
Egyptská hrobka 
hrobka Sennedjema 

v podzemních chodbách 

Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě 

 

společná práce studentů 

Gymnázium Havlíčkův Brod 



Gymnázium zve do podzemí města! 

• Návštěvníci Muzea 

Vysočiny                                             

si mohou  prohlédnout   

„Staroegyptskou hrobku".  

• denně mimo pondělí,  

• od 9:00 do 17:00 hodin 

 

• Jde o mírně upravenou 

výtvarnou instalaci v 

podzemních chodbách      

pod Havlíčkovým domem, 

která vzbudila velký zájem 

návštěvníků letní výstavy 

Núbie v dobách faraonů. 
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Gymnázium zve do podzemí města! 

• Výzdoba podzemí, zahrnující 

malby, nápisy, různé keramické 

a kamenné artefakty,  ale i 

repliky mumií, je dílem studentů 

havlíčkobrodského gymnázia, 

Střední uměleckoprůmyslové 

školy ve Světlé nad Sázavou a 

žáků Základní umělecké školy                      

v Havlíčkově Brodě. 
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Nápad - vytvořit z podzemí muzea HB egyptskou hrobku 

• V roce 2007 při přípravě výstavy „Núbie v dobách 

faraonů“ vzali zaměstnanci muzea českého egyptologa 

Mgr. Petra Onderku do podzemí  

 

• Jakmile vešel zkušený egyptolog do podzemní chodby, 

byl překvapen nápadnou podobností s chodbami 

egyptských hrobek 

 

• Jmenoval především jednu – „Sennedjemovu hrobku“ 
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Zahájení projektu GHB 
„egyptská hrobka v podzemí“ - beseda 

• Ve středu 20. 2. 2008 byl zahájen projekt  Muzea vysočiny HB a 

našeho gymnázia besedou s egyptologem Mgr. Onderkou  

• egyptolog z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur -

Oddělení pravěku a starověku Přední Asie a Afriky  

• Besedovalo se na na téma Egypt – památky, písmo, nálezy v Núbii 

• Besedy se zúčastnili učitelé gymnázia, pracovníci Muzea Vysočiny 

HB a přes padesát studentů, zkrátka všichni, kteří se budou na 

tomto velkém projektu podílet.  

• Nutno podotknout, že živost a praktičnost předávaných informací   

o životě i kultuře Egypta a Núbie nám všem zúčastněným byla 

velkou motivací k účasti na akci. 
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Projektu se účastní  
 

• Cca 150 studentů naší školy, 

• studenti ZUŠ Smetanovo náměstí, 

• studenti Akademie.  

 

• B3 – kopie maleb Sennendzemovy hrobky – realizace v 

podzemí, 

• A3 – příprava písařské dílny-podzemí, pomoc s malbou hrobky, 

• B4 – kopie stél, oblečení, ukázky z Knihy mrtvých, 

• 1. ročník – fajúmské malby – f. mumie,  

• A2, B2 – kopie Knihy mrtvých,  

• A1 – mumie zvířat, 
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1. etapa práce – studenti poprvé v podzemí 

• Tercie B, A, + další dobrovolníci z řad studentů  

• školní rok 2007/8 

• Po dohodě s muzeem a rozvržení realizací a úprav 

mezi jednotlivé školy začínáme pracovat na: 

• výmalbě pohřební komory Sennedjema (tercie B) 

 

• Malbách dalších částí hrobky                                     ( (strop-

hvězdy, realizace na deskách,…) 

 

• Výrobě fajúmských mumií (1.ročník) 

 

• Písařská dílna a Kniha mrtvých… 
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Předloha a inspirace:  
Sennedjemova hrobka v Núbii – 19. dyn., 1290 1224 př. nl.  
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1. etapa práce 2007 
výmalba Sennedjemovy pohřební komory, fajjúmské mumie, písařská dílna… 
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1. výstava  
první prezentace Sennendjemovy hrobky GHB  v podzemí muzea 
vernisáž dne 8. 7. 2008 v 16 hod v Muzeu Vysočiny. 
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Vernisáž výstavy – první odhalení podzemí 
fotografie z vernisáže, 2008 

• Slavnostní vernisáže 

dne 8. 7. 2008               

v Muzeu Vysočiny       

se zúčastnili: 

 

• egyptolog                  

Mgr. Petr Onderka,  

 

• velvyslanci Egypta         

a Súdánu v České 

republice  

 

• představitelé 

městského i krajského 

úřadu a další vzácní 

hosté      
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2. etapa práce 2011 – 2012 

• Po třech letech od úspěšné realizace rekonstrukce hrobky 

Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny  

v Havlíčkově Brodě jsme byli opět vyzváni pracovníky místního 

muzea k dalším realizacím. 

• Návrat do Egypta jsme zahájili prohlídkou a měřením podzemí, 

kde jsme ve spolupráci s pracovníky muzea vytvořili plán 

rozmístění nových objektů a malířských realizací tak, aby 

pokračovala iluze Sennedjemovy hrobky pod Havlíčkovým 

Brodem. 

• Na výtvarných realizacích začaly pod vedením výtvarníka Dana 

Korába pracovat čtyři třídy gymnázia.  

• Studenti ze sekundy připravují plastickou „armádu brouků 

Skarabeú“ (pet-art). 
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• První ročník pracuje na výbavě hrobky Sennedjema, konkrétně 

na velkém sarkofágu (polystyren – akryl), mumii, kanopách a 

dalších předmětech z pohřební výbavy. 

• Novou podobu získá i další část chodby, kde studenti ze 

druhého ročníku vytvoří (malba – akryl) malířskou kopii jedné 

prostory Sennedjemovy hrobky. 

• Magičtější zážitek mohou divákům zprostředkovat mumie zvířat 

třídy kvinty B, které budou svítit z temnoty jednoho z výklenků 

podzemí. 

• Návštěvníci si také budou moci prohlédnout a zahrát původní 

egyptskou hru Senet a obdivovat ukázku z Knihy mrtvých 

(kresba a kaligrafie na papyru), které pro ně vytvářejí studentky 

kvinty B. 
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2. etapa práce 2011 – 2012 



Diváci tak budou mít možnost se znovu ocitnout v egyptské 

Deir el-Medině a na západním břehu Nilu, naproti Thébám, 

sestoupit do hrobky řemeslníka Sennedjema, kterému bylo za 

panování Ramesse II povoleno postavit si výpravnou hrobku. 

�  
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2. etapa práce 2011 – 2012 



Nové realizace v podzemí muzea 
malba další komory – Sennedjem hraje s manželkou Senet, 2. ročník, 2011 
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Mumie zvířat – A5 
(pletivo, kašírování, látky) krokodýli, kočky, sokoli … 
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Tvorba egyptských artefaktů  
armáda skarebeů, A2, 2011  
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Nové realizace 
Sennedjemova mumie, krabička na vešepty 1. ročník, 2011 
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Nové realizace 
Sennedjemův sarkofák, 1. ročník, 2011 
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Nové realizace 
Sennedjemův sarkofák, 1. ročník, 2011 
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Tvorba egyptských artefaktů  

Kniha mrtvých, kvinta B  
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Nové realizace v podzemí muzea 
maketa původní egyptské hry Senet, studentky kvinty B, 2011 
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Hlavní část – Sennedjemova komora 
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Hlavní část – Sennedjemova komora 
sarkofák, kanopy na vnitřnosti, krabička na vešepty… 
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Druhá vernisáž 
slavnostní otevření upravených dalších částí Sennedjemovy hrobky 
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Návštěvníci Muzea Vysočiny Havlíčkův 

Brod mají  příležitost projít staroegyptsky 

upravenými podzemními chodbami. 

  

Od 27. dubna je prohlídka inzerována pod 

názvem „Egyptské podzemí podruhé“ 

 

po čtyřech letech doplnili studenti z Gymnázia 

Havlíčkův Brod, žáci Základní umělecké školy 

J. V. Stamice z Havlíčkova Brodu a studenti 

z Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a 

Střední školy uměleckoprůmyslové ze Světlé nad 

Sázavou novými objekty, malbami a vizuálními 

efekty. 

 

Vernisáž se uskutečnila v pátek 27. dubna          

v 17 hodin.  



Druhá vernisáž -  27.4. 2012 
slavnostní otevření upravených dalších částí Sennedjemovy hrobky 
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Virtuální prohlídka podzemí 

• http://www.virtualtravel.cz/havlickuv-brod/muzeum-vysociny-havlickuv-brod/podzemi.html 
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Egyptská hrobka – práce studentů gymnázia vám říká: 

 „Vstupte!“ 
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Odkazy a použité zdroje 

•http://hn.ihned.cz/c1-54977010-nasel-jsem-chram 

 

•http://www.flickr.com/photos/soloegipto/5090620126/ 

 

•http://www.vysocina-

news.cz/data/30426/preface/full.jpg&w=800&h=809&ei=sWNcUJ_QC8rFs

waDu4HoAg&zoom=1&iact=hc&vpx=502&vpy=132&dur=582&hovh=226&

hovw=223&tx=93&ty=115&sig=117510241465499653431&page=1&tbnh=

131&tbnw=130&start=0&ndsp=39&ved=1t:429,r:3,s:0,i:80 

 

•http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/86.1.14,.18,.21 
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