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Abstrakt 

Pyramidy. Velkolepé monumenty nacházející se po celém světě. Avšak nejznámější a nejpočetnější 

místo nálezů pyramid je Egypt. Ve své práci se zaměřuji jak na druhy Egyptských pyramid, tak i na 

některé teorie o jejich vzniku, symboliky a úlohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Pyramids. Imposing monuments located all around the world. However, the best known and most 

numerous locality of the pyramids is Egypt. In my thesis I deal with the classification of Egyptian 

pyramids and some theories of their creation, symbolism and role. 
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1 ÚVOD 

Pyramidy obecně nutí člověka k otázkám typu, proč je stavěli, jak je postavili, kdo je stavěl, proč je 

přestali stavět, doprovází je nadpřirozené jevy, jaká ukrývají tajemství, jaké mají spojitosti …? 

A jak dlouho už je lidé zkoumají. Pyramidy nám ale dávají spíše více otázek než odpovědí. Čím 

více toho víme, tím více zjišťujeme, že nic nevíme. Přesto jsme se o pyramidách leccos dozvěděli. 

A já bych tyto poznatky chtěla sama lépe poznat a seznámit s nimi ostatní.  
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2 Pyramidy ve světě 

Pyramidy byly důležitým prvkem kultur ne jenom v Egyptě, ale i v mnoha jiných zemích světa. 

Pyramidy se nachází kromě Egypta i např. ve střední Americe, v Súdánu, v Kambodži, v Řecku, 

v Itálii…  

2.1 Střední Amerika 

Střední Amerika je známá svými stupňovitými pyramidami, sice ne tak jako Egypt, ale najdou se 

tady osobité pyramidy, které jsou stejně tajemné jako ty egyptské. U některých se dokonce do 

nedávna myslelo, že jsou to jenom kopce, u kterých se ale ukázalo, že jsou to pyramidy obrostlé 

bujnou středoamerickou vegetací. Samozřejmě nemám prostor, abych mohla zmínit všechny, které 

mě zaujaly, ale vybrala jsem si nejznámější a pro mě zajímavější z nich. 

2.1.1 Teotihuacán 

Za zmínku určitě stojí Teotihuacán. V tomhle bývalém aztéckém městě, své doby nejvýznamnějším 

náboženským centrem střední Ameriky, leží kromě dalších dnes dochovaných staveb (např. Cesta 

mrtvých) i dvě pyramidy. Pyramida Slunce a Měsíce. 

Pyramida Slunce – Je stupňovitá mohutná pyramida se čtyřmi terasami, která údajně byla 

postavena nad jeskyní s pramenem, což mělo symbolizovat plodnost a úrodnost obecně. Rozkládá 

se přibližně na 215 m
2
 a dnes je vysoká 60m.  

Pyramida Měsíce – Je druhá největší pyramida v Teotihuacánu. Leží na severním konci cesty 

mrtvých a uvnitř ní se nachází i místnosti, využívány nejspíše k uctívání a pár pohřebních komor. 

Pyramida byla postavena postupně, přebudováním a upravováním předchozích staveb. 

 

Obrázek 1 - Teotihuacán 
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2.1.2  Chichén Itzá 

Jsou pozůstatky mayského města na poloostrově Yucatán. Leží zde Kukulkánova (mayský sluneční 

bůh nebes se symbolem hada) pyramida. Zajímavostí je, že při jarní i podzimní rovnodennosti 

vytváří zapadající slunce efekt, který zapříčiní zdání, že se sochy hadů plazí po boku pyramidy.  

3 Chronologie starověkého Egypta 

Tuto kapitolu jsem se rozhodla zmínit, abychom věděli, v jakém období se pohybujeme a kolik let 

po éře pyramid, které byly stavěny ve staré říši, ještě starověký Egypt zažil.  

Staří Egypťané datovali události do určitého roku v době vlády krále či faraona – královské 

datování. Egyptský kněz Manéthó později roztřídil panovníky do dynastií a jeho systém se 

v podstatě používá dodnes. Výsledná chronologie však není pevně stanovená ani úplná a podléhá 

změnám. Ale rozdělení tohoto kněze – tzv. Kronika králů – byla až do 19. st. jediným měřítkem 

staroegyptské chronologie. 

Archaická doba: 

Od 1. do 2. Dynastie (3100 – 2600 př. n. l.) 

Stará říše: 

Od 3. do 6. Dynastie (2600 – 2100 př. n. l.)  

První přechodná doba: 

Od 7. do 11. Dynastie (2100 – 2000 př. n. l.) 

Střední říše: 

Od 11. do 14. Dynastie (2000 – 1600 př. n. l.) 

Druhá přechodná doba: 

Od 15. do 17. Dynastie (1600 – 1500 př. n. l.) 

Nová říše: 

Od 18. do 20. Dynastie (1500 – 1000 př. n. l.) 

Třetí přechodná doba: 

Od 21. do 24. Dynastie (1000 – 750/715 př. n. l.) 

Pozdní doba: 

Od 25. do 30. Dynastie + Perská doba (747 – 332 př. n. l.) 

Ptolemaiovská doba: 

Makedonská dynastie a Ptolemaiovská dynastie (332 – 30 př. n. l.) 
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4 Egyptské pyramidy 

Když se řekne slovo „ pyramida“ většině lidí se vybaví tři jehlany stojící na pláni za Káhirou. Ale 

Egypt je plný dalších pyramid a zajímavostí. 

4.1 Předchůdci pyramid 

Předchůdkyně pyramid jsou mastaby, což jsou nadzemní stavby z cihel, které byly používány jako 

hrobky vládnoucích vrstev ve starověkém Egyptě. Později staroegyptský architekt Imphotep začal 

mastaby vrstvit na sebe. Každá následující mastaba byla o něco menší než předchozí. Tak vznikla 

Džoserova pyramida (cca 2600 př. n. l.) – považována za první pyramidu vůbec. 

4.2 Doba stavitelů pyramid 

Egypťané začali stavět pyramidy ve 3. dynastii – kolem roku 2686 - 2498 př. n. l. Ale zlatý věk 

pyramid považujeme období 4. dynastie – kolem let 2613 až 2498 př. n. l., kdy byly postaveny 

největší pyramidy. Jak to, že Egypťané po toto poměrně krátké období postavili tolik divů, které 

neměly být zapomenuty, a pak se přiklonili k pohřbívání v podzemních komorách. Bylo to kvůli 

vykradačům pyramid? Nebo měly pyramidy jiný účel než hrobky faraona? 

4.3 Místa výskytu pyramid 

Egypt je plný pyramid. Nejznámější stojí v Gíze – pláň u Káhiry, Sakkáře, Záwíjit el-Arjánu, 

Medúmu, Abú Raváši a Dáhšúru. V těchto lokalitách se nacházejí spíše pyramidy 3. dynastie 

a 4. dynastie, ale najdou se v nich i mladší pyramidy. 

4.4 Hlavní typy pyramid 

4.4.1 Stupňovitá pyramida 

Původně šlo o mastaby stavěné na sebe – tvar schodiště. První z nich je Džoserova pyramida. Ta se 

skládá z šesti stupňů s výškou 60 metrů. 

4.4.2 Lomená pyramida 

Je pyramida se dvěma různými sklony stěn. Zhruba do poloviny stavby svírají stěny pyramidy úhel 

58°. Pak se sklon výrazně snižuje na úhel 43°22´. Tuto změnu provedli architekti v důsledku 

objevení trhlin ve vnitřních prostorách pyramidy. 

4.4.3 Pravá pyramida 

Jehlanová stavba se čtyřmi rovnými stěnami, obložené vápencem tak, aby vypadaly hladce. 

Dokonalým příkladem jsou pyramidy např. v Gíze. Pravé pyramidy jsou na vrcholku zakončeny 

špičkou, která se nazývá benben/pyramidion (odvozeno od posvátného ptáka benu, který sedával na 
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pahorku podobnému pyramidě a symbolizoval plodnost a znovuzrození). Jedním 

z nejzachovalejších je kámen benben z pyramidy Amenemheta III. 

5 Pyramidové komplexy - seznámení 

5.1 Sakkára 

Sakkára je významná archeologická lokalita, ležící na západním břehu Nilu 30 km jižně od Káhiry. 

Její plocha je zhruba 11 km
2
. Nachází se v ní pyramidové komplexy, nejen z 3. dynastie, ale 

i z podstatně mladších období.  

5.1.1 Džoserova pyramida 

Jednou z nehlavnějších památek je Džoserova (zakladatel 3. dynastie) stupňovitá pyramida, která je 

nejstarší pyramidou ve starověkém Egyptě, a tak ještě nemá klasický vzhled – skládá se z šesti 

mastab (pater). Je centrálním prvkem pohřebního komplexu, který zahrnuje několik dalších 

ceremoniálních staveb. Nachází se zde i Venisova pyramida z 5. dynastie, ve které byly objeveny 

první zachované „Texty pyramid“ (náboženské a magické formule, které měly pomoci zemřelému 

panovníkovi na onen svět – později se vyvinuly na Texty rakví a Knihu mrtvých). 
 

Pyramida údaje: 

Džoser - kdy: cca 2667 – 2648 př. n. l. 

Výška (dříve): kolem 63 m 

Výška (dnes): 62 m 

Úhel sklonu: 72° 

Délka základny:  110 – 120 m 

 

Obrázek 2 – Džoserova pyramida 
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5.1.2 Sechemchetova pyramida 

Je další pyramidou v Sakkáře. Nechal ji postavit Sechemchet, třetí faraon 3. dynastie. Sechemchet 

ale vládl pouze šest krátkých let, tudíž jeho pyramida zřejmě nebyla dokončena. I přesto je 

považována za druhou nejstarší pyramidu na světě. Její pozůstatky byly objeveny až v 50. letech 

minulého století. Pyramidu zkoumal egyptský archeolog Mohammed Zakaria Goném, který 

v důsledku objevení nedotčené, avšak prázdné komory (výjimkou zuhelnatělý věnec starý 4700 

let), nedocenění a neuznání jeho objevu, spáchal sebevraždu. Zájem archeologů o Sechemchetovu 

pyramidu a Sechemcheta samotného se probudil až o několik let později. Avšak králův hrob se 

našel vykraden starověkými lupiči. Přestože se zdá, že tento příběh měl smutný konec, má 

i světlejší stránky. 

Goném v ní objevil památky různého stáří. Tento poklad, který doposud představuje nejstarší 

staroegyptskou sbírku šperků, obsahoval 21 zlatých náramků, mušliček a korálků potažených 

zlatem. Dále obsahoval na sedm set kamenných nádob a hliněných uzávěrů s pečetí faraona 

Sechemcheta. 

Pyramida údaje: 

Sechemchet - kdy: cca 2648 – 2640 př. n. l. 

Výška (dříve): pokud byla dokončena tak i 70 m 

Výška (dnes): 7 – 8 m 

Délka základny: 120 m 

5.2 Dáhšúr 

V Dáhšúru se celkem tyčí pět pyramid. Nás budou zajímat dvě z nich, které pocházejí z období 

staré říše. Tyto dvě pyramidy nechal vybudovat faraon 4. dynastie – Snofru. Dáhšúr se nachází asi 

40 km na jih od Káhiry a zhruba 10 km na jih od Sakkáry. Rozlohou je delší, neboť se táhne 

v délce více než tří kilometrů. Dnes je Dáhšúr poněkud nesourodý, protože ne všechny pyramidy se 

zachovaly v dobrém stavu. Paradoxem je, že ty nejstarší pyramidy jsou v lepším stavu než ty 

mladší. 

5.2.1 Lomená pyramida 

Je čtvrtou největší staroegyptskou pyramidou. Její zvláštní tvar se vysvětluje i číselnou symbolikou 

– dvě pyramidy v jedné, což má symbolizovat spojení Horního a Dolního Egypta, kterým Snofru 

vládnul. Častější je ovšem praktičtější teorie. Do doby Snofrua se stavěly pouze stupňovité 

pyramidy, takže se stavěním pyramid ve tvaru jehlanu nebylo dostatek zkušeností. Vzhledem 

k tomu, že podloží stavby nebylo pevné a sklon byl příliš příkrý, se rozhodli změnit sklon stěn. 

Kdyby k tomu nedošlo, mohla by pyramida měřit kolem 125 m. 
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Pyramida – údaje: 

Snofru - kdy: cca 2613 – 2589 př. n. l. 

Výška (dříve): 105 m 

Výška (dnes): 101 m 

Úhel sklonu (spodní část): 55° 

Úhel sklonu (horní část): ve 45 metrech se stěny lámou - 43° 

Délka základny: 188,5 m 

 

Obrázek 3 – Lomená pyramida 

5.2.2 Červená pyramida 

Červená pyramida byla stavěná krátce po lomené a její úhel je 43° 22' (nejmenší sklon ze všech 

egyptských pyramid), což byla pravděpodobně snaha stavitelů ji co nejvíce staticky zabezpečit. Po svém 

dokončení byla nejvyšší egyptskou pyramidou – nejstarší zachovaná pyramida ve tvaru jehlanu. Její 

název pochází od načervenalého kamene, z kterého byla postavena. Zvenčí ale byla obložena bílým 

vápencem, jako většina ostatních egyptských pyramid. 

Pyramida – údaje: 

Snofru - kdy: cca 2613 – 2589 př. n. l. 

Výška (dříve): 105 m 

Výška (dnes): 104 m 

Úhel sklonu: 43° 22' 

Délka základny: 218 m 
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Obrázek 4 – Červená pyramida 

5.3 Médúm 

5.3.1 Médúmská pyramida 

Asi 100 km jižně od Káhiry se na okraji pouště vypíná silueta třístupňové pyramidy. Zvláštní útvar 

často překvapí návštěvníky svou podobou a často nevěří, že to byla kdysi pyramida. Někdy je 

nazývána jako Falešná pyramida. Médúmskou pyramidou končí období staveb stupňovitých 

pyramid a začíná období staveb pyramid ve tvaru jehlanu. V minulosti byla pyramida často 

pozměňována. Nejdříve byla zamýšlena jako sedmistupňová pyramida, kterou nechal postavit 

faraon Huni, později se rozhodlo o rozšíření na osmistupňovou. Až první král 4. dynastie, Snofru, ji 

přestavěl na pravou pyramidu. Dnes pyramidu známe jako vysokou stavbu na vyvýšenině, nebo to 

aspoň tak vypadá. Vyvýšenina je ale pískem zasypaný pozůstatek kamenných bloků pravé 

pyramidy, která se nejspíše sesunula kvůli špatné stabilitě. Vnitřní stavba pyramidy však zůstala 

v dobrém stavu a dodnes nás může udivovat. 

Pyramida – údaje: 

Huni - kdy: cca 2637 – 2613 př. n. l. 

Snofru- kdy: 2613 – 2589 př. n. l. 

Výška (dříve): výška se měnila častými úpravami, kterými pyramida procházela 

Výška (dnes): 65 m  

Úhel sklonu: 75°  

Délka základny: není přesně známo 
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Obrázek 5 – Pyramida v Médúmu 

5.4 Záwíjit el-Arján 

Záwíjit el-Ajrán je starobylé pohřebiště a archeologické naleziště asi 8 km jihozápadně od Káhiry. 

Tato nekropole sloužila k pohřbívání až do dob Římanů v Egyptě. Za 3. dynastie byli mrtví 

pohřbíváni v cihlových mastabách. V téže době byla postavena i pyramida krále Chabu. 

A ve 4. dynastii byla stavěna pyramida určena pro krále Nebku, která ovšem nebyla, kvůli 

krátkému období vlády faraona, dostavěna. 

5.4.1 Chabova pyramida 

Je pyramidou 3. dynastie. Jde o pětistupňovou pyramidu, také pyramidu „Vrstvenou“.  Pyramida je 

též nedokončená a její styl je srovnatelný se stylem pyramidy v Médúmu, původně mohla měřit 

42 metrů. Vzhledem k jejímu dnešnímu stavu nelze určit její rozměry. 

5.4.2 Nebkova pyramida 

Je severnější pyramida v lokalitě Záwíjit el-Ajrán. Tato pyramida obsahuje pouze jeden nezřetelný 

nápis, z něhož archeologové soudí, že pyramida patří nositeli jména Nebka, Baufre nebo Neferka 

(3. – 4. dynastie). Jelikož stavební provedení připomíná pyramidu v lokalitě Abu Rawáš, soudí se, 

že pyramida patří králi 4. dynastie (Baufre). Délka základny je odhadována na 200 m. Pyramidu 

tvoří pouze 25 m hluboká šachta vedoucí k pohřební komoře. 

5.5 Gíza 

Pyramidy na planině v Gíze, kterou pomalu ale jistě polyká rostoucí Káhira. Panorama pyramid 

v Gíze určitě většina zná. Tři obrovské pyramidy a sfinga. Pyramidy v Gíze jsou považovány za 

poslední starověký div světa (další: visuté Semiramidiny zahrady, maják na Faru, Diova socha 

v Olympii, Artemidin chrám v Efesu, Rhódský kolos, Mauzoleum v Halikarnassu).  Na Gízské 
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planině se nacházejí tři hlavní pyramidy – Chufuova pyramida, Rachefova pyramida 

a Menkaureova pyramida, dále se tu nachází i menší pyramidy královen a Velká sfinga. Kromě 

těchto dominant se v Gíze nachází i pohřebiště dělníků a různé mastaby. Někteří možná znají 

spojitost pyramid v Gíze a Orionova pásu – souhvězdí Orion a jeho hvězdy však souvisí 

i s ostatními pyramidami. 

 

Obrázek 6 – Plánek Gízy 

 

5.5.1 Menkaureova pyramida 

Menkaureova pyramida je menší než její dvě sestry – měří „pouze“ 65 m. Ale na rozdíl od nich na 

její stavbu bylo použito mnohem větších kamenných bloků. Menkaureova pyramida zůstala z části 

obložena žulovým obkladem až do 15. století. Spodní část byla obložena červenou žulou až do 

výšky 15 metrů. Poměrně zachované obložení můžeme vidět ještě dnes na některých stranách 

pyramidy. Žulové obložení nebylo vyhlazeno, což se považuje jako nedodělaný prvek, protože 

obklad pyramidy se vyhlazoval od shora dolů. Kromě pyramidy nechal Menkaure postavit 

i zádušní chrám. A tři menší pyramidy, které připadají královým manželkám – Chamerernebtej II. 

a Rhodopis, jméno třetí Menkaureovy manželky není známé. 
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Pyramida – údaje: 

Menkaure- kdy: cca 2532 – 2503 př. n. l. 

Výška (dříve): 66 m  

Výška (dnes): 61 m 

Úhel sklonu: 51°20´ 

Délka základny: 105 m  

 

Obrázek 7 – Menkaureova pyramida 

 

5.5.2 Rachefova pyramida 

Rachefova nebo také Chefrénova pyramida je další pyramidou v Gíze. Ačkoli je o trochu menší než 

Velká pyramida (Cheopsova pyramida), zdá se vyšší, neboť je položená na skalnatém výběžku, 

který umožňuje i její stabilitu. K tomu má strmější sklon stěn. Pyramida byla obložená vápencem 

a na spodní části žulou, dodnes se z obložení zachovala pouze nevelká část pod povrchem. 

Pyramida měla původně být dále na severu a o něco větší, tuto informaci dokazují mimo jiné i dva 

vchody do pyramidy. 

Pyramida – údaje: 

Rachef- kdy: cca 2558 – 2532 př. n. l. 

Výška (dříve): 143,5m 

Výška (dnes): 136 m 

Úhel sklonu: 53°7´ 

Délka základny: 215,25 m  
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Obrázek 8 – Rachefova pyramida a sfinga 

5.5.3 Chufuova (Cheopsova) pyramida 

Chufuova pyramida nebo také Velká pyramida v Gíze. Je největší pyramida na světě, postavená 

před 4500 lety králem Chufuem (o kterém se překvapivě moc jiného neví). Až do 19. století n. l. 

byla nejvyšší stavbou na světě. Byla vybudována s ohromující přesností – největší rozdíl v délce 

mezi jejími čtyřmi stěnami činí 4 cm. Stěny pyramidy jsou přesně orientovány na čtyři světové 

strany. Okolo této pyramidy se točí spousta záhad, na které bych chtěla poukázat za chvíli. 

Pyramida – údaje: 

Chufu- kdy: cca 2589 – 2566 př. n. l. 

Výška (dříve): 146m 

Výška (dnes): 138 

Úhel sklonu: 51°50´ 

Délka základny: 230 m 

 

Obrázek 9 – Cheopsova Velká pyramida 
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5.6 Abu Rawáš 

Mezi další lokality pyramid také patří Abu Rawáš. Nachází se zhruba 7 km od Káhiry. Oblast byla 

využívána jako pohřebiště již od archaické doby (cca 3100 – 2690 př. n. l.). Ve 4. dynastii zde 

zahájil stavbu pyramidy faraon Radžedef (syn krále Chufua). 

5.6.1 Radžedefova pyramida 

Radžedefova pyramida leží ze všech egyptských pyramid nejseverněji. Panovník 4. dynastie 

Radžedef se z neznámých důvodů rozhodl opustit staveniště pyramid v Gíze – možné jsou neshody 

mezi syny Chufua. Kolem Radžedefovy pyramidy byly postaveny další hrobky datované do období 

4. a 5. dynastie. Co se týče Radžedefovy pyramidy, archeologové si dlouho mysleli, že pyramida 

nebyla dostavěna, avšak novější poznatky tohle tvrzení vyvrací. Pyramida dostavěná byla 

a dosahovala výšky kolem 68 m. Dnes bohužel měří jen 11 m, neboť byla v minulosti rozebrána. 

Jednou ze zajímavostí této pyramidy je určitě její nadmořská výška – nejvýše položená egyptská 

pyramida (což muselo být značně nepraktické kvůli přesunu stavebního materiálu). 

Pyramida – údaje: 

Radžedef - kdy: cca 2566 – 2558 př. n. l. 

Výška (dříve): až 68 m 

Výška (dnes): 11 m 

Úhel sklonu: 50° 

Délka základny: 106 m 

6 Záhady pyramid 

6.1 Souhvězdí Orionu, hvězdy a pyramidy 

Pro starověké Egypťany bylo souhvězdí Orionu důležité. Možná proto, že pro ně vyobrazovalo 

důležitého boha Usira. A Egypťané se rozhodli přenést kus oblohy na Zem. Jedním z takových 

ukazatelů je rozestavění pyramid v Gíze, které se zdají být rozestavěny podle Orionova pásu na 

hvězdné obloze. Hvězdě Alnitak připadne Chufuova pyramida, hvězdě Alnilam Rachefova 

pyramida a hvězdě Mintaka pyramida Menkaureova. Tento předpoklad prověřovalo už hodně 

vědců a výsledkem byla jasná shoda. Drobná odchylka, může být dána přirozeným odchýlením 

Země a hvězd během tisíciletí. Zajímavé je i rozmístění šachet ve Velké pyramidě, které též mají 

spojitosti s hvězdnou oblohou. 
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Obrázek 10 – Souhvězdí Orion 

 

Obrázek 11 – Šachty ve Velké pyramidě a jejich úhly směřující ke hvězdám 

Další zajímavostí je, že Cheopsova i Menkaureova pyramida má po svém boku další menší satelitní 

pyramidy a hvězdy, které jsou jim připisovány jako vzor, jsou vícenásobné hvězdy – gravitačně 

semknuté hvězdy. Naproti tomu Rachefova pyramida, která vedle sebe nemá menší pyramidy, 
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odpovídá „osamocené“ hvězdě. Toto je velmi pozoruhodné, protože i dnešní technologie s určením 

vícenásobných hvězd mají problémy. 

Kromě pyramid v Gíze se však nabízí i možnost, jestli s tímto souhvězdí nesouvisí i ostatní 

pyramidy v Egyptě. A skutečně. Pyramida v Abu Rawáši odpovídá hvězdě Saiph – levá noha 

Orionu - a Zawíjit el-Ajrán představuje Bellatrix – pravé rameno. Ovšem ke hvězdám Betelegeus 

a Rigel nejsou pyramidy, které by k nim šly přidělit. Buď nikdy nebyly postaveny, nebo zanikly 

a ztratily se pod pouštním pískem – což by nebylo nepravděpodobné, vzhledem k dnešnímu stavu 

některých pyramid. A i dnes se musí počítat s tím, že dlouhodobé projekty nebudou vůbec načaty, 

nebo zcela postaveny, ať už kvůli nedostatku materiálu, či změně politické apod. Natož pak stavba 

pyramid, která byla naplánována přes několik generací. 

K pyramidám 4. dynastie tak je zatím přiřazeno pět ze sedmi jasných hvězd Orionu. 

Co se týče hlavy Orionu (tři či čtyři hvězdy), k němu přiřazujeme tři či čtyři pyramidy v Abúsíru 

(lokalita pyramid 5. dynastie). Tři či čtyři proto, že jedna je vážně poškozena a zdá se, že v Abúsíru 

se nachází pouze tři pyramidy. Avšak mezi polohou pyramid v Abúsíru a hvězdným vzorem je 

odchylka (možná následek úpadku kvality stavby pyramid v 5. dynastii, kdy zřejmě Egypťané 

začali dávat přednost písmu a kvalitě textům, před kvalitou stavby pyramidy). 

Zajímavé jsou i pyramidy v Dáhšúru. Každá z nich se nachází na jiném poledníku, proč? To že 

pyramidy nejsou v jedné rovině, zaujalo již několik vědců. Vzhledem ke spojení s ostatními 

pyramidami se souhvězdím se zjistilo, že by mohly být obrazem dvou z pěti Hyád (hvězdokupa 

v souhvězdí býka), nebo také prodloužená Orionova paže. 

 

Obrázek 12 – Hyády, souhvězdí Orion a Mléčná dráha 
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Obrázek 13 – Lomená a Červená pyramida na polednících 

Tyto objevy nám ale pokládají i otázky. Jak je možné, že starověcí Egypťané dokázali s takovou 

přesností postavit pyramidy tak, aby odpovídaly hvězdné obloze? A co když jen vidíme, to co vidět 

chceme? 

Avšak to, že rozestavění pyramid souvisí s Orionem, nám říkají i texty objevené v některých 

pyramidách. Podle nich se zemřelý král stal hvězdou poblíž Souhvězdí Orion, a tak ho mohl 

doprovázet v posmrtném životě. 

6.2 Stáří pyramid v Gíze 

Podle oficiálního vědeckého výkladu byla Velká pyramida postavena ve 4. dynastii, 

cca 2589 - 2566 př. n. l. Ale i dnes jsou různé domněnky, které se s tímto tvrzením ruší. Dokonce je 

i vcelku málo důkazů, které by potvrzovaly, že stavitel Velké pyramidy byl Chufu. Hlavně se mu 

přisuzuje kvůli tvrzení antického historika Herodota. V pyramidě se sice objevil nápis jména 

Chufu, ale ukázalo se, že to byl podvod z 19. století našeho letopočtu. Nápis je totiž napsán 

písmem, které za života Chufua ještě neexistovalo. Proti Chufuovi hovoří i nápis z Esetina chrámu. 

Podle něj založil „příbytek“ bohyně Isis, vládkyně pyramidy, která stojí vedle příbytku Sfingy. To 

by znamenalo, že sfinga i pyramida už za Chufua musela stát. Některé legendy tvrdí, že pyramidy 

postavil král Saurid, který žil před potopou světa, k ochraně znalostí a důležitých předmětů. Tým 

amerických vědců, který zkoumal zdejší Sfingu, zjistil, že trhliny a eroze pod povrchem země 

musely vzniknout za docela vlhkých podmínek, jaké v Gíze byly minimálně před 7000 lety – tedy 
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cca 2500 let před Chufuem, kdy koryto řeky Nilu bylo mnohem blíže k pyramidám, než dnes. To 

by vysvětlovalo jámy na pohřební lodě, které se nachází blízko pyramidy. Kdyby se tato domněnka 

někdy potvrdila, tak by to znamenalo, že všechno, co o pyramidách víme, by se otřáslo 

v základech. Měli bychom ale mít otevřenou mysl. 

Na druhou stranu šachty, které se nachází ve Velké pyramidě, směřovaly ke hvězdám (Alnitak – 

jejím „odrazem na zemi“ je právě Velká pyramida, Sírius – spojován s bohyní Esetou/Isis, díky 

které mohl nastoupit po smrti krále na trůn nový panovník, ke hvězdě Thuban a k menší hvězdě 

v souhvězdí Ursa Minor) v roce cca 2450 př. n. l. To, že pro náboženství starověkého Egypta byly 

důležité hvězdy a obloha celkově je známo. Avšak i tato teorie o šachtách ve Velké pyramidě může 

mít trhlinky. 

Kromě pyramid se v Gíze nachází i Velká sfinga, která by též mohla poskytnout datum stáří 

pyramid. Jelikož je navržena do podoby lva. Sfinga je otočena čelem na východ, tudíž by mohla 

pozorovat východ souhvězdí lva. Tím by se datum, odvozené od stoupání souhvězdí lva, změnilo 

na 10400 př. n. l. 

Z těchto závěrů různých vědců můžeme vidět, že toto téma je diskutabilní. I když se většině z nich 

povedlo svůj závěr proložit vědeckými a logickými fakty, máme tady spoustu různých dat, lišících 

se od sebe i několik tisíc let. 

Kromě stáří pyramid se odhaduje i období např. doby železné. Všeobecně počátky této doby 

zařazujeme v orientálních světech do 12. st. př. n. l. Avšak již ve Velké pyramidě byly objeveny 

předměty, které byly ze železa. Takže by se opět údaje měly pozměnit. Naneštěstí se neví na kdy. 

Takže toto téma zůstává v egyptologii stále otevřené. 

6.2.1 Záhada stavby Velké pyramidy 

Na Velkou pyramidu v Gíze bylo použito kolem 2,3 milionů kamenných bloků, z nichž většina 

váží 2,5 tuny. Pokud by byl jejím stavitelem Chufu, který vládl 23 let, výpočtem zjistíme, že pokud 

by se stavba konala celou dobu jeho vlády, museli by každý den opracovat a přemístit necelých 300 

kvádrů, což je přibližně 700 tun kamene denně, což se opravdu zdá nemožné. Takže možná 

pyramidy byly staveny současně, což by ale naskytlo otázku, kde by vzali tolik lidí? 

6.3 Atlantida a starověký Egypt 

Teď se přesuneme do trochu mystičtější a záhadnější kapitoly, která má poukázat na spojitost 

starověkého Egypta a ztracené Atlantidy. 

Edgar Cayce je považován za velice mimořádného jasnovidce, který předpověděl spoustu událostí. 

Edgar Cayce je také spojován s Atlantidou. Prastarým kontinentem, který se nacházel v Atlantském 

oceánu s inteligentním národem, který však rozzlobil bohy a ti způsobili zkázu kontinentu. 
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Když se Atlanťané dozvěděli, že jejich země zanikne, rozhodli se informace o svém kontinentu 

uchovat na třiceti dvou kamenných deskách, které schovali v Egyptě, v Yucatánu a v dnes již 

zatopené oblasti poblíž Baham a své magické krystaly do Bermudského trojúhelníku. 

Cayce tvrdil, že v Egyptských pyramidách je ukryta historie Atlantidy, která je vytesána v deskách 

a spolu s těly Atlanťanů je uchována v Sále letopisů někde poblíž Sfingy. 

O Atlantidě víme z Platónova díla, které napsal poté, co si vyslechl Kritiáse, jenž ho slyšel od 

Solóna, ve kterém Solón hovoří s velmi starým knězem, který mu vypráví o Atlantidě. Kněz se měl 

jmenovat Sonchis ze Saje, o kterém víme i od mnoha jiných filozofů starověkého Řecka. Kněz mu 

vypráví, že před 9000 lety Středomoří i Egypt obsadili záhadní lidé ze země jménem Atlantis 

a jejich stopy, že se nachází v Egyptě dodnes. 

Z různých spisů Řeckých filozofů víme, že si Egyptských kněží velmi vážili a věděli o jejich 

matematických a astronomických znalostech. Též věděli (nebo aspoň v některých jejich spisech 

čteme), že Egypt je stvořen jako obraz nebe. Tudíž, nemůžeme říct, jestli je Platónův dialog Solóna 

a kněze podvrh, nebo ne. 

Co se týče Cayceovy teorie vzniku pyramid, udává je do doby 10450 př. n. l. Což je názor, který 

byl už párkrát doprovázen teoriemi a důkazy, že opravdu v té době mohl přinejmenším vzniknout 

plán pyramid. Kromě jiného i Manétho, který rozdělil faraony do dynastií, se věnoval 

i předdynastickým králům a dokonce i době, kdy Egyptu vládli polobohové 

A ačkoli se zdá tento mýtus nepravdivý, na všem může být něco pravdy. 

7 Pád 4. dynastie 

Jako nejslavnější období stavitelů pyramid se udává 4. dynastie, co se ale stalo pak? Ano, pyramidy 

se stavěly i v 5. a 6. dynastii, dokonce i v době 18. dynastie. Jak to že počet a kvalita staveb po 

4. dynastii drasticky klesá. Neměli následující stavitelé mít zkušenosti svých předků? Jedním 

z možných vysvětlení je, že dosavadní vládu převzala jiná – nezkušená. Pokles moci panovníka 

a vzrůst moci kněžích. Možná tohle nové rozložení zapříčinilo úpadek staveb pyramid. Mohly to 

být i neshody mezi Cheopsovými syny. Ačkoli pravé důvody nejsou zcela známé, mohly to být 

právě tyto. Ať tak či onak pád 4. dynastie neznamená nic špatného. Všechno jednou musí skončit 

ale i začít. Tímto koncem se otevřela příležitost pro nové stavby, které dnes můžeme v Egyptě vidět 

– velkolepé chrámy, poklady, příběhy, které inspirovaly novodobé spisovatele (příběh Kleopatry 

a Marca Antonia – Romeo a Julie), … Egypt je plný krásných památek a někdy je ohromující jak 

se k nim lidé neumějí chovat. Svět je takových případů plný, pozůstatky dávných civilizací stojící 

i tisíce let jsou ničeny ať už nevzornými turisty nebo krádežemi či spoustou jiných věcí. Památek 

bychom si měli vážit, každá z nich nám ukazuje kus historie a my bychom ji neměli ničit. Víme, že 

jednou tady po nich nezbude nic, proč to dobrovolně přibližovat? 
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8 Závěr 

Čas, který jsem strávila nad závěrečnou prací, jsem si užila. Sice někdy bylo těžší vyhledávat věci, 

které jsem potřebovala zjistit v českém jazyce a často jsem si je musela i kontrolovat a porovnávat 

více informací, protože ne všechny byly stejné. To šlo ale předpokládat, kvůli tématu práce, které 

je zaměřené na tisíce let staré stavby. Takže jsem se snažila psát co nejvíce toho, u čeho jsem si 

byla jista, že to tak aspoň přibližně je. Co se týče dodržování pravidel psaní na Wordu, tak to 

nebyla moc velká sláva. Jinak jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí, na které bych normálně 

neměla šanci přijít, a i když jsem nad prácí seděla dosti času, jsem ráda za to, co jsem dokázala 

sepsat. 
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