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TISKOVÁ ZPRÁVA
Řešení úkolů projektu VZ (MSM 0021620826) probíhalo v letech 2005-2011 v souladu se
schváleným programem a bez vážnějších řešitelských problémů. Práce se soustředila na
shromažďování původních pramenů prostřednictvím vlastních archeologických výzkumů
v Egyptě na pyramidovém poli v Abúsíru, v oáze el-Héz a v oblasti Gilf Kebír v Západní
poušti, a také v Súdánu na lokalitách Usli a Sabaloka u 6. nilského kataraktu. Nový pramenný
materiál, ale i další poznatky získané studiem památek v egyptologických sbírkách v Egyptě i
zahraničí, umožnily zkoumat, analyzovat a interpretovat klíčová období staroegyptské
civilizace. Šlo zejména o problematiku formování a úpadku nejstaršího staroegyptského státu
tzv. doby stavitelů pyramid, postupné ztráty státní samostatnosti v Pozdní době a v neposlední
řadě také vyznění staroegyptské civilizace v pozdně římském a časně křesťanském období.
Během řešení tohoto výzkumného projektu bylo odkryto, prozkoumáno, zdokumentováno a
z větší části také restaurováno více než 30 archeologických objektů různé velikosti a
charakteru, bylo zaregistrováno, zdokumentováno a egyptským úřadům předáno několik set
objevených artefaktů, pořízeno více než 20 archeologických a geofyzikálních map, aj.
Veškerá výkopová a plánová dokumentace se průběžně digitalizovala.
V souladu s egyptskými předpisy (autorská práva jsou chráněna do pěti let) byla pořízená
archeologická dokumentace průběžně zpracovávána a publikována v sérii monografií řady
Abusir a ve vědeckých článcích zveřejněných zejména v předních mezinárodních oborových
časopisech. Vedle těchto archeologických publikací byly připraveny i četné další
monografické výstupy týkající se různých aspektů vývoje staroegyptské civilizace, egyptštiny,
paleografie nejstaršího egyptského kurzívního písma (ve spolupráci s Francouzským ústavem
orientální archeologie v Káhiře), staroegyptské literatury, náboženství, umění, dějin,
mezinárodních vztahů starověkého Egypta a okolních zemí, a v neposlední řadě i duchovního
a kulturního odkazu staroegyptské civilizace.
K řešení úkolů VZ významně přispělo i uspořádání několika mezinárodních konferencí za
účasti předních světových odborníků v oboru, které byly završeny vydáním tématicky
souvisejících sborníků. Všechny výsledky archeologických i jiných badatelských výzkumů
byly zveřejněny v téměř stovce odborných článků v renomovaných zahraničních vědeckých
časopisech, padesáti monografiích a šesti výstavních katalozích a téměř čtyřiceti kapitolách
v českých a zahraničních komponovaných monografiích. Průběžně byla česká a mezinárodní
veřejnost seznamována s výsledky práce řešitelského týmu na zahraničních i domácích
výstavách, ve sdělovacích prostředcích doma i v zahraničí a přednáškami v České republice i
na předních zahraničních vědeckých institucích. Například ve spolupráci s egyptským
Ministerstvem kultury byla pod záštitou prezidenta ČR připravena v Egyptském muzeu
v Káhiře velká výstava k 50. výročí působení Českého egyptologického ústavu v Egyptě a
v Muzeu Núbie v Asuánu velká výstava k výročí zahájení mezinárodní záchranné akce
UNESCO v Núbii.
Řešení všech výše uvedených úkolů probíhalo v úzké součinnosti s Nejvyšší radou pro
památky Egypta, složky Ministerstva kultury EAR, bez jejíž podpory by uvedených výsledků
nebylo možné dosáhnout. V Egyptě řešitelský tým úzce spolupracoval také se zastupitelským
úřadem ČR v Káhiře při propagaci české vědy v EAR.
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