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Obr. 1 V˘stava „Cesta egyptskou hrobkou a podsvûtím“, Praha 2005
(foto ze sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea asijsk˘ch, africk˘ch a americk˘ch kultur)

âeské v˘stavy o starém Egyptû a Núbii
v letech 1949–2010. Chronologick˘ pﬁehled*
Radek Podhorn˘
Na poãátku února 2011 do‰lo v praÏském paláci Kinsk˘ch k otevﬁení muzejní expozice s názvem
„Umûní starého svûta“, která zahrnuje i ãást vûnující se starovûkému Egyptu a jeho jiÏnímu sousedu, starovûké Núbii.1 Tato expozice je zavr‰ením dlouholet˘ch snah o prezentaci staroegyptské
kultury v âeské republice (âeskoslovensku), které se táhnou jako pomyslná ãervená nit dûjinami
ãeské egyptologie a muzejnictví od první v˘stavy s egyptskou tematikou, která probûhla jiÏ v roce
1949 a nesla název „Star˘ a nov˘ Egypt“. JiÏ v tomto roce se uvaÏovalo o vytvoﬁení stálé expozice,
která by, slovy tehdej‰ích archivních pramenÛ, „se stala podkladem je‰tû k vût‰ímu sblíÏení lidu
âs. republiky s lidem Království egyptského.“2 Poãítalo se pro ni s v˘stavbou nové muzejní budovy
a s vûdeck˘m zpracováním pﬁedmûtÛ, které byly na v˘stavû pﬁedstaveny.3
Dlouhá cesta ke stálé expozici
Druh˘ pokus o vytvoﬁení stálé expozice je spjat s novû ustaven˘m egyptologick˘m pracovi‰tûm na Univerzitû Karlovû
a pﬁedev‰ím bohuÏel také s nerealizovan˘m projektem Muzea v˘chodních kultur.4
Dal‰í snahy o vytvoﬁení stálé expozice jsou pak spojeny
s prací archeologa a antropologa EvÏena Strouhala – zakla-

datele a dlouholetého vedoucího Oddûlení pravûku a starovûku Pﬁedního v˘chodu a Afriky, které vzniklo roku 1969 jako
souãást Náprstkova muzea, jedné ze sloÏek Národního muzea v Praze. Toto oddûlení je dodnes, vedle âeského egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,
jedin˘m pracovi‰tûm, které se specializuje na problematiku
staroegyptské civilizace. Strouhalovy pokusy o vytvoﬁení stálé expozice spadají do 80. let 20. století. Nejprve ale dostala
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v muzeu pﬁednost expozice vûnující se oblasti Austrálie
a Oceánie a pozdûji byl zamítnut i návrh na vytvoﬁení expozice na zámku v Dolní Lukavici nedaleko Plznû, popﬁ. v tehdej‰ím Muzeu Klementa Gottwalda v Rytíﬁské ulici.5 Základem pro tuto stálou v˘stavu mûly b˘t pﬁedmûty shromáÏdûné
a vystavené v rámci v˘stavy „Umûní starého Egypta“.6
Poslední z v˘stav, která by se dala povaÏovat za moÏnou
koncepci stálé expozice se staroegyptskou tematikou, byla
v˘stava „Zemû pyramid a faraonÛ“, která se uskuteãnila na
více místech âeské republiky koncem 90. let minulého století.7
Posledním a koneãnû jiÏ realizovan˘m projektem je souãasná nedávno zpﬁístupnûná expozice v paláci Kinsk˘ch na
Staromûstském námûstí. Vznikla za spolupráce dvou institucí, Národního muzea (Dufková – Souãková 2006), které pﬁipravilo ãást o stﬁedomoﬁské oblasti, a Národní galerie, jeÏ
koncipovala umûní asijsk˘ch kultur.
I po otevﬁení stálé expozice, která pravdûpodobnû bude procházet drobn˘mi obmûnami a úpravami, je potû‰itelné, Ïe je
i nadále vyuÏíváno egyptologick˘ch sbírek k poﬁádání men‰ích tematick˘ch v˘stav. Ty by dle mého názoru mûly v budoucnu míﬁit pﬁedev‰ím do dal‰ích koutÛ âeské republiky, aby
zpﬁístupÀovaly odkaz starého Egypta a Núbie co nej‰ir‰ímu
okruhu zájemcÛ. V kvûtnu 2011 byly otevﬁeny hned dvû. Jedna se po ãtyﬁech desetiletích vracela k egyptsk˘m mumiím
a nalezla své útoãi‰tû v Náprstkovû muzeu. Druhá v˘stava
s názvem „Egypt a Núbie. Poklady starovûk˘ch civilizací“
byla k vidûní ve Slováckém muzeu v Uherském Hradi‰ti.

Pﬁehled egyptologick˘ch v˘stav v âeskoslovensku
(âeské republice)
Tento pﬁíspûvek je tedy chronologickou rekapitulací archeologick˘ch8 v˘stav z let 1949–2010, které jsou spojeny
s prací ãesk˘ch egyptologÛ. Je jakousi „uzávûrkou“ období,
kdy ãeská egyptologie i pﬁes své ve svûtû uznávané postavení nemûla stálou expozici, v níÏ by zpﬁístupÀovala a odObr. 2 V˘stava „Akademik Lexa“,
Praha 1976 (foto ze sbírek
Národního muzea – Náprstkova
muzea asijsk˘ch, africk˘ch
a americk˘ch kultur)

borné i ‰ir‰í veﬁejnosti trvale pﬁedstavovala v˘sledky své
mnohaleté práce. Následující text se tedy vydá po stopách
v‰ech archeologick˘ch v˘stav, které jsou spojeny s prací
ãeského egyptologického t˘mu9 v prÛbûhu posledních ‰esti
desetiletí.
Po ukonãení druhé svûtové války se ãeskoslovenská egyptologie ocitla v ohroÏení. I kdyÏ Franti‰ek Lexa obnovil ãinnost egyptologického semináﬁe na Filozofické fakultû Univerzity Karlovy hned na jaﬁe roku 1945, byl o rok pozdûji
opût penzionován (Verner et al. 1989: 33). K plnohodnotné
práci na vysoko‰kolské pÛdû se vrátil aÏ roku 1948, kdy byl
na univerzitu znovu povolán. âeskoslovenská egyptologie se
napevno zabydlela na pÛdû Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy aÏ po roce 1948 a její vÛdãí osobnost F. Lexa se stal
mezinárodnû uznávanou autoritou, podporovanou i z vlivn˘ch míst tehdej‰í ãeskoslovenské vlády.10 Jak váÏnost, jíÏ se
F. Lexovi dostávalo od jeho kolegÛ egyptologÛ v‰ude ve svûtû, tak i tato podpora mûly podle mého názoru velk˘ podíl na
tom, Ïe se v Praze se‰el roku 1949 mezinárodní kongres
orientalistÛ.11
A právû u pﬁíleÏitosti této v˘znamné mezinárodní konference byla v Praze otevﬁena první archeologická v˘stava
pﬁedstavující ãeskoslovenské veﬁejnosti Egypt a jeho kulturu. Nesla název „Star˘ a nov˘ Egypt“ a jejím cílem bylo
pﬁedstavit tuto zemi nejen z hlediska starovûku, ale i jako
rozvíjející se stát, kter˘ mûl v dohledné dobû projít mnoha
politicko-ekonomick˘mi zmûnami. Nad celou akcí pﬁevzalo
zá‰titu jak egyptské vyslanectví, tak i Ministerstvo ‰kolství,
vûd a umûní a Ministerstvo informací a osvûty.12 Expozice,
jeÏ byla instalována v budovû NM – Náprstkova muzea, se
vûnovala dûjinám Egypta od pravûku aÏ po jeho souãasnost.
K prezentaci byly do Prahy dovezeny pﬁedmûty ze sbírek
v Olomouci (Podhorn˘ 2009), Moravské Tﬁebové (Martínková 2008; Podhorn˘ 2007) i jin˘ch míst (Lexa – Îába 1949;
Podhorn˘ 2010). V˘stava se setkala s neb˘val˘m ohlasem
veﬁejnosti a byla nejprve prodlouÏena pﬁímo v Praze13 a pozdûji pﬁevezena do Brna.
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Na poãátku roku 1951 byla v budovû Národního muzea
zahájena v˘stava s názvem „Deir el-Medína. Sídli‰tû královsk˘ch dûlníkÛ z období otrokáﬁského ﬁádu v Egyptû“. Jejím
hlavním jádrem se staly pﬁedmûty, které dostal darem v˘znamn˘ ãesk˘ egyptolog Jaroslav âern˘ za úãast na vykopávkách ve vesnici Dér el-Medína.14 Vesnice byla domovem
ﬁemeslníkÛ, kteﬁí budovali hrobky ve slavném Údolí králÛ
a také v ponûkud opomíjeném Údolí královen.
Není jistû bez zajímavosti, Ïe do pﬁíprav v˘stavy zasáhli
pravdûpodobnû cenzoﬁi z „vy‰‰ích míst“, jak dokládá koncept dopisu F. Lexy, kter˘ pí‰e:
„[KdyÏ] V˘stava dûlnické osady v Deir el-Medinû v národním muzeu jsa pﬁipravena k otevﬁení a 500 separátÛ mého
ãlánku ,Îivot dûlnictva v starovûkém Egyptû‘, které dal
dr. Neustupn˘ s povolením min. informací vytisknouti, aby
obecenstvo se dovûdûlo trochu více o staroegyptsk˘ch dûlnících, vyskytly se námitky: ,Ïe se neprávem uÏívá názvu dûlník, protoÏe slovo dûlník znamená v˘hradnû pracujícího
rukama po novodobém feudálním zﬁízení, [v Egyptû Ïe lze
mluviti jen o otrocích], 2.) Ïe nelze mluviti o stávce
v 13. stol. pﬁ. K., 3.) Ïe nelze mluviti o revoluci na konci
egyptské staré ﬁí‰e, protoÏe jsou to slova, jichÏ se mÛÏe uÏívati jen od doby kapitalistické.‘“15
Z dÛvodÛ tûchto námitek byla na pÛdu egyptologického
semináﬁe svolána schÛzka, která mûla celou záleÏitost vyﬁe‰it. Této schÛzky se zúãastnil i prof. Vanûãek.16 Právû na jeho
popud byly upraveny nûkteré termíny na plakátech k v˘stavû
: „…úprava plakátÛ a nápisÛ oznaãením ,královsk˘ch dûlníkÛ‘ místo ,dûlníkÛ‘, ,zastavením práce‘ místo ,stávku‘
a ,vzpoura‘ místo ,revoluce‘ umoÏnila opoÏdûné otevﬁení v˘stavy a prodej prÛvodce po v˘stavû.“17 Kromû tûchto zásahÛ
byl plakát je‰tû roz‰íﬁen na vyÏádání Václava Vanûãka o termín „otrokáﬁského zﬁízení“.18
V prÛvodci v˘stavou z pera ZbyÀka Îáby19 je ale také uÏíváno termínu stávka. Zdá se tedy, Ïe oba materiály, LexÛv
(Lexa 1950) i ÎábÛv, byly jiÏ vyti‰tûny a k jejich terminologickému pﬁepracování uÏ nemohlo dojít.20
V˘stava byla z uveden˘ch dÛvodÛ zahájena aÏ 6. ledna
1951,21 i kdyÏ se s jejím otevﬁením poãítalo uÏ v roce 1950.
Tuto skuteãnost potvrzuje zahajovací proslov k v˘stavû,
jehoÏ autorem byl F. Lexa: „…loni na jaﬁe se egyptologick˘
semináﬁ Univerzity Karlovy úãastnil poﬁádání v˘stavy Star˘
a nov˘ Egypt22 v Náprstkovû muzeu…“23
O ovzdu‰í, které panovalo v ãeskoslovenském v˘stavnictví
poãátku 50. let, svûdãí i dal‰í problémy F. Lexy, kdy se Národní muzeum po opoÏdûném otevﬁení v˘stavy obávalo dát
jeho „terminologicky“ ‰patn˘ separát v muzeu do prodeje.
Zaslalo proto dva v˘tisky k posouzení Ministerstvu informací a osvûty a ãekalo na odpovûì.24 Otázkou tak zÛstává, zdali se separát Îivot dûlnictva ve starovûkém Egyptû na v˘stavû
vÛbec prodával.
Ze skrovn˘ch informací, které se o v˘stavû do dne‰ních
dnÛ podaﬁilo objevit, lze tedy vyvozovat, Ïe pokud se jednalo o v˘stavu, ve které mûli hrát v˘znamnou roli dûlníci, bylo
v zájmu státních orgánÛ zasáhnout, i kdyÏ tentokrát patrnû
trochu pozdû, do její ideologické stránky.25
V samotné expozici byly nainstalovány pﬁedev‰ím pﬁedmûty pouÏívané ve v‰edním Ïivotû, jako napﬁíklad zásobnice
na pivo a víno, ãásti nábytku, ko‰íky, hﬁebeny a dal‰í exponáty (Neustupn˘ – Îába 1950: 2). V˘stava v‰ak mûla za úkol
pﬁedstavit nejen sbírku J. âerného, ale také jejím prostﬁed-
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nictvím poukázat na Ïivotní podmínky a osudy dûlníkÛ z doby pﬁed více neÏ tﬁemi tisíciletími.
Dal‰í z egyptologick˘ch v˘stav se nekonala v Praze, ale na
podzim roku 1956 v Olomouci. Nesla název „Egypt vãera
a dnes“ a byly na ní veﬁejnosti pﬁipomenuty pravdûpodobnû
nejv˘znamnûj‰í pﬁedmûty olomoucké egyptologické sbírky,
kdysi zpﬁístupnûné formou stálé expozice v Muzeu hlavního
mûsta Olomouce. V prÛbûhu této v˘stavy, na jejíÏ pﬁípravû se
podílel, napﬁíklad i pﬁeklady a urãováním nûkter˘ch památek, Z. Îába,26 zavítal do Olomouce také nestor na‰í egyptologie F. Lexa. Proslovil zde pﬁedná‰ku na téma „Îivot ve starém Egyptû“. O konkrétní expozici toho mnoho nevíme. Ze
sloÏky zachované v archeologickém oddûlení olomouckého
muzea, jeÏ s nejvût‰í pravdûpodobností obsahuje materiály
k dané v˘stavû, se dá odvodit, Ïe se náv‰tûvníci mohli seznámit asi se 60 pﬁedmûty. Nechybûly mezi nimi ve‰ebty, rakve
a jejich ãásti, so‰ky boÏstev a nûkteré dal‰í pﬁedmûty.27 Vedle
starého Egypta a s ním souvisejícími exponáty byla na v˘stavû pravdûpodobnû akcentována i tehdej‰í mezinárodnûpolitická situace, tzn. suezská krize a izraelsko-arabsk˘ konflikt.
O pût let pozdûji se stala egyptologická sbírka v Olomouci pﬁedmûtem dal‰í v˘stavy – „Starovûk˘ Egypt ve sbírkách
Vlastivûdného ústavu v Olomouci“. Ta probûhla na pﬁelomu
let 1961 a 1962.28 Za pomoci vystaven˘ch exponátÛ byl náv‰tûvníkÛm pﬁiblíÏen pﬁedev‰ím posmrtn˘ Ïivot star˘ch
EgypÈanÛ. V sále se tentokrát nacházely rakve, plastika boha
Anupa, kanopy nebo také mumie dítûte.29 Tato mumie tvoﬁila první pﬁedmût olomoucké egyptologické sbírky, protoÏe
jejím dárcem byl Emanuel rytíﬁ Proskowetz, jenÏ ji daroval
roku 1882 do sbírek Franz Josef Gewerbe Museum (Burian –
Písková – Strouhal 1972: 1). Vzácn˘m a pravdûpodobnû naposledy vystaven˘m exponátem byla dnes jiÏ bohuÏel ztracená Ïulová hlava jednoho z panovníkÛ Nové ﬁí‰e. Vedle starého Egypta byly alespoÀ fotograficky pﬁipomenuty zaãínající
práce ãeskoslovensk˘ch egyptologÛ v Núbii a rozvíjející se
ãeskoslovensko-egyptské vztahy.
Rozsahem daleko vût‰í a divácky velmi atraktivní v˘stava
se konala v praÏském NM – Náprstkovû muzeu roku 1964.
Oklikou pﬁes Budape‰È se do Prahy „podívala“ expozice ze
staroegyptsk˘ch sbírek Státních muzeí v Berlínû nazvaná
jednodu‰e „Egypt“.30 V˘stava pﬁedstavila prostﬁednictvím
bezmála 200 vystaven˘ch pﬁedmûtÛ pﬁedev‰ím staroegyptské umûní, a to v prÛbûhu cel˘ch dûjin starého Egypta. K vidûní byla celá plejáda pﬁedmûtÛ – od neolitick˘ch pazourkÛ,
fajánsov˘ch kachlÛ z prostor DÏoserovy StupÀovité pyramidy, pﬁedmûtÛ z abúsírsk˘ch vykopávek Ludwiga Borchardta
pﬁes bustu jedné z dcer faraona Achnatona aÏ po koptské
lampy ze 4. století n. l. (Egypt 1964). Této v˘stavû, v na‰ich
zemûpisn˘ch ‰íﬁkách dodnes jedineãné, odpovídala také propagace a nejen na ni navazující náv‰tûvnost. V Praze bylo vylepeno nûkolik stovek plakátÛ a do vozÛ elektrické dráhy instalováno na 1500 transparentÛ pﬁipomínajících její konání.31
V˘stava byla nakonec prodlouÏena aÏ do konce srpna 1964
a nav‰tívilo ji pﬁes 25 tisíc náv‰tûvníkÛ.
Chronologicky dal‰í v˘stava se uskuteãnila na pﬁelomu let
1967 a 196832 v Olomouci s názvem „Núbie“.33 Byly na ní
pﬁedstaveny pﬁedmûty sesbírané EvÏenem Hnátkem, Milanem Stuchlíkem a E. Strouhalem pro NM – Náprstkovo muzeum roku 1965 v oblasti Kaláb‰i, pﬁi jedné z ãeskoslovensk˘ch expedic do Núbie. Tato expozice byla roz‰íﬁena rovnûÏ
o pﬁedmûty, jeÏ zapÛjãili ze sv˘ch soukrom˘ch sbírek aktéﬁi
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Obr. 3 V˘stava „V hrobce
egyptské princezny“, Praha 1980
(foto ze sbírek Národního muzea
– Náprstkova muzea asijsk˘ch,
africk˘ch a americk˘ch kultur)

tûchto expedic, mimo jiné Z. Îába, Jaromír Málek, Ján MidÏiak ãi jeden z autorÛ v˘stavy E. Strouhal (Stuchlík – Strouhal 1967). V˘stava náv‰tûvníkÛm pﬁibliÏovala pﬁedev‰ím Ïivotní podmínky a kulturu tehdej‰ích obyvatel Núbie. Roku
1970 byla tato v˘stava instalována také v prostorách NM –
Náprstkova muzea.34
Hned následujícího roku si daly v NM – Náprstkovû muzeu „dostaveníãko“ mumie z ãesk˘ch a slovensk˘ch sbírek.
DÛvodem byl na svou dobu unikátní projekt, spoãívající v jejich interdisciplinárním v˘zkumu. Této jedineãné pﬁíleÏitosti
bylo vyuÏito k uspoﬁádání v˘jimeãné v˘stavy s názvem
„Staroegyptské mumie“. V jejím rámci se mohli náv‰tûvníci
NM – Náprstkova muzea seznámit s vût‰inou mumií nacházejících se na území tehdej‰ího âeskoslovenska. Expozice
byla navíc je‰tû doplnûna o pﬁedmûty spojené s mumifikací
a posmrtn˘m Ïivotem (Strouhal 1971). V˘stava pﬁedstavující
poprvé v takovém rozsahu jeden ze symbolÛ staroegyptské
civilizace se setkala s neb˘val˘m ohlasem publika, jak dokládají nejen vzpomínky pamûtníkÛ, ale i dvû pamûtní knihy
naplnûné podpisy a komentáﬁi, jeÏ jsou dnes uloÏeny
v Archivu Národního muzea.35 Expozice byla také na pﬁelomu let 1971 a 1972 v ponûkud men‰ím rozsahu prezentována náv‰tûvníkÛm muzea v Olomouci a ve spolupráci se slovensk˘mi odborníky se roku 1972 stala podstatnou souãástí
v˘stavy „Staroegyptské pamiatky“36 v Martinû.37
Dal‰í v˘stava se konala v Praze na pÛdû NM – Náprstkova
muzea roku 1975. Vracela se k nejvût‰í záchranné akci, jeÏ
byla kdy podniknuta k zachránûní kulturního dûdictví jakéhokoli státu. V souvislosti se zahájením stavby Vysoké pﬁehrady
u Asuánu, za níÏ vzniklo témûﬁ 600 kilometrÛ dlouhé Násirovo jezero,38 byla roku 1960 vyhlá‰ena organizací UNESCO
mezinárodní akce na záchranu památek starovûké Núbie.39
Symbolem celé akce, ukonãené aÏ po dvou desetiletích, se
bezesporu staly chrámy Ramesse II. v Abú Simbelu, jeÏ byly
pﬁeneseny a „vestavûny“ do novû vytvoﬁené skály.

V˘stava s názvem „Tajemná Núbie“ (Strouhal 1975) pﬁipomínala ãeskoslovensk˘ podíl na dokumentaci a záchranû
památek dnes nenávratnû skryt˘ch pod hladinou pﬁehrady.
Náv‰tûvník mûl moÏnost seznámit se s pﬁedmûty, které obdrÏela ãeskoslovenská strana jako podûkování za spolupráci
na tomto mezinárodním projektu.
V roce 1976 si na‰e vûda pﬁipomnûla sté v˘roãí narození
zakladatele ãeské egyptologie F. Lexy. Pﬁi této pﬁíleÏitosti
byla v Karolinu uspoﬁádána v˘stava s názvem „Akademik
Lexa“ (obr. 2), jejíÏ jádro mapovalo LexÛv Ïivot a dílo od jeho egyptologick˘ch poãátkÛ aÏ po podíl na zaloÏení âeskoslovenského egyptologického ústavu. Dalo by se ﬁíci, Ïe tak
rekapitulovala na pﬁíkladu práce F. Lexy i dûjiny ãeskoslovenské egyptologie. Byla na ní pﬁedstavena jak Lexova klíãová vûdecká díla (jako napﬁ. francouzské vydání Staroegyptského ãarodûjnictví nebo dodnes nejobsáhlej‰í
gramatika démot‰tiny – Grammaire démotique), tak také
materiály z jeho rodinného archivu, napﬁ. suven˘ry z turistick˘ch cest na Slovensko nebo na Balkán. LexÛv podíl na zaloÏení egyptologického pracovi‰tû pﬁipomínaly fotografie
z cesty na‰í kulturní delegace do Egypta roku 1956 a také fotokopie dekretu o zaloÏení âeskoslovenského egyptologického ústavu.40 Vedle tohoto písemného materiálu se v expozici nacházely také fotografie dokumentující práce
egyptologÛ i nálezy z v˘kopÛ egyptologick˘ch expedic
v Núbii a na pohﬁebi‰ti v Abúsíru.41
Následující egyptologická v˘stava, nesoucí název
„V hrobce egyptské princezny“ (Strouhal et al. 1980), byla
v Praze uspoﬁádána na pﬁelomu let 1980 a 1981 (obr. 3).42
Jejím posláním bylo prezentovat ãeskoslovenské veﬁejnosti
alespoÀ ãást z v˘zkumÛ provádûn˘ch ústavem po roce 1976
na novû získané koncesi v jiÏním Abúsíru. Zde se ãeskoslovenskému t˘mu podaﬁilo bûhem nûkolika let odkr˘t komplex
hrobek, v nichÏ byli pohﬁbeni nûkteﬁí ãlenové rodiny faraona
DÏedkarea Isesiho a vysocí dvor‰tí hodnostáﬁi. V˘stava pﬁed-

ZLOM27-77

25.10.2011 7:07

Stránka 59

â E S K É V ¯ S TAV Y O S TA R É M E G Y P T ù A N Ú B I I V L E T E C H 1 9 4 9 – 2 0 1 0

PES VIII/2011

59

Obr. 4 V˘stava „Umûní starého
Egypta“, Olomouc 1981
(foto ze sbírek Národního muzea
– Náprstkova muzea asijsk˘ch,
africk˘ch a americk˘ch kultur)

stavila pﬁedev‰ím pohﬁební v˘bavu z hrobky jedné z královsk˘ch dcer, princezny Chekeretnebtej.43
Poãátek 80. let byl také ve znamení velké v˘stavy s názvem „Umûní starého Egypta“ (Strouhal 1980). Na podzim
1980 byla v˘stava pﬁipravena pro Galerii v˘tvarného umûní
v Chebu, roku 1981 ji mûli moÏnost zhlédnout náv‰tûvníci
v Olomouci (obr. 4) a o rok pozdûji pﬁevzalo v˘stavu praÏské
NM – Náprstkovo muzeum. Nejednalo se tentokrát o v˘stavu, jeÏ mûla primárnû mapovat ãeskoslovenské v˘zkumy
v Egyptû, ale ‰lo o pokus seznámit ãeskoslovenskou veﬁejnost s rÛznorodostí a bohatostí egyptského umûní ve sbírkách âech a Moravy. Pro v˘stavu, jeÏ byla nainstalována do
vût‰ích tematick˘ch celkÛ,44 tak byly vyuÏity kromû praÏsk˘ch exponátÛ také pﬁedmûty z muzeí v Olomouci45 a Moravské Tﬁebové nebo z Metternichovy sbírky ze zámku KynÏvart. Soubor pﬁedmûtÛ prezentovan˘ch na této v˘stavû mûl
b˘t jak˘msi zárodkem pro vytvoﬁení stálé expozice starého
Egypta na území âeskoslovenské republiky.
V pﬁedbûÏném programu v˘stav na léta 1981–1985 se poãítalo je‰tû s v˘stavou, jeÏ by mapovala v˘zkumy v hrobovém
komplexu královny Chentkaus II. V˘stava s názvem „Pyramida královny Chentkaus“ byla plánována na rok 1984.46 K její
realizaci ale bohuÏel nedo‰lo.47 O dÛvodech, proã se v˘stava
nakonec neuskuteãnila, mÛÏeme dnes jen spekulovat. Jedním
z moÏn˘ch vysvûtlení je to, Ïe by se jednalo o tﬁetí vût‰í
v˘stavu se staroegyptskou tematikou v krátké dobû, a proto
dalo vedení NM – Náprstkova muzea pﬁi schvalování definitivního plánu v˘stav pﬁednost jin˘m tématÛm.
Dal‰í z v˘stav se konala roku 1992. Pﬁipomínala – a do
znaãné míry i poprvé pﬁedstavovala – Ïivot a dílo jednoho
z nejuznávanûj‰ích egyptologÛ v dûjinách oboru vÛbec. Za
názvem „TvÛrci hrobÛ egyptsk˘ch králÛ“ (Bare‰ – Strouhal
1992) se skr˘vá podûkování J. âernému48 za jeho ãinnost na
poli egyptologie a zároveÀ odkaz na lokalitu, které vûnoval
podstatnou ãást svého vûdeckého Ïivota. Jak uÏ jsem uvedl,

J. âern˘ se jako spolupracovník Francouzského institutu
orientální archeologie (dále jen IFAO) podílel v meziváleãném období na v˘zkumech ve vesnici Dér el-Medína.49
Na v˘stavû byly vedle osobnosti J. âerného prezentovány
pﬁedmûty, jeÏ dostal âern˘ za svou ãinnost pro IFAO, a také
mumie ﬁemeslníka Ïijícího ve vesnici.50 Expozici doplÀovaly
i fotografie z dal‰ích muzeí, v jejichÏ sbírkách se nacházejí
pﬁedmûty z Dér el-Medíny.51 V následujících dvou letech
mûli moÏnost v˘stavu vûnovanou odkazu J. âerného zhlédnout náv‰tûvníci muzeí v Olomouci, Liberci a Brnû. I tato
v˘stava se setkala, alespoÀ v Praze, ale bezesporu i v dal‰ích
mûstech, s velk˘m ohlasem. Jako dÛkaz nám mÛÏe poslouÏit
jedna jediná vûta ze Zprávy o plnûní úkolÛ v NM – Náprstkovû muzeu v roce 1992. U této v˘stavy je napsáno: „…po
otevﬁení v˘stavy se podstatnû zv˘‰ila náv‰tûvnost muzea.“52
Touto v˘stavou se také s NM – Náprstkov˘m muzeem rozlouãil E. Strouhal, zakladatel Oddûlení pravûku a starovûku
Pﬁedního v˘chodu a Afriky a autor nebo spoluautor vût‰iny
archeologick˘ch v˘stav s egyptskou tematikou na na‰em
území po roce 1969, kter˘ byl jmenován pﬁednostou Ústavu
dûjin lékaﬁství 1. lékaﬁské fakulty Univerzity Karlovy, kde
pÛsobil jiÏ od roku 1988 souãasnû s ãinností v NM – Náprstkovû muzeu.53
Na jeho místo v muzeu usedla egyptoloÏka Sylva Pavlasová. Bûhem jejího krátkého pÛsobení na pÛdû muzea se i jí podaﬁilo pﬁipravit nûkolik zajímav˘ch v˘stav.
První z nich byla realizována v roce 1996, kdy byla v Písku a pozdûji ve VodÀanech k vidûní v˘stava „Objevování starého Egypta“. PﬁibliÏovala Ïivot a osudy Jana Kminka-Szedla, prvního âecha, kter˘ se ve druhé polovinû 19. století po
opu‰tûní ãesk˘ch zemí vûnoval egyptologii v Itálii.54 O dva
roky pozdûji byla v Trutnovû otevﬁena v˘stava „Odkr˘vání
minulosti – ãe‰tí egyptologové v Egyptû“.
Nejvût‰í v˘stavou konce minulého století se stala bezesporu v˘stava s názvem „Zemû pyramid a faraonÛ“ (Pavlasová
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1997), která se v Praze uskuteãnila roku 1997. V NM – Náprstkovû muzeu byly pﬁedstaveny „mistrovské“ památky
z egyptologické sbírky zdej‰ího muzea. V˘stava nabídla zájemcÛm o staroegyptskou kulturu to nejlep‰í, co se nacházelo
v muzejních depozitáﬁích. Nechybûly pﬁedmûty související
s posmrtn˘m Ïivotem a náboÏenstvím, napﬁíklad rakve, so‰ky
boÏstev ãi mumie zvíﬁat, ale také pﬁedmûty ilustrující v‰ední
Ïivot obyvatel nilského údolí, jako jsou zásobnice, ostraka nebo hrací kameny ke hﬁe senet.55 Jedna z ãástí byla vûnována
v˘luãnû dûjinám ãeské egyptologie. Koncepce samotné v˘stavy mohla slouÏit jako dal‰í z pokusÛ o vytvoﬁení stálé expozice staroegyptské kultury v na‰ich zemích. V˘stava, na
kterou jen v Praze zavítalo 30 tisíc náv‰tûvníkÛ,56 se bûhem
následujících dvou let dostala také k zájemcÛm o egyptskou
civilizaci ve Vy‰kovû-Dûdicích,57 Liberci58 a Olomouci.59
Pﬁelomov˘ rok 2000 pﬁinesl v˘stavu „Poklady z Egypta“
v konírnû PraÏského hradu, jejímÏ organizátorem bylo praÏské UmûleckoprÛmyslové museum. V˘stava pﬁedstavila ãeské veﬁejnosti koptské textilie z ãesk˘ch sbírek. Vedle tûchto
jedineãn˘ch památek expozici doplÀovala mumie Ïeny Hereret z Moravské Tﬁebové, dûdictví egyptské i antické kultury
pﬁipomínaly také dal‰í archeologické nálezy, a to pﬁedev‰ím
z Itálie, ¤ecka nebo S˘rie (BaÏantová 2000; Martínková
2000). V˘stava dále pﬁibliÏovala na základû replik také odûvy z doby faraonského Egypta. Není jistû bez zajímavosti, Ïe
tato v˘stava byla za‰títûna patronací UNESCO.
Následujícího roku 2001 se v Muzeu KromûﬁíÏska v KromûﬁíÏi uskuteãnila v˘stava s názvem „Egyptské umûní v moravsk˘ch sbírkách“, která pﬁipomenula nûkteré pﬁedmûty
uloÏené v muzeích v KromûﬁíÏi, Moravské Tﬁebové a Vala‰ském Meziﬁíãí.60
O dva roky pozdûji se Slováckému muzeu v Uherském
Hradi‰ti podaﬁilo pﬁipravit ojedinûlou v˘stavu s názvem
„Egypt za vlády faraonÛ“ (Onderka 2003). Poprvé totiÏ na
jednom místû soustﬁedila vût‰inu mimopraÏsk˘ch staroegyptsk˘ch památek. Expozice byla rozdûlena do dvou
místností. V první, jeÏ imitovala staroegyptskou hrobku, se
nalézaly tﬁi rakve s mumiemi a pﬁedmûty vztahující se k posmrtnému Ïivotu. Ve druhé místnosti pak byly struãnû nastínûny starovûké dûjiny Egypta a Núbie, a to jak na základû
textov˘ch panelÛ, tak i pﬁedmûtÛ vztahujících se k urãit˘m
epochám staroegyptské kultury.
Roku 2004 byla v Praze otevﬁena zatím poslední velká
archeologická v˘stava, mapující v˘zkumy na pohﬁebi‰ti
v Abúsíru. Expozice nesla název „Abúsír – tajemství pou‰tû
a pyramid“.61 Tentokrát ale nezÛstalo pouze u pﬁedmûtÛ z v˘zkumÛ na‰ich expedic, ale podaﬁilo se zajistit i exponáty
z univerzitního muzea v Lipsku.62 Expozice nabízela pohled
na v˘zkumy a v˘sledky práce nûmeck˘ch a ãesk˘ch egyptologÛ v Abúsíru, a to v prÛbûhu celého minulého století.
Jednalo se o jakéhosi chronologického prÛvodce dûjinami
lokality, kter˘ konãil pﬁedstavením nejnovûj‰ích v˘zkumÛ
a nálezÛ.63
O rok pozdûji se v ãervnu v rámci 2. praÏské muzejní noci uskuteãnila v˘stava „Cesta egyptskou hrobkou a podsvûtím“ (obr. 1), která byla pro velk˘ ohlas „prodlouÏena“64
i pﬁes letní mûsíce. Expozice umístûná netradiãnû do sklepení domu U HalánkÛ nabídla náv‰tûvníkÛm pohled do egyptské hrobky a její pohﬁební v˘bavy.65 Tato v˘stava probûhla
jiÏ pod taktovkou souãasného kurátora egyptologické sbírky
NM – Náprstkova muzea Pavla Onderky.

Na pﬁelomu let 2005 a 2006 ãást egyptské sbírky NM – Náprstkova muzea zavítala poprvé na v˘stavu do zahraniãního
muzea. Místo pÛvodnû plánovaného pﬁesunu v˘stavy „Abúsír
– tajemství pou‰tû a pyramid“ se z prostorov˘ch dÛvodÛ vydala do Egyptologického muzea Univerzity v Lipsku men‰í
v˘stava obsahující pﬁedmûty z hrobky princezny Chekeretnebtej – „Chekeretnebty – eine Prinzessin aus Abusir“.66
V rámci 130. v˘roãí narození zakladatele na‰í egyptologie
F. Lexy probûhla v Praze v roce 2006 v˘stava pﬁipomínající
jeho odkaz. Nesla název „Franti‰ek Lexa a Národní muzeum“.67 Vedle pﬁedmûtÛ z jeho egyptologické sbírky mohli
náv‰tûvníci spatﬁit také archivní materiály z Masarykova
ústavu a Archivu Akademie vûd âR vztahující se k Lexovu
Ïivotu, jako napﬁíklad jeho cestovní deník, kter˘ si vedl na
své první cestû do Egypta na pﬁelomu let 1930 a 1931. Autorkou v˘stavy byla tehdej‰í kurátorka egyptologické sbírky
NM – Náprstkova muzea Lenka Suková.68
Dal‰í archeologickou v˘stavou byla v˘stava „Núbie v dobách faraonÛ“ (Onderka 2006). Její historie se zaãala psát
v NM – Náprstkovû muzeu o 3. praÏské muzejní noci roku
2006. Od té doby nav‰tívila, v ponûkud upravené podobû, nûkterá men‰í muzea v âeské republice i na Slovensku.69
V˘stava za pomoci pﬁibliÏnû 40 pﬁedmûtÛ a doprovodn˘ch
textÛ pﬁedstavovala dûjiny Núbie od jejích poãátkÛ aÏ do období 4. století n. l.
Následujícím projektem, kter˘ probûhl na pﬁelomu let
2007 a 2008 v Praze, byla v˘stava „Théby. Mûsto bohÛ a faraonÛ“ (obr. 5). Pod tímto názvem se pﬁedstavila expozice,
jeÏ si kladla za cíl pﬁiblíÏit náv‰tûvníkÛm tuto mimoﬁádnû
v˘znamnou oblast starého Egypta od konce pravûku aÏ po
dobu ﬁímské nadvlády nad Egyptem a také pﬁipomenout v˘znamn˘ podíl J. âerného na v˘zkumech v této lokalitû.
Autoﬁi se toho snaÏili dosáhnout i vystavením pﬁedmûtÛ, jeÏ
byly do Prahy zapÛjãeny ze sbírek ãesk˘ch, slovensk˘ch, ale
také nûkter˘ch nûmeck˘ch muzeí.70 V roce 2008 bylo moÏno
v˘stavu zhlédnout ve Slovenském národním muzeu v Bratislavû. V roce 2009 její upravená verze zavítala do Finska
u pﬁíleÏitosti 40. v˘roãí Finské egyptologické spoleãnosti.71
Na poãátku roku 2008 byla díky dlouholeté úzké spolupráci mezi NM – Náprstkov˘m muzeem a Mûstsk˘m muzeem v Moravské Tﬁebové otevﬁena v moravskotﬁebovském
muzeu v˘stava pﬁedstavující osudy jednoho z vysok˘ch
egyptsk˘ch hodnostáﬁÛ Staré ﬁí‰e Venisancha. V˘stava nesoucí název „V hrobce egyptského prince“ (Onderka – Maﬁíková Vlãková 2008) pﬁibliÏovala osudy a Ïivotní dráhu Venisancha. V˘zkum Venisanchovy hrobky byl totiÏ pﬁedmûtem
diplomové práce autora v˘stavy, Pavla Onderky. Vedle fotodokumentace hrobky byly pﬁedstaveny pﬁedmûty typické pro
pohﬁební v˘bavu konce 6. dynastie, v které Venisanch Ïil.
Dal‰í dvû v˘stavy, které zmíním, souvisely s oslavami
50. v˘roãí zaloÏení âeského egyptologického ústavu.72
První, nazvaná „Odkr˘vání starého Egypta“, probûhla
v dubnu 2008 v Lichten‰tejnském paláci na praÏské Kampû.
V˘stava pﬁiblíÏila osobnosti zakladatelÛ ãeské egyptologie
a bádání egyptologického ústavu zaãínající v Núbii73 a konãící posledními v˘zkumy v Západní pou‰ti (Bare‰ et al.
2008).
Tato krátkodobá v˘stava74 byla pﬁesnû v den 50. v˘roãí zaloÏení âeskoslovenského (dnes âeského) egyptologického
ústavu 1. ﬁíjna 2008 následována dal‰í. Expozice v NM – Náprstkovû muzeu s názvem „Objevování zemû na Nilu“
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Obr. 5 V˘stava „Théby. Mûsto
bohÛ a faraonÛ“, Praha 2007
(foto ze sbírek Národního muzea
– Náprstkova muzea asijsk˘ch,
africk˘ch a americk˘ch kultur)

(Onderka – Mynáﬁová – Maﬁíková Vlãková 2008) si kladla za
cíl pﬁedstavit zájem o staroegyptskou kulturu v ãesk˘ch zemích pﬁibliÏnû od doby, kdy Jean François Champollion rozlu‰til tajemství hieroglyfÛ. Zájem o Egypt 19. století dokreslovaly pﬁedmûty ze sbírky Josefa Ferdinanda Habsburského,
které následnû doplÀovaly artefakty pﬁipomínající práce ãesk˘ch egyptologÛ. Byly pﬁedstaveny Ïivotní osudy F. Lexy,
J. âerného, Z. Îáby a práce egyptologického t˘mu na bﬁezích Nilu v Núbii i na pohﬁebi‰ti v Abúsíru.
V ﬁíjnu 2008 byla v brnûnské galerii Titanic Hall zahájena
v˘stava seznamující ãeskou veﬁejnost s jednou z ikon starovûkého Egypta. Pod názvem „Tutanchamon – Jeho hrob
a poklady“ (Weiss 2008) se pﬁedstavila expozice pﬁibliÏující
za pomoci kopií kompletní v˘bavu nalezenou v Tutanchamonovû hrobce v Údolí králÛ. Tento pÛvodnû ‰v˘carsk˘ projekt
se posléze roku 2009 pﬁestûhoval do Mnichova.
Prozatím poslední v˘stavou, která se uskuteãnila na jaﬁe
2010 v Severoãeském muzeu v Liberci, byla expozice s názvem „Královny na Nilu“. Jejím posláním bylo pﬁiblíÏit
postavení královen ve staroegyptské spoleãnosti. Hlavními
aktérkami byly Kleopatra VII. a pﬁedev‰ím královna Amani‰acheto. První zmínûná je jak˘msi symbolem královen starovûkého Egypta, podnûcujícím zájem egyptologÛ, ale i umûlcÛ jiÏ celá staletí. Královna Amani‰acheto je pak spojena
s vûdeckou ãinností expedice v lokalitû Wad ben Naga, na
níÏ se mimo jiné nachází její královsk˘ palác.75 V˘stava také
pﬁedstavila první prÛbûÏné v˘sledky probíhajícího CT v˘zkumu staroegyptsk˘ch mumií v ãesk˘ch sbírkách.76

Prezentace v˘zkumÛ ãesk˘ch egyptologÛ na pÛdû
Egyptské arabské republiky
Na závûr pﬁipomenu v˘stavy, jeÏ se uskuteãnily v Egyptû
a pﬁibliÏovaly nálezy z ãesk˘ch vykopávek, umístnûn˘ch
dnes v egyptsk˘ch muzeích.77
Roku 1985 byly pﬁedmûty z ãesk˘ch v˘kopÛ v Egyptû vystaveny pﬁímo na v˘sostné pÛdû Egyptského muzea v Káhiﬁe. Konala se zde v˘stava „Czechoslovak Institute of Egypto-

logy, 1959–1984“. Shrnula v˘sledky práce egyptologického
ústavu v prvních 25 letech jeho existence (Czechoslovak
Institute of Egyptology 1985).
Pﬁelom let 1994 a 1995 byl ve znamení mezinárodní v˘stavy „Europe and Egypt – Cooperation in Archaeology“
(Europe and Egypt 1994) konané také v Egyptském muzeu
v Káhiﬁe. âeská republika mûla v muzeu svou vlastní vitrínu,
v níÏ byly instalovány celkem ãtyﬁi exponáty z hrobky vezíra
Ptah‰epsese a z pyramidového komplexu faraona Raneferefa
(Vachala 1995).
Roku 2000 byla realizována dal‰í v˘stava, na níÏ se v Egyptském muzeu v Káhiﬁe ãeská egyptologie pﬁedstavila. Pﬁedmûty z na‰ich v˘zkumÛ se staly souãástí v˘stavy „The Egyptian
Museum at the Millenium“ uskuteãnûné v rámci 8. mezinárodního kongresu egyptologÛ (Sheikholeslami 2000).
O tﬁi roky pozdûji, na podzim roku 2003, byla pﬁi pﬁíleÏitosti státní náv‰tûvy tehdej‰ího premiéra âeské republiky
Vladimíra ·pidly v Egyptû zahájena v˘stava „Memories of
4500 Years Ago“. PﬁibliÏovala práci ãesk˘ch egyptologÛ
v jiÏním Abúsíru v letech 1991–2003. Vedle vystaven˘ch
exponátÛ, mezi nûÏ patﬁila napﬁíklad so‰ka písaﬁe jménem
Nefer nebo reliéfní blok s vázan˘mi sochami hodnostáﬁe
jménem Meriheri‰ef, byl poprvé pﬁedstaven také satelitní
snímek pyramidov˘ch polí. Nejnovûj‰í nálezy dokumentovaly fotografie poﬁízené Kamilem Vodûrou (Vlãková
2003).
Od roku 2007 je moÏno v Muzeu Núbie v egyptském
Asuánu zhlédnout v˘stavu „Saving the Monuments of Nubia. The Czech Participation in the International Campaign
to Save the Monuments of Nubia“ (obr. 6).78 Jak je jiÏ ze samotného názvu patrné, vrací se sv˘m obsahem do 60. let minulého století k ãeskoslovenskému podílu na mezinárodní
záchranné akci, jejímÏ cílem bylo zmapovat a nûkdy i pﬁestûhovat památky starovûké Núbie pﬁedtím, neÏ je navÏdy pohltily vody Násirova jezera.79
Poslední z v˘stav, kterou zároveÀ na jaﬁe roku 2008 vyvrcholily v Egyptû oslavy zaloÏení âeského egyptologického
ústavu, se konala na pÛdû Egyptského muzea v Káhiﬁe. Nesla
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Obr. 6 V˘stava „Saving
the Monuments of Nubia“
(foto M. Frouz)

název „Discovering Ancient Egypt: Fifty Years of the Egyptian-Czech Collaboration in Archaeology“ (Bene‰ovská –
Verner 2008) a pﬁibliÏovala nejv˘znamnûj‰í exponáty nalezené ãesk˘mi egyptology pﬁi jejich práci na koncesi v Abúsíru. O prestiÏním postavení ãeské egyptologie vypovídaly nejen vystavené exponáty, ale také fakt, Ïe v˘stavu zahajoval
prezident âeské republiky Václav Klaus.
Pﬁedcházející ﬁádky mapovaly ‰est desetiletí archeologick˘ch v˘stav s tematikou starého Egypta, na nichÏ se podíleli
ãe‰tí egyptologové. Tyto v˘stavy je moÏné povaÏovat i za
prÛvodce dûjinami ãeské egyptologie, neboÈ mnohé z nich
pﬁedstavovaly nejnovûj‰í nálezy egyptologického t˘mu jak
v Egyptû, tak starovûké Núbii,80 nebo také Ïivotní osudy
jejich ãeln˘ch pﬁedstavitelÛ.81 Vedle toho, Ïe plnily nezastupitelnou funkci popularizaãní, pﬁinesly ãasto i první dílãí v˘sledky pro odbornou veﬁejnost. Mnohé z vystaven˘ch pﬁedmûtÛ totiÏ kromû základních informací zprostﬁedkovan˘ch
právû na v˘stavách dodnes ãekají na své odborné zpracování.82 Tento dluh se daﬁí ãásteãnû splácet aÏ pﬁi poﬁádání
posledních v˘stav, jejichÏ katalogy jiÏ obsahují pomûrnû obsáhlé informace k vystavovan˘m exponátÛm.83 Posun je spojen pﬁedev‰ím s rozvojem ãeské egyptologie v posledních
letech, kdy se podaﬁilo v˘raznû roz‰íﬁit ﬁady vûdeck˘ch pracovníkÛ, kteﬁí se v rámci sv˘ch specializací vûnují studiu
ãesk˘ch egyptiak. Nezanedbatelná je v poslední dobû i spolupráce se zahraniãními badateli, kteﬁí studují pﬁedmûty
z ãesk˘ch egyptologick˘ch sbírek.84 MÛÏeme tedy doufat, Ïe
v dohledné dobû dojde k v˘raznému pokroãení ve vûdeckém
zpracování egyptologick˘ch pﬁedmûtÛ uloÏen˘ch v ãesk˘ch
sbírkách. Je to jistû i nezbytn˘ pﬁedpoklad pro zkvalitÀování
a pﬁípadné dal‰í úpravy nové stálé expozice.
Vybudování stálé expozice s sebou nese i jeden problém.
Egyptologické kolekce v âeské republice nepatﬁí k nejbohat‰ím, coÏ je dáno mimo jiné i tím, Ïe zemû Koruny ãeské za
sebou nemají „koloniální minulost“ a postavení svûtové
mocnosti na politické a diplomatické mapû svûta. Musíme si
proto vystaãit s pomûrnû mal˘m okruhem pﬁedmûtÛ, vhod-

n˘ch pro muzejní prezentaci, které tvoﬁí základ expozice. Pro
pﬁípadné dal‰í v˘stavy bude pravdûpodobnû zapotﬁebí spolupráce s pracovi‰ti v dal‰ích zemích, pﬁedev‰ím stﬁední Evropy, které by byly ochotny zapÛjãovat exponáty pro tematicky
ladûné, krátkodobé putovní v˘stavy. Tyto dal‰í cesty ãesk˘ch
v˘stav a stálé staroegyptské expozice v‰ak ukáÏe aÏ ãas.
Závûrem nezb˘vá neÏ konstatovat, Ïe stálou expozicí staroegyptské kultury je splacen dluh, kter˘ mûla ãeská egyptologie sama k sobû a také k mnoha zájemcÛm o staroegyptskou kulturu z ﬁad ‰iroké veﬁejnosti, která ãinnost ãesk˘ch
egyptologÛ v Egyptû85 a dnes i Súdánu86 dlouhodobû sleduje, a tím také nepﬁímo podporuje.

Poznámky:
*

1

2

3

4

5

Tuto studii vûnuji k Ïivotnímu jubileu prof. MUDr. et. PhDr. Eugenu
Strouhalovi, DrSc, zakladateli a dlouholetému vedoucímu Oddûlení pravûku a starovûku Pﬁedního v˘chodu a Afriky Národního muzea – Náprstkova muzea asijsk˘ch, africk˘ch a americk˘ch kultur (dále jen NM – Náprstkovo muzeum).
Vedle Egypta a Núbie expozice pﬁibliÏuje starovûké kultury Pﬁedního v˘chodu, antické ¤ecko a ¤ím a civilizace Dálného v˘chodu.
Archiv Národního muzea, Registratura Národní muzeum – Náprstkovo
muzeum (dále Archiv NM, RNM – NpM), karton 4, 1949. Dopis ze dne
7. listopadu 1949.
Archiv NM, RNM – NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 7. listopadu
1949.
„…zaﬁadit do plánu práce katalogisování v‰ech ãs. sbûrÛ staroegyptsk˘ch památek, vydání tûchto katalogÛ a publikování v˘znaãn˘ch památek z tûchto sbûrÛ rovnûÏ vûdeck˘m zpracováním v podrobn˘ch a dokonal˘ch vydáních. K tomu, aby tento plán mohl b˘t co nejlépe splnûn, by bylo
tﬁeba shromáÏdit ãs. sbûry staroegyptsk˘ch památek v Praze, nejlépe
v budoucím Muzeu v˘chodních kultur.“Archiv NM, RNM – NpM, karton
50, 1969–1978. Nedatovan˘ dopis ZbyÀka Îáby ve vûci soustﬁedûní
ãeskoslovensk˘ch sbûrÛ staroegyptsk˘ch památek v Muzeu v˘chodních
kultur prostﬁednictvím dosavadního Náprstkova muzea.
Za tyto informace dûkuji E. Strouhalovi. Osobní korespondence z let
2006–2008.
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Viz pasáÏ o v˘stavû v dal‰í ãásti této studie.
Viz pasáÏ o v˘stavû „Zemû pyramid a faraonÛ“.
Archeologickou v˘stavou myslím takovou, která vyuÏívá pﬁedmûtÛ získan˘ch pﬁi archeologickém v˘zkumu, popﬁ. dary a nákupy pﬁedev‰ím
v 19. a na poãátku 20. století. Rozhodl jsem se vynechat v˘stavy fotografické, haptické, krátkodobé „v˘stavky mûsíce“ v NM – Náprstkovû muzeu a v˘stavy, které pﬁedstavují Egypt oãima v˘tvarn˘ch umûlcÛ. I tyto
v˘stavy mají nezastupitelné místo pﬁi popularizaci dûjin Egypta, ale rozsah této studie by se stal skoro neúnosn˘.
K t˘mu ãesk˘ch egyptologÛ neodmyslitelnû patﬁí i odborníci dal‰ích profesí: archeologové, antropologové, geofyzici, fotografové, paleobotanici
a mnozí dal‰í, kteﬁí se jiÏ více neÏ pÛlstoletí podílejí na ãesk˘ch vykopávkách v Egyptû a v poslední dobû i v Súdánu.
Lexov˘m kolegou z vysoko‰kolsk˘ch studií byl napﬁ. ministr ‰kolství,
vûd a umûní Zdenûk Nejedl˘ a jedním z jeho ÏákÛ na praÏském malostranském gymnáziu i ministr informací a osvûty Václav Kopeck˘. Více
k Ïivotu F. Lexy Verner et al. (1989: 21–39).
Kongres se konal na pﬁelomu ãervna a ãervence za úãasti orientalistÛ
z Rakouska, Francie, Velké Británie, Norska a dal‰ích zemí. Archiv NM,
RNM – NpM, karton 4, 1949. Dopis urãen˘ Vyslanectví Království
egyptského ze dne 1. ãervence 1949.
Ministrem toho prvního byl Z. Nejedl˘. V ãele druhého stál V. Kopeck˘.
Pod dohled tûchto ministerstev spadala po roce 1948 ãeskoslovenská kultura.
V˘stava byla zahájena dne 17. ãervna 1949 a naposledy byla otevﬁena
2. ﬁíjna téhoÏ roku. Archiv NM, RNM – NpM, karton 4, 1949. Z dopisu
na Orientální ústav ze dne 13. ãervna 1949.
Respektive její nejvût‰í ãást uloÏená v letech 1937–1968 v Prehistorickém oddûlení Národního muzea. K historii pﬁedmûtÛ spojen˘ch s ãinností Jaroslava âerného napﬁ. Onderka (2008: 283–297).
MasarykÛv ústav a Archiv Akademie vûd âeské republiky (dále MÚ
a AAV âR), fond Franti‰ek Lexa, karton 21, inv. ã. 516, sign. III B.
Koncept nedatovaného dopisu.
Jedná se velmi pravdûpodobnû o Václava Vanûãka, kter˘ pﬁedná‰el dûjiny
státu a práva na Právnické fakultû UK a od roku 1948 byl pracovníkem
Ministerstva ‰kolství, vûd a umûní a ãlenem Lektorské rady Ústﬁedního
v˘boru Komunistické strany âeskoslovenska.
MÚ a AAV âR, fond Franti‰ek Lexa, karton 21, inv. ã. 516, sign. III. B.
Koncept nedatovaného dopisu.
MÚ a AAV âR, fond Franti‰ek Lexa, karton 21, inv. ã. 516, sign. III. B.
Koncept nedatovaného dopisu.
(Neustupn˘ – Îába 1950). Jiﬁí Neustupn˘ psal jako vedoucí Prehistorického oddûlení Národního muzea pouze pﬁedmluvu.
Zásah je patrn˘ alespoÀ na titulní stranû prÛvodce v˘stavou, kde se objevují jak králov‰tí dûlníci, tak otrokáﬁsk˘ ﬁád, jak to poÏadoval V. Vanûãek.
Potvrzuje to Lexovou rukou dopsaná datace na proslovu k zahájení v˘stavy.
V˘stava „Star˘ a nov˘ Egypt“ byla zahájena v ãervnu 1949.
MÚ a AAV âR, fond Franti‰ek Lexa, karton 21, inv. ã. 516, sign. III. B.
Zahajovací proslov k v˘stavû.
MÚ a AAV âR, fond Franti‰ek Lexa, karton 21, inv. ã. 516, sign. III. B.
Koncept nedatovaného dopisu.
Nové informace k v˘stavû a k zasahování do textÛ a materiálÛ k ní by
mohl pﬁinést v˘zkum archiválií Prehistorického oddûlení Národního muzea, archiválií Ministerstva ‰kolství, vûd a umûní, ÚV KSâ a studium pozÛstalosti J. Neustupného v Archivu NM a V. Vanûãka v MÚ a AAV âR.
Za potvrzení rukopisu Z. Îáby na pﬁekladech dûkuji Ladislavu Bare‰ovi,
ﬁediteli âeského egyptologického ústavu FF UK. Osobní korespondence
ze dne 27. ãervence 2007.
Materiály ze sloÏky k v˘stavû obsahují seznam vystaven˘ch pﬁedmûtÛ,
pﬁeklady Z. Îáby t˘kající se napﬁ. ãásti rakví, so‰ek Ptah-Sokar-UsirÛ nebo skaraba se jmény Amenhotepa III. a Teje.
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Ohlednû data konání v˘stavy srov. Burian (1963: 88); Burian – Písková –
Strouhal (1972: 1) a Dohnal (1982: 28).
Více v libretu k v˘stavû uloÏeném v Archeologickém oddûlení Vlastivûdného muzea v Olomouci (TrÀáãková 1961).
V˘stava byla zahájena 5. bﬁezna 1964 a trvala po prodlouÏení pro velk˘
zájem aÏ do 30. srpna téhoÏ roku. Z pojistné smlouvy na exponáty vypl˘vá, Ïe v˘stava mûla konãit v kvûtnu, jelikoÏ pﬁedmûty byly poji‰tûny do
31. kvûtna 1964. Celková pojistná ãástka na 187 berlínsk˘ch pﬁedmûtÛ
ãinila 2 310 826 Kãs, coÏ bylo 713 350 v˘chodních marek. Archiv NM,
RNM – NpM, karton 32, 1964. Pojistná smlouva Státní poji‰Èovny ze dne
2. prosince 1963.
Archiv NM, RNM – NpM, karton 32, 1964. Dopis ze dne 4. února 1964.
Josef ·ubrt Ïádá plakátovací podnik v Praze o vylepení plakátÛ a instalaci transparentÛ.
Archiv NM, RNM – NpM, karton 39, 1966–1972 a 1976–1979. Dopis ze
dne 23. listopadu 1967 adresovan˘ do Náprstkova muzea a udávající
datum vernisáÏe. Za potvrzení toho, Ïe v˘stava v Olomouci opravdu probûhla, dûkuji E. Strouhalovi. Osobní korespondence ze dne 10. prosince
2007.
V˘stavu do studie uvádím i pﬁesto, Ïe materiál na ní vystaven˘ nepokr˘vá období starovûku, ale jde o pﬁedmûty etnografické, získané od Ïijících
obyvatel Núbie. Vycházím z toho, Ïe pﬁedmûty byly získány na expedicích do Núbie v rámci akce UNESCO vyhlá‰ené roku 1960, které jsou
dnes v‰eobecnû povaÏovány za expedice zachraÀující staroegyptské
památky.
Za tuto informaci dûkuji E. Strouhalovi. Osobní korespondence ze dne
10. prosince 2007.
Archiv NM, RNM – NpM, karton 50, 1969–1978. Pamûtní knihy k v˘stavû „Staroegyptské mumie“.
V˘stava „Staroegyptské pamiatky“ pﬁedstavovala vût‰inu staroegyptsk˘ch pﬁedmûtÛ uloÏen˘ch na území dne‰ní Slovenské republiky. Více
BenÏa (1972).
Za tuto informaci dûkuji E. Strouhalovi. Osobní korespondence ze dne
25. bﬁezna 2008.
Nese jméno tehdej‰ího prezidenta Egyptské arabské republiky Gamála
Násira.
Núbie se nachází pﬁibliÏnû na území dne‰ního jiÏního Egypta a severního
Súdánu.
Více k celé v˘stavû ve scénáﬁi Miroslava Vernera, jenÏ se zachoval
v Archivu Národního muzea. Archiv NM, RNM – NpM, karton 50,
1969–1978.
Archiv NM, RNM – NpM, karton 50, 1969–1978. Seznam pﬁedmûtÛ zapÛjãen˘ch âs. egyptologickému ústavu KU na v˘stavu „Akademik Lexa“.
PÛvodnû se v˘stava mûla konat o dva roky dﬁíve. Její zahájení bylo ale
nûkolikrát pro krácení financí odloÏeno. Se‰lo nakonec i z plánovaného
pﬁenesení v˘stavy do muzea v Olomouci, o kterém se uvaÏovalo. Archiv
NM, RNM – NpM, karton 50, 1969–1978. Korespondence mezi E.
Strouhalem a Vítem Dohnalem o chystané v˘stavû „V hrobce egyptské
princezny“.
Kromû pﬁedmûtÛ z hrobky princezny Chekeretnebtej mûl expozici doplÀovat model její hrobky, fotografie z v˘zkumu a nûkolik dal‰ích atraktivních pﬁedmûtÛ ze sbírky Oddûlení pravûku a starovûku Pﬁedního v˘chodu a Afriky. Archiv NM, RNM – NpM, karton 50, 1969–1978. Dopis
ze dne 23. bﬁezna 1978.
Napﬁ. rakve a jejich ãásti, dﬁevûné plastiky, kamenné plastiky, keramika,
ostraka atd.
Po ukonãení v˘stavy byly pﬁedmûty deponované doposud v Olomouci
pﬁevedeny do NM – Náprstkova muzea v Praze.
Archiv NM, RNM – NpM, karton 39, 1966–1972 a 1976–1979. Plán
v˘stav na léta 1981–1985 ze dne 5. ﬁíjna 1979.
Osobní korespondence s E. Strouhalem ze dne 10. prosince 2007.
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J. âern˘ se narodil roku 1898 v Plzni a od 20. let 20. století se postupnû
vypracoval na mezinárodnû uznávanou autoritu pﬁedev‰ím v oblasti dûjin
a jazyka Egypta Nové ﬁí‰e. Po válce vyuÏil nabídky pﬁedná‰et v Lond˘nû
a následnû v Oxfordu. I pﬁesto, Ïe byl zbaven ãeskoslovenského obãanství, nezapomnûl na své koﬁeny a celou svou vûdeckou knihovnu vûnoval
âeskoslovenskému egyptologickému ústavu v Praze. Více k Ïivotu a dílu
J. âerného napﬁ. Bare‰ – Strouhal (1992); Onderka (2007) a RÛÏová (2010).
V MÚ a AAV âR se dodnes nacházejí dopisy Jaroslava âerného adresované jeho uãiteli Franti‰ku Lexovi, ve kter˘ch ho informuje o sv˘ch pobytech v Dér el-Medínû. MÚ a AAV âR, fond Franti‰ek Lexa, karton 2,
inv. ã. 69. Nejnovûji pak tuto ãinnost pﬁibliÏuje nedávno nalezená a posmrtnû publikovaná pﬁedná‰ka J. âerného (2007: 20–35).
ZapÛjãovatelem bylo Hrdliãkovo muzeum ãlovûka.
Archiv âeské tiskové kanceláﬁe, V˘stava dokladÛ staroegyptské civilizace v Náprstkovû muzeu. 8. ﬁíjna 1992.
Archiv NM, RNM – NpM, karton 54, 1991(1995, sign. D. Zpráva o plnûní hlavních úkolÛ NpM v r. 1992.
Za tuto informaci dûkuji E. Strouhalovi. Osobní korespondence ze dne
15. záﬁí 2010. E. Strouhal pÛsobí v ústavu dodnes v pozici emeritního
profesora.
Osobní korespondence s pracovníky muzea v Písku a galerie ve VodÀanech ze 14. a 15. kvûtna 2007 a 7. ledna a 17. ledna 2008.
Dohromady bylo ve ãtyﬁech sálech pﬁedstaveno a vystaveno bezmála
600 exponátÛ. Viz soupis v‰ech vystaven˘ch exponátÛ ve scénáﬁi k v˘stavû z pera Sylvy Pavlasové. Scénáﬁ je dnes uloÏen v Archivu Oddûlení
starovûkého Pﬁedního v˘chodu a Afriky NM – Náprstkova muzea.
Z materiálÛ o v˘stavû dnes uloÏen˘ch v Archivu Oddûlení pravûku a starovûku Pﬁedního v˘chodu a Afriky NM – Náprstkova muzea.
V˘stava byla v Muzeu Vy‰kovska realizována roku 1998.
V Severoãeském muzeu v Liberci pak na pﬁelomu let 1998 a 1999.
Ve Vlastivûdném muzeu v Olomouci byla instalována roku 1999.
K vidûní byly ãásti kartonáÏí z muzea v KromûﬁíÏi, ve‰ebty, skaraby a keramika z Moravské Tﬁebové nebo mumie zvíﬁat z Vala‰ského Meziﬁíãí.
V˘stava byla jedním z plánovan˘ch v˘stupÛ grantového projektu âeské
národní egyptologické centrum z let 2000–2004. Do tohoto projektu bylo
vedle âeského egyptologického ústavu zapojeno také NM – Náprstkovo
muzeum a Stavební fakulta âeského vysokého uãení technického. Více
k projektu napﬁ. http://pes.ff.cuni.cz/pdf/PES1-CNEC.pdf.
Z dÛvodÛ organizaãních problémÛ nebyly do Prahy zapÛjãeny pﬁedmûty
z egyptologické sbírky Státních muzeí v Berlínû. Mezi nû mûl patﬁit napﬁ.
svitek z Neferirkareova papyrového archivu nebo reliéf zobrazující pﬁírodu ze sluneãního chrámu panovníka Niuserrea v Abú Ghurábu. Berlínské
pﬁedmûty byly nakonec nahrazeny pﬁedmûty ze sbírky NM – Náprstkova
muzea.
Poprvé bylo ãeské veﬁejnosti pﬁedstaveno napﬁ. satelitní snímkování pyramidov˘ch polí. U pﬁíleÏitosti otevﬁení v˘stavy vy‰la drobná publikace
obsahující základní informace k dûjinám ãesk˘ch v˘zkumÛ v Abúsíru.
(2004). Obsáhl˘ katalog v˘stavy vy‰el v roce 2006 (Bene‰ovská – Vlãková 2006).
V˘stava byla pro velk˘ ohlas znovu otevﬁena 18. ãervence 2005 za úãasti
egyptského velvyslance v âeské republice a trvala do 18. záﬁí.
Mezi exponáty se nacházely napﬁ. rakev, ve‰ebty nebo ãást kartonáÏe.
http://www.nm.cz/download/Annual05_www.pdf.
V˘stava byla jedním z v˘stupÛ projektu Osobnosti ãeské vûdy a kultury, jehoÏ ﬁe‰itelem je Národní muzeum. V rámci tohoto projektu by mûla b˘t
zmapována spolupráce nûkter˘ch na‰ich osobností s Národním muzeem.
V Oddûlení starovûkého Pﬁedního v˘chodu a Afriky NM – Náprstkova muzea se jedná vedle F. Lexy také o J. âerného a Z. Îábu. (Suková 2006: 1–13).
Dnes pracovnice âeského egyptologického ústavu FF UK, která se podílí
pﬁedev‰ím na v˘zkumech v Súdánu.
Viz http://egyptologie.ff.cuni.cz/?req=doc:sukova.
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KromûﬁíÏ, Mikulov, HavlíãkÛv Brod a na Slovensku napﬁ. Nové Zámky
nebo Komárno.
K v˘stavû byl vydán obsáhl˘ reprezentativní katalog, na jehoÏ pﬁípravû se
podílel t˘m nejen ãesk˘ch, ale i zahraniãních odborníkÛ. Vedle pﬁedstavení jednotliv˘ch pﬁedmûtÛ, jeÏ byly k vidûní na v˘stavû, obsahuje také
studie popisující v˘voj Théb od konce pravûku aÏ po ¤ímskou dobu
(Mynáﬁová – Onderka 2007).
V˘stava se uskuteãnila v muzeu v Loviise ve dnech 15. kvûtna – 13. záﬁí
2009. Její jádro tvoﬁily pﬁedmûty ze sbírek NM – Náprstkova muzea,
které byly doplnûny o exponáty z finsk˘ch muzeí. Srovnej katalogy k v˘stavû (Mynáﬁová – Onderka 2007; Toivari-Viitala 2009).
Dvû v˘stavy pﬁipomínající toto v˘roãí probûhly také v Egyptû. Více
v ãásti studie vûnující se ãesk˘ch v˘stavám v Egyptû.
V letech 1961–1965 se novû vznikl˘ egyptologick˘ ústav v˘raznû zapojil
do záchrany kulturního dûdictví starého Egypta, které bylo pozdûji zaplaveno vodami Násirova jezera, vzniklého postavením Vysoké pﬁehrady
u Asuánu.
Pro veﬁejnost byla otevﬁena od 18. do 28. dubna 2008. PÛvodnû mûla konãit 27. dubna, ale pro velk˘ zájem se ji rozhodl tehdej‰í premiér Mirek
Topolánek o den prodlouÏit.
Projekt expedic do Wad ben Naga (Republika Súdán) zapoãal na podzim
roku 2009, kdy byla zahájena první expedice, vedená egyptologem
P. Onderkou. Vedle pracovníkÛ NM – Náprstkova muzea se na expedici
podílejí odborníci z dal‰ích institucí jak v âeské republice, tak na Slovensku i v Nûmecku (Onderka 2010).
Tento projekt navazuje na první multidisciplinární v˘zkum mumií z poãátku 70. let 20. století, kter˘ vedl E. Strouhal. Viz v˘stava „Staroegyptské mumie“ v tomto pﬁíspûvku. V první fázi v˘zkumu bylo zdokumentováno 9 mumií ze sbírek NM – Náprstkova muzea a jedna ze sbírek
Mûstského muzea v Moravské Tﬁebové. V˘zkum pokraãuje do dne‰ních
dnÛ a je podstatnû roz‰íﬁen o dal‰í lidské i zvíﬁecí pozÛstatky obyvatel nilského údolí.
âesk˘ egyptologick˘ ústav má jiÏ od roku 1959 své pracovi‰tû i v Káhiﬁe. Nejvzácnûj‰í pﬁedmûty z vykopávek si nechává egyptská strana.
V˘stava byla zahájena 27. listopadu 2007 a o dva dny dﬁíve jí pﬁedcházela pﬁedná‰ka pronesená Miroslavem Vernerem na ãeské ambasádû v Káhiﬁe. Za informaci dûkuji Ladislavu Bare‰ovi (osobní korespondence ze
dne 4. listopadu 2007). Tato dlouhodobá v˘stava byla prvním z projektÛ,
kter˘ v Egyptû pﬁipomínal oslavy 50. v˘roãí zaloÏení âeského egyptologického ústavu.
Na v˘stavû jsou instalovány pﬁedmûty, které si ponechala po ukonãení
prací v Núbii egyptská strana.
Do konce 80. let 20. století bylo moÏno nálezy dûlit mezi egyptskou
a ãeskou (tehdy ãeskoslovenskou) stranu. Z tûchto nálezÛ vznikly mnohé
tematické v˘stavy napﬁ. „V hrobce egyptské princezny“ nebo „Núbie
v dobách faraonÛ“.
Zde mám na mysli pﬁedev‰ím v˘stavy vztahující se k odkazu F. Lexy
a J. âerného, pﬁi nichÏ bylo vyuÏito egyptologick˘ch pﬁedmûtÛ z odkazu
obou egyptologÛ.
Vûdeckého zpracování se prozatím dostalo jen staroegyptsk˘m rakvím,
kter˘mi se zab˘vá publikace M. Vernera v prestiÏní ﬁadû Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum (Verner 1982). Staroegyptské mumie z ãeskoslovensk˘ch sbírek publikovali po podrobném v˘zkumu v 70. letech
20. století E. Strouhal a Lubo‰ Vyhnánek (1980). Archeologické nálezy
z Wádí Kitny a Kaláb‰i zpﬁístupnil E. Strouhal v 80. letech 20. století
v dal‰í své obsáhlé monografii (Strouhal 1984). Nûkteré v˘znamné exponáty ãesk˘ch sbírek se doãkaly publikace v men‰ích studiích. Napﬁ. pﬁedmûty z núbijské lokality Naga el-Farig zpracovali ve studiích Bﬁetislav
Vachala (1987) a E. Strouhal (1990).
Pﬁedev‰ím katalogy k v˘stavám „Abúsír – Tajemství pou‰tû a pyramid“
a „Théby. Mûsto bohÛ a faraonÛ“, viz v˘‰e v této studii.

ZLOM27-77

25.10.2011 7:07

Stránka 65

â E S K É V ¯ S TAV Y O S TA R É M E G Y P T ù A N Ú B I I V L E T E C H 1 9 4 9 – 2 0 1 0
84

85

86

Napﬁ. polsk˘ egyptolog Alexander Niwinski studoval rakev pro tzv.
Anchefenchonsua, která byla vystavena na v˘stavû „Théby. Mûsto bohÛ
a faraonÛ“ (Mynáﬁová – Onderka 2007: 293–296). Finská egyptoloÏka
Jaana Toivariová-Viitalaová studovala v Praze pﬁedmûty spojené s prací
ãeského egyptologa J. âerného (Toivari-Vitaala 2010: 20–22).
Kromû Abúsíru probíhal nûkolik let i v˘zkum lokality El-Héz v egyptské
Západní pou‰ti, která se nachází nedaleko oázy Bahríja. Byla také uskuteãnûna první ãeská expedice do oblasti Velkého píseãného moﬁe, mimo
jiné i do slavné Jeskynû plavcÛ známé z filmu Anglick˘ pacient.
V Súdánu (v místech, kde se rozkládala starovûká Núbie) pracuje
vedle expedice Národního muzea (lokalita Wad ben Naga) také t˘m
âeského egyptologického ústavu pod vedením Miroslava Bárty, kter˘
se vûnuje v˘zkumu pﬁedev‰ím na lokalitách Sabaloka a Usli. Oba tyto
projekty jsou teprve ve sv˘ch poãátcích a o jejich budoucnosti rozhodnou jak dosaÏené vûdecké v˘sledky, tak pﬁedev‰ím jejich finanãní
zaji‰tûní.

Prameny:
Archiv Archeologického oddûlení Vlastivûdného muzea v Olomouci.
Archiv Oddûlení pravûku a starovûku Pﬁedního v˘chodu a Afriky NM – Náprstkova muzea.
Archiv âeské tiskové kanceláﬁe, tiskové zprávy o egyptologick˘ch v˘stavách 1990–2004.
Archiv Národního muzea, Registratura Národní muzeum(Náprstkovo muzeum, karton 4/1949, 32/1964, 39/1966–72 a 1967–69, 50/1969–78,
54/1991–1995.
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Abstract:
Czech exhibitions about ancient Egypt and Nubia
in the years 1949–2010. A chronological overview
The paper presents the history of exhibitions with the topic
of ancient Egypt and Nubia organised in the Czech
Republic (formerly Czechoslovakia) during the past six
decades. It aims at setting these exhibitions into a broader
framework of Czech Egyptology and its most important
personalities. It also provides a glimpse into the history of
Czech Egyptology and sets it into a worldwide context. It
further describes the limitations of the exhibitions dictated
by the extent of Egyptian collections within the Czech
Republic and by the political situation under the former
regime.

