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Obr. 1 Nadzemní ãást Inpuneferovy hrobky (foto M. Bárta)

Inpuneferova hrobka vydává tajemství
Miroslav Bárta – Vladimír BrÛna – Ludvík Hegrlík – Vít Novotn˘
Pﬁíbûh dávno zapomenuté hrobky knûze Inpunefera Ïijícího ve starém Egyptû ve 24. stol. pﬁ. Kr. se
pí‰e za vydatné pomoci ãesk˘ch egyptologÛ jiÏ nûkolik posledních let. Osudy tohoto knûze Ïijícího
pﬁed nûkolika tisíci lety jsou dÛkazem toho, Ïe egyptská pou‰È, pﬁes ve‰keré úsilí archeologÛ a nasazení nejmodernûj‰ích technologií, úspû‰nû stﬁeÏí mnoho z doposud neznám˘ch stránek z historie
staroegyptské civilizace.
K objevu hrobky a její kaple (obr. 1), která byla urãena ke kultu
knûze Inpunefera a dal‰ích ãlenÛ jeho rodiny, do‰lo na ãeské
archeologické koncesi v Abúsíru na jaﬁe roku 2006 a svou roli zde
sehrál detailní satelitní prÛzkum celé lokality. Hrobka samotná mûﬁila v pÛdoryse 14 ¥ 9 m a byla vybudována ve dvou stavebních
fázích. První fázi tvoﬁila mastaba men‰ích rozmûrÛ postavená z nepálen˘ch cihel. Její v˘chodní prÛãelí zdobily sloÏené a jednoduché
niky stﬁídající se vedle sebe a za nimi se ve zdivu mastaby nacházely ãtyﬁi pohﬁební ‰achty pro ãleny Inpuneferovy rodiny. Ve druhé
fázi majitel celou stavbu obklopil zdivem z pravideln˘ch blokÛ vápence a ve v˘chodní ãásti vybudoval dlouhou chodbovou kapli,
pﬁístupnou od v˘chodu vchodem zdoben˘m reliéfy. Jedinou funkcí
kaple bylo poskytnout vhodn˘ prostor pro zádu‰ní kult zesnulého
majitele a dal‰ích ãlenÛ jeho rodiny. V kapli byla na pÛvodním místû ‰Èastnou shodou okolností nalezena spodní ãást tzv. neprav˘ch
dveﬁí (obr. 2), magické brány, která spojovala staré EgypÈany se svûtem mrtv˘ch na západ od nilského údolí. V˘zdoba unikátních vápencov˘ch dveﬁí byla vyhotovena v neb˘valé kvalitû a kromû Inpuneferova jména a idealizované postavy dveﬁe obsahovaly i seznam
jeho titulÛ. Díky tomu víme, Ïe byl zamûstnán jako zádu‰ní knûz
v abúsírsk˘ch pyramidov˘ch komplexech panovníkÛ Neferirkarea
a Niuserrea. Inpunefer byl rovnûÏ královsk˘m dÛvûrníkem, pﬁedsta-

ven˘m soudní sínû, knûzem bohynû spravedlnosti Maat, královsk˘m heroldem a knûzem sluneãního boha Rea ve sluneãním chrámu v Abú Ghurábu. Kombinace jeho titulÛ je typická pro staroegyptské hodnostáﬁe, kteﬁí mohli vykonávat zároveÀ knûÏské
i civilní úﬁady. Z jeho titulÛ dále vypl˘vá, Ïe se u královského dvora tû‰il pomûrnû vysokému postavení. Na základû architektonické
podoby mastaby a nápisÛ z neprav˘ch dveﬁí lze Inpuneferovu
hrobku datovat na konec 5. dynastie, nejspí‰e do doby vlády krále
DÏedkare Isesiho. V kapli se pÛvodnû nacházely i dal‰í troje nepravé dveﬁe, ty v‰ak byly zniãeny zﬁejmû jiÏ ve starovûku.
Na západ od kultovní kaple se nacházela ústí celkem pûti ‰achet.
Ty vedly do podzemí hrobky, k pûti pohﬁbÛm, z nichÏ byly zatím
prozkoumány pouze ãtyﬁi. Nejv˘znamnûj‰í dvû pohﬁební komory
byly prozkoumány bûhem listopadu roku 2007 a vyÏádaly si spolupráci zástupcÛ mnoha vûdních oborÛ. Komory se nacházely na dnû
10 m hluboké ‰achty, a to západním a v˘chodním smûrem. Západní
komora byla vût‰í a monumentálnûj‰í, av‰ak byla jiÏ ve starovûku
vykradena. Druhá komora v‰ak byla dobﬁe ukryta a podaﬁilo se ji
najít nevykradenou. Její vchod zakr˘vala zídka z nasucho nakladen˘ch vápencov˘ch blokÛ a cihel z nilského bahna. Dvû pohﬁební
komory v hlavní, nejjiÏnûj‰í ‰achtû nejsou u hrobek ve Staré ﬁí‰i
obvyklé a otázkou zÛstává, kdo byl v tûchto komorách vlastnû po-
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Obr. 2 Nepravé dveﬁe v kapli Inpuneferova posmrtného pﬁíbytku
(foto M. Frouz)
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hﬁben. Podle zvyklostí té doby by mûla západní komora patﬁit majiteli mastaby, tedy Inpuneferovi, a tuto skuteãnost by potvrzovaly
také vût‰í rozmûry místnosti i sarkofágu. Antropologick˘ materiál
nalezen˘ uvnitﬁ sarkofágu v‰ak patﬁil Ïenû, a tedy Inpunefer musel
b˘t pohﬁben ve v˘chodní komoﬁe.
Zídka uzavírající nevykradenou komoru byla zdokumentována
a opatrnû odstranûna, a tak se otevﬁel vstup do vlastní pohﬁební
místnosti, jeÏ mûﬁí v pÛdorysu pﬁibliÏnû 4 ¥ 2 m a je vysoká necel˘ch 1,30 m. Zdaleka nejvût‰í prostor zabíral obrovsk˘ vápencov˘ sarkofág ukr˘vající nedotãené tûlo staroegyptského velmoÏe
(obr. 4). Kolem sarkofágu byly rozmístûny pﬁedmûty pohﬁební v˘bavy sestávající z 10 pivních dÏbánÛ s peãetûmi, dﬁevûné
kanopické skﬁíÀky se ãtyﬁmi vápencov˘mi schránkami na mumifikované vnitﬁnosti, 75 vápencov˘ch nádobek na symbolické obûtiny
pokrmÛ a nápojÛ, obûtiny hovûzího masa a kamenné ãepelky
(obr. 3). Pivní dÏbány (na kaÏd˘ den staroegyptského t˘dne jeden)
mûly pÛvodnû obsahovat pivo, ale staﬁí EgypÈané byli vesmûs pragmatiãtí i ve své víﬁe, a tak je z úsporn˘ch dÛvodÛ vyplnili pouze
nilsk˘m blátem.
Nejvût‰í pﬁekvapení v‰ak obsahoval vlastní sarkofág. Poté, co
bylo za velmi pﬁísn˘ch bezpeãnostních opatﬁení a pﬁítomnosti policie odsunuto víko, naskytl se nám pohled na ‰patnû mumifikované
a témûﬁ zniãené tûlo samotného Inpunefera a jeho osobní pﬁedmûty
(obr. 4). Zesnul˘ leÏel v nataÏené poloze na zádech hlavou k severu, podél levého boku mûl dlouhou dﬁevûnou hÛl zdobenou zlat˘mi
pásky, v levé ruce svíral Ïezlo cherep – odznak svého vysokého postavení a autority, u levého ramene mûl navíc krásnou dﬁevûnou
podhlavniãku a o nûco níÏe alabastrovou nádobku pÛvodnû obsahující vonn˘ olej. Na krku mu visel náhrdelník ze zlatého drátku a polodrahokamÛ. Jeho paÏe, hlava a zápûstí byly zdobeny náramky
z fajánsov˘ch korálkÛ, kter˘ch jsme nalezli nûkolik stovek. Podle
pﬁedbûÏn˘ch závûrÛ na‰ich antropologÛ zemﬁel Inpunefer ve vûku

Obr. 3 Pﬁedmûty pohﬁební v˘bavy rozmístûné kolem sarkofágu v pohﬁební místnosti Inpuneferovy hrobky (foto M. Bárta)

ZLOM23-88

18.10.2010 8:19

Stránka 35

I N P U N E F E R OVA H R O B K A V Y DÁVÁ TA J E M S T V Í

PES VII/2010

35

Obr. 4 Nedotãené tûlo staroegyptského velmoÏe uloÏené ve vápencovém sarkofágu (foto M. Bárta)

kolem 50 let – na tehdej‰ího EgypÈana tedy dosáhl pomûrnû vysokého stáﬁí.
Druhá etapa pﬁíbûhu Inpunefera a jeho rodiny byla napsána na
jaﬁe roku 2009. Tehdy do‰lo k tomu, Ïe jsme dostali povolení Inpuneferovu lebku naskenovat jedním z nejmodernûj‰ích ruãních
3D skenerÛ. Tento projekt za‰títil Ludvík Hegrlík se svou firmou
INSET a technicky realizoval Vít Novotn˘. Ten popisuje dva dny
práce na lebce ve skladu expedice následujícím zpÛsobem:
„Pro skenování lebky jsme pouÏili ruãní 3D skener (obr. 5). Jeho
v˘hodou je, Ïe sv˘mi kamerami dohlédne na vût‰inu povrchu lebky
vãetnû oãních dutin a sloÏitû ãlenûné spodiny lebeãní. Lebku jsme
zafixovali na podloÏku s mûﬁicími body a nûkolik bodÛ jsme nalepili
na lebku. Od tohoto okamÏiku se lebka nesmûla pohnout. Stejnû
dÛleÏité bylo nasazení spodní ãelisti na lebku v anatomické pozici.
Skener jsem pﬁipojil k poãítaãi a zahájil snímání dat do poãítaãe.
Skener osvûtluje prostor pﬁed sebou a dvûma kamerami snímá mûﬁicí body a ukládá jejich souﬁadnice do poãítaãe.
Zapínáme tﬁetí kameru pro pﬁesnûj‰í mûﬁení detailÛ a zaãínáme
mûﬁit povrch lebky. Skener svítí dvûma laserov˘mi paprsky na lebku. Kamery snímají polohy mûﬁicích bodÛ, z kter˘ch skener zji‰Èuje
svou polohu v prostoru. Pﬁi tom snímají prostor na lebce, kde se
oba laserové paprsky kﬁíÏí. Poãítaã neustále vyhodnocuje údaje ze
v‰ech kamer. Z úhlÛ, pod kter˘mi kamery vidí laserov˘ paprsek, poãítá vzdálenost skeneru od detailu na lebce. Vypoãítané souﬁadnice
ukládá do své pamûti.

Obr. 5 Vít Novotn˘ pﬁi skenování Inpuneferovy lebky jedním
z nejmodernûj‰ích ruãních 3D skenerÛ (foto M. Bárta)

Po chvíli mûﬁení má poãítaã k dispozici dostateãné mnoÏství souﬁadnic ,mraãna bodÛ‘, aby je zaãal pﬁevádût na plochy. Plochu vytváﬁí z mal˘ch trojúhelníkÛ, které se vzájemnû dot˘kají sv˘mi hranami. Na rovn˘ch plochách jsou trojúhelníky velké o stranû
i nûkolika milimetrÛ, na ãlenité plo‰e mají velikost nûkolika setin
milimetru.
Postupnû se na poãítaãi objevuje první ãást modré plochy. Pomalu
pohybujeme skenerem a plocha se roz‰iﬁuje. Po nûkolika krouÏiv˘ch
pohybech plocha mûní barvu na zlatou. Poãítaã nám tím dává najevo,
Ïe má dostatek kvalitních údajÛ a Ïe plocha je správnû zmûﬁena. Jak
natáãíme skener, spolu s ním se natáãí obraz lebky v poãítaãi.
Po nûkolika hodinách práce máme získané údaje z vût‰í ãásti lebky. Chybí nám údaje z tûch povrchÛ lebky, kam kamery nedohlédly.
Tyto plochy doplníme pozdûji v programu, kter˘ umí pracovat s tﬁírozmûrn˘mi plochami. Také nám chybí plocha, na které byla lebka
poloÏena. Nezb˘vá neÏ ukonãit skenování, lebku otoãit a skenovat
plochu, která nám chybí. Po dal‰í hodinû práce máme v‰echny údaje pro model lebky, které nám skener mÛÏe poskytnout. K dal‰í práci
s modelem uÏ skener nepotﬁebujeme.
V poãítaãi je nyní tﬁeba získané plochy oãistit od chyb. Obû poloviny modelu lebky spojíme. Celou plochu podrobnû prohlédneme
a chyby odstraníme. Nyní máme model pﬁipraven˘ k prezentaci na
poãítaãi. Tím práce ale zdaleka nekonãí. Plocha má nulovou tlou‰Èku a takov˘to model neumíme vyrobit. Vytvoﬁíme dal‰í plochu ve
vzdálenosti 2 aÏ 3 mm od skenované plochy smûrem dovnitﬁ lebky.
Vyﬁe‰íme místa, kde se plochy prolínají, a odstraníme drobné poruchy. V˘sledn˘ model se skládá asi z 5 mil. trojúhelníkÛ a na disku
poãítaãe má velikost asi 500 MB. Model zjednodu‰íme, aniÏ bychom ztratili potﬁebné detaily. Po 8 hodinách práce na poãítaãi
máme virtuální model pﬁipraven˘ k v˘robû fyzického modelu.“
Po návratu do âech jsme pﬁistoupili k druhé velké etapû, která
má za cíl nejmodernûj‰ími metodami antropologie a kriminalistiky
zrekonstruovat skuteãnou podobu staroegyptského knûze. Do dne‰ního dne se podaﬁilo vytvoﬁit trojrozmûrn˘ model lebky, na kterém
nyní pracuje antropolog. Vlastní proces v˘roby modelu lebky probíhal v laboratoﬁích Univerzity Jana Evangelisty Purkynû v Ústí nad
Labem, kde projekt za‰tiÈoval Vladimír BrÛna ve spolupráci s Tomá‰em Hralou z Katedry strojÛ a mechaniky Fakulty v˘robních
technologií a managamentu (FVTM UJEP). V˘sledkem poãítaãového zpracování 3D modelu lebky je soubor v na‰em pﬁípadû ve
formátu STL. Pro tvorbu fyzického modelu lebky byla pouÏita
3D tiskárna Dimension, která pracuje metodou FDM (Fused Depo-
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Obr. 6 Trojrozmûrn˘ model lebky knûze Inpunefera (foto V. BrÛna)

sition Modeling), coÏ je metoda tavení a postupného naná‰ení materiálu po velmi tenk˘ch vrstvách. Fyzick˘ model vzniká postupnû
od základny a roste po tenk˘ch vrstvách nahoru. Tato metoda umoÏÀuje vystavût i vnitﬁnû sloÏité struktury. Vyti‰tûní jednoho fyzického modelu lebky nám v laboratoﬁi Katedry strojÛ a mechaniky
FVTM UJEP trvalo pﬁes 80 hodin. Pro stavbu modelu se pouÏívá
netoxick˘ ABS plastov˘ materiál, kter˘ je dnes bûÏnû pouÏívan˘m
materiálem. Modely jsme vyhotovili ve standardní bílé barvû.
K dispozici jsou i barvy modré, Ïluté, ãerné, ãervené, zelené a kovovû ‰edé. Pomocí 3D tiskárny lze realizovat modely, které by jinak
byly naprosto nerealizovateln˘mi.
Modely pro v˘robu se posílají na 3D tiskárnu pﬁímo z pracovní
stanice, kde jsou 3D CAD modely vytváﬁeny nebo uloÏeny. Vytvoﬁen˘ 3D model ve formátu STL je naãten do softwaru Catalyst
a orientován do polohy pro v˘robu. Bûhem velmi krátké doby software automaticky vygeneruje stavební vrstvy a v‰echny nutné podpory potﬁebné pro v˘robu modelu a pﬁenese data pro v˘robu
3D modelu pﬁes poãítaãovou síÈ pﬁímo na danou 3D tiskárnu.
PouÏitá 3D tiskárna Dimension SST vyuÏívá technologii rozpustn˘ch podpor, má vysokou spolehlivost modelování, nízké provozní náklady a jednoduchou obsluhu.
Velikost modelovacího prostoru (X,Y, Z) je maximálnû 203 ¥
203 ¥ 305 mm, tlou‰Èka vrstev 0,24 mm, resp. 0,33 mm.
Uveden˘m zpÛsobem byl vytvoﬁen skuteãn˘ trojrozmûrn˘ a naprosto vûrn˘ model Inpuneferovy lebky (obr. 6)1. Tím vstupuje
zpracovávání nálezÛ z Inpuneferovy hrobky do poslední fáze. Bûhem nûkolika mûsícÛ bychom mûli mít k dispozici skuteãnou podo-

bu knûze z doby pﬁed témûﬁ ãtyﬁmi a pÛl tisícem let. Spojením základního v˘zkumu dvou univerzit a zku‰eností expertÛ z firmy INSET a Ludvíka Hegrlíka budeme moci nahlédnout do dal‰ích zákoutí minulosti jedné z nejv˘znamnûj‰ích lidsk˘ch civilizací. Brzy
bychom také mûli pﬁinést definitivní odpovûdi na mnohé otázky, jeÏ
se k hrobce pojí, zejména pokud jde o dal‰í neprozkoumané podzemní prostory, které se v podzemí hrobky stále nacházejí a ãekají
na své prozkoumání na jaﬁe roku 2011. JiÏ teì je v‰ak jisté, Ïe Inpuneferova nedotãená pohﬁební komora pﬁedstavuje unikátní zdroj
pouãení pro mnoho vûdních (humanitních i pﬁírodovûdn˘ch) disciplín, které se podílejí na ãesk˘ch v˘zkumech na pyramidovém poli
v Abúsíru. NemÛÏeme ani vylouãit podobn˘ objev, kter˘ na archeology v jeho hrobce je‰tû ãeká.

Poznámka:
1

Více o tvorbû lebky viz http://sahure.jalbum.net/Tvorba-3D-modelulebky/

