
Meď

Meď (lat. cuprum, chemická značka Cu) je chemickým prvkom
v periodickej sústave prvkov s protónovým číslom 29, má hus-
totu 8960 kg/m3 a bez prímesí sa taví pri teplote 1083 °C. Meď
a jej zliatiny sa vyznačujú dobrou tvarovateľnosťou za tepla i za
studena. Ako jediný kov má červenkastú farbu (Bowen – Gu-
natilaka 1977: 1). Meď je obsiahnutá v niekoľkých desiatkach
prírodných minerálov, v prírode sa vyskytuje aj samostatne. Vý-
znamným minerálom a kvalitnou medenou rudou je malachit
s výraznou tmavozelenou farbou. Obsahuje približne 60 %
medi. Práve malachit sa v skúmaných obdobiach používal ako
najčastejší zdroj medi a tiež ako zdroj zeleného farbiva.

V archeológii sa získavaním a spracovaním kovov v minu-
losti zaoberá jej odvetvie nazývané archeometalurgia. Jedným

z jej najdôležitejších zistení v ostatných päťdesiatich rokoch
je určenie tzv. arzénovej medi ako najpoužívanejšej zliatiny
od štvrtého po druhé tisícročie pred Kr. (Moorey 1994: 
250–251). Prírodná meď ale môže obsahovať vysoký podiel
arzénu (až do 15 %), preto je v analyzovaných predmetoch
veľmi ťažké rozlíšiť prírodné a úmyselné zliatiny. Nepravi-
delný výskyt arzénu v staroegyptských artefaktoch ukazujú
napr. analýzy J. Goldena (2002: Table 14.1).

Začiatky používania medi v Egypte

Medené predmety sa v pravekom Egypte vzácne objavujú
v badarskej kultúre (4500–4000 pred Kr.), častejšie sú však
od druhého stupňa nakádskej kultúry, vtedy už pravdepo-
dobne v Egypte začína aj samotná metalurgická činnosť
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Obr. 1 Scéna z metalurgickej dielne zo vzostupnej cesty k Venisovej pyramíde. Scéna zobrazuje kutie elektra, tavenie striebra, výrobu nádob, ostrenie
čepele tešly a váženie kovu (Hassan 1938: pl. XCVI)
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(3500–3200 pred Kr.). V porovnaní s Blízkym Východom je
výskyt medených predmetov veľmi neskorý, najstaršie me-
dené predmety boli zistené v Anatólii a v Iráne už v 8.–7. ti-
sícročí pred Kr. Táto skutočnosť sa dá vysvetliť práve nedos-
tupnosťou medenej rudy v Egypte.

Ale až do 1. dynastie na území Egypta pozorujeme výrazné
regionálne rozdiely vo výskyte medených predmetov, ktoré
pravdepodobne nevyplývajú iba zo stavu bádania, ale odrá-
žajú nerovnakú dostupnosť suroviny a výrobkov z nej.
V malom množstve sa napr. praveká meď vyskytuje na vý-
znamnej hornoegyptskej lokalite Hierakonpolis alebo v Dol-
nom Egypte pri pohreboch kultúry Maadí. Existovali ka-
menné i medené verzie rovnakých nástrojov, čo sa dá
vysvetliť statusovými rozdielmi vo význame a hodnote suro-
vín. V prostredí spoločenských elít boli dôležitejšie ako prak-
tický význam materiálov.

Pozoruhodným príkladom absencie medených predmetov
je hrobka U-j z Abydu, datovaná do stupňa IIIa2 nakádskej
kultúry, ktorá obsahovala časť pôvodnej zádušnej výbavy. Pat-
rila pravdepodobne panovníkovi tzv. 0. dynastie, Škorpiónovi.
Nachádza sa v nej množstvo druhov nálezov z keramiky, slo-
noviny, kostí, kameňa, dreva, ba dokonca bolo objavených
okolo sedemsto keramických nádob z Kanáanu a okolo osem-
sto egyptských nádob, medené predmety však medzi nálezmi
chýbajú. Pritom napr. zo sídliska nakádskej kultúry na ostrove
Elefantína bol publikovaný relatívne veľký súbor 81 mede-
ných predmetov a ich fragmentov, tiež datovaných do tretieho
stupňa nakádskej kultúry (Kopp 2006: 84–86, Taf. 37).

Najstaršie medené predmety v Dolnej Núbii pochádzajú
z lokalít ranej skupiny A, datovaných do intervalu 3700–3250
pred Kr. (Török 2008: 35). Hmotnú kultúru poznáme najmä
z jej pohrebísk, sídliská sa nenašli takmer žiadne. Pokiaľ zos-
nulý dostal do hrobu medený predmet, išlo len o jeden či dva
exempláre (napr. sekery, tešly, ale aj medené tyčinky tradične
nazývané „šidlá“, ktoré však boli veľmi pravdepodobne ur-
čené na tetovanie pokožky).

V závere jestvovania núbijskej skupiny A (3150–2800 pred
Kr.) sa objavujú i veľmi bohaté hroby s importmi z Egypta
a Levanty, na pohrebiskách v Kustule (Williams 1986) a v Sa-
jále (Firth 1927). Dokonca boli interpretované ako hroby
núbijských kráľov či náčelníkov (Williams 1986; Török
2008: 41–48). Hypotéza však nie je prijímaná všeobecne.
Počet medených nástrojov je v niektorých hroboch vyšší ako
je v skupine A zvykom. V Núbii, tak ako aj v Egypte, kon-
centrácia väčšieho množstva medených predmetov znamená
na pohrebisku prítomnosť spoločenskej elity.

Medené nástroje z týchto pohrebísk nachádzajú analógie
až v Levante. M. Tadmorová (2002) práve na základe analógií
medených predmetov z depotu Kefar Monaš a iných sýropa-
lestínskych nálezov a nálezov z lokalít Egypta a Núbie uva-
žuje o jestvovaní spoločnej tradície výroby nástrojov v tejto
oblasti v preddynastickom období. Ruda však zrejme mala
odlišný pôvod, analýzy izotopov olova páru predmetov z pro-
stredia skupiny A sa svojími výsledkami nepodobajú ani
rudám z jordánskeho Wádí Arába, ani rudám z Anatólie (An-
finset 2010: 165, fig. 6.50).

Ranodynastickí králi a meď

Významným prameňom pre najstaršie dejiny Egypta je tzv.
Palermská doska (Wilkinson 2000). Jej fragmenty stručnou

analytickou formou zachytávajú udalosti Ranodynastickej
doby a Starej ríše, až do obdobia vlády Neferirkareho v 5. dy-
nastii. Palermská doska je jedným z najdôležitejších prame-
ňov aj pre výskyt medi vo vtedajšej spoločnosti a budeme
z nej postupne citovať.

Medené predmety sa, podobne ako v hrobke U-j, nevysky-
tujú ani medzi nálezmi z tzv. kráľovskej „Meniho“ hrobky
v Nakáde, ktoré boli nedávno znovu spracované. Nástroje
v hrobke boli vyrobené z kostí a z pazúrika. Hrobka je dato-
vaná do obdobia Ahovej vlády (Kahl et al. 2001) a pripiso-
vaná kráľovnej Neith-hotep (Callender 2011: 7–9). Absencia
medi na začiatku 1. dynastie môže byť indikátorom momen-
tálnej nedostupnosti suroviny, pričom iné levantínske importy
sa do Egypta dostávali. Najstaršie rozsiahle primárne arche-
ologické kontexty s medenými predmetmi sú spoľahlivo da-
tované až do obdobia Džerovej vlády. Najväčší súbor po-
chádza z hrobky č. 3471 v Sakkáre, ktorá patrila vysoko
postavenému kráľovskému úradníkovi (jeho meno sa však
v hrobke nenašlo) (Emery 1949: 18–57). Pochádza z nej viac
ako päťsto medených nástrojov a nádob. Archeologické zis-
tenia zrejme korešpondujú so záznamom na Palermskej
doske, uvádzaným počas Džerovej vlády ako udalosť sqr ¤Tt,
teda „porážku (krajiny) Secet“. Secet bol termín, ktorý v Sta-
rej ríši označoval územia severovýchodne od Egypta, zvykne
sa prekladať ako Ázia (Wilkinson 1999: 71; 2000: 190).
O slove však nie je z tohto ani nasledujúceho obdobia príliš
veľa dokladov a význam termínu nemusí byť v každom za-
chovanom prameni rovnaký, navyše sa vyskytuje za panov-
níka Sahureho aj na Sinaji (Eichler 1993: 38).

Priama zmienka o medi v súvislosti s kráľovským úradom
sa objavuje už v 1. dynastii. Meno Oboch paní kráľa Adžiba
totiž znelo Mrj-biA-pj, teda v jednom z možných prekladov
„Milovaný medeného trónu“ (Wilkinson 1999: 203–204). Po-
doba znakov hieroglyfického písma však v tomto čase nebola
ustálená a ustálené nie je ani ich čítanie, J. Kahl (2002: 137–
138) by rovnaký výraz preložil ako „Milovaný pevného
trónu“.

Najstarší doklad o zhotovení medenej sochy sa zachoval
na Palermskej doske. Píše sa na nej o skulptúre posledného
kráľa 2. dynastie, ktorá mala názov „Vysoký je Chasechem-
vej“ (Wilkinson 2000: 133–134). Dielo sa nezachovalo, po-
známe iba kamenné sochy tohto panovníka.

Meď v kráľovských hrobkách 
Ranodynastickej doby

Králi 1. dynastie pokračovali v stavaní svojich hrobiek v lo-
kalite Abydos, na jej časti dnes nazývanej Umm el-Káb
(„Matka črepov“). Hrobky niektorých kráľov 2. dynastie boli
postavené v Sakkáre, ale jej poslední dvaja panovníci sa vrá-
tili opäť do Abydu. Kráľovské hrobky tu však nemali jedno-
duchý osud. V Prvom prechodnom období vieme o ich ničení
počas bojov herakleopolského a thébskeho „kniežatstva“.
V Strednej ríši sa za Usirov hrob začala považovať hrobka
kráľa Džera, a tak bola minimálne táto časť nekropoly opäť
porušená neskoršími zásahmi. Podrobnejšie informácie
o Abyde nájde čitateľ v syntéze D. O’Connora (2009).

Moderné archeologické výskumy Umm el-Kábu nezačali
šťastne. Na kráľovskom pohrebisku pracoval v rokoch 
1895–1898 najprv Francúz E. Amélinau, no pri svojom vý-
skume nebol schopný ani zaznamenať, ktoré nálezy patria do
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ktorej hrobky. Tesne po ňom, v rokoch 1899–1900, pracoval
na Umm el-Kábe Flinders Petrie. Jeho archeologické metódy
boli určite kvalitnejšie, ale neuvedomil si, že Amélinau 
nechával zasypávať preskúmané hrobky materiálom z práve
vykopávaných objektov. Nálezy z kráľovských hrobiek
v Abyde treba preto používať v úvahách o chronológii hmot-
nej kultúry veľmi opatrne. Revízne výskumy pohrebiska, ve-
dené Nemeckým archeologickým ústavom od roku 1977, na-
vyše ukazujú, že Amélinau i Petrie nestihli vyzbierať
z hrobiek všetky artefakty.

Vzácnou výnimkou z Petrieho výskumu je archeologický
kontext z hrobky posledného panovníka 2. dynastie, Chase-
chemveja, ktorá bola zároveň najväčšou na Umm el-Kábe. Múr
z nepálených tehál naproti komore č. 21 v hrobke sa zrútil ešte
pred jej vykradnutím a pochoval pod sebou depot medených
nástrojov a nádob (obr. 2; Petrie 1901: 38–40, pl. XLV: 
65–80). Tento súbor bol do hrobky nepochybne uložený po
Chasechemvejovej smrti. Obsahoval 15 hlavíc sekier, 32 hlavíc
harpún, 76 čepelí dlát a tešiel, 68 ihiel a ihlíc, pílu, pravdepo-
dobne dýku a fragmenty plechov. Okrem nástrojov sa našlo
i trinásť medených nádob: taniere a misky, bruchaté zatvorené
nádoby a kanvice s jednou i dvoma výlevkami. Celkovo bolo
objavených takmer dvesto medených predmetov, depot bol
však Petriem publikovaný iba neúplne a niektoré informácie
v pôvodnej správe si odporujú. Môžeme však vidieť, že kráľ
bol na druhý svet vybavený nástrojmi pre svojich remeselníkov
(sekery, dláta, tešly, píla), zbraňami určenými na obranu a lov
(dýka, harpúny a sekery, ktoré sa mohli používať aj ako zbrane)
a nástrojmi na úpravy textilu a kože (ihly a ihlice).

Priamym svedectvom vysokého spoločenského statusu re-
meselníkov v Ranodynastickej dobe majú byť niektoré ved-
ľajšie hroby pri kráľovských a súkromných hrobkách
v Abyde a v Sakkáre, ktoré podľa predmetov uložených so
zosnulými pravdepodobne patria remeselníkom (Davis 1983;
Jirásková 2009). Sú lepšou oporou chronológie, keďže nie
všetky boli úplne vykradnuté. V hroboch sa tak nachádzajú
napr. tešly a dláta, teda nástroje, ktoré slúžili pri výrobe pred-
metov z iných materiálov. Osoby uložené v týchto hroboch
boli pravdepodobne usmrcované po smrti práve vládnuceho
kráľa a do hrobov uložené zároveň s ním. Týkalo sa to nielen
remeselníkov, ale napr. aj kráľovských manželiek (Callender
2011: 27–43).

Podľa zistení z Abydu a Sakkáry v Ranodynastickom ob-
dobí prevažuje pripojená špecializácia remesiel, ktorá ako ob-
jednávateľa a podporovateľa remeselnej činnosti potrebuje
spoločenské elity. Definoval ju americký antropológ Timothy
Earle (podľa Goldena 2002: 225–226). Jej opakom, v Egypte
málo doloženým, je nezávislá špecializácia, založená na eko-
nomických potrebách menšej, relatívne uzavretej spoločnosti
(napr. sídliska, mikroregiónu). V prvých dvoch dynastiách pí-
somné pramene o organizácii kráľovských stavebných pro-
jektov a expedícií s nevojenskými úlohami mlčia. Doklad
„patróna“ remeselníkov, boha Ptaha, ktorého hlavné kultové
centrum bolo v Menneferi, sa však objavuje už za Denovej
vlády v 1. dynastii (Wilkinson 1999: 292–293).

Králi Starej ríše a meď

Štát Starej ríše mal rozvinutú byrokraciu založenú na gramot-
nej elite, písomné pramene sú však zachované iba pre určité
oblasti spoločnosti, niektoré nepoznáme vôbec (Eyre 1987:
5–6). Metalurgia je jediným remeslom Starej ríše, pri ktorom
poznáme aspoň niekoľko titulov a dá sa rekonštruovať ich 
hierarchia. Kovy sú jediným druhom suroviny, ktorý sa na re-
liéfoch Starej ríše váži pod dozorom pisárov a teda podlieha
určitej kontrole (Eyre 1987: 13). Zásoby medi v rezidencii
spravovala pravdepodobne tzv. pokladnica – pr HD (Eichler
1993: 281–284). Na šperky a azda aj na vzácne rituálne ná-
činie bol určený tzv. zlatý dom – pr nbw (Schott 1974).

Napriek predpokladanému rozsiahlemu použitiu medi
v umení i remeslách Starej ríše sú písomné zmienky o jej dis-
tribúcii a používaní relatívne vzácne (a to aj v súvislostiach
kráľovského úradu a administratívy). Počas vlády Sahureho,
druhého kráľa 5. dynastie, sa na Palermskej doske píše o im-
porte 6000 mier medi, pravdepodobne z (Krajiny) tyrkysu.
Znaky na tejto časti Palermskej dosky sú však ťažko čita-
teľné. Malo by sa jednať o pomenovanie Sinaja, predovšet-
kým oblasti Wádí Maghára. Ďalej prameň zachytáva import
2900 jednotiek malachitu z Puntu (Wilkinson 2000: 168–
171). Udalosti bývajú datované do trinásteho, posledného
roku Sahureovy vlády.

Kráľ Neferirkare dal pre svoj slnečný chrám Setibre (Wil-
kinson 2000: 179–180) z medi vyrobiť rannú a večernú bárku
s rozmerom osem lakťov. Vzhľadom na odhadované množ-
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Obr. 2 Súbor medených nástrojov z hrobky kráľa Chasechemveja (2. dynastia). Obsahoval sekery, dláta, harpúny, nože, dýku a ihly 
(Petrie 1901: pl. IXA)
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stvo medi „v obehu“ je ťažké predstaviť si, čo asi znamenalo
vyrobiť viac ako štvormetrovú medenú loď. Lenže na Palerm-
skej doske sa nepíše, čo znamená údaj osem lakťov. Možné
riešenie sa ponúka na základe archeologickej situácie v slneč-
nom chráme kráľa Niuserrea, kde sa F. W. von Bissing (1905:
53–54) na základe nálezov fragmentov pozláteného dreva
a medeného klinca domnieval, že odkrytá tehlová bárka
mohla byť výrazne upravená v dobe jej kultového používania.
Niuserreova tehlová bárka je osem lakťov široká. Staršie Ne-
ferirkareovy bárky mohli byť takisto postavené z tehál alebo
azda z dreva a mohli byť obité (medeným) plechom.

Ďalšie skromné pasáže textov sa týkajú distribúcie medi
v rámci štátnej administratívy, v dekrétoch z mesta Koptos,
hlavného mesta 5. hornoegyptského kraja (nomu). Podľa tzv.
dekrétu B Pepiho II. spadali pod kontrolu predstaveného Hor-
ného Egypta meď, zlato a asi ozdobné predmety (Strudwick
2005: 109–111). V dekréte D sa „meď alebo zlato“ uvádzajú
ako požiadavky predstaveného Horného Egypta (Strudwick
2005: 112–113). Tento úrad vznikol v 5. dynastii a mal riadiť
tzv. provinčné oblasti Egypta z rezidencie. Bol jedným z naj -
dôležitejších úradov v závere Starej ríše (Dulíková – Jirás -
ková 2010: 61).

Medené predmety, predovšetkým nádoby, sa nachádzajú
v inventároch kultového náčinia v abúsírskych papyrusových
archívoch, v zoznamoch sviatočných obetín v Niuserreovom
slnečnom chráme a aj v dekréte z Koptu z 8. dynastie (Strud-
wick 2005: 86–90). Ďalší dekrét (G) zmieňuje sochu Pepiho
II. vyrobenú z ázijskej medi, farebných pást a zlata (Strud-
wick 2005: 114–115). Podľa rovnakého dekrétu sa do chrámu

v Kopte dostávala ázijská meď, farebné pasty a zlato každo-
denne.

Okrem zvyčajného termínu pre meď biA sa objavuje aj
slovo sTtj, ktoré P. Posener-Kriégerová preložila ako „ázijská
meď“ (Sowada 2009: 187–188). Význam pojmu ¤Tt je ne-
jasný, K. Sowadová ako možnosti pôvodu tejto medi uvádza
lokalitu Fejnán, alebo dokonca Sýriu.

Zmienkami o kove v Textoch pyramíd, určených pre zá-
dušný kult kráľov a kráľovien konca Starej ríše, sa zaoberala
vo svojej štúdii C. Lalouettová (1979). Zozbierala ich a pre-
ložila, avšak analyzovala ich len všeobecne v súvislostiach
staroegyptského náboženstva. Ukazuje na nich, ako sa meď
postupne dostáva do slovnej zásoby a medzi metafory staro-
egyptského jazyka. Texty zároveň dokladajú predmety spo-
jené s kráľovským kultom, napr. kovový trón a kovové žezlo,
ktoré však z archeologických nálezov zatiaľ nepoznáme.

Objavené boli aspoň prvé doklady medených skulptúr. Sú
to dve sochy, zobrazujúce dospelého panovníka Pepiho
I. (výška sochy 1,78 m) a pravdepodobne jeho syna Meren-
reho (obr. 3; výška sochy 64 cm). Pochádzajú z kultovej
stavby v lokalite Hierakonpolis.2 Vykované boli z medeného
plechu spojeného nitmi, pričom jednotlivé pláty sa mierne
prekrývali. Bielka očí sú z vápenca a zorničky obsidiánové.
Chýbajúce doplnky sôch, napr. suknica, boli zrejme zo zlata.
Sochy nedávno zreštaurovali v Mohuči, v Rímsko-germán-
skom múzeu, ktoré sa špecializuje na kovové artefakty (Eck -
mann – Shafik 2005). Originály sú dnes opäť vystavené
v Egyptskom múzeu v Káhire. Zreštaurovaný nápis na pod-
stavci dospelej sochy ju dáva do súvisu s oslavou prvého svia -
tku sed panovníka Pepiho I. V staršej literatúre sa občas ako
materiál sôch uvádza bronz, analýza zloženia však dokázala,
že boli vyrobené z takmer čistej medi (99 %).

Meď mohla tiež slúžiť ako farebný doplnok kamenných
sôch, napr. Rachefova tvár má inkrustované medené oči (Val-
loggia 2001: 99, fig. 12). Podobné úpravy očí sú dokumen-
tované aj na sochách z nekráľovských hrobiek. Z predpokla-
daného chrámu Pepiho I. v Abyde pochádzalo osem
medených pier, pravdepodobne tiež patriacich sochám (Petrie
1903: 32, pl. XXI: 11).

Medené predmety v zádušnej výbave členov 
kráľovskej rodiny

Panovníci 3.–6. dynastie, a pravdepodobne i 8. dynastie, si
nechávali stavať svoje hrobky (teda hlavne pyramídové kom-
plexy, výnimkou je mastabovitá hrobka Šepseskafa z konca
4. dynastie; o hrobkách panovníkov 8. dynastie nevieme ta-
kmer nič) v blízkosti hlavného mesta štátu Mennefer (po
grécky Memfis). Vyskytujú sa v páse od Médúmu na juhu až
po Abú Rawáš na severe (Verner 2008: 81–291). Vykrádači
však boli v týchto kráľovských hrobkách aktívnejší ako
v Abyde. Z obdobia Starej ríše neexistuje medený predmet,
ktorý by nesporne patril do zádušnej výbavy panovníka.

V Starej ríši nastala zmena v prístupe k medeným predme-
tom v zádušnej výbave. Namiesto predmetov skutočnej veľ-
kosti sa vyskytujú najmä ich zmenšené modely, ktoré neza-
chovávajú rozmery, iba proporcie pôvodných nástrojov.
Podobne sa „zmenšili“ i medené nádoby. 

Neveľký súbor možných kandidátov predmetov z kráľov-
skej zádušnej výbavy publikoval kurátor egyptskej zbierky
Britského múzea T. G. H. James (1961). Dve široké ploché
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Obr. 3 Medená socha, pravdepodobne zobrazujúca syna kráľa Pepiho I.,
Merenrea, ešte pred mohučskou rekonštrukciou. 6. dynastia, vláda
Pepiho I., Hierakonpolis (foto M. Zemina)
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dláta s priečnym ostrím a jedna čepeľ tešly s kŕčkom nesú
nápis „Kráľ Horného a Dolného Egypta Veserkaf“, čepeľ noža
nesie nápis „Kráľ Horného a Dolného Egypta Necerejkare“.
Tento panovník je doložený už iba v kráľovskom zozname
v Abyde, v chráme postavenom Setchim I. v Novej ríši. Poloha
kartuše ho zaraďuje do 6. dynastie, podľa T. Schneidera (1996:
278) však patrí do 8. dynastie. Všetky spomenuté predmety
spája fakt, že rozmery bežných modelov podobných nástrojov
sú v Starej ríši menšie. Mohli by teda pochádzať zo zádušnej
výbavy panovníkov. Rozličné predmety s kráľovskými kartu-
šami sa však vyskytovali aj v zádušnej výbave nekráľovských
osôb, takže artefakty môžu byť „iba“ kráľovskou dedikáciou
pre nekráľovskú, vysoko postavenú osobu. Čepeľ tešly s kar-
tušou kráľa Snofrua (opäť bez miesta nálezu) publikoval ešte
Flinders Petrie (1917: 16, pl. XVII: 76).

O čosi lepšie sú naše znalosti o výbave staroegyptských
kráľovien. Najdôležitejší súbor pochádza z Gízy, zo šachty
G 7000x. Našiel sa v nej prázdny sarkofág, predmety z ne-

vykradnutého obsahu komory však nepochybne patrili krá-
ľovnej Hetepheres I., manželke kráľa Snofrua a matke Chu-
fua (Reisner – Smith 1955: 45, figs. 36–37, 45; pls. 30a–c,
40a, c, d). V komore sa našli fragmenty dvoch nožov, jedna
ihla, jeden neurčený predmet (pravdepodobne nôž), päť bri-
tiev a štyri dláta. Dláta sa nepodobajú modelom z iných súve-
kých a mladších hrobiek, pravdepodobne ide o skutočné
exempláre, ktoré robotníci v pohrebnej komore zabudli (alebo
nimi nahradili chýbajúce modely). Okrem piatich medených
britiev dostala Hetepheres aj dve zlaté britvy. Jej výbava 
obsahovala tiež medenú kanvicu s umývadlom a malé ob-
dĺžnikové misky s plochým dnom.

Ešte bohatšie sú súbory medených predmetov z hrobiek
ďalších členov kráľovských rodín, teda najmä princov a prin-
cezien. Nebolo by účelné vymenúvať všetky. Nijako sa však
nelíšia od medených modelov a nádob v komorách hrobiek
„obyčajných“, no zámožných smrteľníkov na menneferských
pohrebiskách, ale aj v provinciách, ktorí si rovnako mohli do-
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Obr. 4 Medené nádobky a dláto zo
zádušnej výbavy princeznej

Chekeretnebtej (5. dynastia)
(foto M. Zemina)

Obr. 5 Modely medených
nástrojov zo zádušnej výbavy

princeznej Chekeretnebtej 
(5. dynastia). Súbor obsahuje

dláta, tešly, nože a sekerku 
(foto M. Zemina)
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voliť pohreb s modelmi nástrojov a nádob. Našli sa i v Abú -
síre, na českej archeologickej koncesii, napr. v hrobke 
princeznej Chekeretnebtej, dcéry panovníka Džedkarea 
z 5. dynastie (obr. 4–5; Verner – Callender 2002: 45). Časť
súboru bola pri delení nálezov prepustená českej expedícii
a dnes sa nachádza v depozitári Náprstkovho múzea v Prahe.
Na rozdiel od súboru patriaceho Hetepheres I. obsahovali
okrem medených nádobiek i modely nástrojov pre remesel-
níkov, teda drobné sekerky, tešly, dlátka.

Námety spojené s metalurgiou sa objavujú i vo výzdobe
zádušných komplexov a hrobiek kráľov i kráľovien. Najdô-
ležitejšie zachované príklady zo Starej ríše sú reliéf z hrobky
kráľovnej Meresanch III., pravdepodobne Rachefovej man-
želky (Dunham – Simpson 1974, 12. fig. 5; Callender 2011:
119–129) a reliéfy zo vzostupnej cesty k pyramíde kráľa Ve-
nisa, posledného panovníka 5. dynastie (obr. 1). Zatiaľ čo re-
liéfy v hrobke zo 4. dynastie zobrazujú iba tavenie neurče-
ného kovu a jeho kutie, reliéfy zo vzostupnej cesty ukazujú
kutie elektra, tavenie striebra, váženie kovu, výrobu štyroch
či piatich nádob z medi a elektra a ostrenie čepele tešly.

Meď na kráľovských staveniskách

Viacero autorov sa zhoduje v názore, že metalurgia medi bola
základom pre vývoj a rozvoj veľkých kamenných stavebných
projektov – najmä pyramídových komplexov a hrobiek – 
v 3. dynastii a neskôr (napr. Stocks 2003: 43). T. A. Wilkinson
(1999: 172) k tomu pripája názor, že rozvoj administratívy
a organizácie veľkých projektov podporil aj organizovanie
rozsiahlejších expedícií pre zdroje surovín. V 3. dynastii sú
prvýkrát doložené viaceré tituly, napr. „inšpektor kamenárov/
tesárov“ (sHD mDHw) alebo „kráľovský kamenár/tesár“ (mDH
nswt). Na konci 3. dynastie má úradník Pehernefer ako prvý
najdôležitejší titul „predstavený všetkých kráľovských prác“
(imj-rA kAt nb n nswt) (Wilkinson 1999: 133–135).

Na kráľovských i súkromných stavbách z kameňa mali dô-
ležitý význam medené sekery, dláta, tešly a píly pri získavaní
a úpravách kameňa i dreva. Bližšiu definíciu ich účelov však
umožňujú až nedávno publikované pokusy britského inžiniera
Denysa Stocksa (2003) so staroegyptskými medenými a ka-
mennými nástrojmi. Najdôležitejším praktickým záverom
jeho práce je zistenie, že medené nástroje sú vhodné a eko-
nomické na úpravy dreva, mäkkého vápenca, červeného pies -
kovca, sadrovca a mastenca, teda materiálov rovných alebo
nižších tretiemu stupňu Mohsovej stupnice tvrdosti. Tvrdšie

druhy kameňa (napr. žula, droba, čadič) sa dali najlepšie opra-
covať kamennými – pazúrikovými a rohovcovými nástrojmi.
Pri vŕtaní a pílení sa ale aj u nich používali najmä medené 
nástroje.

Jeden z najzaujímavejších pokusov D. Stocksa (2003: 
169–178) sa týkal vŕtania žulového sarkofágu kráľa Chufua.
Podľa jeho pokusu sa dá za hodinu odvŕtať 12–30 kubických
centimetrov žuly. To znamená, že výroba sarkofágu zo žulo-
vého bloku, pôvodne vážiaceho viac ako šesť ton, trvala
28 000 pracovných hodín, čo je viac ako 1100 dní, a teda viac
ako tri roky nepretržitej práce. Spotrebovalo sa pri nej 434 kg
medi na pílky a vrtáky, na abrazívne použitie sa minulo 37 ton
piesku. Vŕtaním sa odobralo 242 kg žuly, celkové množstvo
odstránenej (teda aj vylámanej žuly) bolo 3186 kg. Pomer
žuly a medi z vrtákov tak bol 12:1. Je to teda veľmi efektívna
metóda výroby žulového sarkofágu.

Ďalší spôsob opracovania kamenných blokov pomocou
medi rekonštruoval Robert Moores (1991) na základe stôp
medi po pílení na čadičových blokoch z podlahy zádušného
chrámu Chufuovej pyramídy. Vypočítal rozmery medeného
plátu, ktorý mal na spodnej strane zuby a podľa neho sa po-
užíval na pílenie veľkých kamenných blokov. Pílu pravdepo-
dobne držala drevená konštrukcia, ako je zobrazená na Moo -
resovej rekonštrukcii (obr. 6).

Registrovanie stôp po medených nástrojoch záviselo od
vnímavosti jednotlivých archeológov. Napr. na kameňoch
z Chasechemvejovej hrobky pozoroval Flinders Petrie (1901:
13) stopy silexových tešiel. Podobne na alabastrovom oltári
v Niuserreovom slnečnom chráme videl F. W. von Bissing
(1905: 44) stopy medenej píly a vrtákov. Pri výskumoch po-
hrebísk, aj abúsírskeho, sú bežným nálezom kamenné kladivá
so stopami medených nástrojov, zatiaľ však nebola vypraco-
vaná ich morfológia, ani typológia.

Pláty medi mohli pokrývať staroegyptské stavby, stopy me-
denky nieslo žulové pyramidion objavené v Abúsíre (Verner
2008: 249–250), inak sa ako ozdobné kovy uvádzajú zlato,
elektrum a striebro (Arnold 2003: 152). Medené prvky –
svorky sa sporadicky využívali v kamennej architektúre Sta-
rej ríše (Arnold 2003: 60–61). Meď sa používala aj ako che-
mická prísada pri výrobe fajansy, napr. kachličiek z podzemia
Džoserovej pyramídy (Verner 2008: 90, 93–94) a inlejí v zá-
dušnom chráme panovníka Raneferefa (Leichmann 2006).

Z Radžedefovho pyramídového komplexu v Abú Rawáši
pochádza medený predmet z pozoruhodného archeologického
kontextu. Jedna z dutín v subštruktúre pyramídy, v zostupnej
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Obr. 6 Mooresova rekonštrukcia
veľkej medenej píly na
rozrezávanie čadičových blokov
(Moores 1991: fig. 11)
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chodbe, obsahovala polkruhovú čepeľ sekery s perforáciou
a rovným chrbtom a so stopami dreva. Čiastočne bola zakrytá
maltou a je interpretovaná ako zakladací depot (Valloggia
2011, 45–46, fig. 163–164). Bola by tak najstarším archeolo-
gickým príkladom tejto obyčaje.

Doklady spracovania medi zo sídlisk kráľovských robot-
níkov sú sporadické, to ale súvisí s nízkym počtom objave-
ných a preskúmaných lokalít podobného charakteru. Robot-
níci pracujúci na gízskych pyramídach žili na mieste dnes
nazývanom Hét el-Ghuráb, situovanom štyristo metrov južne
od Sfingy.3 Stopy po medi opísala na keramike z tohto sídli-
ska A. Wodzińska (2007: 311). Dve chlebové formy podľa
archeologického kontextu slúžili pri spracúvaní medi, azda
ako malé piecky alebo tégliky. Meď sa využívala aj ako prí-
sada na výrobu fajansy a dielňa na jej výrobu bola neskôr ob-
javená na rovnakom sídlisku (Lehner et al. 2009: 49–59).

Zdroje medenej suroviny

Spomenuli sme niekoľko stručných zmienok o získavaní
medi v súvekých staroegyptských prameňoch. Archeológiou
boli ťažobné a spracovateľské aktivity za hranicami Horného
a Dolného Egypta doložené až pomerne nedávno, niektoré
lokality sú zatiaľ známe iba vo forme predbežných správ.4

Prvú takúto lokalitu, Buhén v Dolnej Núbii, objavil pri vý-
skume oblasti v rokoch 1957–1965 britský archeológ W. B.
Emery. Nachádzala sa na západnom brehu Nílu, dnes je však
zaplavená Asuánskou priehradou. Osídlenie sa nachádzalo asi
150 metrov severne od pevnosti z Novej ríše (Emery 1963:
117). Výskum odkryl sídlisko obkolesené kamennou hrad-
bou. Jeho úplný rozsah nebol zachytený kvôli riečnej erózii,
ktorá zničila severnú i južnú časť lokality. Budovy boli pra-
vouhlé, kamenné a tehlové stavby. Staršiu fázu osídlenia da-
toval Emery do 2. dynastie, datovanie však nie je v literatúre
všeobecne prijímané. Pripúšťa ho napr. T. Wilkinson (1999:
180–181), ktorý ho spája s Chasechemvejovou vládou.
V dobe vlády Snofrua je na Palermskej doske doložené vo-
jenské ťaženie do Núbie a Buhén bol podľa neho jeho opor-
ným bodom. Jednoznačné dôkazy však preto nejestvujú.

Mladšie osídlenie určuje keramika a hlinené pečate do 4.
a 5. dynastie. Na odtlačkoch boli prečítané mená panovníkov
Rachefa, Menkaurea, Veserkafa, Sahurea, Neferirkarea 
a Niuserrea (Emery 1963: 114, fig. 2). Osídlenie Buhénu
zrejme končí za vlády Niuserrea alebo krátko potom, po po-
lovici 5. dynastie. Emeryho správa uvádza nálezy medenej
rudy, hrubé kamenné mažiare na drvenie rudy v podlahách
malých miestností objavených stavieb, spolu s keramickými
téglikmi a ingotmi. Spracovanie kovu potvrdzovala aj troska
z dreveného uhlia a medi, či kvapky čistej medi z keramic-
kých téglikov. Z textu vyplýva, že výrobné doklady boli vo
vrstve spolu s tzv. médúmskymi miskami. Výskum zistil
stavbu z nepálených tehál na juhu skúmanej oblasti, na ktorej
vonkajších stranách sa nachádzali tri pece, kde bola podľa
Emeryho tavená medená ruda (obr. 7). V literatúre existuje
odlišná interpretácia pecí – podľa nej slúžili ako pece hrnčiar -
ske (napr. Nicholson 1993: 109). Nanešťastie, výskum osíd-
lenia Starej ríše v Buhéne nebol dodnes úplne publikovaný.
Pozornosť sa ale venovala medenej troske z lokality (el-
Gayar – Jones 1989). Analýza zistila, že ťaženou rudou je
malachit, ruda má navyše vysoký obsah zlata a nepodobá sa
dosiaľ známym rudám z Východnej púšte a Sudánu.

Druhou zistenou núbijskou lokalitou, osídlenou Egypťanmi
azda už v 2. dynastii, bol Kubbán (Török 2008: 57–58).
V jeho okolí sa dokonca nachádzali nedatované haldy trosky
(el-Gayar – Jones 1989: 38). Nesporné doklady o ťažbe me-
denej suroviny v Núbii však patria do 4. a 5. dynastie. Nedá
sa vylúčiť, že mohli byť využívané i ďalšie lokality, Asuánska
priehrada však neumožňuje ďalší výskum oblasti.

Inou významnou oblasťou pre ťažbu medenej rudy bola
Východná púšť. Doklady ťažby malachitu a jeho prvotného
spracovania objavili archeológovia Francúzskeho ústavu 
orientálnej archeológie. Dve hlavné lokality sa nachádzajú
západne od Gebel Zejtu: el-Urf/Mongul-juh a Wádí Dara
(Tawab et al. 1990).5 Malachit bol v el-Urfe/Mongule-juh ťa-
žený v Ranodynastickom období a v Starej ríši a neskôr
v Rímskej dobe. Fázy sú datované na základe keramiky. V ob-
lasti bolo identifikovaných dvanásť ťažobných rajónov. Vo
Wádí Dare bolo zistených asi sto otvorených štôlní pre skla-
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Obr. 7 Pec na tavenie medenej
rudy z Buhénu v Núbii 
(4. alebo 5. dynastia) 

(Emery 1963: fig. 1)
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dovanie a drvenie rudy, tridsať taviacich pecí, desať baníc-
kych táborov a množstvo nálezov po osídlení (napr. nástroje,
keramika, silexové čepele) (Castel et al. 1998). Osídlenie
v lokalitách bolo sezónne, trvalo len v čase ťažobných expe-
dícií. Príprava surovej medi mala dve fázy: v taviacich pe -
ciach na vrchole kopcov sa ruda tavila do podoby medenej
trosky. V táborových dielňach sa troska opäť drvila a vyrábali
sa z nej ingoty určené na prepravu do Egypta. Ako tavidlo
pre malachitovú rudu sa používal hematit. Teplota v peciach
nebola taká vysoká, aby sa meď úplne oddelila od trosky,
preto sa surovina ešte musela znovu drviť. Podľa autorov vý-
skumu sa tu s veľkým úsilím ťažila chudobná ruda.

Ďalšou predbežne publikovanou polohou s táborom zo Sta-
rej ríše a dokladmi ťažby malachitu je Kasr Girgis (Tristant
2009: 613–614, fig. 54). Už viac ako desať archeologických
sezón skúmajú Francúzi i osídlenie pri Ajn Sochne, na dohľad
od mesta Suez, v ktorom ústi Suezský prieplav. Do Starej ríše
je datovaný prístav, ktorý však bol v literatúre iba stručne
zmienený – v Strednej ríši sa na tomto mieste rozsiahlo sprac-
úvala meď. Nedávno boli publikované informácie o metalur-
gickom centre s tromi batériami pecí datovanými do 12. dy-
nastie (el-Raziq et al. 2011). Prístav pravdepodobne tiež
súvisel s ťažbou medi a azda aj s neďalekým Sinajským po-
lostrovom.

Sinajský polostrov bol totiž v literatúre považovaný za
veľmi dôležitý zdroj medenej rudy pre Egypt. Ťažbu medi na
Sinaji v 3. tisícročí pred Kr. len predpokladáme, jej skutočné
archeologické dôkazy boli až donedávna problematické.
V nápisoch z Wádí Magháry boli iba raz doložení „pisár
medi“ a „kontrolór medi“, v roku po 3. sčítaní dobytka kráľa
Džedkarea Isesiho z 5. dynastie (obr. 8). V tejto oblasti sa
v prvom rade ťažil tyrkys (Sowada 2008: 185). Nezvratné
svedectvo o ťažbe medi poskytli až dve lokality nájdené za
posledných desať rokov. Pece na spracovanie medi a k nim
patriace sídlisko, datované podľa keramiky do 4.–6. dynastie,
bolo objavené v sinajskom údolí Bir Nasb v lokalite Sehr
Nasb, severne od Wádí Magháry (Tallet 2009: 622–623). Ďal-
ším objavom je čiastočne preskúmaná staroegyptská pevnosť
s kruhovým pôdorysom v lokalite Tell Ras Budran, datovaná
pôvodne do neskorej Starej ríše (Mumford 2006). Fragmenty
medi sa nachádzali na ploche pevnosti aj za hradbami. Našlo
sa i jedno medené dláto (Mumford 2006: fig. 24). Doklady

spracovania medi z tejto lokality sú však len nepriame. 
Pevnosť bola zrejme skôr prepravným centrom a ochranou
prístavu.

Na protiľahlom brehu Červeného mora sa však rozkladá
lokalita, ktorá môže súvisieť so sinajskou pevnosťou a po-
sunúť jej datovanie hlbšie do minulosti. Je ňou prístav na mi-
este nazývanom Wádí el-Džarf, ktorý je datovaný do obdobia
4. dynastie a začiatku 5. dynastie (Tallet – Marouard 2012).
Po prístave ostalo pod vodou viditeľné mólo v tvare L, s roz-
mermi 160 metrov na východ a nepravidelne 120 metrov
ďalej na juhovýchod. Pod vodou bolo takisto objavených viac
ako dvadsať vápencových lodných kotiev. Medzi pobrežím
a horami Východnej púšte sa nachádzali tri polohy s dolože-
nými stavbami. Rozsiahly systém 25 až 30 štôlní, ktoré patrili
k prístavu a slúžili ako jeho sklady, bol vytesaný do skál päť
kilometrov od pobrežia. Ústia skladov uzatvárali kamenné
portikuly. Podarilo sa tiež objaviť hrnčiarsku pec a množstvo
fragmentov miestne vyrábanej slieňovej keramiky s hieratic-
kými nápismi. 

Spomenuté lokality, okrem Buhénu v Sudáne, sa nachád-
zajú na území súčasnej Egyptskej arabskej republiky, v sta-
roveku však všetky ležali za hranicami Egypta. Zdá sa, že
lokality vo Východnej púšti a na Sinaji boli súčasťou jednej
exploatačnej siete medenej rudy, ktorá sa zo Sinaja dopra-
vovala najmä loďami. Medenú rudu získavali Egypťania
pravdepodobne aj z ďalšej oblasti. Významným regionál-
nym zdrojom malachitu je súbor lokalít vo Wádí Arába,
v oblasti Fejnán (dnes na území Jordánska). Prvý vrchol
ťažby v oblasti je datovaný do 3. tisícročia pred Kr., do tzv.
ranej doby bronzovej (v anglickej odbornej literatúre sa pre
ňu používa skratka EBA). Najväčšiu zásluhu na výskumoch
vo Fejnáne majú nemeckí a americkí archeológovia (Haupt-
mann 2007).

Najvýznamnejším objavom z poslednej doby vo Fejnáne
je lokalita Chirbet Hamra Ifdán (Levy et al. 2002). Výskum
odkryl rozsiahle metalurgické centrum z ranej doby bron-
zovej, zo stupňa EBA III, s dokladmi viacerých častí ope-
račného reťazca, od spracovania medenej rudy až po odlie -
vanie nástrojov. Odlievacie formy, označené Levym ako
formy pre sekery, sa tvarom ponášajú na modely čepelí te-
šiel zo Starej ríše a je možné, že tieto egyptské predmety
boli vo veľkom vyrábané práve vo Fejnáne (Levy et al.
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Obr. 8 Nápis z Wádí Magháry na Sinaji z doby vlády panovníka Džedkarea Isesiho (5. dynastia). Zachytáva i tituly a mená zS biA #wns – „pisár medi“
Chunes a sHD biA ¥pss – „kontrolór medi“ Šepses (Gardiner – Peet – Černý 1952: pl. VII, 13)
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2002: fig. 3: 6). Na podobnosť oboch typov nálezov ako
prvý v literatúre upozornil M. Bárta (2006: 61–62). Dokázať
pôvod egyptských predmetov však môžu len série analýz
izotopov olova v modeloch čepelí tešiel zo Starej ríše. Po-
dobné predmety sa totiž objavujú aj v Sýropalestíne, tu sa
však nazývajú sekery.

Na rozdiel od predchádzajúcich spomenutých lokalít s Fej-
nánom Egypťania museli pravdepodobne obchodovať.
V tomto období, v stupňoch EBA II a III, sa totiž v južnej Le-
vante rozvíja vyspelá kultúra centier mestského charakteru.
Medené i bronzové predmety sa nachádzajú takmer na kaž-
dom sídlisku (Ben-Tor 1992: 114). Dajú sa rozdeliť na ná-
stroje (tešly, píla), zbrane (dýky, sekery, kopija) a šperky (ih-
lice, prstene, náramky, koráliky). Dopyt teda nemusel byť len
egyptský, pričom je pozoruhodné, že v súvekom Egypte exis-
tuje málo jednoznačných dokladov o používaní medených
zbraní.

Záver

Autorkou zatiaľ ostatného zhrnutia, týkajúceho sa medi
v Starej ríši, je austrálska egyptologička K. N. Sowadová
(2009: 185–188). Nazdáva sa, že dostupnosť medi nebola
v Starej ríši obmedzená na spoločenské elity, vzhľadom na
potrebnosť nástrojov v každodennom živote. V 5. dynastii
bola podľa nej taká bežná, že sa z nej v Sahureho zádušnom
chráme skladalo odvodňovacie potrubie (Borchardt 1910:
78–83). S jej názorom sa však nedá súhlasiť, kráľovský zá-
dušný chrám nebol bežnou stavbou a prítomnosť subtílneho
medeného „potrubia“ (z plechu s hrúbkou 1,4 mm a s von-
kajším priemerom 4,7 cm) môže byť naopak vyjadrením
možností kráľa ako stavebníka. V mladšom Niuserreovom

zádušnom chráme sa podľa Borchardta (1910: 82) už me-
dené rúrky nevyskytovali.

V článku už zaznelo viacero argumentov, ktoré ukazujú
skôr na obmedzenú dostupnosť medi, súvisiacu s pripojenou
špecializáciou remesiel. Ľudia na nižších priečkach spoločen-
ského rebríčka a mimo administratívnych centier pravdepo-
dobne bežne používali len kamenné, drevené a kostené ná-
stroje. Prístup k medi súvisí s centrálnou a provinčnou
administratívou, s prerozdeľovaním zdrojov kráľovskej
správy.

Archeologické zistenia indikujú, že Egypt v Ranodynas-
tickom období a v Starej ríši získaval meď z viacerých ob-
lastí: Núbie na juhu, z Východnej púšte, zo Sinaja a pravde-
podobne aj z Fejnánu (obr. 9). Zistené lokality zväčša nemajú
na rovnakom mieste doložené bezprostredné mladšie osídle-
nie či iné aktivity (s výnimkou Ajn Sochny a Wádí Magháry).
Osídlenie v Buhéne prestáva už za Niuserrea. Stratégie získa-
vania surovín a celková sieť sa zmenila, na Ajn Sochne bol
v Starej ríši azda iba prístav, v Strednej ríši sa tu nachádzali
aj batérie metalurgických pecí (el-Raziq et al. 2011). Ne -
zabúdajme, že Palermská doska dokladá dovoz malachitu,
medenej rudy, pravdepodobne z Puntu, to by mohol byť piaty
kandidát pre ťažbu medi potrebnej v Egypte Starej ríše.6

Pyramídy sú najviditeľnejším dokladom schopností a umu
Egypťanov Starej ríše. Ešte stále však dokážu niektorí egyp-
tológovia písať o Starej ríši ako o období „splendid isolation“
staroegyptského štátu (Junge 2001: 259). Archeologické ob-
javy a objavy nových písomných prameňov z posledných
rokov nám postupne umožňujú pochopiť, že prosperita Starej
ríše sa opierala o rozsiahle územie. Meď nebola surovinou,
kvôli ktorej by sa cestovalo najďalej, ale ekonomicky bola
v tom období najdôležitejším kovom.

Poznámky:
1 Článok vznikol s podporou Grantovej agentúry Univerzity Karlovej,

v rámci projektu GA UK č. 526112.
2 Káhira, Egyptské múzuem, JE 33034 a 33035.
3 Výskum je výborne prezentovaný na internetovej stránke projektu:

http://www.aeraweb.org.
4 Metodikou výskumu archeometalurgie v 3. tisícročí pred Kr. sa zaoberal

A. Hauptmann (2007: 7–179), predovšetkým z hľadiska ťažobných a spra-
covateľských oblastí a na príklade Fejnánu v Jordánsku.

5 K výskumom existuje viacero publikovaných predbežných správ: Tawab
et al. (1990), Castel – Mathieu (1992), Castel et al. (1998).

6 Po dokončení rukopisu tohto článku bola publikovaná štúdia o výsledkoch
dvoch spojených egyptsko-nemeckých expedícií do Východnej púšte a na
Sinaj (Abdel-Montelib et al. 2012). Podarilo sa objaviť viaceré ďalšie lo-
kality, ich datovanie však nie je vždy podporené dostatočne silnými argu-
mentmi. To je dôsledok charakteru lokalít s minimom datovateľného mate-
riálu. Do neskorej Predynastickej doby alebo 1. dynastie bola datovaná
lokalita Wádí Semna I vo Východnej púšti, do Starej ríše lokality Wádí Cha-
rig na Sinaji, Wádí Semna II a pravdepodobne aj Semna III vo Východnej
púšti. Analýzy izotopov olova v medených predmetoch z kráľovských hro-
biek v Abyde podľa štúdie poukazujú na zdroj rudy vo Wádí Semne.
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Abstract:

Royal connotations of copper in the Early 
Dynastic period and the Old Kingdom

The article offers an overview of the known evidence on the
use of copper in connection with Ancient Egyptian kingship
and the royal administration in the Early Dynastic period and
the Old Kingdom. Following an introduction to copper in the
Predynastic period, the first part of the article deals with writ-
ten as well as archaeological sources: iconographic and ar-
chitectural evidence and finds of copper artefacts in the
tombs of kings, queens and other members of the royal fa-
mily. It is argued that copper was not so common in these
periods, as was recently proposed (Sowada 2009: 187). Cop-
per artefacts should be interpreted as evidence of attached
craft specialisation. The second part of the article presents
an overview of sites with evidence of copper ore mining and
processing datable to the Early Dynastic period and the Old
Kingdom.
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