
Abstrakt  

V posledních letech značně narostl zájem badatelů o otázky staroegyptského hospodářství 

v rannějších historických dobách – zde míněno ve Staré a Střední říši. Navzdory věnovanému 

úsilí odrážejícímu se v narůstajícím počtu odborných studií, však dosud nebylo možné 

spolehlivě zodpovědět, jaké podstaty staroegyptský hospodářský systém byl.   

 Je nepochybné, že hospodářství Starého Egypta bylo, stejně jako naprostá většina 

preindustriálních společností, založeno na zemědělské výrobě.  K nejdůležitějším zemědělským 

produktům pak bezpochyby patřilo obilí. To totiž, spolu s obilnými produkty, sloužilo jako míra 

hodnoty a jako základ přídělů a platů. Tento zásadní ekonomický význam obilí nutně učinil z 

jeho správy a skladování hospodářskou prioritu jakéhokoli subjektu (domácnost, instituce). 

Skladování potravin je však důležité samo o sobě, ať už je skladovanou komoditou obilí či jiná 

komodity. Skladování je totiž jedním ze základních článků distribuce potravin a distribuce 

potravin je důležitým nástrojem k výkonu moci a k dosažení cílů jednotlivých subjektů 

v jakémkoli sociálním a hospodářském systému.     

Navzdory tomu, jak důležitá byla role skladování obilí v rámci společensko-

hospodářských a mocenským vztahů v dané společnosti, dosud neexistuje žádná komplexní 

studie, která by pojednávala o skladování obilí ve starém Egyptě. Hlavním cílem předkládané 

práce je proto právě vytvoření nového a mnohostranného obrazu skladování obilí ve Starém 

Egyptě, a to v období mezi 3. a 13. dynastií (2600-1650 př. n. l). Tento nový obraz byl vytvořen 

následně. Nejprve byla na základě studia dostupných archeologických, ikonografických a 

psaných pramenů vytvořena typologie skladovacích struktur a institucí. Ta byla ještě doplněna 

o informace o obilovinách a obilných produktech v nich skladovaných. Následně byla 

sledována distribuce skladovacích zařízení definovaných v prvním kroku na vybraných 

sídlištích. Konkrétní distribuční vzorce pak byly analyzovány s ohledem na to, abychom lépe 

porozuměli společensko-hospodářskému a politickému vývoji v dané době.  
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