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Na podzim roku 2003 probûhla v Egyptském muzeu v Káhiﬁe men‰í tématická v˘stava „Osudy staré 4500 let“, zamûﬁená na prezentaci v˘sledkÛ práce ãesk˘ch egyptologÛ na lokalitû Abúsír jih za posledních 12 let. âe‰tí archeologové se tak zaﬁadili po bok ‰piãkov˘ch svûtov˘ch egyptologick˘ch
institucí, které mají moÏnost samostatnû vystavovat v tomto prestiÏním
muzeu. Koncepce v˘stavy rovnûÏ zapadla do trendu prosazovaného souãasn˘m vedením Egyptského muzea, kter˘ spoãívá v oÏivení stávající expozice tématicky zamûﬁen˘mi krátkodob˘mi v˘stavami.
V˘stava pﬁedstavila nejen artefakty pocházející z v˘zkumÛ, ale pﬁedev‰ím ‰íﬁi moderních metod uplatÀovan˘ch v egyptské archeologii. Na v˘stavû byl poprvé oficiálnû pﬁedveden ‰ir‰í egyptologické obci i satelitní
snímek, poﬁízen˘ druÏicí QuickBird, kter˘ umoÏÀuje kvalitativní zlep‰ení
archeologické práce (o interpretaci tohoto satelitního snímku hovoﬁí ve
svém pﬁíspûvku do tohoto sborníku Ing. BrÛna).
JiÏní Abúsír se dostal do popﬁedí zájmu ãesk˘ch egyptologÛ jiÏ v roce
1991. Intenzita archeologick˘ch v˘zkumÛ v‰ak stoupla pﬁedev‰ím v souvislosti se vznikem âeského národního egyptologického centra, které bylo ustanoveno v roce 2000 za finanãní podpory Ministerstva ‰kolství âR.
Na ãtyﬁicet vystaven˘ch pﬁedmûtÛ dokumentovalo archeologick˘ v˘voj
této ãásti abúsírské nekropole. Exponáty byly doplnûny o fotografie nejnovûj‰ích nálezÛ z poslední archeologické sezóny, která probûhla na podzim roku 2002. Pﬁedmûty pﬁedstavily celou ‰íﬁi nálezÛ, s nimiÏ se ãe‰tí
archeologové v Abúsíru setkávají – od fragmentÛ reliéfÛ, pﬁes ojedinûl˘ nález vápencové sochy, aÏ po souãásti pohﬁební v˘bavy, která doprovázela
staré EgypÈany na jejich cestû na onen svût.
Unikátními nálezy, které byly v jihoabúsírsk˘ch hrobkách objeveny, se
Abúsír stal lokalitou, jeÏ je v mnoha ohledech základní pro pochopení zákonitostí v˘voje staroegyptského státu a egyptské archeologie.
V˘stava byla slavnostnû zahájena 9. 9. 2003 ãesk˘m premiérem Vladimírem ·pidlou.
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Obr. 1 Stánek âNEC
na ESI 2003 (foto J. Janák).

Vlãková – Obr. 1 Instalace v˘stavy „Osudy staré 4500 let“ (foto Kamil Vodûra).
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Vlãková – Obr. 2 Zábûr ze slavnostního otevﬁení v˘stavy „Osudy staré 4500 let“;
zprava generální ﬁeditel Nejvy‰‰í rady pro památky Zahi Hawass, profesor Miroslav Verner,
premiér âR Vladimír ·pidla (foto Kamil Vodûra).
Vlãková – Obr. 3 Profesor Verner provádí premiéra âR ·pidlu po káhirském Egyptském
muzeu (socha panovníka 4. dynastie Rachefa) (foto Kamil Vodûra).
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