JIÎNÍ ABÚSÍR – SEZÓNA 2003/2004

JIÎNÍ ABÚSÍR – SEZÓNA 2003/2004
Bﬁetislav Vachala

Vedoucí v˘zkumu: Miroslav Verner.
Koordinátoﬁi: Miroslav Bárta, Bﬁetislav Vachala
Pracovní skupina v terénu: Bﬁetislav Vachala (egyptolog), Petra Vlãková (egyptolog), Viktor
âern˘ (antropolog), Salima Ikram (egyptolog).
Inspektoﬁi egyptského Nejvy‰‰ího v˘boru památek: Muhammad Muhammad Júsuf, Mustafa
Hasan Abd el-Rahmán.
Pﬁedáci dûlníkÛ: Muhammad Talál el-Kerétí, Ahmad el-Kerétí, Abd el-Mitaál el-Kerétí, Chálid
el-Kerétí.

V˘zkum, jenÏ byl opût financován Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR (projekt LN00A064, „âeské národní egyptologické centrum“),
se uskuteãnil v obdobích od 28. ﬁíjna do 2. prosince 2003 a od 7. února do
3. bﬁezna 2004. Práce se soustﬁedily na tﬁi objekty odkryté v minul˘ch sezónách:
1. Hetepiho mastaba
Prostor zdobené vápencové kaple v jihov˘chodní ãásti superstruktury Hetepiho hrobky z konce 3. dynastie, jeÏ byla odkryta v roce 1999, byl novû
zastropen, zabezpeãen Ïelezn˘mi dveﬁmi, zazdûn a zapeãetûn podle platn˘ch pﬁedpisÛ Nejvy‰‰ího v˘boru památek. Souãasnû byla poﬁízena fotodokumentace souãasného stavu její reliéfové a malované v˘zdoby pro pﬁipravovanou publikaci.
2. Intiho mastaba
V Intiho hrobce byla dokonãena kresebná dokumentace (1:1) její reliéfové v˘zdoby (vãetnû dochovan˘ch zbytkÛ pouÏit˘ch barev). Ze skladu
v Ptah‰epsesovû mastabû byly do skladu v Karovû hrobce pﬁevezeny fragmenty nápisÛ, objevené jiÏ v roce 1995, které pÛvodnû byly souãástí v˘zdoby Intiho mastaby. Po dokonãení studia zmínûné v˘zdoby bude nyní
v nadcházející sezónû 2004/2005 moÏné dosadit zpût do stûn prÛãelí, prÛchodu a kaple Intiho hrobky dal‰í fragmenty, takÏe jejich poãet se zv˘‰í na
36. Souãasnû byly v novû zastropeném prostoru této hrobky instalovány
dﬁevûné police, na které bude moÏné pﬁehlednû umístit dosavadní i pﬁí‰tí
oãekávané nálezy.
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3. Karova mastaba
Prioritou bylo stavebnû a rekonstrukãnû zajistit a bezpeãnostnû pojistit
prostor vnitﬁní západní chodby hrobky. Její vápencová stûna byla proto
zpevnûna, cel˘ prostor zastropen a zabezpeãen Ïelen˘mi dveﬁmi. V takto
zaji‰tûné chodbû byly pﬁi její v˘chodní stûnû instalovány dﬁevûné police,
na nichÏ byly pﬁehlednû umístûny nálezy keramiky a lidsk˘ch i zvíﬁecích
kostí z uplynul˘ch sezón v jiÏním Abúsíru. Právû tak se podaﬁilo dokonãil
dokumentaci nálezÛ (reliéfy, kamenné nádoby, lidské a zvíﬁecí kosti) z celého jiÏního Abúsíru pro dokonãovanou soubornou publikaci (The Cemeteries of Abusir South, II.).
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