
Starovici Egyptane zpracovavali 
kov ai z Male Asie! 

pomeru, v jakem jsou izotopy v predmetu 
zastoupene, se da urcit, odkud pochazi ruda, 
ze ktere by 1 kov ziskan. » Potvrdil se oceki va-

(4,8 procenta), velmi neobvyklf kov pro sta
rovekf Egypt, nicmene castf v soudobe Ana
tolii v artefaktech z medii arsenove medi,« 

popsali vedci tento predmet. Analyza 

Na neviditelmi propojeni mezi starovelcym 
Egyptem a Malou Asii ukazala skupina ees
Jcych vedcii pod vedenim Martina Odlera 
z Filozoficke fakulty Univerzity Karlovy 
(FF UK). Dokazali, re mnohe pfedmety 
vyrobene v Egypt! obsahuji kov doveze 11 r ny z poloostrova Mala Asie, ktecy se 
ozna.Cuje take jako Anatolie. Na v:Yzku

f pade pochazi medena ruda z Anatolie. 
,., t- '"' ~· .1. -, .,m -1 izotopu olova potvrdila, ze i v tom to pn-

Nadobu vyrobili staroegyptsti kovari, 
pouze ruda ci ingoty cestovaly z Anato
lie. Podle egyptologu misa nedokazuje mu se podileli fyzikove, ktefi pro.kazali 

anatolsJcy piivod olova v egyptsJcych 
nadobach. Studii pfijal k publikovam 
casopis Journal of Archeological Science, 
oznamil mluvci FF UK Petr Kukal. 

Odler se zameril na 22 predmeru, ktere 
jsou dnes ulozen y v Egyptskem muzeu 
Lipske univerzity v Nemecku. Pochazeji 
z egyptsicych nalezisr Abusir, Abydos 
a Giza a do Evropy je dopravili nemeeti 
a britsti vedci na pocatku 20. stoleti. Jsou 
vyrobene z kovu, a prave jejich slozeni vedce 
zajimalo nejvice. » Vfrobni postupy byly 
podobne pro vsechny artefakty: vykovani 
a iihani do konecneho tvaru. Mate1jfilem byla 
cista med' s pfimesemi a take med' arsenova, « 
uvedla fakulta v tiskove zprave. 

Ve zkoumanych predmetech nasli vedci 
take olovo, i kdyz rreba jen ve stopovem 
mnozstvi. Tato latka se v pfuode nachazi ve 
vice izotopech, tedy formach s ruznym obsa
hem neutronu v atomovem jadre. Podle 

• 

L . ,-

nf vfskyt rudy ze Sinaje, casteho cile egypt
skfch expedic, jei zde zanechavaly i zniime 
skalni napisy. Nezanedbatelne mnoistvi rudy 
pochazelo z egyptske Vfchodni pouste,« 
uvedli vedci. 

Nejzajimavejsi svedectvi o davnych 
cestach a mozna i obchodnich kontaktech 
podala velka misa z Abusiru. Pochazi z hrob
ky z doby 1. dynastie, ktera se datuje na 
prelom 4. a 3. tisicileti pred nasim letopo
ctem. Do Evropy ji pfivezl nemecicy egypto
log Georg Steindorff na pocatku 20. stoleti. 

»Obsahovala arsen (1 ,4 procenta) a nild 

pnmy kontakt kultur, protoze ruda Ci 
ingoty se do Egypta mohly dostat pres 
radu prostrednikU. »Nicmene dokazuje, 
jak daleko cestovaly na starovekem 
Pfednim vfchode kovy jii ve 3. tisicileti 
pled Kristem, a ie starovekf Egypt byl 
do vfmeny zapojen ui v ranem obdobi 
svfch dejin, « uzavreli vedci. 

Svou studii nazvali »Neviditelna propojeni. 
Rane dynasticke a starofisske staroegyptske 
kovove pfedmety ze sbirky Egyptskeho 
muzea Lipske univerzity«. Vedle Odlera, 
ktery je doktorandem Ceskeho egyptologic
keho ustavu FF UK a na vyzkum dostal grant 
univerzity, se na objevu podileli take Jifi 
Kmosek z Univerzity Pardubice, Marek 
Fikrle z Ostavu jademe fyziky Akademie ved 
a Julia Kocergina z Ceske geologicke sluzby. 
Vedci nyni hodlaji analyzovat i dalsi predme
ty v lipske sbirce, a to bronzove artefakty 
z dobv mladskh clvn~ ~t11 



Egypfane dov3Zeli rudu z Anat6Iie 
Zdenek Seiner 

Tisfce kilometrti po pous
tich i morfch musely urazit ko
vove rudy z Anat61ie, nez je 
staroegyptsti remeslnici roz
tavili, odlili a vytepali z nich 
nadoby nebo sperky. 

Potvrzujf to vysledky nejno
vejsfho mezimirodnfho vyzku
mu, kde prim hnili cestf vedci . 

Az doposud byly znalosti 
o staroegyptske metalurgii ve 
3. tisfci letf pl'ed Kristem spfs jen 
dohady. Nynf cestf vedci pouzili 

pfi zjistovanf puvodu rud u na
lezenych nadob z oblasti Abusfr, 
Abydos a Gfza nove archeolo
gicko-metalurgicke metody -
analyzu izotopu olova. ,Vzorky 
obsahovaly arzen a nikl, vclmi 
neobvykly kov pro staroveky 
Egypt, nicmene casty v artefak
tech z medi i arzenove medi 
Anat61ie. Analyzy izotopu olova 
ve zkoumanych staroegypt
skych artefaktech pak potvrdily, 
ze jsou naprosto stejne jako 
u anatolskych medenych rud 
a podobne artefaktum z obdobf 

kolem 3000 pl'ed Kristem," po
pisuje pfekvapive vysledky ana
lyz Jiff Kmosek z Fakulty re-

I Cesti vedci pouzili 
nove archeologicko
metalurgicke metody 

staurovanf Univerzity Pardubi
ce, hlavnf autor studie. 

Ten spolupracoval predevsfm 
s Martincm Odlcrcm z Fi lozo
ficke faku lty Univerzity Karlo
vy, kter)l vede archeologickou 

cast vyzk umu. Materialnf pod
mfnky pro vyzkum pl'ipravili 
kolegove z Nemecka a Velke 
Britanie. 

Podrobna analyza 
Vedecky tym proved! detailnf 

analyzu dvaadvaceti staroegypt
skych predmetu z Egyptskeho 
muzea Lipske univerzity v Ne
mecku, ktere byly objeveny pl'i 
nemeckych a britskych vyzku
mech na zacatku 20. stoletf 
na zmfnenych lokalitach Abusfr, 
Abydos a Gfza . Pochazejf 

z hrobky panovnfka 2. dynastie 
Chasechemv~je a z hrobek ul'ed
nfku Rane dynasticke doby 
a Stare HSe v Gfze. 

,Nadoby velmi pravdepodob
ne vyrobi li staroegyptstf kovai'i, 
jenomze ruda nebo ingot cesto
val az z Anat61ic, mozna pres 
vfce prostl'ednfku. Zkoumane 
predmety tedy nejsou dokladem 
pffmeho kontaktu obou kultur, 
nicmene to dokazuje, jak daleko 
cestovaly na starovekem Pfed
nfm vychode kovy jiz vc 3. tisf
ciletf pl'ed Kristem. A ze staro-

veky Egypt byl do vymeny za
pojen uz v ranem obdobf svych 
dejin," shrnul pro Pnivo Kmo
sek. 

Vysledky a zavery vyzkumu 
jsou dominantnfm materialem 
nejprestiznejsfho archeologic
keho casopisu sveta Journal of 
Archaeological Science. Byly 
publikovany pod nazvem Nevi
ditelna propojenf. Rane dynas
ticke a staroffSske starocgyptske 
kovove pfedmety ze sbfrky 
Egyptskeho muzea Lipske uni
verzity. 



Starověcí Egypťané zpracovávali kov až z Malé Asie! 
14.8.2018    Haló noviny    str. 12   Mozaika zajímavostí 

        Univerzita Pardubice     

Na neviditelná propojení mezi starověkým Egyptem a Malou Asií ukázala skupina českých vědců pod 
vedením Martina Odlera z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK). Dokázali, že mnohé 
předměty vyrobené v Egyptě obsahují kov dovezený z poloostrova Malá Asie, který se označuje také 
jako Anatolie. Na výzkumu se podíleli fyzikové, kteří prokázali anatolský původ olova v egyptských 
nádobách. Studii přijal k publikování časopis Journal of Archeological Science, oznámil mluvčí FF UK 
Petr Kukal. 
 Odler se zaměřil na 22 předmětů, které jsou dnes uloženy v Egyptském muzeu Lipské 
univerzity v Německu. Pocházejí z egyptských nalezišť Abúsír, Abydos a Gíza a do Evropy je 
dopravili němečtí a britští vědci na počátku 20. století. Jsou vyrobené z kovů, a právě jejich složení 
vědce zajímalo nejvíce. »Výrobní postupy byly podobné pro všechny artefakty: vykování a žíhání do 
konečného tvaru. Materiálem byla čistá měď s příměsemi a také měď arsenová,« uvedla fakulta v 
tiskové zprávě. 
 Ve zkoumaných předmětech našli vědci také olovo, i když třeba jen ve stopovém množství. 
Tato látka se v přírodě nachází ve více izotopech, tedy formách s různým obsahem neutronů v 
atomovém jádře. Podle poměru, v jakém jsou izotopy v předmětu zastoupené, se dá určit, odkud 
pochází ruda, ze které byl kov získán. »Potvrdil se očekávaný výskyt rudy ze Sinaje, častého cíle 
egyptských 
 expedic, jež zde zanechávaly i známé skalní nápisy. Nezanedbatelné množství rudy 
pocházelo z egyptské Východní pouště,« uvedli vědci. 
 Nejzajímavější svědectví o dávných cestách a možná i obchodních kontaktech podala velká 
mísa z Abúsíru. Pochází z hrobky z doby 1. dynastie, která se datuje na přelom 4. a 3. tisíciletí před 
naším letopočtem. Do Evropy ji přivezl německý egyptolog Georg Steindorff na počátku 20. století. 
»Obsahovala arsen (1,4 procenta) a nikl (4,8 procenta), velmi neobvyklý kov pro starověký 
 Egypt, nicméně častý v soudobé Anatolii v artefaktech z mědi i arsenové mědi,« popsali vědci 
tento předmět. Analýza izotopů olova potvrdila, že i v tomto případě pochází měděná ruda z Anatolie. 
Nádobu vyrobili staroegyptští kováři, pouze ruda či ingoty cestovaly z Anatolie. Podle egyptologů mísa 
nedokazuje přímý kontakt kultur, protože ruda či ingoty se do Egypta mohly dostat přes řadu 
prostředníků. »Nicméně dokazuje, jak daleko cestovaly na starověkém Předním východě kovy již ve 3. 
tisíciletí před Kristem, a že starověký Egypt byl do výměny zapojen už v raném období svých dějin,« 
uzavřeli vědci. 
Svou studii nazvali »Neviditelná propojení. 
Raně dynastické a staroříšské staroegyptské kovové předměty ze sbírky Egyptského muzea Lipské 
univerzity«. Vedle Odlera, který je doktorandem Českého egyptologického ústavu FF UK a na 
výzkum dostal grant univerzity, se na objevu podíleli také Jiří Kmošek z Univerzity Pardubice, 
Marek Fikrle z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd a Julia Kočergina z České geologické služby. 
Vědci nyní hodlají analyzovat i další předměty v lipské sbírce, a to bronzové artefakty z doby mladších 
dynastií. 
 
Foto popis| 
 

Egypťané dováželi rudu z Anatólie 
14.8.2018    Právo    str. 11   Region Čechy 

    Zdeněk Seiner    Univerzita Pardubice     

Tisíce kilometrů po pouštích i mořích musely urazit kovové rudy z Anatólie, než je staroegyptští 
řemeslníci roztavili, odlili a vytepali z nich nádoby nebo šperky. 
 
Potvrzují to výsledky nejnovějšího mezinárodního výzkumu, kde prim hráli čeští vědci. 
 Až doposud byly znalosti o staroegyptské metalurgii ve 3. tisíciletí před Kristem spíš jen 
dohady. Nyní čeští vědci použili při zjišťování původu rud u nalezených nádob z oblastí Abúsír, 
Abydos a Gíza nové archeologickometalurgické metody – analýzu izotopů olova. „Vzorky obsahovaly 



arzen a nikl, velmi neobvyklý kov pro starověký Egypt, nicméně častý v artefaktech z mědi i arzenové 
mědi Anatólie. Analýzy izotopů olova ve zkoumaných staroegyptských artefaktech pak potvrdily, že 
jsou naprosto stejné jako u anatolských měděných rud a podobné artefaktům z období kolem 3000 
před Kristem,“ popisuje překvapivé výsledky analýz Jiří Kmošek z Fakulty restaurování Univerzity 
Pardubice, hlavní autor studie. 
 Ten spolupracoval především s Martinem Odlerem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 
který vede archeologickou část výzkumu. Materiální podmínky pro výzkum připravili kolegové z 
Německa a Velké Británie. 
 
Podrobná analýza 
 
Vědecký tým provedl detailní analýzu dvaadvaceti staroegyptských předmětů z Egyptského muzea 
Lipské univerzity v Německu, které byly objeveny při německých a britských výzkumech na začátku 
20. století na zmíněných lokalitách Abúsír, Abydos a Gíza. Pocházejí z hrobky panovníka 2. dynastie 
Chasechemveje a z hrobek úředníků Raně dynastické doby a Staré říše v Gíze. 
 „Nádoby velmi pravděpodobně vyrobili staroegyptští kováři, jenomže ruda nebo ingot cestoval 
až z Anatólie, možná přes více prostředníků. Zkoumané předměty tedy nejsou dokladem přímého 
kontaktu obou kultur, nicméně to dokazuje, jak daleko cestovaly na starověkém Předním východě 
kovy již ve 3. tisíciletí před Kristem. A že starověký Egypt byl do výměny zapojen už v raném období 
svých dějin,“ shrnul pro Právo Kmošek. Výsledky a závěry výzkumu jsou dominantním materiálem 
nejprestižnějšího archeologického časopisu světa Journal of Archaeological Science. Byly publikovány 
pod názvem Neviditelná propojení. Raně dynastické a staroříšské staroegyptské kovové předměty ze 
sbírky Egyptského muzea Lipské univerzity. 
 
Čeští vědci použili nové archeologickometalurgické metody 
 
Regionální mutace| Právo - region Čechy 
 

Vědci objevili původ rudy nádoby ze starověkého Egypta 
9.8.2018    protext.cz    str. 0   kom vat sko kul 

        Univerzita Pardubice     

Pardubice 9. srpna 2018 (PROTEXT) - Čeští vědci jako první vysledovali původ rudy kovové nádoby 
ze starověkého Egypta - překvapivě pochází až z Malé Asie 
Kovová nádoba uložená do hrobky v egyptském Abúsíru před 5000 lety byla vyrobena z materiálu, 
který se používal v té době v daleké Anatolii (současné Turecko). Čeští vědci tak jako první dokázali, 
jak daleko cestovaly kovy na starověkém Předním Východě již ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. 
Dokládá to studie v prestižním časopisu Journal of Archaeological Science publikovaná pod názvem 
"Neviditelná propojení. Raně dynastické a staroříšské staroegyptské kovové předměty ze sbírky 
Egyptského muzea Lipské univerzity". 
K překvapivému zjištění dospěl český vědecký tým vedený v přírodovědecké části Ing. Jiřím Kmoškem 
z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a Mgr. Martinem Odlerem z Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy, který vede archeologickou část výzkumu. 
Vědecký tým provedl detailní analýzu dvaceti dvou staroegyptských předmětů z Egyptského muzea 
Lipské univerzity v Německu, které byly objeveny při německých a britských výzkumech na začátku 
20. století na lokalitách Abúsír, Abydos a Gíza. Pocházejí z hrobky panovníka 2. dynastie 
Chasechemveje (Abydos) a z hrobek úředníků Raně dynastické doby (Abúsír) a Staré říše (Gíza). 
Až doposud byly znalosti o staroegyptské metalurgii ve 3. tisíciletí před Kristem jen málo známé. Nyní 
čeští vědci použili při zjišťování původu rud u nalezených nádob nové archeologicko-metalurgické 
metody - analýzu izotopů olova. V kombinaci s egyptologickými a přírodovědnými přístupy tak 
prokázali "neviditelná propojení", která lze vysledovat mezi oblastmi, z nichž pocházela měděná ruda, 
z níž byly nádoby vyrobeny, a kde byly nakonec vyrobeny a nalezeny. 
"Izotopy olova nám umožnily vysledovat, odkud pocházela ruda," říká první autor studie, 
archeometalurg Ing. Jiří Kmošek. "A ukázaly nečekané výsledky," dodává korespondující autor, 
egyptolog Martin Odler. 
Kromě očekávaného výskytu rudy ze Sinaje, častého cíle staroegyptských expedic, nezanedbatelné 
množství rudy pocházelo z egyptské Východní pouště. Největším překvapením pro vědce pak byla 
velká mísa z hrobky z 1. dynastie z Abúsíru, kterou objevil v roce 1910 německý egyptolog Georg 



Steindorff při záchranném výzkumu pohřebiště. Ruda, ze které byla vyrobena, pochází až z daleké 
Anatolie. 
"Obsahovala arsen (1,4 %) a nikl (4,8 %), velmi neobvyklý kov pro starověký Egypt, nicméně častý v 
artefaktech z mědi i arsenové mědi Anatólie. Analýzy izotopů olova ve zkoumaných staroegyptských 
artefaktech pak potvrdily, že jsou stejné jako u anatolských měděných rud a podobné artefaktům z 
období kolem 3000 před Kristem," popisuje překvapivé výsledky prováděných analýz Jiří Kmošek z 
Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, hlavní autor studie. 
"Nádobu velmi pravděpodobně vyrobili staroegyptští kováři, jenom ruda nebo ingot cestoval až z 
Anatólie, možná přes více prostředníků. Nádoba tedy není dokladem přímého kontaktu obou kultur, 
nicméně dokazuje, jak daleko cestovaly na starověkém Předním Východě kovy již ve 3. tisíciletí před 
Kr. A že starověký Egypt byl do výměny zapojen už v raném období svých dějin." 
Jiří Kmošek dále přibližuje postup zkoumání staroegyptských artefaktů a kovových nádob: 
"Osobně jsem byl zodpovědný za odběr vzorků, metalografické analýzy a statistické vyhodnocování 
dat. Předměty jsme nejprve zrentgenovali na univerzitě v Lipsku pro zjištění jejich stavu a stupně 
zachování kovového jádra. Přímo v lipském muzeu jsme předměty v roce 2015 navzorkovali a poté 
vzorky převezli do Prahy na další vyhodnocení." 
Izotopové analýzy olova měřila geoložka Kochergina z České geologické služby, fyzik Fikrle 
analyzoval vzorky v Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy, a to metodou neutronové aktivační 
analýzy a rentgen fluorescenční analýzy. V chemické laboratoři Fakulty restaurování Univerzity 
Pardubice v Litomyšli probíhaly dále například analýzy vzorků na elektronovém mikroskopu. 
Za další dva roky výzkumu přišly nyní publikované výsledky. Hlavním autorem studie je 
archeometalurg, chemik Jiří Kmošek z Katedry chemické technologie Fakulty restaurování 
Univerzity Pardubice a dalšími spoluřešiteli jsou egyptolog, doktorand Martin Odler z Českého 
egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, fyzik Marek Fikrle z Ústavu jaderné 
fyziky AV ČR a geoložka Yulia V. Kochergina z České geologické služby. 
Inovativní výzkum a použité metody českých vědců, poprvé popsané v právě zveřejněné vědecké 
studii v časopise Journal of Archaelogical Science prestižního vydavatelství Elsevier, jsou důležitým 
milníkem pro možnosti další interpretace naší minulosti. Přináší více světla do znalostí o původu 
používaných surovin a výrobě kovových nádob starého Egypta i o fungování staroegyptské ekonomiky 
a dalších sociálně-kulturních souvislostech naší historie. 
Analyzovaný soubor staroegyptských artefaktů však čítá kolem 100 vzorků, přičemž aktuálně 
publikovaná studie jich prezentuje přibližně čtvrtinu. Společný projekt týmu českých vědců tak bude 
pokračovat. 
 
Bližší informace k publikaci a výzkumnému projektu: 
Ing. Jiří Kmošek 
Katedra chemické technologie Fakulty restaurování 
Univerzita Pardubice 
e-mail: mailto:jiri.kmosek@upce.cz 
mobil: 731 773 376 
 
Ing. Valerie Wágnerová 
mluvčí Univerzity Pardubice 
telefon: 466 036 555, mobil: 602 487 730 
e-mail: mailto:promotion@upce.cz 
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