
âinnost v Menechibnekonovû hrobce se v roce 2008 sou-
stfiedila na nûkolik oblastí. Ve vlastní pohfiební komofie pokra-
ãovala dokumentace bohaté pohfiební v˘bavy, na níÏ se
kromû fotografa Martina Frouze podílel i egyptolog Filip Cop-
pens. Pohfiební komora vãetnû dvojitého sarkofágu (vnûj‰ího
vápencového a v nûm uloÏeného vnitfiního, vytesaného
z metadroby) je témûfi zcela pokryta nádhern˘mi reliéfy, které
obsahují v˘Àatky z nejdÛleÏitûj‰ích souborÛ staroegyptsk˘ch
náboÏensk˘ch textÛ (TextÛ pyramid, TextÛ rakví a Knihy mrt-
v˘ch), jeÏ mûly zemfielému majiteli pomoci pfiekonat obtíÏn˘
a nebezpeãn˘ pfiechod z tohoto na onen svût a dosáhnout
vûãné blaÏenosti; v men‰í mífie se zde objevují i dal‰í jedno-
tlivé texty obdobného obsahu, a to i obûtní formule. Mimo-
fiádnû pÛsobivé jsou kapitoly 144 a 148 Knihy mrtv˘ch pokr˘-
vající celou jiÏní, resp. severní stûnu komory, které jsou
doprovázeny ãetn˘mi zobrazeními a cel˘mi scénami. Jim se
plnû vyrovná i klenut˘ strop komory, kde je kromû cyklu obra-
zÛ zachycujících noãní putování sluneãního boha zobrazeno
i dvanáct denních a dvanáct noãních hodin, vÏdy v podobû
stojící Ïenské postavy. Nad hlavou kaÏdé z nich se dochoval
krátk˘ text, uvádûjící mj. jméno pfiíslu‰né hodiny – jde o první
dochovanou scénu v úplnosti uvádûjící v‰echna jména den-
ních a noãních hodin, jaká byla v Egyptû dosud objevena.

V malé samostatné ‰achtû, leÏící v souladu s tehdej‰ími
náboÏensk˘mi zvyklostmi poblíÏ jihozápadního rohu celé
hrobky, pokraãovala Kvûta Smoláriková ve zkoumání jedi-
neãné podzemní skr˘‰e obsahující nádoby a materiály, které
byly pouÏity k mumifikaci majitele hrobky. Tato podzemní
skr˘‰, nejvût‰í dosud v Egyptû objevená, obsahovala pÛvod-
nû více neÏ 300 velk˘ch keramick˘ch zásobnic a mnoÏství
dal‰ích men‰ích nádob a pfiedmûtÛ, napfi. i zcela ojedinûlé
otisky pÛvodního peãetítka pohfiebi‰tû, zobrazující boha Anu-
pa (v podobû leÏícího ‰akala) a devût svázan˘ch zajatcÛ. Na
vnûj‰ích stûnách nûkter˘ch velk˘ch zásobnic i men‰ích ná-
dob se uchovaly zbûÏné nápisy, které oznaãovaly pÛvodní
obsah a v nûkter˘ch pfiípadech i den, kdy mûl b˘t pfiíslu‰n˘
materiál (napfiíklad natron, zelené barvivo, pryskyfiice, plátno
na obinadla, rÛzné druhy olejÛ a mastí apod.) pouÏit pfii mu-
mifikaci. I v tomto pfiípadû jde o mimofiádnû cenn˘ nález, kte-
r˘ potvrzuje a v mnohém i roz‰ifiuje dosavadní poznatky
o mumifikaci ve starém Egyptû a ve svém souhrnu pfiedsta-
vuje jeden z nejob‰írnûj‰ích pÛvodních staroegyptsk˘ch pí-
semn˘ch pramenÛ o tomto tak v˘znamném jevu. Na doku-

mentaci a zpracování tûchto unikátních textÛ se podílel
i egyptolog a religionista Jifií Janák.

V˘zkum podzemí Menechibnekonovy hrobky byl znaãnû
usnadnûn díky technickému zafiízení, které velmi laskavû po-
skytla firma Inset, s. r. o. Na instalaci tohoto zafiízení, které
zaji‰Èovalo pfiedev‰ím ventilaci podzemních prostor, se kro-
mû Ludvíka Hegrlíka, fieditele a jednatele spoleãnosti Inset,
podíleli také spolupracovníci a kolegové Vít Novotn ,̆ Jifií Kaf-
ka a Karel Herrmann.

Po celou dobu trvání expedice probíhalo rovnûÏ zasypávání
hlavní ‰achty Menechibnekonovy hrobky, nezbytné z bezpeã-
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Od konce záfií do konce listopadu 2008 probûhla dal‰í fáze v˘zkumu velké ‰achtové hrobky generála Menechib-
nekona, jeÏ je souãástí pohfiebi‰tû velk˘ch i men‰ích hrobek z doby tûsnû pfied polovinou 1. tis. pfi. n. l., které
leÏí v jihozápadní ãásti ãeské archeologické koncese v Abúsíru. Menechibnekonova hrobka je prozatím pátou
stavbou tohoto typu, kterou jsme se zab˘vali v této ãásti pohfiebi‰tû, a sv˘m stavebním provedením a v˘zdobou
pohfiební komory se pfiinejmen‰ím vyrovná dfiíve prozkouman˘m – hrobce admirála VedÏahorresneta, zkouma-
né v letech 1980–1993, a hrobce knûze Iufay, jejíÏ neporu‰ená pohfiební komora byla odkryta v roce 1996. Sama
Menechibnekonova hrobka, leÏící zhruba 30 metrÛ jihov˘chodnû od Iufaova hrobového komplexu, byla zkoumá-
na od roku 2003, kdy bylo zãásti zahájeno odkr˘vání její nadzemní ãásti (zcela zniãené pozdûj‰ím dob˘váním
kamene); vlastní podzemí hrobky vãetnû nádhernû zdobené pohfiební komory, byÈ bohuÏel vyloupené uÏ ve
starovûku, bylo odkryto v roce 2007.

Obr. 1 Pohled do centrální chodby depozitu balzamovaãÛ, která byla
zpracovávána v jarní ãásti sezony 2008. Jednalo se pravdûpodobnû
o nejvût‰í ãást celého depozitu (amfory 84–237), krátké démotické nápisy
obsahovaly tentokrát velmi cenné ãasové údaje spojené se zavinováním
mumie do rÛzn˘ch druhÛ plátna (foto K. Smoláriková)
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nostních dÛvodÛ. Písek a suÈ potfiebné k opûtnému zaplnûní
rozsáhlé hlavní ‰achty byly odebírány pfiedev‰ím z povrcho-
v˘ch vrstev jiÏnû a v˘chodnû od Menechibnekonovy hrobky; ta-
to práce probíhala pod vedením zku‰en˘ch pfiedákÛ místních
dûlníkÛ, vrchních reisÛ Muhammada (zv. Tallál) Abdo el-Kerétí-
ho a jeho bratra Ahmada Abdo el-Kerétího. Pfii odebírání písku
bylo ve vzdálenosti zhruba dvacet metrÛ v˘chodnû od Mene-
chibnekonovy hrobky zãásti odkryto ústí dal‰í, mnohem men‰í
‰achtové hrobky, dosud známé jen díky povrchové prospekci
a geofyzikálnímu mûfiení uskuteãnûnému v uplynul˘ch letech.

Naprosto neãekan˘m nálezem, k nûmuÏ do‰lo pfii ãi‰tûní
nejbliÏ‰ího okolí Menechibnekonovy hrobky, bylo odkrytí ba-
zaltové sochy (pÛvodnû asi 80 cm dlouhé a 65 cm vysoké),
jejíÏ zlomky byly nalezeny vlastnû jen nûkolik centimetrÛ pod
pískem v místech, kudy po dlouhé t˘dny procházeli dûlníci
i ãlenové expedice. Socha pfiedstavující bohyni Hathoru v po-
dobû kráãející krávy a pfied ní stojící men‰í postavu majitele
hrobky byla bohuÏel jiÏ ve starovûku znaãnû po‰kozena pfii

niãení hrobky. Kromû mnoha men‰ích zlomkÛ se zachovalo
pfiedev‰ím tûlo a zãásti i hlava bohynû zobrazené v podobû
krávy, naproti tomu postava majitele hrobky, doprovázená pÛ-
vodnû zfiejmû je‰tû krátk˘m textem uvádûjícím jeho jméno
a hlavní tituly, témûfi zcela chybí. Tato pÛvodnû neobyãejnû
jemnû zpracovaná socha pfiedstavuje vedle obdobné sochy
nalezené v roce 1863 v nedaleké severní Sakkáfie a dnes ulo-
Ïené ve sbírkách Egyptského muzea v Káhifie (CG 784) teprve
druh˘ podobn˘ nález z celého Egypta. Na oãi‰tûní a restauro-
vání této sochy se v˘znamnû podílel konzervátor a restaurátor
spolupracující s expedicí Martin Dvofiák. Na dokumentaci
tohoto a dal‰ích nálezÛ se podílel fotograf Miroslav Ottmar.

Podobnû jako v pfiedchozích letech, pokraãovalo i na pod-
zim roku 2008 stavební zaji‰Èování rozsáhlé hrobky vezíra
(prvního ministra) Ptah‰epsese z doby 5. dynastie (kolem
2450 pfi. n. l.), kterou v severní ãásti abúsírského pohfiebi‰tû
prozkoumaly v letech 1960–1974 expedice tehdej‰ího âes-
koslovenského egyptologického ústavu. Rekonstrukãní prá-
ce, v tomto roce zamûfiené pfiedev‰ím na zpevnûní jiÏní ãás-
ti vnûj‰í obvodové stûny hrobky, probíhaly pod pfiím˘m
dohledem vrchního reise Abd el-Mitaála Muhammada el-Ke-
rétího a Chálida (zv. Kerétí) Abdo el-Kerétího.

Ponûkud stranou od hlavního místa ãinnosti expedice, tj.
Menechibnekonovy hrobky, pokraãoval geofyzikální v˘zkum,
kter˘ ve spolupráci s geodetem a odborníkem na dálkov˘
prÛzkum Zemû Vladimírem BrÛnou vedl pracovník firmy In-
set, s. r. o., Jifií ·tainbruch. Geofyzikální v˘zkum veden˘ po-
mocí tzv. pozemního radaru se v tomto období soustfiedil pfie-
dev‰ím na v˘chodní ãásti ãeské archeologické koncese,
resp. celého abúsírského pohfiebi‰tû.

Expedice se uskuteãnila v rámci fie‰ení úkolÛ v˘zkumného
zámûru M·MT ã. 0021620826 fiízeného Miroslavem Verne-
rem. âinnost v terénu probíhala v úzké spolupráci s orgány
Nejvy‰‰í rady pro památky EAR vedené jejím generálním ta-
jemníkem Zahi Hawassem, zejména s vedením a pracovníky
sakkárského inspektorátu této organizace, kterou pfiímo pfii
terénní práci zastupoval inspektor Mustafá Zakí Táhá.
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Obr. 2 Odkryté ústí dal‰í malé
‰achtové hrobky (S3) leÏící ve

v˘chodním pfiedpolí
Menechibnekonovy ‰achtové

hrobky. Okraje centrální ‰achty
byly znaãnû erodované, ale

men‰í pfiístupová ‰achta byla
zachována ve v˘borném stavu,

a její okraj je navíc zpevnûn
vûncem z nepálen˘ch cihel

(podobná situace jako u depozitu
balzamovaãÛ)

(foto K. Smoláriková)

Obr. 3 âásteãnû zrekonstruovaná plastika krávy nalezená v pískovém
zásypu v˘chodnû od ohradního zdiva Menechibnekonovy hrobky 
(foto K. Smoláriková)
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