
P Y R A M I D O V É  K O M P L E X Y  K R Á L O V E N  N A  A B Ú S Í R S K É M  P O H ¤ E B I · T I
V ˘ z k u m  p y r a m i d o v é h o  k o m p l e x u  L e p s i u s  ã .  2 5  

( 2 0 0 1 – 2 0 0 2 ,  2 0 0 2 – 2 0 0 3 )
Ja romí r  K re j ã í

Jako poslední na abúsírském královském pyramidovém pohfiebi‰ti probíhá

v˘zkum pyramidového komplexu naz˘vaného dnes „Lepsius ã.25“1.Tento

pyramidov˘ komplex, leÏící na samém jiÏním okraji plo‰iny, na které stojí

abúsírské pyramidové komplexy panovníkÛ 5. dynastie, byl aÏ donedávna

spí‰e na okraji zájmu pfiedchozích egyptologick˘ch bádání. DÛvodem je,

kromû vût‰í historické dÛleÏitosti a informaãní hodnoty velk˘ch pyrami-

dov˘ch komplexÛ na lokalitû, také ‰patn˘ stav komplexu Lepsius ã. 25.

Pyramidové  komplexy  k rá loven doby  S ta ré  fi í ‰e

Tato skupina pyramid je charakterizována pfiedev‰ím mnohem men‰ími

rozmûry, neÏ jaké mají pyramidy panovníkÛ; to, Ïe je pfiipisujeme králov-

nám doby Staré fií‰e, vypl˘vá z v˘sledkÛ archeologick˘ch v˘zkumÛ a stu-

dia písemn˘ch materiálÛ2.Vzhledem ke spoleãenskému postavení králo-

ven a náboÏensk˘m zvyklostem byly pyramidové komplexy stavûny co

nejblíÏe pyramidovému komplexu krále (od doby Stfiední fií‰e i pfiímo

v samotném dvofie kolem panovníkovy pyramidy). Nejstar‰ím bezpeãnû

doloÏen˘m a zároveÀ nejznámûj‰ím pfiíkladem jsou pyramidové komple-

xy královen 4. dynastie postavené na jihov˘chod od Velké pyramidy

panovníka Chufua a na jih od Menkaureovy pyramidy v Gíze. Pyramidy

královen dosahují velkého poãtu bûhem 6. dynastie, jak vidíme v bezpro-

stfiedním okolí pyramidov˘ch komplexÛ panovníka Pepiho I. a Pepiho II.

v jiÏní Sakkáfie.V této souvislosti bohuÏel musíme konstatovat,Ïe dnes je‰-

64

1 Toto pojmenování se váÏe k práci v˘znamného pruského badatele Karla Richarda Lepsia,

kter˘ se za podpory tehdej‰ího pruského krále Wilhelma IV. v letech 1842–1845 vydal do

Egypta studovat a dokumentovat staroegyptské památky.Kromû jin˘ch ãástí Egypta se ve své

práci soustfieìoval na práci na pyramidov˘ch polích starovûké Memfidy.V rámci snahy o zpfie-

hlednûní oznaãil v‰echny stavby, které povaÏoval za pyramidy (nûkteré hrobky typu masta-

ba oznaãil za pyramidy, nûkteré pyramidy naopak nerozpoznal a oznaãil je za mastaby) ãísly,

jeÏ se pouÏívají v egyptologii dodnes v podobû „pyramida/pyramidov˘ komplex Lepsius

ã. XX“. Hlavním v˘sledkem této expedice, kromû získání asi 15 000 pfiedmûtÛ pro pfieváÏnû

berlínská muzea,byla publikace monumentálních Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien

– „Památek z Egypta a Etiopie“ (Lepsius 1849), které patfií mezi nejdÛleÏitûj‰í egyptologic-

ké publikace vÛbec.
2 Problematikou pyramidov˘ch komplexÛ královen se zab˘val pfiedev‰ím Jánosi (1996).



tû stále pfiesnû nevíme, jak˘m zpÛsobem byla vybírána, vÏdy mezi nûkoli-

ka panovníkov˘mi manÏelkami, kandidátka pro stavbu pyramidového

komplexu.V nûkter˘ch pfiípadech ‰lo o matky krále a pyramida jim byla

postavena po jeho nástupu na trÛn, v jin˘ch pfiípadech není tato souvis-

lost tak patrná.

Dominantou tûchto souborÛ staveb byla hrobka ve tvaru pyramidy, ve

které byly uloÏeny ostatky zesnulé královny. Pfii porovnání pyramidov˘ch

komplexÛ panovníkÛ a královen vyvstanou nûkteré podstatné rozdíly.Ty

jasnû dokumentují odli‰né postavení panovníka a královny v rámci státní

ideologie, náboÏensk˘ch idejí a pfiedstav o posmrtném Ïivotû. Panovník

byl jedin˘m bohem Ïijícím na zemi a garantem pozemského fiádu, a tak

mûl jeho hrobov˘ komplex rozvinutûj‰í strukturu, vût‰í rozmûry a paletu

pouÏit˘ch druhÛ kamene a v˘zdoby, neÏ mûl pyramidov˘ komplex králov-

ny.Také z náboÏenského hlediska byl pyramidov˘ komplex dÛleÏitûj‰í neÏ

pyramidov˘ komplex královny a byl pevnûji svázán se samotnou institucí

království. Nejzfietelnûj‰ím rozdílem jsou rozmûry pyramid. Pyramidy krá-

loven jsou men‰í, délka strany pyramidy královny se pohybovala od 21 do

49 m, zatímco královská pyramida mûla délku strany 58–230 m, v˘‰ka py-

ramidy je od 16 do 31 m oproti 43–146,5 m v pfiípadû králÛ. Kromû toho

v‰ak v pyramidov˘ch komplexech královen chybí nûkteré velmi dÛleÏité

ãásti pyramidov˘ch komplexÛ králÛ. Jde pfiedev‰ím o údolní chrámy a vze-

stupné cesty, které spojovaly královské pyramidy s údolím Nilu.Co se t˘ãe

architektonick˘ch prvkÛ, v pyramidov˘ch komplexech královen se, aÏ na

nûkteré v˘jimky,napfi.nevyskytují sloupy.Mezi standardní souãásti pyrami-

dov˘ch komplexÛ patfií zádu‰ní chrám, kter˘ je umístûn u v˘chodního

úpatí pyramidy. Vstup do chrámu se nenachází ve v˘chodo-západní ose

chrámu, jako tomu je u panovníkÛ, ale na rÛzn˘ch místech, vût‰inou v‰ak

pfii v˘chodní vnûj‰í zdi chrámu nebo pfiímo v ní (panovníkÛv zádu‰ní

chrám se vyznaãoval v˘razn˘m osov˘m uspofiádáním podél v˘chodo-zá-

padní osy, coÏ v pfiípadû zádu‰ních chrámÛ královen víceménû chybí). DÛ-

leÏitou souãástí chrámu je otevfien˘ dvÛr s ochozem, jehoÏ strop podpíra-

lo nûkolik pilífiÛ ãi sloupÛ,dále to byly skladi‰tní prostory,obûtní kaple (ta

pfiedstavovala nejdÛleÏitûj‰í kultovní prostor chrámu), serdab a prostor se

tfiemi nikami (v tûchto nikách-v˘klencích patrnû stály sochy královny). Po-

ãet v˘klenkÛ pfiedstavuje dal‰í rozdíl oproti zádu‰nímu chrámu panovníka,

kde v obdobné místnosti jejich poãet dosahoval pûti. Dále tu chybí tzv.

ãtvercová místnost, pfiíãná chodba a okruÏní chodba, které jsou standar-

dem zádu‰ních chrámÛ panovníkÛ 5. a 6. dynastie. Od poloviny 5. dynastie

je souãástí pyramidového komplexu královny i tzv. satelitní pyramida.Také

v architektufie vlastních pyramid byly nûkteré rozdíly – napfi. aÏ na v˘jimky

mûly v‰echny pohfiební komory královen ploch˘ strop, zatímco v pfiípadû

panovníkÛ 5.–6. dynastie to byl strop sedlov .̆ Dal‰ím rozdílem je, Ïe jed-

notlivé komplexy královen dosahovaly pomûrnû velké variability, zvlá‰tû
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pak bûhem 6.dynastie,ve své celkové dispozici (pfiedev‰ím ve vztahu k pÛ-

dorysném plánu a vztahu k panovníkovû pyramidû).

Abús í r ské  py ramidové  komplexy  k rá loven

Na abúsírském pyramidovém poli se rozkládá nûkolik pyramidov˘ch kom-

plexÛ královen: komplex královny Chentkaus II. a pyramidové komplexy

„Lepsius ã.24“ a „Lepsius ã.25“ (obr.1 – viz obrazová pfiíloha).V‰echny tfii

dosud známé pyramidové komplexy zkoumala, resp. je‰tû zkoumá, ãeská

archeologická expedice. Otázkou je, zda k nim pfiipoãítat je‰tû nenaleze-

nou hrobku Sahureovy královny Nefretchanebtej, leÏící snad v nejbliÏ‰ím

okolí panovníkovy pyramidy.Ta totiÏ mÛÏe mít i podobu mastaby.

Pyramidov˘ komplex Chentkaus II. 

Pyramidov˘ komplex královny Chentkaus II.3 byl vlastnû první královskou

stavbou na abúsírském pohfiebi‰ti, na jejímÏ v˘zkumu ãeská expedice me-

zi lety 1978 aÏ 1985 pracovala. Z v˘zkumu komplexu vyplynuly pfiekvapu-

jící závûry potvrzující zvlá‰tní postavení této královny a kultu podobnû ja-

ko tomu bylo v pfiípadû její jmenovkynû, královny Chentkaus I. (pohfibené

v Gíze), a s tím související zvlá‰tnosti v architektonickém ztvárnûní kom-

plexu. Jak vypl˘vá z neobykl˘ch titulÛ, kter˘mi se honosily, obû královny

asi vládly za své nedospûlé potomky jako regentky4. Jádro Chentkausiny

pyramidy bylo postaveno z nûkolika stupÀÛ, jejichÏ poãet v‰ak dnes jiÏ ne-

ní moÏné pfiesnû urãit, ‰lo snad o tfii stupnû. Délku strany pyramidy mÛÏe-

me pfiedpokládat kolem 26,25 m (50 egyptsk˘ch loktÛ) a v˘‰ku cca 17 m

(témûfi 9 loktÛ). ObloÏení pyramidy mûlo úhel 52°.Vstup do nitra pyrami-

dy se nacházel, jak bylo v dobû 5. a 6. dynastie obvyklé, v její severní stûnû

v úrovni pyramidového dvora. Zajímavé je, Ïe pfiístupová chodba zfietelnû

vykazuje odklon od severo-jiÏního smûru k jihov˘chodo-severozápadnímu.

Tento odklon je pfiitom typick˘ pro pyramidy králÛ ãásti 5. dynastie a mÛ-

Ïe b˘t odkazem na zvlá‰tní postavení Chenktaus II. coby regentky. Sestup-

ná chodba do nitra pyramidy ústila v ose její severní stûny v úrovni paty py-

ramidy.V místech,kde sestupná ãást chodby pfiecházela v ãást vodorovnou,

se nacházel nízk˘ schod, jenÏ patrnû slouÏil jako zaráÏka pro bloky, které

snad jako zátaras vyplÀovaly sestupnou ãást chodby. V horizontální ãásti

chodby se pfied vstupem do pohfiební komory nacházel zátaras z ãervené

Ïuly.V˘chodo-západnû orientovaná pohfiební komora mûla ploch˘ strop.

Po pfiedãasné smrti Chentkausina manÏela, panovníka Neferirkarea, po-

kraãovala v˘stavba pyramidového komplexu (obr. 2) za jejich synÛ Nefe-

refrea a pfiedev‰ím za Niuserrea; byly dokonãeny vnitfiní prostory pyrami-
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3 Viz Verner (1995);Verner (1997a).
4 Verner (1997b).



dy a bûhem dvou stavebních etap byl vybudován i zádu‰ní chrám.Prvotní,

kamenn˘ chrám mûl nevelké rozmûry (30 ¥ 30 l, tj. cca 15,5 ¥ 15,5 m) .Do

královnina okrsku se vcházelo od severu,vchodem v ohradní zdi dvora ko-

lem Neferirkareovy pyramidy, se kter˘m Chentkausin komplex pfiímo sou-

sedí.V této dobû byl vstup do chrámu od severu. Otázkou je, jak vypadal

otevfien˘ dvÛr, kter˘ patrnû na vchod pfiímo navazoval. JestliÏe M.Verner

pfiedpokládá spí‰e pilífiov˘ dvÛr, P. Jánosi rekonstruuje prost˘ otevfien˘

dvÛr s pilífiov˘m portikem v jeho západní stûnû. Západní ãást chrámu se

skládala ze severojiÏnû orientované obûtní sínû (podafiilo se nalézt i frag-

menty neprav˘ch dvefií z ãervené Ïuly) v ose pyramidy. Na sever od obût-

ní sínû se potom nacházel dal‰í vedlej‰í prostor,snad sklad.PÛdorys dal‰ích

prostorÛ, které se v severní ãásti chrámu nacházely, a také jejich funkci je

témûfi nemoÏné urãit.V chrámu se nacházelo i schodi‰tû na stfie‰ní terasu

chrámu.
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Obr. 2 Plán Chentkausina 

pyramidového komplexu

v Abúsíru 

(podle M.Vernera).



Druhá stavební fáze chrámu asi probûhla nedlouho po první fázi, stále

je‰tû za vlády Niuserreovy. Bûhem této etapy, kterou charakterizuje velké

pouÏití su‰en˘ch cihel, do‰lo k roz‰ífiení pÛdorysu chrámu na v˘chod. Byl

vybudován nov˘ monumentální vstupní portik s dvojící kamen˘ch pilífiÛ,

skupina pûti skladÛ se spojovací chodbou na jih od nûj a nûkolik prostorÛ

v severov˘chodním rohu chrámu. Na portik navazovala dvojice podlouh-

l˘ch, severo-jiÏnû orientovan˘ch prostorÛ. Podlaha západnûj‰ího z nich

slouÏila jako rampa k pfiekonání v˘‰kového rozdílu podlahy vstupního por-

tiku a kamenné ãásti chrámu, stoupala pfiitom od severu k jihu.V jiÏní ãás-

ti západní zdi této místnosti se otevíral prÛchod do kamenné ãásti chrámu.

Vchody do skladÛ byly opatfieny dfievûn˘mi vefiejemi a jejich prahy tvofiily

kamenné bloky. Sklady byly pouze jednopodlaÏní. Rostoucí v˘znam pyra-

midov˘ch komplexÛ královen a moÏná i dÛleÏitou roli,kterou hrála Chent-

kaus II., dokládá i existence první satelitní pyramidy v rámci pyramidové-

ho komplexu královny vÛbec. Tato satelitní pyramida byla objevena pfii

v˘zkumu jihov˘chodní ãásti pyramidového okrsku.

Patrnû nejdÛleÏitûj‰ím archeologick˘m nálezem z prostoru Chentkausi-

na komplexu byl objev pouze velmi fragmentárnû dochovaného papyro-

vého archivu5, kter˘ spolu s Neferefreov˘m a Neferirkareov˘m6 chrámo-

v˘m archivem nalezen˘m v Abúsíru patfií k nejstar‰ím dochovan˘m

papyrov˘m archivÛm v Egyptû.

Pyramidov˘ komplex „Lepsius ã. 24“

Kromû Chentkausina pyramidového komplexy vznikly na jihov˘chodním

okraji abúsírské pyramidové nekropole i dva pyramidové komplexy králo-

ven, jejichÏ jména bohuÏel neznáme. MÛÏeme se domnívat, Ïe ‰lo o man-

Ïelky panovníka Niuserrea nebo panovníka Neferefrea, majitele Nedokon-

ãené pyramidy. Jedním z tûchto okrskÛ je pyramidov˘ komplex „Lepsius

ã. 24“7, patfiící dosud neznámé královnû (obr. 3).V porovnání s ostatními

pyramidami královen jde o pomûrnû velkou pyramidu. Její strana patrnû

mûfiila 60 loktÛ (tj. 31,5 m) a úhel obloÏení stûn mûla kolem 57° 50¢. Jádro

pyramidy se skládalo ze tfií stupÀÛ. Je patrné, Ïe pfii stavbû, stejnû jako to-

mu bylo i v pfiípadû tehdej‰ích pyramid panovníkÛ, se ‰etfiilo náklady na

v˘stavbu, proto pouze líce jádra byly sestaveny z vût‰ích, kvalitnûji opra-

covan˘ch blokÛ vápence.Ve vnitfiním zdivu byly pouÏity men‰í fragmenty

kamene, pfiiãemÏ se zde ménû dbalo na vazbu zdiva.V˘plÀ jádra pyramidy

tvofiily dokonce i fragmenty su‰en˘ch cihel a keramiky. Jádro pyramidy po-

stupnû vyrostlo kolem stavební jámy ve tvaru „T“. Do té byly vestavûny
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5 Posener-Kriéger (1995).
6 Tento papyrov˘ archiv nalezen˘ felláhy v prostoru Neferirkareova zádu‰ního chrámu zpra-

covávala P. Posener-Kriégerová (Posener-Kriéger – de Cenival 1968; Posener-Kriéger 1976).
7 Verner (1988);Verner (1997c),Verner (1998a: 120–121, 355–358);Verner (1998b).



podzemní prostory: pfiístupová chodba, pfiedsíÀ a vlastní pohfiební komo-

ra. Zda byl v chodbû zkonstruován kamenn˘ padací zátaras (portkulis)

a vestibul není moÏné kvÛli velmi ‰patnému dochovanému dochování fiíci.

Jak jiÏ bylo naznaãeno,prostor pohfiební komory byl velmi poniãen ãin-

ností zlodûjÛ, která jistû probíhala v mnoha vlnách (byla zde napfi. naleze-

na polévaná lampiãka datovaná do arabského stfiedovûku). Mumie králov-

ny byla vytaÏena ze Ïulového sarkofágu. Ochranné amulety, které byly

zabaleny do obinadel mumie, byly odstranûny a mumie samotná byla po-

hozena mimo sarkofág.Ten byl posléze poniãen, a dokonce se jej nûkdo

pokou‰el pfiedûlat na ml˘nsk˘ kámen8. Kromû toho byly z komory odne-

seny i dal‰í souãásti pohfiební v˘bavy, ãást z nich se v‰ak pfii vykrádání ko-

mory rozbila, zlodûji ji tam nechali. Proto se v roce 1994 ãeské archeolo-

gické expedici podafiilo nalézt napfi. ãást kanopy (nádoby na vnitfinosti

vyjmuté pfii mumifikace z tûla zesnulé), alabastrov˘ obûtní stolek, kamen-

né modely nádob,mûdûné modely nástrojÛ aj.Kromû toho tehdy ãeská ex-

pedice patrnû na‰la i ãást mumifikovaného tûla královny. Po dokonãení

vnitfiních prostorÛ pyramidy byla stavební jáma vyplnûna odpadním ka-

menem a pomûrnû velk˘m mnoÏstvím keramiky a su‰en˘ch cihel.Pfii stav-

bû druhého stupnû bylo pouÏito jedno ze standardních fie‰ení „abúsírské
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8 Viz také Verner (2000).

Obr. 3 Plán pyramidového

komplexu Lepsius ã. 24 

(podle M.Vernera).



stavební huti“ – kvÛli zlep‰ení stability stavby byla ãást zdiva tohoto stup-

nû poloÏena v úhlopfiíãnû uspofiádan˘ch fiadách z kamenÛ místního vá-

pence.Tyto bloky byly kvalitnûji opracovány neÏ bloky dal‰ích ãástí v˘pl-

Àového zdiva jádra pyramidy.

Pfied v˘chodní stûnu pyramidy byl na základové platformû z vápenco-

v˘ch blokÛ postaven zádu‰ní chrám. BohuÏel se do dne‰ní doby dochoval

ve velmi ‰patném stavu, a tak mÛÏeme rekonstruovat pouze jeho obûtní

síÀ, která mûla obdéln ,̆ severo-jiÏnû orientovan˘ pÛdorys, z níÏ vedl prÛ-

chod do dal‰ího prostoru a poté do série ãtyfi nikovit˘ch prostorÛ, snad

skladi‰tního charakteru,v severní ãásti chrámu.Dal‰í prostory – pfiedev‰ím

otevfien˘ dvÛr – se na základû archeologického v˘zkumu nepodafiilo re-

konstruovat.Vzhledem k tomu, Ïe bûhem archeologického v˘zkumu chrá-

mu nebyly nalezeny Ïádné doklady reliéfní v˘zdoby, se mÛÏeme domnívat,

Ïe chrám nebyl dokonãen.To by také vysvûtlovalo ‰patn˘ stav jeho zacho-

vání. Na jih od zádu‰ního chrámu byla postavena kultovní pyramida, jejíÏ

stûny zfiejmû mûfiily 10 loktÛ – 5,25 m.

Pyramidov˘ komplex „Lepsius ã. 25“

Sezona 2000–2001

V tûsném jiÏním sousedství pyramidy Lepsius ã. 24 vznikl ve stejné dobû

nebo nedlouho po její stavbû (soudû podle horizontální stratigrafie) pyra-

midov˘ komplex, nyní oznaãovan˘ podle Lepsiova ãíslování jako ã. 25.

Stavba pyramidy byla zaloÏena na dosti nev˘hodném místû – na jihov˘-

chod od pyramidového okrsku probíhá hrana wádí a tvofií tak hranici abú-

sírské pyramidové nekropole. Je pravdûpodobné, Ïe v tomto faktu je moÏ-

né hledat vysvûtlení pro neobvyklou podobu komplexu; je to i nepfiím˘

doklad o tom, Ïe pyramida byla postavena ke konci v˘voje královské ne-

kropole, kdy uÏ nebylo moÏné pouÏít jiné, v˘hodnûj‰í místo.

Pfied zapoãetím archeologického v˘zkumu se zdálo, Ïe pyramidov˘

komplex se skládá ze dvou standardních ãástí – pyramidy a zádu‰ního

chrámu, av‰ak nestandardnû rozmístûn˘ch, tj. Ïe pyramida je v jeho v˘-

chodní ãásti, zatímco zádu‰ní chrám, kter˘ je vÏdy u v˘chodní stûny pyra-

midy, Ïe se nachází na západû od ní 9.Právû i proto bylo velmi dÛleÏité ten-

to pfiedpoklad potvrdit nebo vyvrátit.

Pyramidov˘ komplex byl nevelkou sondáÏí zkoumán jiÏ koncem 80. let.

Vlastní archeologické práce zde v‰ak zapoãaly aÏ na jafie roku 2001 a to

v jeho v˘chodní ãásti10. JiÏ pfied zapoãetím samotného v˘zkumu bylo zfiej-

mé, Ïe stavba je rozsáhle poniãena zlodûji kamene a Ïe se dochovala pou-

ze do v˘‰e 4 metrÛ nad úroveÀ dne‰ního terénu. Povrch stavby byl pokryt

vrstvou vátého písku s obãasn˘mi fragmenty vápence.Pfii archeologickém
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9 Verner (1998a: 281).
10 Vedoucí v˘zkumu: M.Verner, dále se úãastnili: J. Krejãí, H. Bene‰ovská, P.Vlãková, K.Vodûra.



v˘zkumu, kter˘ bûhem této sezóny probíhal ve v˘chodní ãásti pyramido-

vého komplexu, v‰ak práci stûÏovaly mohutné bloky vápence, které tvofii-

ly vnûj‰í líc jádra této ãásti komplexu.Tyto bloky byly pfii pozdûj‰ích zlo-

dûjsk˘ch zásazích vytrhány ze zdiva jádra a byly odtahovány pryã. âást

z nich v‰ak zlodûji zanechali na místû.Vnitfiní ãásti zdiva jádra byly posta-

veny z nekvalitnû spojen˘ch mal˘ch fragmentÛ vápence, su‰en˘ch cihel

a keramiky. Po nûkolika dnech v˘zkumu bylo moÏné konstatovat, Ïe jde

o pyramidu urãenou pro pohfieb královny, jak vypl˘valo pfiedev‰ím z jejích

rozmûrÛ, pÛdorysu stavební jámy a existence koridoru pro stavbu sestup-

né chodby do nitra pyramidy.Prostor stavební jámy,v které byly vestavûny

vnitfiní prostory pyramidy, je rozsáhle poniãen.Kráter jámy vyplÀoval v po-

vrchové vrstvû vát˘ písek, pod ním se nacházela vrstva ‰edého písku

a men‰ích fragmentÛ vápence. Po odebrání 3–3,5 m zásypu byl v˘zkum

v této ãásti komplexu zastaven.

Odkryvné práce probíhaly i v prostoru severov˘chodní a v˘chodní ãás-

ti superstruktury pyramidy. Zde se nehluboko pod souãasn˘m povrchem

rozkládal horizont vysok˘ 30–50 cm, kter˘ obsahoval jednolitou vrstvu

rozmetan˘ch sekundárních pohfibÛ (pouze jeden z nich byl nalezen in

situ). Tyto pohfiby patrnû patfiily niÏ‰ím vrstvám obyvatel sídli‰È z okolí

abúsírské nekropole,ktefií se zde, alespoÀ podle nalezen˘ch artefaktÛ,ne-

chávali pohfibívat nûkdy koncem fiímské,ãi bûhem poãátku arabské doby.

Pfii v˘zkumu byly nalezeny fragmenty dfievûn˘ch malovan˘ch rakví, zlom-

ky keramiky a pfiedev‰ím zbytky rákosov˘ch rohoÏí, do kter˘ch byla vût-

‰ina ze zesnul˘ch pfii pohfibu zabalena. Jak jiÏ bylo naznaãeno, byly tyto

hroby bûhem tûÏby kamene v pyramidû úplnû zniãeny.V této ãásti kom-

plexu pak byl uãinûn i nejpfiekvapivûj‰í objev sezony 2000–2001.Ve v˘-

chodní ãásti superstruktury bylo nalezeno vápencové obloÏení rohu ne-

známého prostoru (obr. 4 – viz obrazová pfiíloha). Na tento roh od

v˘chodu navazuje vápencové obloÏení jakéhosi prÛchodu nebo niky

(obr. 5 – viz obrazová pfiíloha). BohuÏel kvÛli pomûrnû sloÏité archeolo-

gické situaci a nedostatku ãasu bylo nutné v˘zkum této ãásti pyramidy

ukonãit. Poloha tohoto prostoru ve v˘chodní ãásti supestruktury pyra-

midy je velmi neobvyklá a bude nutné s interpretací objevu poãkat na

dal‰í archeologick˘ v˘zkum. Není moÏné vylouãit, Ïe jde o ãást jakéhosi

kultovního prostoru nebo o prostor skladi‰tního charakteru. Bûhem v˘-

kopov˘ch prací této ãásti superstruktury byly nalezeny i dva fragmenty

malované alabastrové sochy zpodobÀující Ïenu.V˘‰ku sochy je moÏné re-

konstruovat na cca 60–65 cm, coÏ ji zafiazuje, i vzhledem ke kvalitû zpra-

cování, spí‰e mezi sochy z královského prostfiedí, teoreticky by tedy mo-

hlo jít o sochu majitelky pyramidy.V této ãásti pyramidy se pfii v˘zkumu

postoupilo do hloubky pfiibliÏnû 2,5 m pod korunu dochovaného zdiva.

Vzhledem ke stavu pyramidy bylo nutné postavit opûrné zídky, které

zpevÀují zdivo pyramidy.
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Sezona 2002–2003

V záfií a fiíjnu 2002 probíhala dal‰í fáze archeologického v˘zkumu tohoto

pyramidového komplexu. V˘zkum zapoãal odkryvem prostoru pfiibliÏnû

uprostfied západní ãásti objektu11.

V úrovni pÛvodního terénu zaãínala vrstva tvofiená men‰ími fragmenty

vápence a rak‰ou (arab. na prá‰ek rozdrcen˘ bíl˘ vápenec).Tehdy byly ta-

ké nalezeny zbytky zdiva, které tvofiilo stûny sestupné chodby.Vzhledem

k tomu, Ïe se nacházely pfiesnû v severo-jiÏní ose této ãásti monumentu,

bylo zfiejmé, Ïe tato stavba pfiekvapivû pfiedstavuje dal‰í pyramidu, resp.

stavbu, která byla jako pyramida alespoÀ zapoãata. Nadto bylo ve zmiÀo-

vaném zásypu postupnû nalezeno i nûkolik nevelk˘ch blokÛ vápence, kte-

ré pocházely ze zdiva pyramidy. Na tûchto blocích jsou v hieratickém pís-

mu napsány znaãky se staroegyptsk˘m jménem pyramidového komplexu

Lepsius ã. 25 (obr. 6 – viz obrazová pfiíloha). Právû tyto stavební znaãky12

uvádûjící jméno komplexu, totiÏ obsahovaly dvû znaãky pro pyramidu:

– res meruej, v pfiekladu „obû pyramidy jsou bdûlé“.Tyto ná-

pisy, spolu s dosavadními v˘sledky archeologického v˘zkumu, jsou ne-

sporn˘m dÛkazem, Ïe pyramidov˘ komplex Lepsius ã. 25 byl pfiinejmen-

‰ím projektován jako dvojpyramida. Otázkou v‰ak je, zda byl opravdu

v této formû i dokonãen.Zodpovûzení této otázky bude úkolem dal‰ího v˘-

zkumu. Témûfi dokonãeny byly v˘kopové práce stavební jámy pyramidy

a prostoru pro pohfiební komoru, která byla spolu s pfiedsíní i sestupnou

chodbou zlodûji kamene zcela zniãena do té míry, Ïe nejen ze zdiva, ale

i z podlahy tûchto prostorÛ nezbyl in situ jedin˘ blok (obr. 7 a 8 – viz ob-

razová pfiíloha).

Men‰í sondáÏí v prostoru vchodu do sestupné chodby do pohfiební ko-

mory v˘chodní pyramidy bylo doloÏeno, Ïe zkouman˘ monument pfied-

stavuje dvojpyramidu, protoÏe jak ve v˘chodní, tak i v západní ãásti se ob-

jevuje sestupná chodba. Pfiitom, jak jiÏ bylo zdÛraznûno, pokud by ‰lo

hrobku typu mastaba, vstup do podzemí by mûl jiné uspofiádání a jinou

orientaci. V pfiípadû mastab byly sestupné chodby do podzemí ve velké

vût‰inû orientovány ve v˘chodo-západním,resp.severov˘chodo-jihozápad-

ním smûru. Jáma pro vestavení samotné pohfiební komory byla vyzdûna

men‰ími fragmenty vápence. Nejlépe je tato vyzdívka doloÏena v západní

stûnû jámy. Na jejím líci se dochovaly dal‰í stavební znaãky, které vyznaãu-

jí úroveÀ podpodlaÏních blokÛ a asi také úroveÀ líce stûn pohfiební komo-
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11 Vedoucí v˘zkumu: M.Verner, dále do t˘mu náleÏeli: J. Krejãí,V. BrÛna, P.Vlãková, K.Vodûra.
12 Stavební znaãky pouÏívali staroegypt‰tí stavitelé jako pomÛcku pfii stavbû pyramid.Tyto

znaãky, jak je tomu i v tomto pfiípadû, napfi. urãovaly konkrétní stavbu, ve které se pfiíslu‰n˘

kamene blok mûl pouÏít.Dále v‰ak pfiímo na stûnách jádra napfi.pyramidy mohly tyto znaãky

oznaãovat rÛzné úrovnû od projektové nuly, osy prostorÛ, prÛbûh obloÏení stûn, atp.



ry (ze vzdálenosti tûchto znaãek vypl˘vá, Ïe pohfiební komora mohla mít

‰ífiku 2,52 m, tj. 10 loktÛ). Zajímav˘m nálezem bylo „hnízdo“ tzv. pivních

dÏbánÛ v severozápadním rohu stavební ‰achty. Je otázkou, zda tyto nádo-

by nedokládají nûjak˘ rituál, spojen˘ s postupem prací ãi jednotliv˘mi pra-

covními etapami na stavbû pyramidy. Samozfiejmû dal‰ím, mnohem proza-

iãtûj‰ím vysvûtlením je to, Ïe pivní dÏbány sem mohly b˘t odloÏeny

samotn˘mi dûlníky, ktefií se z nich bûhem stavebních prací obãerstvovali

(obr. 9 – viz obrazová pfiíloha).

Pfii v˘zkumu prostoru stavební jámy byla zji‰tûna pomûrnû zajímavá

skuteãnost, Ïe pfiinejmen‰ím západní zeì stavební jámy, postavená nadto

z pomûrnû mohutn˘ch blokÛ vápence, byla zaloÏena pouze na pomûrnû

vysoké vrstvû hnûdého písku.Tato vrstva, vysoce nestabilní bûhem samot-

ného v˘zkumu, jistû nebyla dostateãn˘m základem pro takovouto masu

zdiva.Proto se nask˘tá otázka,proã byl tento postup tehdej‰ími architekty

pouÏit.Vzhledem k tomu, Ïe v˘zkum celého komplexu je‰tû není dokon-

ãen, bude moÏné si ji zodpovûdût aÏ po jeho skonãení. JiÏ dnes je ale

moÏné se pfiedbûÏnû domnívat, Ïe minimálnû západní ãást pyramidového

komplexu (ale i pro jeho v˘chodní ãást jsou pro to jisté doklady) byla po-

stavena ve chvatu a za pouÏití ãasovû co nejekonomiãtûj‰ích metod.Ze sta-

vebnû-historického hlediska má zásadní v˘znam zji‰tûní, Ïe západní pyra-

mida byla k v˘chodní pyramidû pfiistavûna po dokonãení stavby jádra, ale

pfied dokonãením obloÏení této pyramidy (pokud ov‰em bylo obloÏení na

pyramidû vÛbec pouÏito).

Pfies fakt, Ïe vnitfiní prostory pyramidy byly zcela zniãeny, byly naleze-

ny jak ãásti pohfibu, tak i pohfiební v˘bavy, které byly uloÏeny do po-

hfiební komory. Kromû jiného byly nalezeny i kamenné modely nádob

(jeden z modelÛ patfií do souboru pfiedmûtÛ spojen˘ch s rituálem Oteví-

rání úst) a mûdûné modely nástrojÛ (napfi. dlátko).V prostoru pohfiební

komory zanechali své „stopy“ i zlodûji kamene, jde pfiedev‰ím o Ïelezné

klíny, které jsou témûfi identické s tûmi, jeÏ se pouÏívají v Egyptû v sou-

ãasné dobû.

Jak jiÏ bylo uvedeno, archeologick˘ v˘zkum probíhal i v prostoru vstupu

do pyramidy (obr. 10 – viz obrazová pfiíloha). Hlavním cílem bylo zji‰tûní

úhlu sklonu stûny pyramidy. Pfii tûchto pracech v‰ak nebyl nalezen jedin˘

doklad (napfi.blok obloÏení pyramidy in situ), jehoÏ pomocí by bylo moÏné

tento sklon urãit.V provedené sondáÏi byl odkryt pouze líc jádra pyramidy,

kter˘ má pomûrnû strm˘ úhel (kolem 85°).Je proto otázkou,zda byla tato zá-

padní pyramida vÛbec dokonãena,ãi zda nebyla,stejnû jako tomu bylo v pfií-

padû Neferefreovy pyramidy, pfiemûnûna na mastabu, resp. hrobku s nástav-

bou ve tvaru komolého jehlanu.Pfii v˘zkumu tohoto prostoru byly objeveny

zbytky nûkolika nádob, z nichÏ napfi. korintská amfora (4.–1. století pfi. Kr.)

dokládá styky Egypta s fieckou oblastí.Tyto nálezy doplÀují dÛleÏité soubo-

ry keramiky nalezené pfii v˘zkumu ‰achtov˘ch hrobÛ ze sajsko-perské do-
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by13.Dal‰í skupinou nálezÛ jsou nálezy z arabské doby – jde pfiedev‰ím o ke-

ramiku a mûdûné ‰ipky,které byly nalezeny pfii v˘zkumu prostoru pfied vcho-

dem do pyramidy od severu.Zdá se tedy,Ïe v této dobû,stejnû jako tomu bylo

v pfiípadû pyramid v Dah‰úru,se Abúsír stranou zájmu nebyl nenacházel14.

Co se t˘ãe datování vlastní stavby, to je pomûrnû problematické, proto-

Ïe doposud nebyl nalezen jedin˘ doklad t˘kající se jména zde pohfiben˘ch

osob. Ani nálezy stavebních znaãek, napsan˘ch na blocích pouÏit˘ch pfii

stavbû tohoto monumentu, nemohou pfii pfiesnûj‰ím datování pomoci.

Jak jiÏ bylo naznaãeno, v˘zkum komplexu Lepsius ã. 25 není je‰tû do-

konãen, zb˘vá prozkoumat vût‰í ãást v˘chodní pyramidy a pfiedev‰ím vy-

fie‰it problém enigmatického prostoru ve v˘chodní ãásti superstruktury

v˘chodní pyramidy a také obnaÏit ãást prÛãelí pyramid pfiedev‰ím na mís-

tû spoje mezi obûma pyramidami.

In te rp re tace

PfiestoÏe je je‰tû pfiedãasné vytváfiet závûry t˘kající se dÛvodÛ,proã byl py-

ramidov˘ komplex „Lepsius ã. 25“ postaven jako dvojpyramida, je moÏné

k tomuto tématu uãinit nûkolik poznámek. Pokud se podafií tento pfiedpo-

klad potvrdit, bude to poprvé, kdy bude existence dvojpyramidy v rámci

egyptské archeologie doloÏena.V souvislosti s interpretací tohoto monu-

mentu vyvstávají dvû otázky. Jednak pro koho byl tento pyramidov˘ kom-

plex postaven a jednak otázka jeho architektonické podoby (obr. 11, 12).

My‰lenka stavby dvojhrobky navozuje moÏnost, Ïe komplex mohl b˘t

postaven pro dvojãata-královny. V moderních populacích je zastoupení

dvou- a víceãetn˘ch porodÛ pfiibliÏnû 1 aÏ 1,5 procenta15. Pokud takov˘to

údaj platil i v dobû faraonského Egypta, vypl˘vá z toho, Ïe takov˘chto pfií-

padÛ bylo star˘mi EgypÈany zaznamenáno pouze mizivé procento. Zdá se,

Ïe informace o nich byly vûdomû, jako „deformace“, potlaãovány.Z cel˘ch

dûjin Egypta tak známe pouze nûkolik pfiípadÛ bezpeãnû doloÏen˘ch dvoj-

ãat16. Jeden z nich je moÏná doloÏen i z doby Staré fií‰e – jde o hrobku

Nianchchnuma a Chnumhotepa17. Na druhou stranu je nutné si pfiipome-

nout, Ïe v rámci nûkter˘ch staroegyptsk˘ch pfiedstav o vzniku svûta se set-

káváme s bohy-dvojãaty, které plodí nebesk˘ stvofiitel svûta. Nejpatrnûj‰í

pfiíklady známe z prostfiedí heliopolského a hermopolského uãení. Otáz-

kou je, zda tyto mytologické pfiedstavy mÛÏeme brát jako jeden z dal‰ích
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13 Za pfiedbûÏné datovaní korintské amfory dûkuji K. Smolárikové. K nálezÛm egejské kera-

miky viz: Smoláriková (2000; 2002).
14 Vachala – Ondrá‰ (2000).
15 Kohler – Knudsen – Skytthe – Christensen (2002).
16 Baines (1986).
17 Moussa – Altenmüller (1977).



dÛkazÛ o tom,Ïe v Egyptû byly víceãetné porody pomûrnû ãasté,nebo zda

je nutné jejich zdroje hledat spí‰e ve sloÏit˘ch náboÏensko-filozofick˘ch

konstrukcích spojen˘ch s tûmito uãeními.

Dal‰í moÏností je, Ïe pyramidov˘ komplex patfiil dvûma sestrám. Z doby

6. dynastie známe takov˘ pfiíklad, kdy si panovník Pepi I. vzal za manÏelky

dvû dcery mocného hodnostáfie ze stfiedního Egypta Chuje Anchesenpepi

I. a II.V tomto pfiípadû ale není v˘slovnû uvedeno, Ïe by ‰lo o dvojãata18.
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18 Baud (1999: 426–428).

Obr. 11 Poãítaãová rekonstrukce prostoru abúsírské nekropole kolem pyramidov˘ch

komplexÛ Lepsius ã. 24 a 25 (J. Krejãí).

Obr. 12 Schematická 

poãítaãová rekonstrukce 

komplexu Lepsius ã. 25:

dvû pravé pyramidy 

(J. Krejãí).
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Patrnû nejvíce pravdûpodobnou moÏností by byl pfiípad, Ïe by v tûchto

dvou pyramidách byly pohfibeny matka a dcera. S obdobnou situací se set-

káváme napfi.na v˘chodním poli mastab vAbúsíru,prozkoumaném ãeskou

archeologickou expedicí koncem 70. a v 80. letech minulého století. Zde

byla k mastabû princezny Chekeretnebtej pfiistavûna ãást hrobky urãené

pro její dceru Tisethor19.

Dvojhrobky ale nebyly v dobû Staré fií‰e neznámé.Takovouto dvojhrob-

kou, pfiímo z královského prostfiedí, je dvojmastaba královen panovníka

konce 5. dynastie Venise Nebet a Chenut. Jejich spoleãná hrobka stojí

v Sakkáfie nedaleko panovníkovy pyramidy a vyznaãuje se témûfi identic-

k˘m zdvojením jednotliv˘ch ãástí architektury. Královny patrnû nebyly

královského pÛvodu, a asi ani ve vzájemném pfiíbuzenském vztahu.20

Z architektonické formy je dosti pravdûpodobné, Ïe západní pyramida

nebyla nikdy dokonãena a moÏná získala tvar stupÀovité pyramidy

(obr. 14). Pfiíkladem takovéhoto tvaru pyramidy královny jsou pyramidy

postavené podél jiÏní stûny Menkaureovy pyramidy v Gíze.Popfiípadû mo-

hla b˘t dokonce dokonãena „pouze“ jako mastaba, resp. ve tvaru komolé-

ho jehlanu (obr. 13).

19 Verner – Callender (2002).
20 Munro (1993).
21 Borchardt (1907);Vachala (1979); Patoãková (1994).

Obr. 13 Schematická

poãítaãová rekonstrukce

komplexu Lepsius ã. 25:

pyramida a mastaba

(J. Krejãí).

Je‰tû problematiãtûj‰í je urãení alespoÀ jedné z vlastnic tohoto komple-

xu. Teoreticky by to mohla b˘t jediná z panovníkov˘ch manÏelek, jejíÏ

jméno známe, Reputnub. Fragmenty jejích soch byly nalezeny v prostoru

údolního chrámu Niuserreova pyramidového komplexu a pravdûpodobnû

také bûhem v˘zkumu Pta‰epsesovy mastaby21.Av‰ak vzhledem k tomu, Ïe

ani vlastnice pyramidového komplexu Lepsius ã. 24 není doloÏena sv˘m

jménem, Reputnub mohla b˘t pohfibena i tam.
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K závûreãnému slovu ohlednû pyramidov˘ch komplexÛ královen v Abú-

síru bude nutné provést je‰tû pomûrnû rozsáhlé archeologické práce.

Obecnû je v‰ak moÏné fiíci, Ïe tyto komplexy se vyznaãují velk˘m mnoÏ-

stvím odchylek od standardu a nûkter˘mi nov˘mi fie‰eními. V pfiípadû

Chentkausina komplexu je moÏné tyto zmûny vysvûtlit zvlá‰tní rolí,kterou

sehrála ve v˘voji egyptského státu v dobû 5. dynastie. Pfiedstavuje pyrami-

da Lepsius ã. 25 dal‰í doklad dal‰í v˘jimeãné osobnosti ãi osobností? Od-

povûì na tuto otázku snad pfiinese dal‰í v˘zkum.
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â L Á N K Y

Janák – Obr. 3 Ibis skalní.

Krejãí – Obr. 1 Celkov˘ pohled na pyramidové komplexy Lepsius ã. 24 a 25 v Abúsíru 

(foto J. Krejãí).
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Krejãí – Obr. 4 Roh prostoru (ã. 1.) ve v˘chodní ãásti superstruktury v˘chodní ãásti 
komplexu Lepsius ã. 25 (foto K.Vodûra).

Krejãí – Obr. 5 Nika (?), vchod (?) na v˘chod od rohu prostoru ã. 1 (foto J. Krejãí).



x

â L Á N K Y

Krejãí – Obr. 6 Graffito 

se jménem pyramidového

komplexu Lepsius ã. 25 

(foto J. Krejãí).

Krejãí – Obr. 7 Pohled na stavební ‰achtu západní pyramidy komplexu ã. 25 od v˘chodu 

(foto J. Krejãí).



xi

K R E J â Í

Krejãí – Obr. 8 Pohled na prostor vstupního koridoru do nitra západní pyramidy komplexu

ã. 25 od jihu (foto J. Krejãí).

Krejãí – Obr. 9 Hnízdo pivních 

dÏbánÛ v prostoru pohfiební komory 

(foto J. Krejãí).



xii

â L Á N K Y, Z P R ÁV Y

Krejãí – Obr. 10 Celkov˘ pohled na pyramidov˘ komplex Lepsius ã. 25 po skonãení 

prací v sezónû 2001-2002 (foto J. Krejãí).

RÛÏová – Obr. 1 Knihovna S. Mubarakové, Káhira (foto J. RÛÏová).


