Průvodce "Egypt - Luxor, památky last minute"

Luxor Temple
Zřícenina

GPS poloha: 25°42'3.38"N 32°38'25.37"E

Fascinující chrám zasvěcený bohu Amun-Re.
Autor článku: Romana Chalupová
Další informace najdete zde: http://www.turistika.cz/mista/luxor-temple

Chrám královny Hatšepsut
Chrám

GPS poloha: 25°44'15.95"N 32°36'27.59"E

Umístění tohoto chrámu je přímo fantastické, je sevřeno vysokými vápencovým masivem. Chrám bývá
dost často doslova obležen turisty.
Královna Hatšepsut byla jedinou staroegyptskou královnou. Jako dcera Tuthmose I. se měla vdát za
svého nevlastního bratra a dědice trůnu. Ten však zemřel brzy, před dosažením věku 30 let a za následníka určil svého
syna Tuthmose III. Jeho nevlastní matka, královna Hatšepsut za něho nejprve vládla jako regentka, ale později se
nechala prohlásit za královnu. Nechávala se portrétovat na sochách a reliéfech se všemi atributy královské moci, tedy i
včetně falešného vousu, aby legitimizovala své postavení. Nevlastní syn Tuthmose III. ji nenáviděl, jelikož mu stála v
cestě stát se králem. Po smrti královny Tuthmose III. zpustošil chrám a ten byl tedy zachován jen v troskách. Za svůj
dnešní vzhled vděčí rozsáhlé rekonstrukci, kterou provádí polsko- egyptský tým pracovníků již od roku 1961. Je však
otázkou, do jaké míry byla rekonstrukce úspěšná a věrná.
Tento průvodce byl vygenerován na největším českém portálu pro turisty, výletníky a cestovatele Turistika.cz

str. 1

Průvodce "Egypt - Luxor, památky last minute"
Místo chrámu se často nazývá Dér el- Bahrí po koptském klášteru, který na tomto místě původně stál. Původní
staroegyptské jméno bylo však působivější: Džeser-džeseru – Nejposvátnější z nejposvátnějších.
Na dolním nádvoří s kolonádou jsou zobrazeny scény z rybolovu a chytání ptáků do sítí a přeprava velkého královnina
obelisku z asuánského lomu do Karnaku. Na kolonádě na druhé terase je zobrazen královnin božský původ a zrození a
výjevy z výprav do země Punt. Za výjevy z výpravy je malá kaple bohyně Hathor, v níž je mnoho sloupů s hlavicemi
nesoucími podobu bohyně Hathor a je zde vytesán reliéf Hathor v podobě posvátné krávy, jak líže ruku královny
Hatšepsut.
Další podrobnosti o chrámu: zde
Autor článku: Lenka Přibáňová
Další informace najdete zde: http://www.turistika.cz/mista/chram-kralovny-hatsepsut

Memnónovy kolosy
Socha

GPS poloha: 25°43'13.80"N 32°36'37.44"E

Memnónovy kolosy
Slavná dvojice soch Amenhotepa III., faraóna z období Nové říše, leží blízko chrámu královny
Hatšepsut. Každá socha byla vytesána z jednoho bloku kamene. Kolosy vysoké 18 m stály před
vstupním pylonem do faraónského zádušního chrámu, ze kterého nezůstalo prakticky vůbec nic jiného. Opakované
pustošení chrámu a škody způsobené zemětřesením ve starověku z něj udělaly hromady trosek. Tento chrám každý rok
zaplavovaly vody řeky Nil, suchá zůstala vždy pouze vnitřní svatyně. Kolosy se nazývají Memnónovy proto, že za
starověku vyluzovaly sochy zvláštní zvuky za úsvitu. Řekové se domnívali, že kolosy jsou ztělesněním nesmrtelného
Memnóna, který zdravil každé ráno svoji matku, bohyni rozbřesku Eos.
Autor článku: Lenka Přibáňová
Další informace najdete zde: http://www.turistika.cz/mista/memnonovy-kolosy

Medínit Habu
Chrám

GPS poloha: 25°43'11.58"N 32°36'2.83"E

Nádherný chrámový komplex s centrálním chrámem Ramsese III. je nejlépe zachovaným
monumentem na Západním břehu. Příliš turistů sem ovšem nejezdí, protože spěchají do slavnějšího
Údolí králů. Medínit Habu bylo regionální administrativní centrum a jeho mocné opevnění poskytovalo
útočiště okolnímu obyvatelstvu v neklidných dobách. V devátém století vypukl mor a město bylo
opuštěno.
Ramsesse III. je zobrazen na obrovském vstupním pylonu s napřaženým cepem v ruce a druhou rukou držící za vlasy
poraženého nepřítele. Za vlády Ramsesse III byli nepřátelé Egypta Lybijci a mořské národy. Čím hlouběji vstupujeme do
chrámu, tím hlouběji jsou hieroglyfy a zobrazení vytesány do kamenných zdí . Většinou znázorňují porážku nepřátel,
například písaře počítající hromady useknutých rukou a jazyků a faraóna stojícího na hromadách hlav zajatců. U části
reliéfů se částečně zachovaly původní malby. Křesťané však způsobili značné poškození tohoto chrámu. Například zničili
obří Ramsessovy sochy. Hypostyl je ve velmi špatném stavu, zbyly jen zbytky sloupů, ale je zde výhled na působivé
pozadí skal. Přesto je chrám velmi zachovalý, je v něm přes 7 000 km2 dekorovaných ploch.
Autor článku: Lenka Přibáňová
Další informace najdete zde: http://www.turistika.cz/mista/medinit-habu

Údolí králů
Památník

GPS poloha: 25°42'3.38"N 32°38'5.60"E

Království mrtvých se zádušními chrámy faraónů a hrobkami v Údolí králů.
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Autor článku: Romana Chalupová
Další informace najdete zde: http://www.turistika.cz/mista/udoli-kralu
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