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âeské v˘zkumy abúsírské královské nekropole
v letech 2006–2010
Jaromír Krejãí
âeská archeologická expedice v Abúsíru se nezab˘vá pouze v˘zkumem nekrálovsk˘ch pohﬁebi‰È Staré ﬁí‰e
a Pozdní doby, ale pracuje pﬁímo i na plo‰e královské pyramidové nekropole. V tomto prostoru navazuje na
svoji dosavadní práci, pﬁedev‰ím na úspû‰n˘ odkryv Raneferefova zádu‰ního komplexu (Verner et al. 2005;
Posener-Kriéger – Verner – Vymazalová 2007). V posledních letech se pozornost na‰eho „pyramidového“ projektu soustﬁeìuje na v˘zkum men‰ích hrobek ãlenÛ královské rodiny; v roce 2009 pak zapoãal v˘zkum dosud
neprozkouman˘ch ãástí pyramidového komplexu panovníka 5. dynastie Niuserrea.
Verkaureova mastaba
Mastaba prince Verkaurea stojí v jiÏní ãásti abúsírské pyramidové nekropole. Na této plo‰e se nacházejí i dal‰í stavby –
pyramidov˘ komplex královny Chentkaus II. (Verner 1995),
pyramidov˘ komplex Lepsius ã. 24 a hrobov˘ komplex ã. 251,
které vznikly pﬁibliÏnû v polovinû 5. dynastie a které patﬁily
ãlenÛm královské rodiny. Verkaureova mastaba se nachází
v tûsné blízkosti jihov˘chodního rohu Chentkausina zádu‰ního chrámu.
AÏ do zaãátku vykopávek provádûn˘ch archeologickou expedicí âEgÚ FF UK byl tento prozatím nezkouman˘ objekt
znám˘ jako pyramidov˘ komplex Lepsius ã. 23 (Lepsius
1904: 136–137). Pﬁed zapoãetím v˘zkumu hrobka pﬁedstavovala severojiÏnû orientovan˘ pahorek (o rozmûrech
21,10 ¥ 16,75 m) s velk˘mi bloky bílého vápence, které v hrub˘ch rysech naznaãovaly její vnûj‰í obrys. JiÏ bûhem prvního
dne v˘kopÛ bylo pﬁitom zcela jasné, Ïe tento objekt nepﬁedstavuje pyramidu, ale mastabu. Na druhou stranu se také
ukázalo, Ïe hrobka byla nûkolikrát jiÏ ve starovûku vykradena
a poniãena. Mastaba samotná i její bezprostﬁední okolí se
totiÏ bûhem 26. dynastie staly nejen sekundárním pohﬁebi‰tûm, ale také místem tûÏby kamene. Tyto aktivity vyústily ve
váÏné poru‰ení stability zdiva. Proto na‰e archeologická
expedice musela kromû samotného v˘kopu hrobku prÛbûÏnû
rekonstruovat a provádût zde sanaãní práce (2006–2007
a 2007–2008).
Bûhem první archeologické sezony, na podzim 2006, byla
odkryta jihov˘chodní ãást mastaby. Nacházel se zde serdáb,
kde bylo nalezeno nûkolik fragmentÛ dﬁevûn˘ch soch. MÛÏeme pﬁedpokládat, Ïe pocházejí ze soch pÛvodního vlastníka
hrobu, které byly v serdábu uloÏeny. Vedle toho jsme pracovali i ve stﬁední ãásti hrobky, v prostoru stavební jámy pro
substrukturu hrobky. KvÛli rozsahu potﬁebn˘ch sanaãních
zásahÛ na zdivu mastaby jsme se rozhodli v˘zkum její substruktury odloÏit na následující archeologickou sezonu.
Mezi nejdÛleÏitûj‰í objevy podzimní sezony roku 2006 jistû
patﬁilo nûkolik desítek stavebních nápisÛ. Objevili jsme mezi
nimi i graffita, která obsahovala pﬁedpokládané jméno majitele hrobky: sA ncwt cmcw Wr-kAw-Ra, nejstar‰ího královského
syna Verkaurea. Verkaure nebyl prozatím v jin˘ch epigrafick˘ch pramenech prokázán (Krejãí 2008).
Jihov˘chodní ãást mastaby byla bûhem Pozdní doby (velmi pravdûpodobnû bûhem 26. dynastie) stejnû jako oblast na
v˘chod od ní pouÏívána jako sekundární pohﬁebi‰tû. Bûhem
podzimní sezony 2006 jsme odkryli pouze jednu kompletní

rakev s kostrou dítûte a nûkolik poniãen˘ch pohﬁbÛ. Keramiku nalezenou bûhem v˘zkumu je moÏné datovat do dlouhého období od 5. dynastie aÏ po Byzantskou dobu.
Bûhem jarní ãásti archeologické sezony 2007–2008 jsme
dokonãili odkryv v˘chodní ãásti mastaby a také jsme prozkoumali velkou stavební jámu s rozsáhle poniãen˘mi podzemními
prostorami hrobky neobvyklého pÛdorysu (viz dále). Dohromady se v hrobce nachází devût místností a prostorÛ, pouze
v pﬁípadû tﬁí z nich byl alespoÀ ãásteãnû zachován strop.
Vstup do podzemních prostor se nacházel v ose severní
stûny mastaby.2 Na nûj navazovala sestupná chodba, která
mûla severojiÏní smûr. Dochovalo se pouze 3,14 m z její
pﬁibliÏnû sedmimetrové délky. Tato zb˘vající ãást ukazuje, Ïe
chodba byla postavena z velk˘ch blokÛ kvalitního bílého vápence a Ïe byla 96 cm ‰iroká a 86 cm vysoká. Úhel sklonu
koridoru byl 26–26,5°.3 Na sestupnou chodbu navazovala horizontální ãást koridoru.
Tato ãást chodby má délku 6,21 m, ‰íﬁku 1,26 m a v˘‰ku
2,45 m a je orientována podél severojiÏní osy. Podlaha chodby,
která byla sestavena z ploch˘ch blokÛ bílého vápence, se
témûﬁ úplnû dochovala (obr. 2). Boãní zdi místnosti jsou postaveny z velk˘ch blokÛ bílého vápence, zatímco její strop sestává
z mohutn˘ch blokÛ vápence Ïlutého. V západní zdi byly zlodûji
vybourány dva velké otvory (obr. 1). Zbytky malty v pﬁípadû
jiÏnûj‰ího prÛkopu jasnû ukazují, Ïe pÛvodnû v tûchto místech
Ïádn˘ prÛchod k západu, do prostoru pohﬁební komory, nebyl.4
Ve v˘chodní zdi tohoto koridoru se nacházel dal‰í otvor,
kter˘ pﬁedstavoval západní konec zlodûjského prÛkopu, jenÏ
vedl z kaple k západu, do podzemí hrobky. Boãní zdi tohoto
prÛchodu sestávaly z nízk˘ch zdí jen prÛmûrné kvality, které
podpíraly obrovsk˘ blok bílého vápence. Tento blok vytvoﬁil
jak strop prÛchodu, tak i základ pro západní zeì kaple.
V jiÏní zdi vodorovné chodby v podzemí hrobky je umístûn
dal‰í prÛchod. Ten vedl do dal‰í chodby orientované podél
v˘chodozápadní osy. Stejnû jako tomu bylo v pﬁípadû prÛchodu mezi sestupnou chodbou a pﬁedchozí horizontální
chodbou, nebyly tyto dveﬁe vybaveny dﬁevûn˘mi veﬁejemi.
V˘chodozápadnû orientovaná místnost se bohuÏel nedochovala v celé své délce. MÛÏeme pﬁedpokládat, Ïe byla
3 m dlouhá, její ‰íﬁka byla 1,16 m. Tato místnost byla jen
o málo niÏ‰í neÏ severojiÏní ãást pﬁístupového koridoru, její
v˘‰ka byla 2,35 m.
Celá stavební jáma na západ od tûchto dobﬁe dochovan˘ch podzemních místností byla nane‰tûstí témûﬁ úplnû zniãena. V této ãásti podzemí pﬁedpokládáme pohﬁební komoru.
Dochovala se jen vrstva podpodlaÏních blokÛ. MÛÏeme pﬁed-
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Obr. 1 Horizontální chodba
od západu (foto J. Krejãí)

pokládat, Ïe jiÏ zmínûná v˘chodozápadnû orientovaná místnost umoÏÀovala na svém konci pﬁístup k této komoﬁe.
Vzhledem k rozmûrÛm jámy existuje pouze jediná moÏnost,
jak mohla b˘t komora orientovaná, a to podél severojiÏní osy.
Bûhem v˘zkumu jsme bohuÏel nena‰li jedin˘ doloÏiteln˘
fragment sarkofágu.5 Pﬁi v˘zkumu tûchto podzemních prostor
se ukázalo, Ïe byly stejnû jako nadzemní ãást hrobky bûhem
Pozdní doby znovu pouÏity pro uloÏení sekundárních pohﬁbÛ.
Tyto pohﬁby v‰ak byly pozdûji zcela zniãeny zlodûji. Ti se do
této ãásti mastaby dostali pomocí jiÏ zmínûného prÛkopu vedoucího z obûtní kaple do nitra hrobky. Jediná dﬁevûná rakev

Obr. 2 Vnitﬁek horizontální chodby (foto J. Krejãí)

a mumifikované tûlo zesnulého se nedochovaly neporu‰ené.
V˘plÀ této místnosti tak tvoﬁily ãásti mumifikovan˘ch tûl, hnûd˘ písek, fragmenty rakví a kartonáÏí s nemnoha nálezy z pohﬁební v˘bavy (hlavnû fajánsov˘mi pﬁívû‰ky) tûchto sekundárních pohﬁbÛ.
V oblasti pﬁedpokládané pohﬁební komory se na‰ly rovnûÏ
pﬁedpokládané ãásti pÛvodní pohﬁební v˘bavy prince Verkaurea – kromû jiÏ zmínûné keramiky ‰lo o mûdûné modely
dláta a jin˘ch nástrojÛ, stejnû jako pazourkové noÏe. V rámci
v˘bavy sekundárních pohﬁbÛ mÛÏeme zmínit tyto nálezy:
dﬁevûnou so‰ku steatopygické Ïeny a miniaturní nádobku vyrobenou z velmi jemné oranÏové hlíny, ãást dﬁevûné muÏské
so‰ky, dﬁevûn˘ model lodi, bronzovou ãást nástroje na chytání ryb, Ïezla, dvû dﬁevûné so‰ky Anupa nebo masku boha
Bese a dal‰í pﬁedmûty.
Kromû v˘zkumu podzemí hrobky byl také dokonãen v˘zkum její superstruktury (obr. 3). Strop místností v nástavbû
hrobky se s v˘jimkou serdábu nedochoval. Jen nejniÏ‰í ãásti
boãních stûn prostorÛ pﬁiná‰ejí pﬁedstavu o pÛdorysu této
ãásti hrobky, kter˘ se i pﬁes chybûjící podlahu v‰ech místností jeví pomûrnû nestandardnû. Za vstupem, kter˘ byl situován
4,5 m na sever od jihov˘chodního rohu (superstruktura hrobky je bohuÏel natolik poniãená, Ïe se zdivo vstupu do jejích
podzemních prostorÛ nedochovalo), se nacházela pﬁedsíÀ
(2,12 ¥ 1,15 m) a dále na západ od ní serdáb. V severní zdi
pﬁedsínû byl vstup do chodby orientované ve smûru sever–jih
(3,15 ¥ 1 m). V ní byla in situ nalezena dﬁevûná rakev datovaná do 26. dynastie (obr. 4). Tento koridor umoÏÀoval pﬁístup k dal‰í severojiÏnû orientované chodbû (4 ¥ 1 m). V její
západní zdi se nacházel vstup do kaple. Také tato místnost
(orientovaná severojiÏnû) byla hodnû úzká: 4,24 m dlouhá
a jen 1 m ‰iroká. Pod osou západní zdi byl do zdiva kaple zabudován ováln˘ dioritov˘ obûtní stÛl o prÛmûru 0,5 m. Nad
ním byla vztyãena stéla neprav˘ch dveﬁí. BohuÏel ale nebyl
nalezen jedin˘ fragment jak neprav˘ch dveﬁí, tak i reliéfní v˘zdoby (stejná situace je v‰ak i v pﬁípadû sousedních hrobov˘ch komplexÛ Lepsius ã. 24 a ã. 25).
I pﬁes velk˘ rozsah poniãení superstruktury mastaby se
i tady podaﬁilo objevit nûkolik v˘znamnûj‰ích archeologick˘ch nálezÛ. Mezi nejdÛleÏitûj‰í z nich jistû patﬁí jiÏ zmínûná
dobﬁe dochovaná dﬁevûná rakev s bohatou v˘zdobou nalezenou v chodbû na sever od serdábu. BohuÏel, hieroglyfické
texty neobsahují jméno. Na v˘chod od mastaby byly nalezeny i dal‰í dvû dﬁevûné rakve z Pozdní doby.
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Obr. 3 Mastaba od jihov˘chodu
(foto J. Krejãí)

Mezi nejdÛleÏitûj‰í skupiny nálezÛ bezpochyby patﬁí také
velk˘ soubor stavebních znaãek. Zdá se, Ïe mezi nimi jsou
i ty, které dokládají jméno vlastníka hrobky, prince Verkaurea,
ale i dal‰ích osob. Stavební znaãky rovnûÏ zahrnují jména
lomÛ na kámen, jména pracovních skupin atd. Byl také objeven nápis zmiÀující datum Abd 2 Axt cw 3 a jméno Mn-kAw-@r
(Krejãí 2008; Vymazalová – Coppens 2008: 38), které mÛÏe
odkazovat na panovníka 5. dynastie Menkauhora. MÛÏeme
tak pﬁedbûÏnû stavbu hrobky datovat do doby krále Niuserrea, nebo dokonce Menkauhora.6
Bûhem podzimní sezony 2009 jsme v˘zkum v prostoru
Verkaureovy mastaby ukonãili. Tato závûreãná etapa v˘zkumu se soustﬁedila pﬁedev‰ím na odkrytí ãásti otevﬁeného prostoru pﬁed v˘chodním prÛãelím hrobky, kter˘ byl ohrazen cihlovou zdí. Zkouman˘ prostor byl vyplnûn vrstvami tmavého
‰edohnûdého písku s vápencovou drtí a rozbit˘ch su‰en˘ch
cihel. Pomûrnû silná vrstva ‰edoÏlutého písku smí‰eného
s rozláman˘mi lidsk˘mi kostmi, keramikou, dﬁeven˘mi rakvemi a su‰en˘mi cihlami svûdãila o sekundárním pohﬁbívání.
V této úrovni jsme in situ na‰li i neporu‰ené nebo jen ãásteãnû poru‰ené sekundární pohﬁby, které byly orientovány podél
v˘chodozápadní osy, na‰li jsme v‰ak také hrob s orientací
severojiÏní. Zkoumané pohﬁby obsahovaly rakve ãasto zdobené kartonáÏemi, tûla zesnul˘ch byla zabalena do obinadel.
Z pohﬁební v˘bavy mÛÏeme zmínit pﬁedev‰ím drobné amulety a velké mnoÏství fajánsov˘ch korálkÛ, které jako náhrdelníky nebo v podobû sítí zdobily tûla nûkter˘ch zesnul˘ch.
Bûhem v˘kopÛ jsme na‰li zbytky ohradní zdi (její ‰íﬁka se
mûnila od 0,75 m do 0,90 m) ze su‰en˘ch cihel, jeÏ vymezovala prostor otevﬁeného dvora pﬁed v˘chodním prÛãelím
mastaby, dvÛr mûl rozmûry 12,76 ¥ 4,32 m. BohuÏel, v˘chodní rameno zdi je témûﬁ úplnû zerodované. V jiÏní zdi se
nacházel vstup do dvora. Na nûj navazovala jeho zastﬁe‰ená
ãást – jak dokazují zbytky dvou pilastrÛ a jednoho pilíﬁe postaven˘ch ze su‰en˘ch cihel, stﬁecha pﬁedstavovala lehkou
konstrukci ze dﬁeva, rákosov˘ch rohoÏí ãi palmov˘ch listÛ.
V podlaze zastﬁe‰eného prostoru i prostoru otevﬁeného dvora, tvoﬁené hlinûn˘mi v˘mazy, se dochovaly viditelné stopy

ohnû. Ve v˘plni tohoto prostoru bylo nalezeno velké mnoÏství
keramiky pouÏívané ke kultovním úãelÛm. MÛÏeme tedy
pﬁedpokládat, Ïe v tomto prostoru probíhaly kultovní obﬁady
spojené se zádu‰ním kultem za zesnulého majitele hrobky.
Roz‰íﬁení komplexu Verkaureovy mastaby o otevﬁen˘ dvÛr
není v rámci architektury nekrálovsk˘ch hrobek Staré ﬁí‰e neobvyklé a stejnû tomu tak je i na abúsírské královské nekropoli, jak dokládají pﬁíklady DÏadÏaemanchovy hrobky (Borchardt
1907: 117–118, Bl. 22), Nachtsareovy mastaby (Krejãí in: Krejãí – Callender – Verner: 45–46, fig. 3.1) ãi hrobek ãlenÛ rodiny
panovníka DÏedkarea (Verner – Callender 2002: fig. G1), které
leÏí pﬁibliÏnû 100 m na v˘chod od Verkaureovy hrobky.
Na konci 6. dynastie byly k vnûj‰í stranû ohradní zdi pﬁistavûny sekundární pohﬁby. Je zajímavé, Ïe základy tûchto
pohﬁbÛ byly o 1 m v˘‰e, neÏ jak tomu bylo v pﬁípadû ohradní
zdi dvora mastaby. Kromû pûti pohﬁebních ‰achet byla v tomto prostoru postavena také nevelká (2,40 ¥ 1,42 m) kaple,
orientovaná v severojiÏním smûru, s dvûma jednoduch˘mi nikami v západní stûnû. Jejich umístûní spolu s nevelk˘m obûtním oltáﬁíkem, jeÏ je tvoﬁen vlastnû jen ploch˘m vápencov˘m
blokem vestavûn˘m do zdiva kaple, dokládají, Ïe byly vyuÏívány bûhem pohﬁebního kultu. Kaple mûla dva vchody, jeden
od jihu a druh˘, kter˘ ji spojoval s prostorem dvora pﬁed v˘chodním prÛãelím Verkaureovy mastaby. BohuÏel, tato ãást
zkoumané plochy byla rozsáhle vyuÏita pro sekundární pohﬁbívání bûhem ¤ecko-ﬁímské doby. Proto byly struktury
vzniklé v dobû Staré ﬁí‰e rozsáhle poniãeny.
Mûli bychom se také ve struãnosti vûnovat neobvyklé architektuﬁe samotné mastaby. Je pﬁitom zﬁejmé, Ïe nejen ona,
ale také obû hrobky tvoﬁící komplex Lepsius ã. 25 (Krejãí
2008) byly postaveny na nestandardním pÛdorysu. Mezi
nejdÛleÏitûj‰í rysy tûchto hrobek mÛÏeme zaﬁadit: nástavbu
v podobû mastaby a její pomûrnû velké rozmûry, ‰patnou
kvalitu zdiva jádra, techniku stavby jádra podobnou té, která
se pouÏívala v pyramidách královen a také v královsk˘ch
hrobkách (Raneferef, Niuserre), stavební jámu vykopanou ve
stejném tvaru, jako tomu bylo v pyramidách, sestupnou chodbu ústící v ose severní zdi mastaby (chodba mûla pﬁitom po-
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Prostor údolního chrámu

Obr. 4 Detail dﬁevûné rakve z Pozdní doby (foto J. Krejãí)

dobn˘ sklon jako u sousedních pyramid královen), ale také
pomûrnû sloÏit˘ pÛdorys substruktury (pﬁístupová chodba
mûní dvakrát svÛj smûr, pohﬁební komora orientována ve
smûru sever–jih).
Proã ale mûly tyto hrobky tak neobvyklou vnitﬁní strukturu?
Za hlavní dÛvod mÛÏeme povaÏovat královsk˘ pÛvod jejich
vlastníkÛ. Dal‰ím z dÛvodÛ, proã byly jejich substruktury postaveny v tak komplikované podobû, mohlo b˘t nekvalitní
podloÏí, které v této ãásti abúsírské královské nekropole je.
Pﬁesto neumíme vysvûtlit, proã nebyly v pohﬁební komoﬁe postaveny masivní pilíﬁe, jak jsou doloÏeny v jin˘ch abúsírsk˘ch
hrobkách, napﬁíklad Nebtiemneferesinû mastabû (Verner
2008: 26–27), hrobce Ptah‰epsese Juniora II. (Bárta 2000:
fig. 2) nebo Veserkafancha (Borchardt 1907: Bl. 20) nebo ve
dvou jiÏních pohﬁebních komorách v Mastabû princezen
(Borchardt 1907: Bl. 25). Pﬁíãinou mohla b˘t snaha umístit
pohﬁební komoru do osy neprav˘ch dveﬁí umístûn˘ch v západní stûnû kaple.
Pﬁesto mÛÏeme vidût rozdíly v pÛdorysu místností v nástavbû Verkaureovy hrobky a hrobového komplexu Lepsius
ã. 25. Zatímco ve v˘chodním hrobu v komplexu Lepsius ã. 25
(L25/1) mÛÏeme vidût kultovní místnost postavenou na pÛdorysu se „‰ikanou“ (en chicane)7, pÛdorys kultovních prostor
Verkaureovy hrobky odpovídá plánu obdobn˘ch hrobek na
abúsírské nekropoli (Jánosi 2001). V kaÏdém pﬁípadû v‰ak
dal‰í interpretaci a datování hrobek znesnadÀuje fakt, Ïe jak
v pﬁípadû Verkaureovy hrobky, tak komplexu Lepsius ã. 25
nebyl nalezen jedin˘ fragment reliéfní v˘zdoby (stejná situace je také v pﬁípadû pyramidy Lepsius ã. 24 a Nachtsareovy
mastaby).

NiuserreÛv pyramidov˘ komplex
V˘zkum na ãeské archeologické koncesi v Abúsíru pokraãoval bûhem podzimu 2009 kromû prací u Verkaureovy mastaby a rekonstrukãních prací v hrobce vezíra Ptah‰epsese také
archeologick˘mi pracemi v Niuserreovû pyramidovém komplexu. Panovník 5. dynastie Niuserre, kter˘ vládl pﬁibliÏnû
v letech 2455–2420 pﬁ. Kr., byl posledním panovníkem, kter˘
se nechal pohﬁbít v Abúsíru. Byl to také on, kdo dokonãoval
hrobové stavby sv˘ch pﬁedchÛdcÛ. Jeho pyramidov˘ komplex zkoumala na poãátku 20. století nûmecká expedice
(Borchardt 1907), na jejíÏ práci po více neÏ 100 letech navázala expedice Karlovy univerzity.

V první fázi na‰eho v˘zkumu v Niuserreovû komplexu jsme
se soustﬁedili na men‰í sondáÏní práce na jih od údolního
chrámu, kter˘ tvoﬁil monumentální bránu do celého pyramidového komplexu. Pﬁesnou polohu jsme vybírali na základû
geofyzikálního prÛzkumu, kter˘ v tomto prostoru probûhl
v roce 2008. Nakonec jsme zvolili místo vzdálené pﬁibliÏnû
30 m na jih od prostoru údolního chrámu, jenÏ byl na poãátku
20. století prozkoumán nûmeckou expedicí vedenou Ludwigem Borchardtem. V sondû o rozmûrech 15 ¥ 9 m jsme pod
nánosy písku odkryli ãást severojiÏnû orientované zdi postavené z pravideln˘ch, kvalitnû opracovan˘ch blokÛ bílého vápence, spojen˘ch kvalitní narÛÏovûlou maltou. Tento úsek zdi
mûﬁil 10,2 m. Úhel sklonu zdi byl 81–81.50°. Je zajímavé, Ïe
jsme bûhem v˘zkumu za touto sklonûnou vápencovou zdí
nena‰li Ïádné navazující zdivo, pouze písek, kter˘ tvoﬁil i zásyp na‰í sondy. Vzhledem k rozsáhlému poniãení zdi se mÛÏeme domnívat, Ïe bylo její v˘plÀové zdivo zniãeno, resp. odvezeno zlodûji kamenÛ.
Bûhem archeologického v˘zkumu jsme na‰li jen malé
mnoÏství úlomkÛ keramiky, která byla k tomu hodnû zvûtralá,
pﬁesto je moÏné ji datovat do doby Staré ﬁí‰e. Vzhledem ke
svému charakteru a také k nálezov˘m okolnostem v‰ak tato
keramika nemá s vlastní stavbou nic spoleãného.
Zeì, jejíÏ ãást jsme na podzim roku 2009 objevili, tvoﬁila
souãást doposud neprozkoumaného pﬁístavu, kter˘ navazoval na údolní chrám. ·lo o pﬁístavní zeì, moÏná i ãást pﬁístavního mola, jak ukazují pﬁíklady pﬁedev‰ím z Venisova
údolního chrámu v Sakkáﬁe (Labrousse – Moussa 1996).

Vzestupná cesta Niuserreova údolního chrámu
Dal‰í archeologické práce se soustﬁedily na vzestupnou cestu (obr. 5), která spojovala údolní chrám se zádu‰ním chrámem, stojícím u v˘chodního úpatí panovníkovy pyramidy. Ze
vzestupné cesty, jejíÏ stavbu patrnû zapoãal NiuserreÛv otec,
panovník Neferirkare, se do dne‰ní doby dochoval její násep.
Stejnû jako tomu bylo v pﬁípadû prostoru u Niuserreova
údolního chrámu, i zde jsme vybírali místo pro na‰i sondu na
základû geofyzikálního prÛzkumu – nachází se asi 150 m na
západ od údolního chrámu a 30 m na v˘chod od místa, kde
na poãátku 20. století L. Borchardt provádûl sondáÏní práce.
Na‰e sonda byla 21 m ‰iroká a 31 m dlouhá a byla orientována kolmo na osu vzestupné cesty a smûﬁovala k severu.
Také na jiÏní stranû vzestupné cesty jsme provedli sondáÏ,
a to o rozmûrech 9 ¥ 4,25 m.
Koruna dochovaného náspu vzestupné cesty je 7,77 m ‰iroká. Na jiÏní stranû koruny jsme odkryli zbytky postranní zdi
chodby, která vedla po náspu (tato zeì byla 2,2 m silná).
Bûhem v˘zkumu se podaﬁilo odkr˘t jak jádro náspu, jeÏ je
postaveno z vápence pocházejícího z místních lomÛ, tak jeho obloÏení z bílého vápence. Jádro tedy bylo postaveno
stupÀovitû, tyto stupnû nebyly postaveny vodorovnû, ale jejich vrstvy mûly stejn˘ sklon jako mûlo obloÏení náspu vzestupné cesty, tj. 4–4,5°. Prostor mezi náspem a obloÏením
byl vyplnûn spí‰e nekvalitním zdivem. Stejnû jako u ostatních
staveb na abúsírském královském pohﬁebi‰ti byly na blocích
jádra nalezeny stavební znaãky, které se t˘kaly organizace
stavebních prací. BohuÏel, nena‰li jsme mezi nimi jméno
panovníka nebo datum, jeÏ by pomohlo k vysvûtlení situace
t˘kající se pﬁípadné uzurpace jiÏ rozestavûné Neferirkareovy
vzestupné cesty panovníkem Niuserrem.
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Obr. 5 Odkrytá ãást severní
stûny vzestupné cesty
Niuserreova pyramidového
komplexu
(foto J. Krejãí)

Navzdory tomu, Ïe jsme odkryli ãást opravdu monumentální architektury, zásyp tvoﬁen˘ 10 m vysokou vrstvou ãistého
vátého písku Ïel neobsahoval témûﬁ Ïádné nálezy. Bûhem
podzimní expedice v roce 2009 se nám nepodaﬁilo dosáhnout paty náspu vzestupné cesty, a to pﬁesto, Ïe jsme dosáhli hloubky 9 m pod úrovní dochované koruny náspu.
ObloÏení náspu vzestupné cesty bylo sestaveno z blokÛ
bílého vápence 0,5–0,6 m vysok˘ch a 0,6–2,7 m dlouh˘ch.
V místû na‰í sondy mûlo sklon 55°.
V˘sledky archeologického v˘zkumu Niuserreovy vzestupné cesty ukazují, Ïe její rozmûry byly vskutku gigantické (dosud doloÏená ‰íﬁka cesty je 21 m a v˘‰ka 10 m, s pﬁedpokládanou v˘‰kou chodby pak 14–15 m), a tak nepﬁímo potvrzují
fakt, Ïe stavba pyramid byla pro cel˘ Egypt nejdÛleÏitûj‰ím
projektem. ZároveÀ také doplÀují ná‰ pohled na nejbliÏ‰í
okolí pyramidov˘ch komplexÛ, na jejich podobu, ale i na podobu celé krajiny. V˘zkum u vzestupné cesty bude pokraãovat v pﬁí‰tí sezonû, kdy bude hlavním úkolem odkr˘t patu
náspu, která se nachází v niÏ‰ích úrovních písãitého zásypu.

Poznámky:
1

2

3

4

5

Tyto dva zmínûné hrobové komplexy jsou diskutovány v Krejãí –
Callender – Verner (2008).
PouÏití sestupné chodby vedoucí od severu není v pﬁípadû nekrálovsk˘ch hrobek druhé poloviny 5. a 6. dynastie v˘jimeãné – viz
napﬁ. hrobka Ptah‰epsese Juniora II. (Bárta 2000: fig. 2), Karova
hrobka a doklady v Gíze nebo Dendeﬁe.
Je obdobn˘ jako standardní sklon v pyramidách panovníkÛ i královen.
V tomto pﬁípadû by pÛdorys podzemní ãásti byl stejn˘ jako u hrobky Ptah‰epsese Juniora II., pohﬁebních komor v Mastabû princezen a Nebtiemneferesiny mastaby, tj. pÛdorys s mohutn˘m centrálním pilíﬁem mezi pohﬁební komorou a chodbovitou pﬁedsíní.
PﬁestoÏe bylo nalezeno velké mnoÏství fragmentÛ ãervené a rÛÏové Ïuly, Ïádn˘ z nich nemûl hlazené plochy, které by potvrzovaly,

Ïe byly souãástí sarkofágu. Sarkofág mohl ale samozﬁejmû b˘t
vyroben z jin˘ch materiálÛ, napﬁ. vápence.
6

7

Krejãí 2008: 136; Vymazalová – Coppens 2008: 38. KdyÏ v‰ak porovnáme psaní Menkauhorova jména z Verkaureovy mastaby se
standardní podobou psaní jména tohoto panovníka, mÛÏeme vidût
rozdíl ve psaní jména boha Hora (@r). Zatímco v královû jménû je
psáno pomocí znaãky pro sokola (G4; srov. Beckerath 1984),
v diskutovaném nápisu je pouÏita znaãka D2 z Gardinerova
seznamu, a proto je moÏné, Ïe se v tomto pﬁípadû jedná o jinou
osobu.
Srov. s architekturou napﬁ. chrámku postaveného na úpatí Snofruovy pyramidy v Médúmu.
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Zpráva o projektu 3D skenování a fotografování
v Národním muzeu Súdánu v Chartúmu1
Lenka Suková – Vladimír BrÛna – Jaroslav KrouÏek – Vít Novotn˘ – Petr Kabelka –
Jan Hegrlík
Na pﬁelomu ledna a února 2010 uskuteãnil âesk˘ egyptologick˘ ústav FF UK v Praze ve spolupráci s Fakultou
Ïivotního prostﬁedí Univerzity J. E. Purkynû v Ústí nad Labem a se spoleãnostmi INSET, s. r. o., a Emeran 1860,
s. r. o., projekt 3D skenování a fotografování vybran˘ch archeologick˘ch památek a sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ
v Národním muzeu Súdánu v Chartúmu. Cílem tohoto pilotního projektu, uskuteãnûného v rámci multidisciplinárního v˘zkumu v Súdánu zahájeného na podzim 2009,2 bylo mj. zjistit v˘hody a omezení 3D ruãních skenerÛ
pﬁi dokumentaci, archivování, prezentaci a ochranû kulturního dûdictví (nejen) Súdánu.3
Pro úãely projektu byly pouÏity dva odli‰né modely ruãních
3D skenerÛ. První z modelÛ, VIUscan™, je nekontaktní
samopolohovací 3D skener, kter˘ bûhem snímání zaznamenává i barvu objektu a automaticky vytváﬁí na polygonové síti
barevnou texturu (RGB) v rozli‰ení aÏ 250 dpi. Skener má
dvû kamery a poskytuje rozli‰ení ve tﬁech úrovních.4 Druh˘
z modelÛ nekontaktních samopolohovacích 3D skenerÛ,
EXAscan™, nabízí vysok˘ stupeÀ rozli‰ení a pﬁesnost. Tﬁetí
kamera tohoto skeneru umoÏÀuje snímat tvarovû nároãné
3D objekty s vy‰‰í pﬁesností, pﬁiãemÏ data získávají duální
rozli‰ení závislé na sloÏitosti tvaru. Vysoká pﬁesnost a rozli‰ení jsou vyváÏeny absencí barvy v záznamu.5
Objekty pro 3D skenování byly pﬁedbûÏnû vybrány na
základû pﬁedchozích náv‰tûv expozice Národního muzea
Súdánu a poﬁízen˘ch fotografií jiÏ bûhem pﬁíprav celého projektu v Praze. Pro zaﬁazení do databáze musely pﬁedmûty
a objekty splÀovat dvû hlavní kritéria. V‰echny skenované
objekty mûly pro oba skenery pﬁedstavovat urãitou v˘zvu
a zároveÀ se ﬁadit mezi atraktivní pﬁedmûty ze sbírek, které
by mohlo Národní muzeum Súdánu následnû vyuÏít pﬁi své
prezentaci. PﬁedbûÏná databáze objektÛ a pﬁedmûtÛ byla na
místû aktualizována dle jejich dostupnosti – nûkteré objekty
a pﬁedmûty byly mezitím zapÛjãeny na v˘stavu do PaﬁíÏe
a nebyly k dispozici – a na základû zku‰eností získan˘ch
bûhem vlastního skenování.
Práce v Národním muzeu Súdánu v Chartúmu byly rozloÏeny do dvou t˘dnÛ. Skenování probíhalo ve v˘stavních prostorách v budovû muzea, ale téÏ ve venkovní expozici v prosklen˘ch pavilonech, které zastﬁe‰ují staroegyptské chrámy,
jeÏ byly pﬁemístûny do areálu muzea z Dolní Núbie zaplavené vodami Násirova jezera,6 a v otevﬁené galerii nápisÛ.
V dobû realizace projektu panovaly v Chartúmu pomûrnû vy-

soké teploty – kolem poledne dosahovaly aÏ 40° C. Skenování objektÛ v prosklen˘ch pavilonech a v otevﬁené galerii
nápisÛ tedy dále umoÏnilo otestovat fungování a omezení
obou modelÛ 3D ruãních skenerÛ ve vysok˘ch teplotách
a v pra‰ném prostﬁedí.
Dokumentace kaÏdého objektu pomocí 3D ruãních skenerÛ zahrnovala následující kroky:
1) odstranûní prachu a neãistot ze skenovaného povrchu;
2) umístûní poziãních znaãek na skenovan˘ povrch/objekt,
pﬁíp. umístûní pﬁedmûtÛ men‰ích rozmûrÛ na podloÏku
s pﬁednastaven˘mi poziãními znaãkami;
3) vytvoﬁení vlastního souﬁadnicového systému pomocí poziãních znaãek a skenovaného objektu;
4) vlastní skenování objektu (obr. 1 a 2), v pﬁípadû modelu
VIUscan nûkdy provádûné ve dvou fázích, kdy první skenování bylo provedeno ve vysokém rozli‰ení bez textury
(barvy) a druhé skenování v niÏ‰ím rozli‰ení a s texturou
nastavenou na maximum;
5) odstranûní poziãních znaãek.
Pro úãely projektu byla zároveÀ poﬁizována nezbytná fotografická dokumentace jednotliv˘ch objektÛ a probíhajících
prací.
Bûhem devíti pracovních dnÛ bylo naskenováno celkem
sedmnáct objektÛ. Objekty byly skenovány buì jedním z modelÛ skeneru, nebo obûma modely ve spolupráci, pﬁíp. obûma modely zvlá‰È pro srovnání v˘sledn˘ch záznamÛ a vyhodnocení vhodnosti obou modelÛ k dokumentaci konkrétních
typÛ pﬁedmûtÛ. Mezi skenované pﬁedmûty a objekty byly zaﬁazeny:
– prostorové i plo‰né objekty (reliéfy);
– pﬁedmûty rÛzné velikosti – velké a stﬁední objekty nebo povrchy i pﬁedmûty men‰ích rozmûrÛ;

