POKLADY EGYPTA
Pokladom sa nemusí vždy nazývať len zlato, šperky alebo drahé kamene. Aj keď
ani o takéto nálezy nie je v Egypte núdza. Aj staroveké stavby, zvyšky pyramíd,
chrámy alebo pradávne pohrebiská môžu byť veľmi cenné. Staroveký Egypt
bol výnimočný svojou architektúrou a stavby, ktoré Egypťania vybudovali, boli
obrovské, zaujímavé a nádherné.
PAMIATKY
Egypt patrí medzi najvyhľadávanejšie
prázdninové ciele mnohých ľudí. Mieria
sem za návštevou pyramíd, starých
chrámov a ďalších pamiatok starovekého
štátu.

CHRÁMY
Chrámové stavby boli rozsiahle
a ozdobené sochami a reliéfmi výjavov
zo života bohov či panovníkov. Chrámy
boli zasvätené bohom, ale okrem toho
fungovali napríklad aj ako knižnica,
univerzita alebo spoločenské centrum.

ARCHEOLÓGIA
Vedci, ktorí skúmajú históriu ľudstva na
základe objavených nálezov z vykopávok,
zvyškov stavieb sa nazývajú archeológovia.
Vďaka nim si dnes môžeme prezerať pamiatky
starovekého Egypta a dokážeme si predstaviť,
ako sa vtedy žilo.

SKALNÉ CHRÁMY
Chrámy vytesané v skalách. Na juhu Egypta
sa nachádzajú dva z nich, ktoré dal postaviť
faraón Ramzes II.

Prvé kultúry
okolo rieky Níl
približne 10000 pred n. l.

približne 6000 pred n. l.

Väčšinu pamiatok bohužiaľ
časom zasypal všadeprítomný
piesok. Mnoho z nich schátralo
na nepoznanie a ďalšie stále ležia
pod piesočným nánosom a čakajú,
kedy ich archeológovia objavia.

Hieroglyfické
písmo
približne 3500 pred n. l.

Prvá
pyramída
približne 2600 pred n. l.

CHRÁM BOHA HORA
Chrám na mieste nazývanom Edfu je zasvätený
bohovi Horovi. Steny chrámu zdobí veľké
množstvo obrazov a nápisov, ktoré sú vytesané
do kameňa. Vďaka nim sa historici mohli
dozvedieť mnoho informácií o egyptských
mýtoch a dejinách.

CHRÁM PHILAE
Chrám Philae mal byť zaplavený
stúpajúcou vodou Asuánskej
priehrady. Podarilo sa ho zachrániť
vďaka presunu na umelo upravený
ostrov vzdialený niekoľko stoviek
metrov od pôvodnej polohy chrámu.
ROSETTSKÁ DOSKA
Kamenná doska bola objavená
blízko dnešného mesta Ar-Rašíd.
Francúzsky archeológ Champollion
vďaka nej rozlúštil v 19. storočí
egyptské hieroglyfy. Objav
umožnil významný pokrok
v chápaní histórie starovekého
Egypta.

SFINGA
Tvor s telom leva a hlavou človeka
alebo barana. V Egypte je možné
vidieť ich sochy na mnohých
miestach. Najznámejšie stoja v Gíze.

KOLOSY
Obrovské samostatne stojace sochy
nazývame kolosy. Najznámejšie
sú Memnonove kolosy. Zobrazujú
faraóna Amenhotepa tretieho.

Poľnohospodárstvo
na území
Starovekého
Egypta

SLNEČNÝ CHRÁM V ABÚ GURÁB
Slnečný chrám na okraji púšte kúsok južne od Káhiry je jednou z pamiatok, ktorá neprečkala
tisícročia. Na ľavom obrázku je vidieť, ako chrám vyzeral kedysi, a pravý obrázok ukazuje jeho
dnešné pozostatky.

Veľká Sfinga
v Gíze
približne 2500 pred n. l.

Vznik hrobiek
v Údolí kráľov
16. storočie pred n. l.

Faraón
Ramzes II.
1279 pred n. l.

Ovládnutie
Egypta
Alexandrom
Veľkým
332 pred n. l.

