
Ponecháme-li stranou ojedinûlé písemné a nûkdy i dost
sporné archeologické doklady o královsk˘ch palácích 
z Ranû dynastické doby, pfiípadnû hrobov˘ komplex krále
DÏosera z poãátku 3. dynastie, jehoÏ nûkteré stavby se
mohly inspirovat panovníkov˘m skuteãn˘m palácem, pak
jedním z nejstar‰ích konkrétních dokladÛ královského palá-
ce je zhruba pÛldruhého metru vysok˘ kuÏelovit˘ pfiedmût
z ãervené Ïuly (obr. 2) objeven˘ poãátkem 20. století fran-
couzsk˘m egyptologem Henrim Gauthierem na ostrÛvku
Elefantina na 1. nilském kataraktu. Na kuÏelu, nyní uloÏe-
ném v Egyptském muzeu v Káhifie (JE 41556), je nápis,
kter˘ lze pfieloÏit „(Palác zvan˘) HunejÛv diadém“ (Goe-
dicke 1956: 18–24). Nápis je povaÏován za doklad paláce
Huneje, posledního krále 3. dynastie, na Elefantinû a dáván
do souvislosti se zbytky malé stupÀovité pyramidy, kterou

pravdûpodobnû právû tento král postavil a která zde, na
samotné jiÏní hranici Egypta, mûla demonstrovat v‰em pfii-
plouvajícím po Nilu z nitra Afriky autoritu egyptského
panovníka.

Zfiejmû nejcitovanûj‰ím dokladem ze Staré fií‰e vztahují-
cím se ke královskému paláci je dopis krále 5. dynastie
DÏedkarea Isesiho vezíru SenedÏemibovi Intimu, zazname-
nan˘ ve vezírovû hrobce (obr. 3). Král v dopise vezíra povû-
fiil fiízením této v˘znamné stavby. Vinou star‰ího a ne zcela
pfiesného opisu nápisu pofiízeného Kurtem Sethem se aÏ do-
nedávna soudilo, Ïe se palác naz˘val „Isesiho lotosov˘ kvût“
a jeho pÛdorys mûfiil úctyhodn˘ch 1220 ¥ 220 loktÛ (cca
635 ¥ 115 m) (Stadelmann 1981: 158). Nedávná revize a re-
edice nápisu Edwardem Brovarskim vedla k nové interpreta-
ci klíãového místa vztahujícího se k paláci:
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Obr. 1 Nápis na zlomku nádoby se jménem paláce „Vzne‰ená je Sahureova krása“ (kresba J. Malátková)

Kde leÏel královsk˘ palác 
„Vzne‰ená je Sahureova krása“?

Miroslav Verner

Je urãitou zvlá‰tností egyptské archeologie, Ïe o nejedné památce jsme informováni, nûkdy znaãnû
podrobnû, ze soudob˘ch písemn˘ch pramenÛ, památku samotnou se v‰ak dosud objevit nepodafii-
lo. âasto ‰lo o rozsáhlé stavby, pro tehdej‰í egyptskou spoleãnost prvofiadého v˘znamu. Do kate-
gorie tûchto památek z období Staré fií‰e (zhruba 28.–21. století pfi. Kr.) patfií královsk˘ palác, síd-
lo krále a jedno z hlavních správních center zemû. Je v‰ak tfieba ihned dodat, Ïe král mohl mít
souãasnû nûkolik palácÛ na rÛzn˘ch místech, které se tímto centrem stávaly v dobû, kdy se v nich
zdrÏoval. Písemné prameny dokládají, Ïe palác mohl b˘t i souãástí králova pyramidového, hrobo-
vého komplexu (Junker 1938: 175–176), z administrativního hlediska byl v‰ak nejv˘znamnûj‰ím
z palácÛ ten, jenÏ se nacházel v rezidenãní ãásti hlavního mûsta, v níÏ se soustfieìovaly dal‰í
vrcholné správní úfiady zemû spolu se sídlem vezíra.
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„…Mé Veliãenstvo vidûlo plán (, kter˘ jsi pfiedloÏil) k uváÏení
na dvorní radû, pokud jde o areál otevfieného nádvofií paláce
Isesiho v˘roãní slavnosti. (Ty) dále fiíká‰ Mému Veliãenstvu,
Ïe jsi to uãinil z déli 1000 loktÛ a z ‰ífii 440 loktÛ v souladu
s tím, co ti bylo pfiikázáno na dvorní radû…“ (Brovarski
2001: 97).

I nové ãíselné údaje vztahující se jen k nádvofií paláce, cca
525 ¥ 231 m, napovídají, Ïe ‰lo o obrovskou stavbu. I tak ale
mûla tato stavba pouze doãasn˘ charakter a s nejvût‰í prav-
dûpodobností byla postavena pouze z lehk˘ch stavebních
materiálÛ: rohoÏí, dfievûn˘ch tyãí a su‰en˘ch cihel. Není vy-
louãeno, Ïe byla u pfiíleÏitosti králova jubilea postavena na
okraji pou‰tû, snad nedaleko jeho pyramidového komplexu
v dne‰ní jiÏní Sakkáfie.

DÏedkareova v˘roãní slavnost, tedy svátek sed, je doloÏe-
na i z jin˘ch písemn˘ch pramenÛ, napfi. z nápisu na alabast-
rové nádobce uloÏené nyní v pafiíÏském Louvru (E 5323;
Ziegler 1997: 464). Pozoruhodnou, byÈ velmi struãnou zmín-
ku o paláci (postaveném zfiejmû u pfiíleÏitosti svátku sed)
nacházíme na zlomku papyru (obr. 4) z archivu Neferirka-
reova zádu‰ního chrámu v Abúsíru (Posener-Kriéger –
de Cenival 1968: Pl. 88 zlomek B). Text na zlomku pfiekládá
P. Posenerová-Kriégerová (1975: 561), editorka archivu,
takto: „…Hor a Sutech … v paláci svátku sed.“
Následuje seznam osob – knûze v hodnosti „sluhy boÏího“
a jmen sedmi dal‰ích muÏÛ bez uvedení titulu, ktefií mûli
zfiejmû nûjakou sluÏební povinnost ve vztahu k paláci.
Vzhledem k jen nûkolikaleté Neferirkareovû vládû mûla

Obr. 2 KuÏelovit˘ pfiedmût z Elefantiny nesoucí nápis se jménem
Hunejova paláce (Goedicke 1956: 22)

Obr. 3 Nápis z hrobky SenedÏemiba Intiho vztahující se k DÏedkareovu paláci svátku sed (Brovarski 2001: pl. 65, text figure 2)
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P. Posenerová-Kriégerová pochybnosti o tom, kde se sed,
svátek 30letého v˘roãí vlády, slavil a ke komu se vztahoval.
ProtoÏe zlomek papyru pochází z doby DÏedkareovy, není
vylouãeno, Ïe se t˘ká jubilea vlády právû tohoto krále a Ïe
nakonec jde o tutéÏ stavbu, kterou zmiÀuje DÏedkareÛv do-
pis vezíru SenedÏemibovi Intimu. V abúsírsk˘ch papyrov˘ch
archivech jsou zmiÀovány v˘znamné stavby a události, s ni-
miÏ byly zdej‰í královské pyramidové komplexy v kontaktu
(hospodáfiském, rituálním aj.).

Z poãátku 5. dynastie, z doby jednoho z DÏedkareov˘ch
pfiedchÛdcÛ Sahurea, pochází dal‰í písemn˘ doklad o paláci,
kter˘ mûl vzletn˘ název „Sahureova (Velká, tzn. hornoegypt-
ská) koruna se zjevuje v záfii“. S tímto dokladem se setkává-
me v nápisu na neprav˘ch dvefiích lékafie Nianchsachmeta
(Sethe 1933: 38.14). Z kontextu lze soudit, Ïe tento palác se
nenacházel v Horním Egyptû, jak by typ královské koruny
napovídal, ale v blízkosti hlavního mûsta Memfidy.
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Obr. 4 Zlomek papyru z archivu Neferirkareova zádu‰ního chrámu
zmiÀující palác svátku sed (Posener-Kriéger 1976: 88 B)

Obr. 5 Sahure a jeho rodina obdivují kadidlovník z Puntu na zahradû paláce „Vzne‰ená je Sahureova krása“ (kresba J. Malátková)
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Bûhem ãeského archeologického v˘zkumu pyramidového
pohfiebi‰tû v Abúsíru se v polovinû 80. let minulého století
podafiilo v zádu‰ním chrámu Raneferefa, ãtvrtého krále 5.
dynastie, objevit fragmenty nádob s nápisy (obr. 1) zmiÀují-
cími jatka dal‰ího, dosud neznámého Sahureova paláce, na-
zvaného „Vzne‰ená je Sahureova krása“ (napfi. ã. 2, 3, 11, 14,
1516, 17, viz Verner et al. 2006: 272–283). V nádobách, kte-
ré pravdûpodobnû pocházejí z doby Raneferefova nástupce
Niuserrea, se z jatek Sahureova paláce do Raneferefova zá-
du‰ního chrámu dopravovaly masné produkty, zejména lÛj,
kter˘ byl tolik potfiebn˘ do lampiãek pouÏívan˘ch ve ztem-
nûl˘ch prostorách chrámu a pfii noãních obfiadech. PÛvodnû
mûl RaneferefÛv pyramidov˘ komplex vlastní jatka, naz˘va-
ná „dÛm noÏe“, ta v‰ak byla záhy uzavfiena a králÛv zádu‰ní
kult musel b˘t zásobován z jin˘ch zdrojÛ, mimo jiné i ze
zmínûn˘ch jatek Sahureova paláce.

Konkrétnûj‰í podobu paláce zvaného „Vzne‰ená je Sahu-
reova krása“ bylo moÏné odvodit ve druhé polovinû 90. let
minulého století, kdy se Nejvy‰‰í rada pro památky Egypta
rozhodla vyãistit vzestupnou cestu vedoucí od Sahureova
údolního chrámu k zádu‰nímu chrámu od nánosÛ písku,
a usnadnit tak náv‰tûvníkÛm pfiístup k abúsírsk˘m pyrami-
dám. Je tfieba dodat, Ïe z píseãn˘ch nánosÛ vystupoval uÏ jen
základ cesty – pÛvodnû obrovské, asi deset metrÛ vysoké
chodbovité stavby z vápencov˘ch blokÛ, jejíÏ vnitfiní stûny
bohatû zdobily reliéfní v˘jevy. Krátce po zahájení práce na-
razil buldozer na velk˘ vápencov˘ blok zdoben˘ scénami
a nápisy v jemném nízkém reliéfu. Buldozer ihned vystfiída-
li archeologové a zaãal standardní v˘zkum Sahureovy vze-
stupné cesty, o níÏ se do té doby soudilo, Ïe byla zcela zniãe-
na zlodûji kamene, a co z ní zbylo, Ïe nakonec prozkoumala
a zdokumentovala na poãátku minulého století pfii v˘zkumu

Obr. 6 Plán Sahureova (vlevo nahofie) 
a Niuserreova (vlevo dole) údolního chrámu 
(kresba J. Malátková)
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Sahureova pyramidového komplexu nûmecká archeologická
expedice vedená Ludwigem Borchardtem.

Bûhem dosavadního archeologického v˘zkumu se zatím
podafiilo objevit ‰estnáct velk˘ch blokÛ nesoucích reliéfní
v˘zdobu s rÛznou tematikou. Pfiekvapivû se nûkteré z v˘je-
vÛ odehrávají na zahradû zmínûného paláce „Vzne‰ená je
Sahureova krása“ (El Awady 2010: 160–184). Je zde napfi.
zobrazen král obklopen˘ svou nejuÏ‰í rodinou a nejv˘znam-
nûj‰ími dvofiany, jak obdivuje vzácn˘ strom – kadidlovník,
kter˘ mu jako exotick˘ dar pfiivezla expedice, jiÏ vyslal do
vzdálené zemû Punt leÏící pravdûpodobnû v oblasti Africké-
ho rohu (obr. 5). Z kontextu tûchto scén je patrné, Ïe tento
palác byl zfiejmû místem, kde král s oblibou pfieb˘val. Ne-
pfiímo se rovnûÏ dá usuzovat, Ïe leÏel nedaleko Sahureova
pyramidového komplexu. Ostatnû pravidelná doprava mas-
n˘ch produktÛ z palácov˘ch jatek do zádu‰ního chrámu ne-
mohla probíhat na velkou vzdálenost. Jak uÏ také bylo zmí-
nûno v˘‰e, nûkteré písemné prameny dokládají existenci
královského paláce jako souãásti pyramidového komplexu,
respektive pyramidového mûsta vzniknuv‰ího v okolí údol-
ního chrámu. 

Ze soudob˘ch písemn˘ch pramenÛ víme, Ïe v Abúsíru
existovala dvû pyramidová mûsta, Sahureovo a Neferirkare-
ovo, která se velmi pravdûpodobnû rozprostírala v okolí
údolních chrámÛ Sahurea a Niuserrea (ten vyuÏil a pfievzal
pro vlastní pyramidov˘ komplex prostor plánovan˘ pÛvodnû
pro údolní chrám NeferirkareÛv) a ãasem moÏná splynula.
Ani jedno z tûchto pyramidov˘ch mûst dosud nebylo zkou-
máno a otázka, zda zde existoval královsk˘ palác, tak zÛstá-
vá nezodpovûzena. Polohu a rozsah tûchto pyramidov˘ch
mûst v‰ak neovlivÀovaly pouze údolní chrámy Sahureova

a Niuserreova pyramidového komplexu, ale i blízkost velké
pfiírodní vodní nádrÏe, tzv. Abúsírského rybníka, kaÏdoroã-
nû doplÀovaného vodou z nilské záplavy. Rybník leÏel
v prostoru mezi jiÏním Abúsírem a pod útesem severní
Sakkáry (Ray 1976: 150; Gaballa – Kitchen 1969: 5 pozn.
6). V˘chodnû od rybníka probíhal tzv. Kanál pyramid (Goy-
on 1977: 131–137) pouÏívan˘ pfii stavbû pyramid a propoju-
jící pyramidová pohfiebi‰tû nejen navzájem, ale i s tehdej‰ím
hlavním mûstem Bílou zdí (Memfidou). Skuteãnost, Ïe oba
zmínûné abúsírské údolní chrámy (obr. 6) mají pfiekvapivû
dvû pfiístavní rampy, hlavní na v˘chodní a men‰í na jiÏní
(SahureÛv), resp. západní (NiuserreÛv) stranû (Borchardt
1907: Blatt 2; 1910–1913, I, Blatt 3), nepfiímo dokládá, Ïe
abúsírské pyramidové komplexy a na nû navazující pyrami-
dová mûsta na okraji nilského údolí mûly spojení s hlavním
mûstem buì pfies Kanál pyramid, nebo pfies Abúsírsk˘ ryb-
ník (obr. 7).

Neobvyklé vedlej‰í pfiístavní rampy abúsírsk˘ch údolních
chrámÛ také nepfiímo napovídají, jak dÛleÏité bylo pro ma-
jitele abúsírsk˘ch pyramidov˘ch komplexÛ pfiímé vodní
spojení s Abúsírsk˘m rybníkem. Lze si celkem snadno
pfiedstavit, Ïe bezprostfiední okolí této velké vodní plochy
na okraji nilského údolí, na dohled od tûchto pyramidov˘ch
komplexÛ a pfiímo spojené vodní cestou s hlavním mûstem,
bylo témûfi ideálním místem ke stavbû královského paláce.
Lze se zatím oprávnûnû domnívat, dokud to archeologick˘
v˘zkum nepotvrdí ãi nevyvrátí, Ïe nûkde zde, na severním
okraji Abúsírského rybníku, mohl leÏet palác „Vzne‰ená je
Sahureova krása“ a Ïe aÏ k nûmu mohly pfiiplout lodi z v˘-
pravy do Puntu.
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Obr. 7 Pohled na místo, kde se je‰tû v polovinû 19. století rozkládal Abúsírsk˘ rybník (foto M. Frouz)
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Abstract:

Where did the royal palace ’Extolled is
Sahure’s beauty‘ lie?

Some recently discovered inscriptions from Abusir coming
from the jar dockets revealed in Raneferef’s pyramid
complex and from the causeway of Sahure’s pyramid
complex refer to a hitherto unknown palace of the 5th
Dynasty king Sahure, called “Extolled is Sahure’s beauty”.
The wider context of these inscriptions permits the
assumption that this palace of Sahure might have lain in the
vicinity of Sahure’s valley temple and the Lake of Abusir
which at that time extended between Abusir, North Saqqara
and Memphis.
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