÏního Abúsíru byl v tomto roce stejnû jako v nûkolika pfiedcho-

zích financován z projektu Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy

LN00A064, „âeské národní egyptologické centrum“. Archeologická sezó-

na trvala od 1. 9. do 2. 12. 2003 a sestávala z nûkolika dílãích ãinností:

1. práce ve skladu expedice a dokumentace nálezÛ z pfiedchozích sezón;

2. v˘kopová ãinnost uvnitfi a v okolí hrobového komplexu vezíra Kara a je-

ho synÛ (srovnej ãlánek M.Tomá‰ka);

3. sondáÏní práce na v˘chod od hrobky hodnostáfie Hetepiho;

4. geofyzikální mûfiení jednotliv˘ch ãástí abúsírské koncese (viz samostat-

n˘ ãlánek R. Kfiivánka);

5. rekonstrukce po‰kozen˘ch ãástí Intiho hrobky (viz ãlánek B. Vachaly,

obr. 1 – viz obrazová pfiíloha);

6. interpretace lokality a nálezov˘ch okolností na základû doposud získa-

n˘ch dat (viz rovnûÏ ãlánek Vl. BrÛny a P.Vlãkové).

V‰echny zmínûné ãinnosti probíhaly v jiÏní ãásti koncese,kde dnes spo-

ãívají jedny z hlavních aktivit âeského egyptologického ústavu a âeského

národního egyptologického centra Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

v Praze.1 Zde se totiÏ nachází rozsáhlá nekropole, která se vyvíjela po do-

bu nûkolika století, jenÏ obsahuje hrobky s prameny majícími zásadní v˘-

znam pro poznání doby 3. tis. pfi. Kr. Prameny pocházející z tûchto hrobek

jsou relevantní jak pro poznání vzniku a strukturace raného staroegypt-

ského státu, tak i pro zánik jeho prvního vrcholného období,doby Staré fií-

‰e. Metody a postupy zde testované a uplatÀované jsou postupnû apliko-

vány v dal‰ím v˘zkumu v Abúsíru (metody GIS, fotogrammetrie, fotogramy,

interpretace dat získan˘ch geofyzikálním a dálkov˘m prÛzkumem zemû,

satelitní snímek aj.). Kromû ãlenÛ âeského egyptologického ústavu a âes-
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1 Pro pfiedchozí zprávu o sezónû 2000–2001 viz Miroslav Bárta (2002: 33–42).



kého národního egyptologického centra Univerzity Karlovy v Praze se to-

hoto projektu se nadále úãastnili odborníci z Archeologického ústavu Aka-

demie vûd âeské republiky v Praze, Univerzity Jana Evangelisty Purkynû

v Ústí nad Labem (Laboratofi geoinformatiky Fakulty Ïivotního prostfiedí)

a Ústavu archeologické památkové péãe v Mostû. Projekt je zámûrnû kon-

cipován jako v˘raznû interdisciplinární,o ãemÏ svûdãí i celkem pût dal‰ích

pfiíspûvkÛ v tomto sborníku.

1.  Dokumentace  ná lezÛ  ve  sk ladu exped ice

Vlastní sezóna byla zahájena jiÏ na poãátku záfií, kdy po dobu jednoho mû-

síce probíhala dokumentace, fotodokumentace a studium nálezÛ z v˘ko-

pové sezóny 1995 (tehdy do‰lo k objevení hrobky vezíra Kara). PfieváÏnou

ãást nálezÛ uloÏen˘ch ve skladu tvofií fragmenty v˘zdoby ze zcela zniãené

kaple jednoho z Karov˘ch synÛ, pravdûpodobnû Kara Juniora. Nûkolik de-

sítek fragmentÛ ze severní a jiÏní stûny v˘chodozápadnû orientované ka-

ple tvofií pozoruhodn˘ nálezov˘ soubor,na jehoÏ základû je moÏno z velké

ãásti tuto kapli rekonstruovat. Zdobené bloky s nízk˘m polychromním re-

liéfem svou kvalitou pfiedstavují to nejlep‰í, co doposud bylo v jiÏním Abú-

síru objeveno. MÛÏeme jen litovat, Ïe jeho kaple byla záhy zámûrnû zniãe-

na, zfiejmû proto, Ïe se Kar Junior úãastnil spiknutí na královském dvofie.

V této souvislosti je tfieba zmínit ãásteãnou rekonstrukci dvou ãástí sever-

ní stûny kaple.

První z nich pfiedstavuje vlastní obûtní scénu,která zachycuje Kara sedí-

cího za obûtním stolem se stylizovan˘mi rákosov˘mi listy – ty mûly pfiipo-

mínat rákosovou hou‰tinu,symbolické místo znovuzrození po fyzické smr-

ti umisÈované do egyptské delty Nilu. U nohou mu kleãí manÏelka Iput.

V tomto pfiípadû je dochována dokonce její tváfi. Kar je odûn v krátkou bí-

lou suknici a jeho pokoÏka má rudou barvu. Iput má bílé pfiiléhavé ‰aty na

ramínkách,vlasy sepjaté ãelenkou a její pokoÏka je Ïlutá, jak bylo ve starém

Egyptû zvykem v pfiípadû znázorÀování Ïen a dûtí (Ïlutá barva byla mj.

i symbolem práce ve stínu, na chránûn˘ch místech, kde nedocházelo k se-

Ïehnutí kÛÏe; byla tedy jedním ze znakÛ vysokého spoleãenského posta-

vení).Ve v˘zdobném pásu pod nimi jsou ãásteãnû zachována tûla tfií nosiãÛ

obûtin.Celkové rozmûry takto sestavené scény jsou pfiibliÏnû 120 ¥100 cm,

poãet fragmentÛ ãiní rovn˘ch 20 (obr. 2 – viz obrazová pfiíloha)2.

Druhou velkou scénu, opût ze severní stûny, pfiedstavuje celkem 8 frag-

mentÛ (6 nálezov˘ch ãísel,Registraãní ãíslo 2391).3 Scéna provedená opût
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2 Nálezová ãísla (Excav. Nos.) 25/GG/95, 37/GG/95, 42/GG/95, 65+72A/B+97/GG/95,

68/GG/95, 74/GG/95, 76/GG/95, 77/GG/95, 78/GG/95, 80/GG/95, 87/GG/95, 88/GG/95,

97/GG/95, 98/GG/95.
3 Nálezová ãísla 45/GG/95, 56/GG/95, 59/GG/95, 70/GG/95, 82/GG/95, 86/GG/95.



v nízkém reliéfu zachycuje ãtyfii nosiãe obûtin v horním a dva v dolním v˘-

zdobném pásu. Nosiãi pfiiná‰ejí drÛbeÏ, zeleninu, ovoce a dal‰í potraviny

pro obûtování zemfielému. Dochována jsou dokonce jejich jména: v hor-

ním registru (zleva doprava): SenedÏemíb, Inti, Iri a anonymní muÏ, v dol-

ním: Sesi, Inti (postava jiÏ chybí), pfiiãemÏ jméno první zleva dochované

postavy je ãásteãnû po‰kozeno. Tyto dvû scény nám umoÏÀují udûlat si

alespoÀ pfiibliÏnou pfiedstavu o tom, jak musela kaple vypadat, neÏ byla

zniãena (obr. 3 – viz obrazová pfiíloha).

2.  Zkoumání  komplexu  rod iny  vez í ra  Kara  a je j ího  oko l í  

Archeologické práce v komplexu soudce Intiho, syna vezíra Kara, se sou-

stfiedily na v˘zkum tfií pohfiebních ‰achet. Ústí ‰achty „A“ (obr. 4) je situo-

váno v jihov˘chodním rohu komplexu, jedná se o nejjiÏnûj‰í ‰achtu v fiadû.

·achta má svûtlost 2,20¥2,20 m a je 12,70 m hluboká. Na jejím dnû je ve

v˘chodní stûnû mûlká nika mûfiící 1,31¥0,98¥1,16 m, jejíÏ funkcí bylo

usnadnit manévrování obfiího vápencového sarkofágu, kter˘ byl spou‰tûn

‰achtou do vlastní pohfiební komory vyhloubené v západní stûnû ‰achty.

Vlastní komora mûfiila 4,24¥4,25 m, její v˘‰ka dosahovala 2,25 m.V západ-

ní ãásti podlahy byl zahlouben vápencov˘ sarkofág mûfiící (vãetnû víka)

3,12¥1,99¥1,94 m.

Komora byla vyloupena jiÏ ve starovûku, coÏ dokládají nejen mohutné

vrstvy Ïlutého vátého písku v pohfiební komofie, ale i oloupená a zcela zni-

ãená mumie majitele hrobky, jejíÏ fragmenty byly nalezeny na víku sarko-

fágu.Do nûj zlodûji vnikli otvorem v jihov˘chodním rohu.Pozoruhodné je,

Ïe v tomto místû je po‰kozena i vût‰ina ostatních sarkofágÛ z daného ob-

dobí – bylo tomu tak zfiejmû proto, Ïe zlodûji mohli vytáhnout mumii za

nohy ven a potom ji na relativnû otevfieném prostranství oloupit o cenné

‰perky a amulety. Pfiesto nálezy podstatn˘ch souãástí pohfiební v˘bavy ze

severní poloviny komory patfií mezi v˘znamné prameny objasÀující nejen

rozsah, ale pfiedev‰ím sloÏení pohfiební v˘bavy velmoÏÛ 6. dynastie. Spo-

leãnû s nálezy z dal‰ích pohfiebních komor, které jsou postupnû doku-

mentovány od r.2000,se jedná o jeden z nejv˘znamnûj‰ích nálezov˘ch cel-

kÛ svého druhu z doby Staré fií‰e (obr. 5 – viz obrazová pfiíloha).

Jaké tedy bylo sloÏení pohfiební v˘bavy v tomto pfiípadû? Sestávalo pfie-

dev‰ím z celkem dvanácti vápencov˘ch modelÛ na obûtiny. Jednalo se

o dvoudílné formy z vápence, v pûti z nich byly pÛvodnû uloÏeny obûtiny

hovûzího masa, v dal‰ích pûti ptactvo a drÛbeÏ a koneãnû ve zb˘vajících

dvou se nacházel chléb.Víka tûchto forem mûla vÏdy tvar, kter˘ v hrub˘ch

rysech napodoboval okrouhl˘ tvar chlebÛ, hovûzích kostí s masem nebo

ptactva a drÛbeÏe. Formy byly uspofiádány podél v˘chodní strany sarkofá-

gu ve dvou severojiÏnû orientovan˘ch fiadách. V jejich bezprostfiedním

okolí se nacházely dal‰í mûdûné nádoby, dva soubory urãené k rituálnímu
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oãi‰Èování (vÏdy mísa a konvice s v˘levkou), mûdûn˘ oltáfi s mûdûn˘mi

miskami a jiné. Podél severní stûny byly objeveny dal‰í cenné artefakty:

tabulka sedmi posvátn˘ch olejÛ, skupina celkem osmi alabastrov˘ch kos-

metick˘ch nádobek (obr. 6 – viz obrazová pfiíloha), vût‰í mnoÏství mûdû-

n˘ch nástrojÛ a témûfi dvûstû kalcitov˘ch miniaturních misek. Cenné nále-

zy pocházejí také z nitra vyloupeného sarkofágu: ãásti alabastrové

podhlavniãky a písafiského náãiní a nûkteré dal‰í pfiedmûty, jejichÏ v˘znam

není zatím spolehlivû urãen. Jméno majitele této hrobky jsme identifiko-

vali na nûkolika pfiedmûtech z pohfiební v˘bavy. Byl jím hodnostáfi Inty 

Pepianch, jehoÏ vztah k rodinû Intiho ale není v tomto okamÏiku stále ob-

jasnûn. MÛÏeme pouze konstatovat, Ïe co do velikosti a sloÏení pohfiební

v˘bavy patfií jeho pohfiební komora mezi nejlépe dochované, dokonce lé-

pe neÏ vlastní pohfiební komora soudce Intiho, majitele hrobky.

·achta „C“ byla pfiibliÏnû osm metrÛ hluboká a pohfiební komora, umís-

tûná rovnûÏ v západní stûnû na dnû ‰achty, byla zcela zniãená.Vlastní ko-

mora mûfiila 3,60 (sever - jih) ¥ 2,52 (v˘chod – západ) m a v˘‰ka stropu do-

sahovala 2,45 m.V severozápadním rohu,na 1 m vysokém lÛÏku z tafly, stál

zcela rozpadl˘ dfievûn˘ sarkofág s muÏsk˘m pohfibem. Podle nápisÛ na do-

chovan˘ch zbytcích rakve bylo moÏno rekonstruovat ãást obûtních frází

a jméno majitele hrobky – Anchemãeneneta, jednoho ze synÛ majitele

hrobky soudce Intiho.Západnû od ‰achet „A“ a „C“ byly odkryty dvû men-

‰í ‰achty („E“ a „L“) – zcela prázdné s v˘jimkou dna, kde se nacházela vel-

ká akumulace ãervené le‰tûné keramiky,pfieváÏnû mis.Vût‰ina z nich nesla

stopy pryskyfiice. Zfiejmû se jednalo o keramiku, která byla pouÏívána bû-

hem mumifikace a následnû pietnû pohfibena (k jejímu sloÏení viz pfiíspû-

vek M.Tomá‰ka).

·achta „D“ v Intiho komplexu pfiedstavovala poslední zkoumanou pÛ-

vodní strukturu.·achta byla hluboká 6 m a v západní stûnû se skr˘vala ma-

lá nika pro pohfieb. Ná základû jejích rozmûrÛ (púdorys 120¥100 cm) lze

usuzovat, Ïe pohfibené tûlo, ze kterého se zachovala pouze lebka, bylo ulo-

Ïeno ve skrãené poloze na levém boku, hlavou k v˘chodu. Z pohfiební v˘-

bavy se dochovaly pouze dvû meidúmské misky.

V Ikajovû komplexu byla prozkoumána ‰achta „C“, o které je moÏno

usuzovat, Ïe mohla patfiit poslednímu ze ãtyfi synÛ vezíra Kara, âentimu.

Její v˘zkum v tomto ohledu odpovûì nepfiinesl. Samotné stûny ‰achty by-

ly velmi po‰kozeny, stejnû jako nika ve v˘chodní stûnû, na dnû v hloubce

14,5 m. Pohfieb byl zcela zniãen.

Dal‰í ãást archeologick˘ch prací se soustfiedila na objasnûní stratigrafie

a pozÛstatkÛ lidské ãinnosti v oblasti vnû severojiÏního rohu Karova kom-

plexu (zkoumaná plocha byla oznaãena jako „LL“). Prozkoumána byla plo-

cha ve tvaru písmene „L“ podél v˘chodní a severní ohradní zdi komplexu

(obr. 7 – viz obrazová pfiíloha). Zde se nacházela fiada druhotn˘ch struktur

postaven˘ch z nepálen˘ch hlinûn˘ch cihel a odpadního kamene, severnû
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od Karova komplexu se zãásti dochovala i v˘chodozápadnû orientovaná

kaple se dvûma pohfiebními ‰achtami, které ale z ãasov˘ch dÛvodÛ zÛstaly

neprozkoumány. Pozornost byla vûnována dvûma ‰achtám. Ústí ‰achty „A“

mûfiilo 3,75¥2,03 m a vedlo na dno v hloubce 16 m. Odtud byla smûrem

k jihu vyhloubena pohfiební komora, která neobsahovala Ïádné doklady

pohfibu ãi pohfiební v˘bavy. Sekundárnû byla jiÏní stûna její komory prolo-

mena a do‰lo k propojení místnosti se ‰achtou vedoucí do komory Kara

Juniora.

·achta 5 byla vyãi‰tûna do hloubky 6 metrÛ. Její dno naru‰ovala skalní

trhlina vedoucí do pohfiební komory z doby Staré fií‰e.Ta obsahovala vy-

kraden˘ vápencov˘ sarkofág mûfiící pfiibliÏnû 2,0¥1,10¥1,20 m.Vzhledem

ke ‰patnému stavu skalního podloÏí nebylo moÏno ve v˘zkumu této ãásti

pohfiebi‰tû pokraãovat.

Za zmínku nepochybnû stojí i nález druhotnû pouÏitého bloku (nálezo-

vé ãíslo 14/LL/2002) patfiícího soudci a knûzi bohynû Maat,Neferanupovi.

Blok zdoben˘ ve velmi nízkém reliéfu byl nalezen pouÏit jako nadpraÏní

blok v severov˘chodním rohu zkoumané plochy „LL“ (obr. 8 – viz obrazo-

vá pfiíloha). Kromû nesporné umûlecké hodnoty jeho v˘znam spoãívá ze-

jména v moÏném vztahu k vápencové so‰e písafie Nefera, která byla obje-

vena v r. 2000 pfied vchodem do Intiho hrobky.

Tím se dostáváme k dal‰ímu zajímavému rysu spojenému s v˘zkumem

‰achet v Karovû komplexu a ploch v jeho bezprostfiedním okolí.Pfiedev‰ím

z ‰achet totiÏ pocházejí desítky zdoben˘ch blokÛ, které byly pÛvodnû

souãástí architektury men‰ích hrobek v oblasti Karova komplexu.

V urãitém ãasovém okamÏiku do‰lo k jejich rozebrání a pouÏití jako v˘plnû

hrobek, popfiípadû jako stavebního kamene. Za poslední tfii léta v˘zkumÛ

tak spatfiilo svûtlo svûta mnoho doposud neznám˘ch hodnostáfiÛ. Z odbor-

né perspektivy je nejzajímavûj‰í fakt, Ïe se postupnû dafií tyto dnes jiÏ ne-

existující hrobky zãásti rekonstruovat. Jako pfiíklad je moÏno uvést bloky

nalezené bûhem roku 2002 ve v˘plni ‰achty HH – C, v˘kopová ãísla

142/HH/02 a 148/HH/02, která dohromady skládají scénu v zahloubeném

reliéfu znázorÀující ãtyfii postavy hodnostáfie jménem Irejnachti, krásn˘m

jménem Irej (obr. 9 – viz obrazová pfiíloha). Scénu tvofií celkem sedm frag-

mentÛ, kromû postav majitele památky vidíme vlevo i ãtyfii nosiãe obûtin.

Irej je zachycen s odznaky své moci, dlouhou holí a Ïezlem cherep, s peãli-

vû nafiasenou parukou.Ve dvou pfiípadech vystupuje jako korpulentní muÏ

(nadváha byla na rozdíl od dne‰ní doby ve starém Egyptû povaÏována za od-

znak spoleãenského postavení – honostáfi si mohl dovolit zahálku…) v del-

‰í trojúhelníkovité suknici a s hladce oholenou hlavou.Doprovodné nápisy

udávající jeho jména dále obsahují modlitby, které mûly zaji‰Èovat posmrt-

nou existenci, a tituly,na základû kter˘ch víme,Ïe Irej byl mj. i dohlíÏitelem

nad provozem královského paláce a královsk˘m dÛvûrníkem.PÛvodnû mu-

sel b˘t tento velk˘ blok pouÏit jako pfieklad nad vchodem do hrobky.
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Jako druh˘ pfiíklad sloÏité historie pohfiebi‰tû a zejména procesu jeho de-

strukce mÛÏeme uvést dvû památky se jménem dal‰ího hodnostáfie. Obû

z nich jsou zdobeny zahlouben˘m reliéfem a zãásti nesou stopy polychro-

mie (druhá památka). První z nich pfiedstavují tzv. nepravé dvefie objevené

v r.1995 (v˘kopové ãíslo 109/GG/95) v nadpodlaÏní vrstvû otevfieného dvo-

ra pfied vchodem do Karovy hrobky a mûfiící 51 ¥ 52 cm (obr.10 – viz obra-

zová pfiíloha).Tituly udávají, Ïe jejich majitelem byl „královsk˘ manikurysta,

jedin˘ pfiítel (krále), ten kter˘ se stará o královsk˘ diadém, ten kter˘ má na

starosti (soukromou) ãást paláce panovníka, inspektor knûÏí sm boha Pta-

ha,“ Webef s dal‰ími jmény âenefu a Kaemhesef.Druhá památka (v˘kopové

ãíslo 145/HH/02) patfiící téÏe osobû byla objevena aÏ o 7 let pozdûji,na pod-

zim roku 2002 v prostofie (pÛvodnû pohfiební komofie) spojující ‰achtu „B“

(vedoucí do pohfiební komory Kara Juniora) a ‰achtu LL – „A“, tedy v hloub-

ce 16 m pod zemsk˘m povrchem (obr. 11 – viz obrazová pfiíloha).Rozmûry

památky jsou rovnûÏ nezanedbatelné (106 ¥ 48 cm).PfieváÏnou ãást plochy

tvofií ‰est fiádkÛ vodorovného plus jeden sloupec nápisu, které obsahují

modlitby a tituly zemfielého.V poslední ãásti jsou obsaÏeny i jeho jména:Ka-

hesuf a âenefu, která spoleãnû s vût‰inou titulÛ umoÏnila spolehlivé ztotoÏ-

nûní majitele obou památek.Vlevo od nápisÛ je samotná postava majitele

hrobky v doprovodu mnohem men‰í postavy syna Nikahesiho âenefua.âe-

nefu je znázornûn vstoje,odûn v krátkou suknici a s odznaky úfiadu v rukou

– holí a Ïezlem.Na hlavû má paruku spl˘vající aÏ na ramena a kolem krku vel-

k˘ náhrdelník.Tyto dvû památky pÛvodnû musely b˘t souãástí hrobky,která

byla následnû z nám neznám˘ch dÛvodÛ rozebrána.

Památek tohoto druhu je mnohem více a je více neÏ jisté, Ïe nám jejich

zpracování odhalí doposud neznám˘ horizont a historii této ãásti pohfiebi‰tû.

3.  Men‰ í  sondáÏn í  p ráce  na v˘chod od Hetep iho  h robky

Na konci listopadu probûhly men‰í testovací práce v˘chodnû od hrobky

hodnostáfie Hetepiho z konce 3. dynastie. Cílem bylo vyjasnûní stratigrafie

a struktury v˘chodního okraje pohfiebi‰tû.V jejich prÛbûhu bylo odhaleno

cihlové zdivo rozmûrné mastaby datované pracovnû do doby 2.–3. dyna-

stie (obr. 12 – viz obrazová pfiíloha). Sama mastaba, orientovaná severojiÏ-

ním smûrem, mûfiila pfiibliÏnû 45 ¥ 25,5 m. Na v˘chodní, severní a západní

stûnû byl dochován motiv nikování, které mûl symbolizovat královsk˘ pa-

lác.Vzhledem ke své exponované poloze na svahu nad severojiÏnû probí-

hající vûtví Abúsírského údolí byla architektura hrobky velmi po‰kozená,

nadzemní kaple umístûná v jihov˘chodním rohu byla prakticky zcela sme-

tena erozí. Nadzemní ãást hrobky byla navíc naru‰ena nûkolika desítkami

sekundárních pohfibÛ, které sestávaly z jednoduch˘ch zahlouben˘ch jam,

jeÏ jsou na povrchu rozeznatelné svûtlou píseãnou v˘plní. Pfiesto se poda-

fiilo její plán do znaãné míry rekonstruovat, a to i za pomoci fotogramu.
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4.  In te rp re tace  loka l i t y ,  p fiedbûÏné závûry  

Vzhledem k okolnosti, Ïe tento v˘zkum je ve sborníku detailnû pfiedstaven

Romanem Kfiivánkem, bude vhodné soustfiedit se pouze na jeho interpre-

taãní moÏnosti, a to z pohledu egyptského archeologa (obr. 13 – viz obra-

zová pfiíloha). K tomu je nutno pfiedeslat, Ïe tato interpretace nevychází

pouze z vlastních v˘sledkÛ geofyzikálního prÛzkumu, ale je v˘sledkem

syntézy povrchového prÛzkumu z r. 2000, v˘kopov˘ch a sondáÏních prací

na lokalitû v prÛbûhu posledních nûkolika let a snímkování vybran˘ch ob-

jektÛ z tzv. ‰védské vûÏe. Jednotliv˘mi terénními aktivitami v r. 2002 byla

zavr‰ena první etapa anal˘zy zkoumaného sektoru koncese a postupnû

probíhá syntéza zmínûn˘ch druhÛ pramenÛ.

Posledním kamínkem do mozaiky a v˘razn˘m posílením celkového in-

terpretaãního rámce bylo získání druÏicového snímku ze systému QUICK

BIRD spoleãnosti Digital Globe Corp. DruÏice byla naprogramována pro

snímání území zahrnujícího lokality s v˘znamn˘mi pohfiebi‰ti, která se vy-

víjela v bezprostfiedním okolí tehdej‰ího hlavního mûsta Mennoferu, a to

od severu k jihu: Abúsíru, Sakkáry a Dah‰úru. Záznam byl pofiízen dne

23. 2. 2003 v 8.45, rozli‰ovací schopnost v panchromatickém pásmu je

0,65 m a 2,4 m v multispektrálním pásmu. Snímkované území má rozlohu

65 km2 a bylo zadáno tak, aby bylo moÏno zkoumat Abúsír nejen jako sa-

mostatnou lokalitu,ale zejména jako integrální souãást komplexu okolních

pohfiebi‰È.

Ve zmiÀovan˘ch anal˘zách hrají hlavní roli tyto fie‰ené otázky:

1. jak˘m zpÛsobem se pohfiebi‰tû vyvíjelo v ãase,

2. jaké bylo prostorové ãlenûní pohfiebi‰tû v závislosti na ãase a sociálním

postavení staroegyptsk˘ch hodnostáfiÛ zde pohfiben˘ch,

3. jak souvisí pohfiebi‰tû v jiÏním Abúsíru s obdobn˘mi pohfiebi‰ti v Abúsí-

ru a Sakkáfie (jak pokud jde o v˘voj v ãase, tak zejména v prostoru),

4. existoval vztah mezi pohfiebi‰tûm v jiÏním Abúsíru a okolními identifi-

kovan˘mi strukturami? a pokud ano, jak˘m se projevoval zpÛsobem?

Povrchov ,̆geofyzikální a dálkov˘ prÛzkum lokality provádûn˘ postupnû

od r.2000 s uplatÀováním stále nov˘ch metod umoÏÀuje jiÏ v této fázi ana-

l˘zy pohfiebi‰tû pokusit se pfiedbûÏnû formulovat odpovûdi na nûkteré

z otázek.

Pohfiebi‰tû v jiÏním Abúsíru se vyvíjelo nepfietrÏitû nejpozdûji od konce

3. dynastie, kdy zde vznikají první hrobky vysoce postaven˘ch hodnostáfiÛ

(Hetepi, Itej), pozdûji, na poãátku 5. dynastie vzniká hrobka velitele armá-

dy Kaapera.V pol. 6. dynastie vzniká hrobov˘ komplex vezíra Kara a pfii-

lehlé hrobky jeho synÛ (Inti, Kar Junior a SenedÏemíb).Tyto hrobky obsa-

zovaly postupnû od jihov˘chodu k severozápadu dominantní topografické

polohy.Lze o nich fiíci,Ïe vytváfiejí urãitou JV-SZ osu,která respektovala jak

pfiirozenou topografii kómu, tak snad i blízkost Abúsírského rybníka,kter˘
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mohl ve Staré fii‰i tvofiit hlavní pfiístupovou komunikaci do pohfiebi‰tû. Zá-

roveÀ se tyto památky staly v˘razn˘mi topografick˘mi prvky.

Zatím zfietelnû vyvstává hiát mezi poãátkem 5.dynastie a pol.6.dynastie

mezi hrobkami na centrálním kopci, kter˘ byl, dle doloÏen˘ch titulÛ, vy-

hrazen pouze vysoce postaven˘m hodnostáfiÛm. Prostorové rozmístûní

hrobek dovoluje pfiedpokládat, Ïe chybûjící ãasov˘ horizont je moÏno hle-

dat v oblasti severozápadnû od hrobky Kaapera .Zde  se nachází rozmûrná

hrobka s malou kaplí v jihov˘chodním rohu a serdabem západnû od ní,kte-

ré ale, soudû dle v˘plnû vát˘m pískem, byly jiÏ vykradeny.Vzhledem k její

velikosti a poloze lze pfiedpokládat, Ïe patfiila vysoce postavenému hod-

nostáfii, na základû dispozice kaple se zdá (je pravdûpodobné, Ïe kaple má

pÛdorys „L“), Ïe by mohlo jít o ãasovû víceménû stejné období jako v pfií-

padû hrobky Kaapera. Hrobky s tímto typem kaple jsou v oblasti Abúsíru

a Sakkáry ojedinûlé a tvofií velmi specifickou skupinu hrobek.

Na periferiích tûchto hlavních hrobek vznikaly hrobky podstatnû men-

‰í, stavûné na rozdíl od hlavních monumentÛ ne z vápence, ale z nepále-

n˘ch cihel (nilské bahno a nebo jíl).

Hrobky hodnostáfiÛ Hetepiho a Iteje z konce 3.nebo poãátku 4.dynastie

jednoznaãnû dokazují, Ïe v této dobû se do jiÏního Abúsíru pfielilo pohfie-

bi‰tû vysok˘ch hodnostáfiÛ nekrálovského pÛvodu z oblasti severní Sakkáry

(tzv.Quibellovo a Firthovo pohfiebi‰tû), jednalo se o hrobky tzv.pfiechodné-

ho typu kombinující dvû rÛzné filozofie pfii tvorbû pfiístupov˘ch cest do po-

hfiebních komor – schodi‰tû a ‰achtu.Zaãátek 5.dynastie je opût zcela v sou-

ladu s v˘vojem v Sakkáfie,protoÏe po intermezzu v Gíze dochází k obnovení

stavebních aktivit v pohfiebi‰ti,a to zejména v oblasti na sever od DÏoserova

komplexu. S tím je zcela v souladu i stavba a existence Kaaperovy hrobky.

Pro zb˘vající dobu 5.dynastie zatím v jiÏním Abúsíru neexistují doklady a je

velmi dobfie moÏné, Ïe vût‰ina nekrálovsk˘ch hrobek v této dobû vznikala

na pyramidovém poli v Abúsíru a v jeho bezprostfiedním okolí. Pro dobu

6. dynastie je zatím pfiedãasné uvaÏovat o definici a povaze vazeb na hlavní

pohfiebi‰tû v Sakkáfie.V dan˘ moment se ale zdá,Ïe v jiÏním Abúsíru byly po-

hfibíváni úfiedníci v postavení soudcÛ u královského dvora aj.

V˘znamn˘m pfiínosem detailního vrstevnicového plánu a 3D modelu

území je skuteãnost, Ïe mÛÏeme vysledovat nûkolik pfiístupov˘ch cest,

které vedly do pohfiebi‰tû od Abúsírského rybníka, tj. od severov˘chodu

(k tomuto problému viz Bárta 1999:107-116).Tyto cesty lze definovat takto:

– vedou k hlavním, dominantním hrobkám v pohfiebi‰ti,

– jsou poloÏeny tak, Ïe zaruãují pfiístup do hlavních ãásti pohfiebi‰tû, a to

i do jejich ménû frekventovan˘ch ãástí,

– jejich prÛbûh je takov ,̆ Ïe se odli‰ují od wadí, která vznikla v dÛsledku

pfiirozeného utváfiení geomorfologie lokality: mají odli‰nou sklonitost

i prÛbûh,

– hrobky tyto cesty respektují.
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V nûkolika pfiípadech je zfiejmé, Ïe nûkteré hlavní pfiístupové cesty se

vûtví v místech,odkud je v˘hodn˘ pfiístup do jednotliv˘ch ãástí pohfiebi‰tû,

kter˘m dominuje vÏdy jedna z principiálních hrobek (Mastaba MM, Hete-

pi, Itej, Mastaba LL, Kaaper, Kar).Ve v‰ech pfiípadech jsou tyto cesty zalo-

Ïeny tak, Ïe vycházejí od jihozápadního okraje Abúsírského rybníka smû-

rem k pohfiebi‰ti, tj. smûrem k jihozápadu. Tato skuteãnost je dal‰ím

argumentem pro pfiedpoklad, Ïe Abúsírsk˘ rybník byl v dobû 3. tis. pfi. n. l.

skuteãnou branou do podstatné ãásti abúsírsko-sakkárského pohfiebního

komplexu (oblast severnû od pyramidového komplexu panovníka DÏosera).

V severov˘chodní ãásti zkoumaného území se nachází znaãn˘ poãet

men‰ích cihlov˘ch hrobek, které zde mohly b˘t postaveny, jak ukazuje

srovnatelná evidence, pfiedev‰ím v záverûãné fázi doby Staré fií‰e (ve 23.

a 22. stol. pfi. n. l.).Tyto stavby jsou del‰í osou orientovány v JV-SZ smûru

a byly zachyceny nejen ãesk˘m geofyzikálním prÛzkumem, ale i prÛzku-

mem expedice vedené I. Mathiesonem na podzim r. 2002.

Nejbohat‰í poznatky ale vypl˘vají ze srovnání v˘sledkÛ povrchového

prÛzkumu,geofyzikálních mûfiení a satelitního snímku.Závûry dosaÏené na

základû interpretace povrchového prÛzkumu ukazují, Ïe jeho v˘znam spo-

ãívá zejména v interpretaci vût‰ích objektÛ (hrobek) identifikací specific-

k˘ch struktur – tvary kultovních kaplí a vyná‰ení jednotliv˘ch vût‰ích po-

hfiebních ‰achet nebo koncentrací fragmentÛ kostí,keramiky aj.Je tomu tak

proto,Ïe hrobky jsou budované obvykle z nepálen˘ch cihel z nilského bah-

na nebo z vápence.V obou pfiípadech jejich erodované koruny zanecháva-

jí na povrchu pou‰tû jasnû zbarvené stopy.V pfiípadû de‰ÈÛ navíc k jejich

identifikaci napomáhají porostové pfiíznaky a diferencovaná nasákavost te-

rénu.Komplikace nastávají tehdy,kdyÏ je zdivo postaveno z taflov˘ch cihel,

zdivo tak není na povrchu v˘raznû znatelné a rovnûÏ je geofyzikálním prÛ-

zkumem obtíÏnû identifikovatelné. Pokud jde o hrobové kaple a ‰achty,

v pfiípadû Ïe byly vykradeny, jsou vyplnûné navát˘m Ïlut˘m pískem, kter˘

je v terénu pou‰tû velmi nápadn˘m jevem. Koruny jejich zdí vytváfiejí mír-

nû vyv˘‰ené valy okrouhlého pÛdorysu s mírnû propadl˘mi stfiedov˘mi

plochami.Slabina povrchového prÛzkumu spoãívá v identifikaci objektÛ na

svazích, kde jsou vlivem geomorfologick˘ch procesÛ, zejména pak splachÛ

a eroze, jednotlivé entity hÛfie znatelné. PrÛzkum je v˘znamnû ovlivÀován

optick˘mi vlastnostmi svûtla, roãním obdobím a denní dobou. Nev˘hoda

svahÛ,svûtla a denní doby do znaãné míry odpadá u geofyzikálního mûfiení

a satelitního snímku. Dal‰í nev˘hoda spoãívá v partikularizaci v˘sledkÛ: na

povrchu bylo zaznamenáno mnoho objektÛ prostfiednictvím krat‰ích linií.

Pokud chceme vytváfiet polygony (tedy uzavfiené struktury, napfi. pÛdorysy

hrobek), pak jsou dal‰í dvû metody mnohem efektivnûj‰í.

V pfiípadû geofyzikálního mûfiení jeho v˘znam spoãívá nejen v tom, Ïe

umoÏÀuje ovûfiit základní v˘sledky povrchového prÛzkumu, ale zejména

v tom, Ïe dokáÏe zachytit fiadu men‰ích objektÛ.
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Komparativní v˘hoda satelitního snímkÛ tkví v nûkolika faktorech: celé

zkoumané území bylo zachyceno v jeden ãasov˘ okamÏik, není podmínû-

no subjektivní rolí ãlovûka a zachycuje celou plochu v jejím celku. Jeho

prostfiednictvím je moÏno identifikovat a ovûfiit existenci nejen hlavních

archeologick˘ch objektÛ v pohfiebi‰ti (na snímku vynikají hrobky LL, He-

tepiho, Iteje, Kaapera a komplex vezíra Qara a jeho synÛ), ale i struktur

men‰ích. Nejvût‰í v˘znam má ov‰em snímek pro anal˘zu celkov˘ch vlast-

ností zkoumaného prostoru jako jsou napfi. základní komponenty lokality,

jejich prostorové rozmístûní, geomorfologie terénu a její prolínání s lid-

skou aktivitou a v neposlední fiadû pro anal˘zu komunikaãního systému.

V tomto pfiípadû se jasnû potvrzuje pfiedchozí závûr,Ïe pohfiebi‰tû v jiÏním

Abúsíru bylo pfiístupné od severov˘chodu nûkolika komunikacemi.

Bûhem dal‰í archeologické sezóny 2003–2004 bude na‰e ãinnost zamû-

fiena na dokonãení zpracovávání nálezÛ z Karova komplexu a pfiípravu je-

ho publikace.Vzhledem k povaze projektu se poãítá s úãastí souãasn˘ch

studentÛ egyptologie, a to jak formou úãasti na expedici, tak i podílem na

zpracovávání relevantních dat a jejich interpretaci bûhem v˘uky.
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Bárta – Obr. 8 Blok patfiící 

hodnostáfii jménem 

Neferanup, Excav.

No. 14/LL/2002 
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Bárta – Obr. 10 Nepravé 

dvefie úfiedníka Kahesufa,
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Bárta – Obr. 12 Mastaba 
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Bárta – Obr. 11 Reliéf úfiedníka Kahesufa, Excav. No. 145/HH/02 (foto K.Vodûra).

Bárta – Obr. 13 Satelitní snímek – detail oblasti JiÏního Abúsíru (1 – Mastaba MM,
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