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OSAZENÍ 32 NALEZEN¯CH FRAGMENTÒ RELIÉFNÍ V¯ZDOBY
INTIHO HROBKY NA PÒVODNÍ MÍSTA
Martin Dvoﬁák

Úvod
V prostorách archeologické koncese âeského egyptologického ústavu
v jiÏním Abusíru pokraãovaly i v roce 2002 v rámci podzimní archeologické sezóny práce na záchranû hrobky soudce jménem Inti.Vedle unikátních
souborÛ kultovních pﬁedmûtÛ byla v kapli v nadzemní ãásti hrobky nalezena bohatá reliéfní v˘zdoba. Kromû partií dochovan˘ch in situ se nám
podaﬁilo nalézt 32 fragmentÛ s dochovanou pÛvodní reliéfní v˘zdobou.Bûhem ﬁíjna a listopadu probûhla detailní identifikace jednotliv˘ch fragmentÛ, ty následnû pro‰ly prvotní konzervací a koneãnû byly zpûtnû osazeny
na originální urãená místa v interiéru kaple.
Stav jednotliv˘ch prostor Intiho hrobky
Bûhem let 2000–2002 jsme (bûhem probíhajícího archeologického terénního v˘zkumu hrobového komplexu soudce Kara) kromû dal‰ích unikátních nálezÛ nalezli i více neÏ 30 fragmentÛ reliéfní v˘zdoby kaple Intiho
hrobky. Jednotlivé bloky se nalezly v prostoru nadzemních struktur Intiho
hrobky, ve svrchních vrstvách zásypu ‰achet i v bezprostﬁedním okolí
hrobky. Nadzemní struktura hrobky sestávala ze tﬁí prostorÛ – vstupní
chodby se zdoben˘m prÛãelím, spojovací chodby a vlastní pohﬁební kaple.V‰echny tﬁi prostory byly pÛvodnû bohatû vyzdobeny obloÏením z blokÛ z jemného, velmi kvalitního vápence s reliéfní v˘zdobou s dochovanou
polychromií. Originální v˘zdoba se v‰ak dochovala pouze ãásteãnû. Na
mnoh˘ch místech byly vápencové bloky silnû po‰kozeny, pﬁípadnû zcela
chybûly, kdyÏ poslouÏily jako levn˘ sekundární zdroj kvalitního stavebního
materiálu zlodûjÛm kamene z okolních vesnic.
Po‰kození pÛvodní reliéfní v˘zdoby se u jednotliv˘ch stûn ve v‰ech
místnostech znaãnû li‰í. Obecnû nejvíce po‰kozené byly horní partie stûn,
které byly pro zlodûje nejsnadnûji dosaÏitelné. Naproti tomu spodní ãásti
stûn jsou dochovány témûﬁ bez poru‰ení.Ale ani to neplatí v‰eobecnû – napﬁíklad v prostoru kaple se západní stûna s neprav˘mi dveﬁmi – tedy nejvût‰í a nejkvalitnûj‰í pouÏit˘ vápencov˘ blok – dochovala v podstatû bez
po‰kození v celé v˘‰ce. JiÏní stûna s vyobrazením majitele hrobky soudce
Intiho se dochovala aÏ na horní partie, kde chybí nûkolik fragmentÛ, v podstatû nepo‰kozená – jedin˘mi váÏn˘mi po‰kozeními jsou dva obdélníkové
otvory, vyhloubené v horní partii reliéfu zobrazujícího majitele hrobky
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Intiho. Zlodûji kamene si zde pﬁipravovali linii pro odlomení vrchní partie
bloku – svou práci ale na‰tûstí nedokonãili. NejhÛﬁe dopadla severní stûna
– ta byla v horních partiích zniãena zcela a dochovaly se pouze bloky ve
spodní ãásti.V pﬁekvapivû dobrém stavu byla dochována spojovací chodba
– její jiÏní ãást byla nalezena prakticky intaktní, vãetnû zaobleného pﬁekladu s dochovanou polychromií nad vstupem do prostoru kaple. Naproti tomu silnû po‰kozeny byly obû nároÏí v jiÏní ãásti chodby. Na reliéfní v˘zdobû jsou na ãetn˘ch místech opût patrny stopy po zlodûjích kamene.
Nûkteré v˘jevy reliéfní v˘zdoby jsou po‰kozeny záseky zlodûjÛ, mnoho
dal‰ích chybí zcela. Podobnû i vlastní vstupní prÛãelí –pÛvodnû bylo po
obou stranách zdobeno vápencov˘mi bloky s jemn˘m polychromovan˘m
reliéfem vyobrazujícím Intiho a jeho syny – se dochovalo pouze do v˘‰e
cca 180cm a horní partie byly ukradeny ãi zniãeny.
Vedle destrukce zpÛsobené zlodûji kamene na reliéfní v˘zdobu pÛsobily i dal‰í negativní vlivy. U vût‰iny vápencov˘ch blokÛ je patrn˘ zv˘‰en˘
obsah vodorozpustn˘ch solí. Chemickou anal˘zou (metoda anal˘zy
vodného v˘luhu detekãními papírky Merck) byl zji‰tûn zv˘‰en˘ v˘skyt
chloridov˘ch [Cl–], v men‰í míﬁe pak síranov˘ch [(SO4)2–] aniontÛ.
Vlivem zmûn vlhkostních parametrÛ v prostoru hrobky i ve hmotû vápencov˘ch blokÛ pﬁítomné sole krystalizují a tvorba krystalÛ je spojena
s negativním pÛsobením doprovodn˘ch krystalizaãních tlakÛ.Ty se nejvíce projevují ve vrstvû tûsnû pod povrchem kamene – pﬁi tvorbû krystalÛ
z nasyceného roztoku solí dochází k zvût‰ení objemu (tzv. mikrokrystalické tlaky v kapilárním systému kamene), coÏ má za následek destrukci povrchové vrstvy kamene. Z povrchu se uvolÀují drobné ‰upinky, povrchová
vrstva ztrácí svÛj pÛvodní charakter, nejdﬁíve dochází k opadávání polychromie, pozdûji i ke ztrátám v povrchov˘ch vrstviãkách vápence.To má
za následek nejprve ztrátu povrchové barevnosti, dále pak zhor‰ování ãitelnosti reliéfu a mÛÏe dospût aÏ k celkové destrukci povrchu a úplné ztrátû estetické hodnoty.V pﬁípadû Intiho hrobky je situace v rÛzn˘ch místech
interiéru rÛzná. Nûkterá místa (nepravé dveﬁe, jiÏní stûna kaple, levá i pravá strana vstupního prÛãelí…) jsou pÛsobením solí témûﬁ nedotãena, naproti tomu na jin˘ch (vrchní bloky jiÏní ãásti spojovací chodby, spodní partie severní stûny kaple…) degradace povrchov˘ch vrstev postoupila do
pokroãilého stádia a jemn˘ povrch reliéfu je na mnoha místech témûﬁ neãiteln˘.
Pﬁesto v‰ak bylo moÏné z dochované v˘zdoby severní a jiÏní stûny pohﬁební kaple, levé i pravé strany od vstupního prÛãelí i z dochované v˘zdoby obou stûn vstupní chodby stanovit pravdûpodobné pÛvodní uspoﬁádání celkové v˘zdoby interiéru hrobky (této ãásti rekonstrukãních prací
se vûnuje ve svém pﬁíspûvku podrobnû doc.Vachala).
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Konzervace jednotliv˘ch framentÛ
Jak jiÏ bylo zmínûno úvodem, bûhem archeologick˘ch v˘kopov˘ch prací
se nám podaﬁilo v prostorách interiéru Intiho hrobky (ãi v jejím bezprostﬁedním okolí) nalézt více neÏ 30 fragmentÛ se zbytky reliéfní v˘zdoby. Po
prvotním oãi‰tûní a provedení základní konzervace byly jednotlivé fragmenty detailnû zdokumentovány (promûﬁení ve v‰ech osách, pﬁekreslení
dochované reliéfní v˘zdoby, podrobná fotografická dokumentace na klasick˘ i digitální formát). Poté nastalo období mravenãí práce pﬁedev‰ím
pro doc.Vachalu,bûhem kterého se z dochovan˘ch souvislostí v reliéfní v˘zdobû i z konkrétních lomov˘ch linií u jednotliv˘ch fragmentÛ nakonec
podaﬁilo urãit pro v‰ech 32 zlomkÛ jejich originální pozici v pÛvodní v˘zdobû. Na základû tûchto informací jsme se poté spoleãnû s egyptsk˘mi
kolegy rozhodli, Ïe dochované identifikované fragmenty osadíme na pÛvodní místa do interiéru Intiho hrobky.
Popis dochované polychromie
V prostoru kaple na jiÏní i severní boãní stûnû, dále na obou stûnách spojovací chodby i na vstupním prÛãelí se dochovaly rozsáhlé plochy zpracované technikou klasického vystouplého reliéfu, místy i s dochovanou polychromií. Nejzachovalej‰í je v˘zdoba kaple s vyobrazením vlastníka hrobky
Intiho s jeho Ïenou a dvûma pásy nosiãÛ obûtin a neporu‰ené nepravé
dveﬁe. Barevná vrstva je dochována pouze ve fragmentech, dochovan˘ rozsah v‰ak umoÏÀuje kompletnû odvodit pÛvodní barevnost jednotliv˘ch
scén. Z v˘sledkÛ provádûn˘ch anal˘z vypl˘vá, Ïe se jedná o následující pigmenty:
– ãervená – jedná se o smûs rÛzn˘ch slouãenin Ïeleza (bezvodé nebo hydratované oxidy limonit, pﬁíp. hematit) – pﬁítomné jsou opût zneãi‰Èující
pﬁímûsi;
– Ïlutá – jedná se o Ïlut˘ okr – smûs goethitu (alfa forma FeOOH) a limonitu (hydratovan˘ oxid Ïeleza) –, kter˘ je doprovázen rÛzn˘m mnoÏstvím
neãistot (jílové a kﬁemiãité pﬁímûsi);
– modrá – tzv. Egyptská modﬁ – jedná se o umûle pﬁipravovan˘ pigment
obsahující pﬁedev‰ím kﬁemík, mûì a vápník, apod. Hlavní souãástí je
cuprorivait (Ca,Cu)Si4O10 s nezreagovan˘m kﬁemenem, vedle toho b˘vá
ãasto téÏ pﬁítomen wollastonite (Ca,Cu)Si3O9 a alkalické sklo v rÛzném
mnoÏství;
– zelená – malachit – CuCO3.Cu(OH)2;
– bílá – jedná se o kﬁídu (uhliãitan vápenat˘ – CaCO3);
– ãerná – jednoznaãnû potvrzen uhlík – dle jemnosti jednotliv˘ch ãásteãek se jedná pravdûpodobnû o saze;
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Povrch jednotliv˘ch zlomkÛ vápencov˘ch blokÛ byl nejprve oãi‰tûn od
zbytkÛ povrchov˘ch neãistot. U nûkter˘ch byly objeveny zbytky polychromie a to v rÛzném stupni po‰kození. U partií hrozících odpadnutím
byly zbytky polychromie neprodlenû lokálnû fixovány, u rozsáhlej‰ích
ploch byl povrch bezprostﬁednû po objevení fixován sprayováním. PouÏit
byl 3% roztok akrylátového kopolymeru Paraloid B-72 v toluenu.Tento nástﬁik byl nûkolikanásobnû opakován. Teprve po této prvotní konsolidaci
mohlo b˘t pﬁistoupeno k doãi‰tûní povrchu polychromie.
V‰ech 32 nalezen˘ch fragmentÛ bylo moÏné rozdûlit do tﬁí základních
skupin podle stupnû dochování:
První skupinu tvoﬁilo 7 nejlépe dochovan˘ch zlomkÛ. Reliéfní v˘zdoba u této skupiny nevykazovala témûﬁ Ïádné známky po‰kození, byla
v˘bornû ãitelná, místy byly dochovány i zbytky polychromie, kámen byl
soudrÏn˘, bez viditeln˘ch stop pÛsobení vodorozpustn˘ch solí. Konzervace této skupiny zlomkÛ obná‰ela pﬁedev‰ím jejich dokonalé povrchové
doãi‰tûní a fixaci zbytkÛ polychromie.
Druhá skupina byla nejpoãetnûj‰í – tvoﬁilo jí celkem 20 zlomkÛ.
Reliéfní v˘zdoba u tûchto zlomkÛ byla sice jako celek ãitelná, ale na urãit˘ch partiích – cca na 20–30 % celkové plochy byl povrch znaãnû po‰kozen. Hlavní pﬁíãinou po‰kození bylo negativní pÛsobení vodorozpustn˘ch
solí (chloridÛ, síranÛ, dusiãnanÛ..).V tomto pﬁípadû se v naprosté vût‰inû
jedná o chloridy – ve vût‰í míﬁe NaCl, v men‰í pak KCl. Dal‰í skupinou solí, která je pﬁítomna pouze v men‰ím mûﬁítku, jsou sírany. Dusiãnany se
vyskytují pouze ve velmi nízk˘ch koncentracích.
Degradace kamene pÛsobená pﬁítomn˘mi vodorozpustn˘mi solemi probíhá zjednodu‰enû podle následujícího schématu – vlivem kolísání úrovnû
vnitﬁní vlhkosti kamene dochází k rekrystalizaci solí, pﬁítomn˘ch ve
hmotû kamene. NárÛst krystalÛ je nejintenzivnûj‰í ve vrstviãce tûsnû pod
povrchem a na vlastním povrchu kamene a u tûchto typÛ látek je spojen
s nûkolikanásobn˘m zvût‰ením objemu. Krystalické tlaky v kapilárním
systému kamene jsou obrovské a nejvíce se jejich negativní pÛsobení projevuje ve vrstvách tûsnû pﬁiléhajících k povrchu.Tam jsou krystalizaãní tlaky mnohdy vût‰í neÏ soudrÏnost kamene, dochází k naru‰ení soudrÏnosti
kamene, povrchové vrstviãky se uvolÀují a odpadávají. Po‰kození kamene
je v takov˘chto pﬁípadech znaãné. Povrchová vrstva o ﬁádovû milimetrové
tlou‰Èce je lokálnû, v hor‰ím pﬁípadû plo‰nû naru‰ena, stﬁechovitû se zdvihá a odpadává. Je-li povrch kamene v˘tvarnû pojednán, vût‰inou dochází
k nevratné ztrátû této informace. Nejdﬁíve dochází k odpadávání polychromie, to je pak následováno rozsáhlej‰ími ztrátami v povrchu reliéfní
v˘zdoby.
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U této skupiny fragmentÛ byl restaurátorsk˘ zákrok zamûﬁen pﬁedev‰ím
na zastavení negativního pÛsobení pﬁítomn˘ch vodorozpustn˘ch solí.Toho lze dosáhnout dvûma zpÛsoby – buì stabilizovat okolní prostﬁedí kamene (pﬁedev‰ím úroveÀ vlhkosti) do té míry,aby nedocházelo vlivem rozdíln˘ch vlhkostí uvnitﬁ a vnû kamene k transportu vodorozpustn˘ch
Jednotlivé fragmenty proto byly opakovanû podrobeny procesu odsolování.To je moÏné standardnû provádût dvûma metodami:
– opakovan˘ zábal buniãinou smoãenou destilovanou vodou, nebo
– dlouhodobé zkrápûní povrchu vodní mlhou
V podmínkách terénního v˘zkumu v Abusíru, v prostﬁedí pou‰tû s omezen˘m pﬁístupem k elektrickému proudu a s problematick˘m zásobováním vodou, jsme zvolili první metodu. Povrch zasolen˘ch fragmentÛ byl
pﬁekryt vrstvou buniãiny smoãené v destilované vodû (vrstva o tlou‰Èce
cca 10 mm), pﬁekryt PE folií a ponechán cca 24 hodin. Poté byl buniãinov˘ zábal odstranûn a nahrazen dal‰ím. Cel˘ proces byl nûkolikrát opakován.Vodorozpustné sole jsou pﬁi tomto zásahu pﬁesunuty ze hmoty kamene do buniãinového zábalu.Touto cestou je moÏno sníÏit obsah solí velmi
v˘raznû – napﬁ. u fragmentu ã. 13 bylo po dvou cyklech buniãinov˘ch zábalÛ dosaÏeno sníÏení obsahu solí ze 7 na 1 %. Obsah solí byl opakovanû
orientaãnû stanoven metodou analytick˘ch selektivních papírkÛ od firmy
Merck.
Po odsolení byly jednotlivé fragmenty nejprve vysu‰eny, poté byl naru‰en˘ kámen konsolidován. Pro zpevnûní byl pouÏit roztok Paraloidu B-72
ve smûsi rozpou‰tûdel toluen: ethanol 3:1 obj. o 3% koncentraci. Roztok
byl opakovanû aplikován ‰tûtcem do té doby, dokud kámen pﬁijímal konsolidant. Pﬁebyteãn˘ roztok, kter˘ se nevsákl a zÛstal na povrchu, byl odsát
buniãinou a povrch kamene byl omyt toluenem, aby nedo‰lo k uzavﬁení
povrchu kamene a vzniku neÏádoucí lesklé vrstvy. Po vytûkání rozpou‰tûdla bylo moÏné pﬁistoupit k vlastnímu osazování o‰etﬁen˘ch fragmentÛ.
Tﬁetí skupina tvoﬁená 5 zlomky (ã. 28–32) byla nejvíce po‰kozena.
U tûchto zlomkÛ byl povrchov˘ reliéf velmi obtíÏnû ãiteln˘, povrch byl silnû po‰kozen postupující degradací. PÛvodní polychromie zcela chybûla.
U této skupiny – pokud to stav dovoloval – bylo provedeno odsolení, podobnû jako u pﬁedchozí skupiny (zlomky ã. 28 a 29). U zb˘vajících fragmentÛ (ã. 30–32) byl stupeÀ po‰kození tak vysok˘, Ïe aplikace „mokré cesty odsolení“ by znamenala neúmûrné riziko zniãení i tûch posledních
dochovan˘ch zbytkÛ reliéfu. V tomto pﬁípadû byl degradovan˘ povrch
zpevnûn a v˘kvûty solí na povrchu odstranûny pouze mechanicky. Ke
zpevnûní byl opût pouÏit roztok Paraloidu B-72, kter˘m byl opakovanû sycen degradovan˘ povrch zlomkÛ.
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Osazování fragmentÛ
Vlastnímu osazování vytipovan˘ch zlomkÛ pﬁedcházela podrobná teoretická etapa, bûhem níÏ byla pro kaÏd˘ z nich urãena odpovídající pﬁesná
pÛvodní pozice. Klíãov˘m hlediskem byla jednak vysledovaná návaznost
v reliéfní v˘zdobû, dále pak celková velikost a prÛbûh lomov˘ch linií.
U v‰ech 32 fragmentÛ se nám z podrobné dokumentace podaﬁilo urãit
s velkou pravdûpodobností jejich pÛvodní umístûní. Po vyzvednutí tûchto
fragmentÛ ze skladu jsme si na‰e teoretické závûry kontrolnû ovûﬁili v souvislostech dochované reliéfní v˘zdoby interiéru Intiho hrobky. U v‰ech
32 fragmentÛ se nám potvrdila jejich prvotní lokalizace.Vlastní osazování
probûhlo bûhem 3 t˘dnÛ v listopadu 2002 a kromû doc.Vachaly a mû se na
ní podíleli ãtyﬁi egypt‰tí spolupracovníci (Yusúf, Chamís, Mohammed
a Achmed). Pro vlastní osazení byly pouÏity dvû metody – u vût‰ích fragmentÛ (nejvût‰í mûﬁil cca 80 ¥ 60 ¥ 40 cm a váÏil více neÏ 100 kg) jsme
zvolili osazení na pﬁedem pﬁipravené ocelové kotvy. Pro tyto kotvy byla
pouÏita nerezová tyãovina o prÛmûru 8 mm. Kotvy byly fixovány do pﬁedem vyvrtan˘ch otvorÛ epoxidovou pryskyﬁicí CHS Epoxy 1200 s katalytick˘m systémem P 1. U men‰ích fragmentÛ byla pro adjustáÏ pouÏita speciální smûs TERAKO Transfer (speciální vápenná smûs pro restaurování
památek vyvinutá technologickou laboratoﬁí NPÚ v Praze).
Tmelení spár a nedochovan˘ch míst bylo provedeno tmelem pﬁipraven˘m z materiálu TERAKO pojivo s pﬁídavkem jemného pﬁesátého písku
z lokálních zdrojÛ (velikost pouÏité frakce cca 0,5–1,5 mm). U doplÀovan˘ch ploch byl po dohodû s egyptskou stranou zvolen zpÛsob, pﬁi kterém
je nov˘ tmel doplÀován na v˘‰ku o cca 2–3 mm niÏ‰í, neÏ je v˘‰ka dochovaného originálu.Tím jsou zﬁetelnû, ale pﬁitom nenásilnû, oddûlena dochovaná místa od novodob˘ch doplÀkÛ.
V objektu Intiho hrobky i nadále pokraãuje monitorování parametrÛ vnitﬁního klimatu (T a RH) elektronick˘m mûﬁícím zaﬁízením Comet.Tyto dataloggery jsou schopny v nastaveném intervalu v rozmezí 1 minuta – 24 hodin naãítat hodnoty teploty a relativní vlhkosti s celkovou kapacitou aÏ
32000 namûﬁen˘ch hodnot. Pﬁi intervalu 1 hodiny je tato kapacita plnû dostaãující pro monitorování klimatick˘ch parametrÛ bûhem celého období
na‰í nepﬁítomnosti mezi dvûma expedicemi. Po na‰em pﬁíjezdu jsou hodnoty staÏeny do notebooku a mohou b˘t dále libovolnû matematicky zpracovávány. Na základû vyhodnocení namûﬁen˘ch veliãin je pak moÏno definovat negativnû pÛsobící ru‰ivé vlivy a pﬁípadnû vysledovat období
a trendy, kdy se mûﬁené veliãiny pohybují v rozmezí potenciálnû ohroÏujícím památku.
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