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Abstract:
Stone vessels from mastaba AS 54 at Abusir South
The spring excavation season 2010 brought to light
a mass of fragments of stone vessels of various classes,
kinds and materials. All of them were found within different
contexts of Shaft 1 of tomb AS 54 at Abusir South or in its
immediate vicinity. Therefore, they were supposed to have
been originally deposited as part of the burial equipment
of the owner of the shaft, highly likely a wife of a high
official. Their names remain unknown. The vessels
suggest a dating of the mastaba to the end of the 3rd
Dynasty, as does the only royal name found (on
a magnesite bowl), the name of Huni. Among several
interesting features the clear traces of pre-burial usage of
stone tables, in particular, are striking and require further
analysis. The badly disturbed state of preservation of the
whole shaft and its contents leads, unfortunately, to
several interpretations of its pre- and after- burial history.
Yet the assemblage of stone vessels represents an
important contribution to the study of the development of
such luxurious objects.

DÏedkare Isesi a egyptská revoluce 2011
Mohamed Megahed
KdyÏ jsem roku 2009 zahájil doktorské studium na Univerzitû Karlovû v Praze, netu‰il jsem, Ïe bûhem mého praÏského pobytu dojde v Egyptû k tak velk˘m zmûnám, jaké pﬁinesla revoluce na jaﬁe roku 2011. Neãekané události
zvíﬁily prach zabûhlé rutiny a jejich dopad se projevil i na archeologick˘ch lokalitách v oblasti pyramidov˘ch polí.
Obr. 1 Pohled na rozvaliny
DÏedkareova pyramidového
komplexu a anonymní pyramidu
patﬁící snad jeho manÏelce,
jeÏ dnes pﬁipomíná hromadu suti.
V pozadí se tyãí DÏoserova
StupÀovitá pyramida
(foto M. Megahed)
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Obr. 2 Nálada na Tahríru (foto S. Vannini)

Téma mé doktorské práce zahrnuje vládu DÏedkarea Isesiho a má shromáÏdit dostupné doklady o jeho rodinû,
historick˘ch událostech, administrativních a náboÏensk˘ch
zmûnách a pﬁedev‰ím o podobû jeho pyramidového komplexu.1 Stovky fragmentÛ reliéfní v˘zdoby, jeÏ v prostoru
králova zádu‰ního chrámu objevili egypt‰tí archeologové
pﬁed desítkami let,2 nebyly dosud nikdy v úplnosti publikovány.3 Jejich peãlivá dokumentace a anal˘za proto tvoﬁí
stûÏejní ãást mé práce. Kromû toho byly obnoveny archeologické práce v prostoru králova pyramidového komplexu.4
Dﬁívûj‰í v˘zkum byl velice rychl˘ a povrchní, takÏe je
zapotﬁebí památku systematicky prozkoumat moderními
metodami.
Dokumentaãní a archeologické práce jsem se sv˘m t˘mem zahájil v severov˘chodní ãásti lokality v men‰ím pyramidovém komplexu, kter˘ odborníci zpravidla pﬁipisují
DÏedkareovû manÏelce.5 Identita majitele/majitelky v‰ak
dodnes zÛstává neznámá. Komplex tvoﬁí pyramida men‰ích rozmûrÛ, jeÏ má dnes podobu nevzhledného suÈového
kopce, a zádu‰ní chrám na jejím v˘chodním úpatí, kter˘ byl
velmi pravdûpodobnû propojen s pyramidov˘m komplexem
krále DÏedkarea. Tento komplex byl dﬁíve prozkoumán
pouze zbûÏnû a jeho v˘zkum neposkytl dostatek informací
o majiteli, stáﬁí ani pﬁesné podobû tohoto komplexu.
M˘m cílem proto bylo poﬁídit v první ﬁadû pﬁesn˘ archeologick˘ plán a následnû celou památku podrobnûji prozkoumat a rekonstruovat její podobu.

V˘zkum anonymního pyramidového komplexu
První sezónu jsem se sv˘m t˘mem egyptsk˘ch archeologÛ
ze sakkárského inspektorátu zahájil v dubnu 2010 a práce
trvaly po dobu jednoho mûsíce. Vyãistili jsme severozápadní
ãást chrámu, jeÏ nikdy dﬁíve nebyla odkryta, a zdokumentovali bloky vápencové podlahy, na nichÏ je dosud patrn˘ prÛbûh stûn jednotliv˘ch místností. V této ãásti chrámu se mimo
jiné nacházely pozÛstatky obûtní sínû, jeÏ zpravidla b˘vala
umístûna na v˘chodním úpatí pyramidy v její v˘chodozápadní ose. Podlaha této místnosti byla pÛvodnû asi vydláÏdûna
egyptsk˘m alabastrem,6 kter˘ v‰ak jiÏ ve starovûku zlodûji
kamene roztﬁí‰tili a odnesli, na místû se dochovaly jen stovky
men‰ích ãi vût‰ích fragmentÛ tohoto krásného kamene. Pﬁi
ãi‰tûní chrámu bylo tﬁeba odstranit suÈov˘ zával také z ãásti
v˘chodní stûny pyramidy, odkud se zásyp neustále sesouval.
Ukázalo se, Ïe zdivo pyramidy tvoﬁily velké bloky tvrdého ‰edého vápence a men‰í kusy ménû kvalitního kamene. Malé
vápencové úlomky a malta navíc vyplÀovaly mezery mezi
vût‰ími bloky, aby byla zaji‰tûna lep‰í stabilita stavby.
ProtoÏe v˘sledky tohoto prvního ãi‰tûní chrámu byly velice
zajímavé (Megahed, v tisku), plánovali jsme s m˘m t˘mem
pokraãovat v dal‰í, o nûco del‰í sezónû v lednu 2011. Cílem
bylo pﬁedev‰ím pokraãovat v ãi‰tûní chrámu a dosáhnout severov˘chodního nároÏí samotné pyramidy, které dosud nebylo pﬁesnû zamûﬁeno. Dodnes odborníci ani nevûdí, jak velká
tato pyramida vlastnû byla.
Po mém pﬁíletu z Prahy do Káhiry bylo nejprve nutné vyﬁídit nezbytné formality a po dokonãení pﬁíprav jsme v nedûli
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23. ledna s m˘m mal˘m t˘mem zahájili druhou sezónu prací,
jeÏ mûla trvat dva mûsíce. V dÛsledku revoluãních událostí
v‰ak neãekanû skonãila jiÏ po ãtyﬁech dnech práce!
JiÏ na zaãátku sezóny na‰í expedice se na sociálních sítích
zaãaly objevovat v˘zvy k protestÛm namíﬁen˘m proti tehdej‰í
vládû. Protesty se mûly v ulicích poprvé projevit v den státního
volna, na Den policie 25. ledna. V závûru protestÛ na námûstí
Tahrír (Osvobození) byli pokojní protestující napadeni poﬁádkov˘mi silami, coÏ v následujícíh dnech vyvolalo bouﬁlivé reakce v celé zemi. Práce v Sakkáﬁe v‰ak je‰tû pár dní probíhaly
podle na‰ich pﬁedstav a na‰e v˘sledky i plány jsme mûli moÏnost prodiskutovat s kolegou z Francouzského ústavu orientální archeologie, Phillipem Collombertem, a australskou egyptoloÏkou Vivienne G. Callenderovou, kteﬁí se pﬁijeli na v˘zkum
podívat. Nebylo nám v‰ak dáno v práci pokraãovat.
Na rozdíl od evropsk˘ch zemí konãí egyptsk˘ pracovní t˘den ve ãtvrtek a víkend zaãíná v pátek. Na místo obvyklého
odpoãinku nás v‰ak tento víkend ãekaly pﬁekvapivé události,
jeÏ je moÏné s nadsázkou srovnat s vypuknutím sametové
revoluce v Praze. Tento pátek, 26. ledna 2011, se zapsal do
dûjin jako „pátek hnûvu“, kdy tisíce lidí rÛzného vûku i spoleãenského postavení vy‰ly do ulic Káhiry a mnoha dal‰ích
egyptsk˘ch mûst. JiÏ pﬁedchozí veãer tehdej‰í vláda umlãela
mobilní telefony i internet, aby znemoÏnila organizování protestÛ, a jedin˘m zdrojem na‰ich informací se staly zahraniãní
kanály televizního zpravodajství. Protestující v Káhiﬁe zaplavili námûstí Tahrír a po nûkolika hodinách do‰lo k ostr˘m stﬁetÛm s policejními sloÏkami. V noãních hodinách, kdy bylo
zﬁejmé, Ïe policie zcela nekontroluje situaci, byly ve‰keré policejní sloÏky z ulic odvolány a zemû se mûla ocitnout v chaosu. I pﬁes trvající potyãky mezi pokojn˘mi demonstranty
a pﬁíznivci tehdej‰ího reÏimu na tahrírském námûstí a pﬁes
mnoÏství problémÛ, které staÏení policie pﬁineslo, bylo v ulicích okamÏitû moÏné pozorovat zmûnu pﬁístupu EgypÈanÛ
k vlastní zemi. Disciplinované hlídání ulic domovními hlídkami, pokojná doprava bez dopravních policistÛ, úklid ulic a domÛ byly jen zaãátkem velk˘ch zmûn, k nimÏ obyvatele mûst
vedl novû nabyt˘ pocit sounáleÏitosti a zodpovûdnosti za
vlastní domov.

Krátk˘ v˘let do centra dûní
V sobotu, kdy stále je‰tû nefungoval telefon ani internet, jsme
se s manÏelkou (ãeskou egyptoloÏkou) vydali z na‰í poklidné
ãtvrti do centra mûsta. Na‰e první kroky byly namíﬁeny na
ãeské velvyslanectví, kde se nachází i zázemí âeského
egyptologického ústavu, neboÈ noãním letem mûla z Prahy
pﬁicestovat na‰e zooloÏka. Bez fungujícího internetu a telefonÛ nebyla jiná moÏnost ujistit se, Ïe dorazila v poﬁádku. Na
velvyslanectví nám potvrdili, Ïe svÛj let na‰tûstí na poslední
chvíli odloÏila. Pokraãovali jsme tedy dále do centra na námûstí Tahrír. Po policii v ulicích zÛstaly jen desítky vypálen˘ch obrnûn˘ch vozÛ, z nichÏ se rychle zaãaly ztrácet pneumatiky a dal‰í pouÏitelné souãástky. Tato ohoﬁelá torza velmi
silnû podtrhovala náladu v ulicích.
Cestu na Tahrír jsme ‰li pû‰ky. Jedním z dÛvodÛ bylo uzavﬁení stanic metra poblíÏ protestÛ, dal‰ím dÛvodem byla fascinující slavnostní atmosféra, jeÏ se ‰íﬁila káhirsk˘mi ulicemi.
Bez potíÏí jsme se dostali aÏ k bránû Egyptského muzea,
kam po nûkolika hodinách po odchodu policie dorazila armáda. V muzeu probíhalo intenzivní vy‰etﬁování noãního van-
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dalismu, a kdyÏ jsme se ujistili, Ïe ﬁeditel muzea – ná‰ kolega a pﬁítel, kter˘ pﬁed pár lety také studoval v Praze – nepotﬁebuje na‰i pomoc, pronikli jsme na námûstí do centra dûní.
Davy lidí kﬁíãící z pln˘ch plic hesla o svobodû – studenti, muÏi v oblecích, starci v galabejích, zahalené dívky i sleãny
s bojovnû rozevlát˘mi vlasy, otcové s mal˘mi dûtmi na ramenou, sourozenci rÛzného vûku pochodující s egyptskou vlajkou... V tom v‰em shonu a hlasitém skandování jsme narazili na na‰eho pﬁítele, italského fotografa Sandra Vanniniho,
kter˘ stejnû jako my pﬁi‰el zjistit, zda mÛÏe b˘t nûãím prospû‰n˘. Ital, EgypÈan a âe‰ka uprostﬁed revoluãního Tahríru.

Archeologické lokality
Kromû policie, která té noci opustila ulice velk˘ch mûst, opustila svá stanovi‰tû také památková policie, jejímÏ úkolem je
stﬁeÏit archeologická nalezi‰tû a památky. Egyptské muzeum
v Káhiﬁe, jeÏ stojí uprostﬁed revoluãního dûní v centru mûsta,
bylo po prvním napadení vandaly chránûno samotn˘mi demonstranty a armádní jednotkou. Hor‰í v‰ak byla situace mimo mûsta po celém Egyptû. Jen pyramidová pole a jejich
souãásti Sakkára a Abúsír, kde pÛsobí mimo jiné i ãeská expedice, pﬁedstavují rozsáhlá pou‰tní pohﬁebi‰tû o rozloze desítek kilometrÛ ãtvereãních. Do pou‰tû okamÏitû zaãaly pronikat gangy vandalÛ, kteﬁí hledali cokoli, co by mohli odnést.
V Sakkáﬁe a Abúsíru památkovou policii, jeÏ pÛvodnû stﬁeÏila v‰echny pﬁístupové cesty, vystﬁídali narychlo svolaní inspektoﬁi Nejvy‰‰í rady pro památky Egypta, jejichÏ úkolem je
peãovat o lokalitu z odborného hlediska. Nyní v‰ak byli okolnostmi pﬁinuceni hlídat cel˘ prostor – v poãtu nûkolika muÏÛ,
bez v˘cviku a beze zbraní. V sobotu veãer, kdy uÏ fungovaly
mobilní telefony, mi volal ﬁeditel sakkárské oblasti a v nedûli
ráno jsme spolu vyrazili na místo, abychom pomohli kolegÛm.
Po nûkolika hodinách do Sakkáry dorazila také men‰í skupina vojákÛ se tﬁemi tanky, kteﬁí zabezpeãili oblast centrálních skladÛ a pﬁedev‰ím nedávno otevﬁeného Imhotepova
muzea. Zajistit bezpeãnost celého rozsáhlého pohﬁebi‰tû
v‰ak bylo nad jejich síly. Napadání vandaly tedy pokraãovalo
po nûkolik dnÛ a bylo o to pﬁekvapivûj‰í, Ïe v˘sledky jejich
úsilí jim musely pﬁinést jen nepatrn˘ zisk.
JiÏ bûhem první noci byly náslím otevﬁeny v‰echny uzamãené prostory na pohﬁebi‰ti – hrobky a sklady bez rozdílu
a bez ohledu na jejich obsah a vnitﬁní vybavení. S kolegy
jsme tedy nakoupili nové zámky a rozdûleni do nûkolika men‰ích skupin jsme jedny dveﬁe po druh˘ch znovu uzavﬁeli. Sãítání ‰kod v tu chvíli nebylo moÏné, ujistili jsme se v‰ak, Ïe reliéfní v˘zdoba hrobek zÛstala na‰tûstí neporu‰ená, a zjistili
jsme, Ïe odcizeny byly nûkteré souãásti vybavení nûkolika
zahraniãních expedic. Po dokonãení úkolu se v‰echny skupiny se‰ly v místû, kde se usadila armáda – mezi muzeem a inspektorátem, na úpatí kopce v˘chodnû od DÏoserovy pyramidy. Najednou jsme usly‰eli stﬁelbu, jeÏ se oz˘vala
z vrcholku kopce. Ihned jsme se tam v‰ichni rozbûhli a na‰li
jsme ustﬁelené zámky, jimiÏ byly jen pár minut pﬁedtím uzavﬁeny sklady vedle Tetiho pyramidy. Rozhodli jsme se tedy
kaÏdé Ïelezné dveﬁe navíc svaﬁit.
Po dokonãení práce v Sakkáﬁe jsme se vydali i na sever do
Abúsíru, na lokalitu ãeské expedice, kde byla situace podobná. Kromû vykrádání hrobek a skladÛ jsme se zde v‰ak
setkali také s mnoha nelegálními „vykopávkami“, jimiÏ se
vandalové snaÏili dostat do dosud neprozkouman˘ch hrobek.
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Obr. 3 Vandalové v jihov˘chodním Abúsíru (foto M. Megahed)

Situace se opakovala den co den. Ráno jsme vyráÏeli na
pohﬁebi‰tû a vraceli se domÛ tûsnû pﬁed zaãátkem zákazu vycházení ve tﬁi hodiny odpoledne. S kolegy z inspektorátu jsme
si rozdûlili úkoly a já jsem dennû sám pû‰ky procházel oblast
od severu Abúsíru po stráÏní domek na jiÏním okraji ãeské
koncese, kde mi ná‰ oblíben˘ hlídaã Sajid uvaﬁil ãaj a sdûlil
novinky o noãním dûní. KaÏd˘ den se prodluÏoval i seznam
vybavení, které mu vandalové z domeãku odcizili – talíﬁe, lÏiãky, pokr˘vky, cukr... Poté jsem pokraãoval do jiÏní Sakkáry na
svÛj v˘zkum a s kolegy jsme autem zajíÏdûli aÏ na jiÏní okraj
Sakkáry k Mastabat Faraún. Pﬁi pochÛzkách jsem míjel skupinky vandalÛ, kteﬁí si z mé pﬁítomnosti – ani ze snaÏení kolegÛ z inspektorátu – vÛbec nic nedûlali. Pravidelnû se oz˘vala
stﬁelba. KaÏd˘ veãer jsme s kolegy dostávali zprávy z dal‰ích
archeologick˘ch lokalit po celém Egyptû, kde byla situace
s vandaly velice podobná – z Dah‰úru, Luxoru (Karnak a Západní bﬁeh), z Kantary, z rÛzn˘ch lokalit v deltû atp.
Trvalo nûkolik t˘dnÛ, neÏ se situace uklidnila a lokality byly
zpﬁístupnûny i ãlenÛm zahraniãních expedic, kteﬁí z bezpeãnostních dÛvodÛ bûhem nepokojÛ do Sakkáry ani Abúsíru
nesmûli. Do Káhiry tehdy dorazil vedoucí ãeského v˘zkumu
prof. Bárta se sv˘m t˘mem, aby zjistili, jaké ‰kody byly v Abúsíru napáchány. Sklady zahraniãních expedic, do nichÏ vandalové opakovanû pronikali, obsahují podle nastaven˘ch
pravidel pouze nálezy, jeÏ pro nû nemûly Ïádnou hodnotu –
keramiku, antropologick˘ materiál, zvíﬁecí kosti a dﬁevo,
urãené k odborn˘m anal˘zám. Mají velkou hodnotu v˘hradnû
pro odborníky. Jakékoli cennûj‰í nálezy se jiÏ v prÛbûhu
archeologického v˘zkumu pﬁeváÏejí do dobﬁe zabezpeãen˘ch skladÛ vedle Imhotepova muzea. Expedice provedla inventarizaci vyloupen˘ch skladÛ a nálezy, z nichÏ se na‰tûstí
ztratilo jen málo, byly ve spolupráci s inspektory pﬁevezeny
do skladu vedle Imhotepova muzea. Nûkolik pﬁedmûtÛ se
v‰ak ztratilo z dﬁíve prozkouman˘ch hrobek a dnes jsou na
seznamu hledan˘ch pﬁedmûtÛ spolu s tûmi odcizen˘mi
z Egyptského muzea na Tahríru. Velkou ãást z nich se jiÏ po-

daﬁilo vypátrat a navrátit památkové organizaci.
âe‰tí kolegové rovnûÏ potvrdili nevelk˘ v˘znam hrobek objeven˘ch vandalsk˘mi sondami. Nûkteré z nich obsahovaly
mûlké i hlub‰í pohﬁební ‰achty, na jejichÏ dnû se podle zku‰eností archeologÛ vût‰inou nachází jen kostra zemﬁelého
a pár fragmentÛ keramiky. PﬁestoÏe velké úsilí se zlodûjÛm
zjevnû nevyplatilo, identifikovala ãeská expedice na dvû stovky nelegálních jam.
Za obûtavé ﬁe‰ení situace bûhem revoluãních dnÛ, které
ve vypjat˘ch momentech znamenalo i ohroÏení Ïivota, patﬁí
ná‰ dík pﬁedev‰ím ﬁediteli Sakkáry Kamalu Wahídovi, vrchním inspektorÛm Sabrymu Farragovi a Mohamedu Júsufovi
a pﬁedákovi dûlníkÛ Mohamedu Antarovi, kter˘ neúnavnû trávil v pou‰ti dny i noci. Bez nich by ‰kody vzniklé na jedné
z nejv˘znamûj‰ích archeologick˘ch lokalit Egypta byly mnohem vût‰í.

Závûr archeologické sezóny
KvÛli tûmto neãekan˘m událostem jiÏ pro mne a mÛj t˘m nebylo moÏné zahájit znovu práce v jiÏní Sakkáﬁe. VyuÏil jsem
alespoÀ pﬁíleÏitosti zdokumentovat pro svou doktorskou práci nûkolik desítek fragmentÛ reliéfÛ pocházejících z DÏedkareova pyramidového komplexu, které se nacházely ve skladu kolegy Vassila Dobreva z Francouzského ústavu
orientální archeologie. Moji dûlníci byli pﬁedãasn˘m ukonãením prací velmi zklamáni, av‰ak nejhor‰í ránu pﬁinesly nelegální stavby, jeÏ se brzy zaãaly objevovat na památkovû
chránûné pÛdû. U DÏedkareova pyramidového komplexu
místní vesniãané narychlo vystavûli základy nové modlitebny, a to pﬁímo na v˘chodním konci vzestupné cesty, jejíÏ zdivo tím zcela zniãili. O pár set metrÛ vedle bûhem nûkolika
hodin vyrostly základy rozlehlého moderního hﬁbitova – na
pÛdû, pod níÏ se nacházejí dosud neprozkoumané památky.
Stejnû tomu bylo také na severu v Abúsíru. Armáda ani zpût
pﬁivolaná památková policie nedokázaly proti tûmto stavbám
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Obr. 4 Novû vzniklé pohﬁebi‰tû v jiÏní Sakkáﬁe je dÛsledkem ‰patného vládnutí pﬁedchozího reÏimu prezidenta Mubaraka (foto M. Megahed)

zakroãit. Dﬁívûj‰í reÏim zámûrnû kladl velmi mal˘ dÛraz na
vzdûlání a bídné Ïivotní podmínky nutily lidi myslet jen na to,
jak sehnat obÏivu. MÛÏeme jen doufat, Ïe pﬁístup prost˘ch lidí k jejich vlastním památkám se co nejrychleji zmûní. Îádoucímu v˘voji by mûly napomoci vzdûlávací programy,
které roz‰íﬁí povûdomí egyptsk˘ch vesniãanÛ o slavné minulosti jejich zemû.
I pﬁes smutné okolnosti si musíme uvûdomit, Ïe vandalskou ãinnost podnikalo nûkolik desítek nevzdûlan˘ch lidí
pocházejících z vesnic, kde Ïije nûkolik miliónÛ obyvatel!
Bylo by tedy nespravedlivé obviÀovat vesniãany obecnû,
neboÈ naprostá vût‰ina z nich si památek a práce archeologick˘ch expedic – egyptsk˘ch i zahraniãních – váÏí a mnozí z nich vlivem událostí dokonce pﬁi‰li o souãást své obÏivy, neboÈ se nechávají na na‰e v˘zkumy najímat jako
dûlníci.
Po svém pﬁíjezdu do Prahy nepﬁestávám situaci v Egyptû
sledovat. KaÏd˘m dnem se zmûny v egyptské spoleãnosti
projevují – referendum o pozmûnûní ústavy, zaloÏení nov˘ch
politick˘ch stran, debaty o dal‰ím smûﬁování státu a hlavnû
pﬁíprava na nadcházející volby. PﬁestoÏe Evropa nyní sleduje vojenské akce v Libyi a masakr obyvatel v S˘rii, egyptsk˘
pﬁíbûh dosud není zdaleka uzavﬁen˘.
Správn˘ ãas nastane i pro krále DÏedkarea, kter˘ jiÏ 4500
let ãeká na vûdecké zhodnocení své vlády a své úlohy
v egyptsk˘ch dûjinách. Doufejme, Ïe dokumentace anonymní pyramidy a chrámu v severov˘chodní ãásti jeho pohﬁebního komplexu bude brzy pokraãovat, stejnû jako v˘zkumy ãeského t˘mu v Abúsíru.

Tento ãlánek vy‰el s podporou grantu GA UK 51910.

Poznámky:
1

2

3

4

5

6

Pro základní informace o vládû DÏedkarea Isesiho v závûru 5. dynastie viz Verner – Bare‰ – Vachala (2007: 165–166) a Shaw
(2003: 127–128); podrobnûj‰í informace viz napﬁ. Schneider
(1996: 172–173). Vláda DÏedkarea Isesiho byla úzce spojena
s pyramidov˘mi komplexy v Abúsíru, kde pracuje ãeská archeologická expedice – DÏedkare provedl reorganizaci zádu‰ních kultÛ
sv˘ch pﬁedchÛdcÛ, jak dokládají pozÛstatky administrativních archivÛ nalezené v pyramidov˘ch komplexech Neferirkarea, Chentkaus
II. a Raneferefa (napﬁ. Vymazalová 2003; Posener-Kriéger – Verner – Vymazalová 2006).
Archeologick˘ v˘zkum DÏedkareova zádu‰ního komplexu byl zahájen ve 40. letech minulého století a nárazovû pokraãoval aÏ do
80. let. V jeho vedení se postupnû vystﬁídali Abdel Salam Mohamed Hussain, Ahmed Fakhry a Mahmoud Abdel Razek.
Nûkolik fragmentÛ reliéfÛ publikoval Mohamed Moursi (1987) a se
svolením egyptsk˘ch archeologÛ pouÏila v˘sledky z jejich v˘zkumu Helen Jacquetová-Gordonová ve své publikaci o zádu‰ních
nadacích (1962: 160–167).
DÏedkareÛv zádu‰ní komplex a jeho místo ve v˘voji architektury
královsk˘ch památek Staré a Stﬁední ﬁí‰e popsal Verner (1997:
284–289).
K pyramidovému komplexu DÏedkareovy manÏelky viz napﬁ. Verner (1997: 289–291).
Alabastrová podlaha v obûtní síni je dochována napﬁ. v sousedním
pyramidovém komplexu Pepiho I. z 6. dynastie.
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Abstract:
Djedkare Isesi and the Egyptian revolution of 2011
The article reports on the resumed exploration of the pyramid
complex of Djedkare Isesi in South Saqqara. Many fragments of
relief decoration were found in this king’s complex years ago but
were never published. An Egyptian team re-opened the site in
2009 to contribute to the scientific exploration of the monuments
and its systematic documentation. In the last year unexpected
events changed the plans of the scholars. While millions of
Egyptians joined in the revolution for democratic changes on the
east bank of the Nile in Cairo opposing the dictatorial regime,
the archaeological sites on the west bank were attacked by thieves and vandals. This article is a testimony by one of the people who protected the sites during the weeks of the revolution.

