
 

 

Egyptské pyramidy - stavěly se z nakloněné roviny položené šikmo po její 
stěně? (2. díl)  
 (23.08.2008, 8832 přečtení)  

 
V Egyptě jsou čtyři pyramidy vyšší než 100 m - Chufuova jinak Cheopsova nebo Velká pyramida (146,5 m), 
Rachefova jinak Chefrenova (143,5 m), Lomená pyramida (104,71 m) a Červená pyramida (104 m). Model 
Chufuovy pyramidy v poměru 1:1000 si vyrobíme snadno. Potřebujeme jen rovnoramenný trojúhelník z 
kartonového papíru o základně 230 mm a výšce 186 mm, který vrcholem opřeme tak, že tento vrchol bude ve 
výšce 146,5 mm nad rovinou. Tuto stěnu budeme orientovat na sever a nakloněnou rovinu povedeme z levého 

dolního (východního) rohu šikmo po severní stěně na protější (západní) hranu této stěny.  

Model jste si určitě neudělali, tak alespoň opřete šikmo nějaký sešit a vyznačte si podstavu a 
vrchol severní stěny. Dále potřebujeme už jen klasický plastový pravoúhlý trojúhelník s 
úhlem 30°. Lépe bude si vystřihnout z kartonu trojúhelník o odvěsnách 100 mm a 173 mm 
(správně 173,2 mm) a přeponě 200 mm. Tento trojúhelník vymezuje úhel 30°, pod kterým 
na nakloněné rovině s kluznými plochami dřevo - dřevo nebudou saně s vápencovým 
kvádrem samovolně sjíždět. Jak jsem na to přišel? Dá se jednoduše odvodit, že na 
nakloněné rovině dojde k samovolnému sklouznutí, když složka tíhy po nakloněné rovině 
(F1 = m.g.sin α) se rovná třecí síle (Ft = f.m.g.cos α), odtud součinitel smykového tření f=tg 
α. Součinitele smykového tření lze najít v tabulkách (pro dřevo - dřevo se uvádí i f=0,3), ale 
určíme ho experimentálně.  
 

Zajdeme do kuchyně a vytáhneme dvě prkýnka na krájení cibule, položíme je na sebe a zvedáme úhel. Podložíme 
náš trojúhelník s úhlem 30° a vidíme, že prkýnka se pod tímto úhlem bezpečně udrží. Tření nezávisí na ploše a u 
nakloněné roviny úhel skluzu nezáleží na zatížení - větší zatížení vyvolá i větší třecí sílu. Můžeme vyzkoušet i v 
knihách o pyramidách doporučované polévání třetích ploch vodou. Nejspíš zjistíme, že mokrá prkénka kloužou 
ještě hůř. Kromě toho mokré dřevo se bude skluzem saní zbytečně třepit. Součinitel smykového tření v klidu je 
ovšem o dost větší, než součinitel za pohybu. Pokud není manželka v dohledu, můžeme zkusit polít prkénka 
slunečnicovým olejem, klouže to o něco lépe - zvláště, když už prkénko jede. Prkénko, které se ťuknutím rozjede, 
bude klouzat i pod nižším úhlem. Dovedu si představit, že saně s kvádrem byly vzadu šikmo zvednuté pro 
zajišťovací klín, který se pod ně vrazil. Středověký řemeslník by vzadu uprostřed saní na vodorovný čep upevnil 
asi jeden krok dlouhý trámek, který by koncem volně poskakoval po dřevěných pražcích při pohybu nahoru. Při 
pohybu dolů by se vzpříčil do některého z četných záseků a saně zablokoval. Riziku z toho, že se snad saně 
rozjedou na někoho nazpět, by se leda usmál, to by nesměl vylézt nahoru ani opravit doškovou střechu nebo 
nakládat kmeny na dřevěné vozy. V Egyptě bych očekával, že saně budou taženy a zajištěny vpředu provazem a 
spoustou lidí.  
 
Nejsem egyptolog ani odborník na stavby. Na stavbách (včetně našeho domu) jsem strávil řadu měsíců. Proč si 
dovoluji o tomto tématu psát? Uklidňuje mě hlavně to, že to budou číst pravděpodobně také jenom amatéři. 
Amatér nemusí být nutně blb, jen má jiné zkušenosti z jiných oborů, což je občas třeba. Můžu čestně prohlásit, že 
jsem šikmou dráhu po stěně pyramidy a další věci opravdu sám vymyslel. Je to určitě lehčí, než přečíst všechnu 
literaturu o pyramidách a nejspíš zjistit, že už to dávno někdo vymyslel a možná o tom napsal celou knihu.  
 
 
Jak se kvádry dostaly nahoru?  
 
Saně jely po dřevěné dráze tvaru U pro každou sanici. Do němčiny bych to raději nepřekládal, tam U-Bahn už 
mají. Koleje tvaru U byly zhotoveny ze třech stran otesaného spodního trámu a bočních fošen. Boční fošny (spíše 

trámky a možná i jen kulatina) byly zajištěny na spojích silnější příčnou kulatinou se dvěma výřezy tvaru U. Tyto 
koleje pro saně byly položeny na dřevěném roštu typu pražců, které jako polotrámky (prizma) ležely těsně vedle 
sebe. Navrchu tedy byl oblý tvar vhodný pro našlapování bosou nohou - písek a kamínky se na oblé ploše 
nedržely. Tyto souvislé pražce byly podloženy na vrstvě vápencových bloků vyrovnaných nepálenými cihlami a 
případně pískem. Pražce byly kolmé na koleje a každý pražec ležel vodorovně. Na modelu si to ujasníme tak, že 
na vyznačenou šikmou cestu po severní stěně přiložíme šestihrannou tužku nebo úzké pravítko, kde horní ploška 
ukazuje polohu kolejí a pražce budou kolmo k nim. Rovina pražců svírá pochopitelně značný úhel se severní 
stěnou, což je právě třeba vyrovnat vápencovými bloky, cihlami a doladit pískem.  
 
Zvedání se dělo pomocí silných tyčí dlouhých asi do výšky ramen. Mechanický stroj na zvedání pyramidových 
kvádrů s krátkými tyčemi zmiňuje Herodot a dál už neříká celkem nic. 
Dovolte bych suše předpokládal, že tyto tyče se opíraly o dřevěné kulatiny vystupující z konstrukce saní a dole se 
opíraly o rošty pražců. Poměr páky lze odhadnout na 15 cm : 120 cm, tedy se síla jednoho muže zvětšila si 8 krát. 
Pro šest lidí na každé straně, tedy celkem s 12 muži u pák, vychází při síle odpovídající tíze 30 kg celkem asi 



 

 

30*12*8, to je síla odpovídající téměř 3 000 kg. Standardní kvádr měl hmotnost 2 500 kg. Rezerva na hmotnost 

saní, je tedy dostatečná. Síla potřebná k tažení kvádru po nakloněné rovině nahoru bude i s třením menší, než 
síla potřebná na přímé zvedání, které je navíc mechanicky složité. Síla odpovídající zvedání kvádru na nakloněné 
rovině je F1 = m.g.sin α, síla překonávající tření je Ft = f.m.g.cos α,. Pro 30° tedy bude potřebná síla celkem F = 
m.g.0,5 + 0,4.m.g.0,866 = 0,84.m.g. To platí pro součinitel smykového tření f = 0,4, teprve při dosti nereálném 
součiniteli smykového tření mezi dřevy za pohybu f = 0,6 se dostáváme na součet zhruba F = mg, tedy tíze 
kvádru.  
 

  
 
Severní stěna je v nákresu zvednutá do svislé roviny. Ve Velké pyramidě tato rovina svírá s vodorovnou rovinou 

úhel skoro 52°. Ve skutečnosti tedy je tento žlutý trojúhelník s 30° podstrčen pod severní stěnu. Bod A' se pak 
dostane do bodu A. Výška uvnitř pyramidy mezi body C a B je v bodě B je nejméně 100 m nad rovinou podstavy. 
Zelená dráha přepraví tedy materiál až do bodu B do výšky 100 m, což je více než 2/3 výšky pyramidy. Zbývá 
dostavět 1/3 výšky, což je 1/27 objemu pyramidy (méně než 4%). Další dráha dosáhne znovu do 2/3 zbytku 
výšky, tedy asi dalších 30 m výšky, celkem do 130 m nad rovinou. Třetí úsek dráhy dosáhne ze zbývajících 15 m 
výšku 10 m a dosáhne celkem výšky 140 m nad rovinou podstavy.  

 
Pohled na pyramidu ze strany ukazuje severní stěnu nakloněnou 
pod úhlem skoro 52° k vodorovné rovině. Trojúhelník s dráhou 
dlouhou 200 m skloněnou pod úhlem 30° vzhledem k vodorovné 
rovině dosáhne výšky z bodu C do bodu B asi 100 m nad rovinou 
podstavy A s patou výšky E severní stěny. Délka výšky boční 
severní stěny z bodu E do bodu V je 186,2 m. Výšky pyramidy je 
146,5 m.  
 
 
 
 
 

 Objem vynechané části pyramidy pro stavbu dráhy na jedné stěně je malý. Zhruba jde u dráhy se třemi 
proudy, která je široká 12 m o objem 12*15*0,5* 200 = 18 000 m3 pro dráhu z bodu A do bodu B 
dlouhou 200 m. Počítáme, že zářez do pyramidy má tvar průřezu ve tvaru trojúhelníka o výšce 15 m. I 
kdyby celá dráha až nahoru takřka k vrcholu způsobila vynechání 25 000 m3 , je to jen 1% objemu 
pyramidy odhadované na 2,5 milionu m3. V podstatě na tom ale nezáleží, dráha se postupně zvyšovala 
a prodlužovala, po dokončení stavby nahoře se dráha postupně odstraňovala a sloužila k zaplnění 
mezer směrem shora, podobně jako načisto myjeme schody od shora. Na konci dráhy při změně její 
délky bylo podle potřeb výšek vrstev vždy několik kratších segmentů, které se pak vyměnily za dlouhé. 



 

 

Na konci dráhy byla pevná hladká plošina, která sloužila k natáčení saní do směrů k paprsčitě 

rozvětveným vodorovným dráhám.  

 Objem potřebného dřeva na tuto 200 m dlouhou dráhu stoupající ve třech proudech vedle sebe z bodu A 
do bodu B o šířce asi 12 m je při tloušťce pražců 10 cm asi 200*12*0,1 = 240 m3. Snad to bude 
celkem 300 m3 s trámy položenými jako kolejnice. Vodorovné kolejnice potřebovaly jen ploché spodní 
trámy. Spotřeba dřeva nebyla nijak závratná. Tolik dřeva spálí u nás jedna podhorská vesnice za zimu. 
A na pražce stačilo podřadné dřevo. V zemi, kde neprší, dřevo asi hnít nebude. Je zaznamenáno, že 
jeden z faraonů nechal přepravit 40 lodí s libanonskými cedry pro stavbu pyramidy. Cedry jsou 
jehličnany dorůstající až 30 m a mohou být staré až 2000 let. Také je zaznamenáno, kolik se v 
nějakém období při stavbě pyramidy spotřebovalo cibule a česneku. Zřejmě to byl univerzální všelék 
proti nemocem a epidemiím. Zaznamenána je i stížnost nějakého vedoucího skupiny, že nedostal včas 
šatstvo pro dělníky s mírným naznačením, že to možná ohrozí výkony. Faraon poskytoval prostředky 
pro práci, ubytování podle potřeby a třikrát denně stravu. Většina sezónních dělníků na stavbě byli 
svobodní rolníci v době záplav Nilu, kdy nebylo možno pracovat na poli. Nebyli to tedy otroci. Na 
stavbě pracovali trvale odborní řemeslníci a vedoucí skupin. Nevíme kolik na stavbě pyramid pracovalo 
dělníků, profesor Verner soudí, že kolem 30 000. Hlavně nevíme, jak se pyramidy stavěly, o tom 
záznamy v podstatě nejsou. Lze znovu litovat zničení Alexandrijské knihovny. Zničena byla požárem za 
Cesara v roce 47 př.n.l. ( v české Wikipedii u hesla Alexandrijská knihovna je chybně rok 47), zbourána 
a zničena byla roku 389. Byla částečně obnovena z druhotných zdrojů. Roku 643 byla definitivně 
zničena Araby a několik měsíců se papyrusovými svitky topilo v lázních. Neboť, co není v Koránu, je 
prý zbytečné. Ale v Koránu stavba pyramid asi popsána není. 

 
Postup stavby pyramidy  
 
Postup stavby pyramidy kombinovanou metodou ramp a zvedání kvádrů předpokládá jako jednu z možností i 
prof. Verner, který dodává, že každý způsob má výhody i nevýhody.  
 
Přeprava kvádrů po vodorovné ploše 

 Tahání kvádrů od lodí k pyramidě. Byla třeba dráha z plochých trámů položených na šířku saní vedle 
sebe (nejspíše jednu kolejnici tvořily dva trámy), na konci byly trámy spojené se začátkem dalších 
trámů silným špalkem se dvěma zářezy typu U, každý zářez byl pro jednu sanici. Špalek se zahrabal do 
země. Jiná dobrá možnost bylo zatlučení čtyř kůlů na spojnici trámků, pokud byl podklad hlinitý. Nebo 
vykopání jámy a zatěsnění hlínou, která na slunci brzo ztvrdla. Široká plocha kolejnic byla potřeba, 
protože se nepoužívaly žádné bočnice k vedení saní. Vpředu se podkládaly válečky s dostatečným 
přesahem přes obě kolejnice. Vpředu se táhlo provazem, na němž byla několikerým obtočením a 
krátkým pomocným provazem upevněna příčně dřevěná držadla pro dvojici, možná čtveřici tahačů. 
Tloušťka příčných dřev odpovídala vyzkoušeným držadlům vesel. Vzadu byl hluboko a pevně do 
konstrukce saní zasazen trám se zadlabanými příčnými držadly, za které se tlačilo. 
Celý den nelze plnou silou tahat za holý provaz, to je o zničení rukou a pracovní síly. Tato zadní oj se 
používala k tlačení a řízení saní. Dlouhá páka oje umožňovala narovnání saní do správného směru, 
když podkládané válečky neudržely z nějakého důvodu směr a stahovaly saně z dráhy. Podkládání 
válečků průměru 8-10 cm vpředu se dělalo jenom jejich porovnáním kolmo k dráze, válečky ležely na 
dráze trvale, vlastně se přesunuly jen o jednu délku saní dopředu za celou jízdu. Čím méně válečků 
pod saněmi, tím líp se bude držet směr - stačí trvale dva válečky a třetí při výměně. Na konci se 
přebytečné válečky naložily a táhly zpět na začátek dráhy na prázdných saních. Zpáteční cesta vedla 
nejspíš volně mimo dráhu.  

 Tahání po vodorovné vrstvě na pyramidě. Dráhu po pyramidě nelze podceňovat - základna byla 
široká 230 m, pokud jsme se dostali na vrstvu o šířce základny 200 m, průměrná dráha při stavbě z 
jedné (severní) strany bude těžko kratší než 100 m a musíme počítat i s další dráhou nahoru. Postup 
byl asi stejný jako v předchozím případě tažení po planině. Jen se musí upravit spojnice kolejnic - 
příčný trámek na spojnici musí být plochý a zadlabaný shora do kolejnic, aby nevadil pohybu saní. Bylo 
možno bočnice zajistit i menšími kvádry, velké tlaky na ně do stran nebyly.  

 Otáčení saní do potřebného směru. Na konci dráhy byly výměnné kratší kusy dráhy, které 
umožňovaly dojet až na místo. Podle podmínek se mohly válce podkládat přímo na vrstvu pyramidy. 
Vrstvy jsou na fotografiích pyramid v Gíze, ty ukazují, že vrstvy byly velmi dobře dodržovány - zřejmě z 
důvodů stavebních, ale význam pro vodorovnou dopravu se zdá rovněž velký. Vlastní otáčení saní se 
dělo pomocí zadního oje jako dlouhé páky. Saně najeté na válečcích toto otáčení usnadňovaly. Otáčení 
se dělalo na deskách snad velikosti 10x10 m z dobře tesaných a natěsnaných trámů. Tato deska 



 

 

sloužila i k zakotvení koncových plochých trámů na potřebnou šířku saní. Zvláště exponovaná místa 

mohla používat desky z leštěného vápencového tufu - ty se používaly ke konečnému obložení pyramid, 
byly ale asi vzácné. Z těchto desek pro otáčení se paprsčitě rozbíhaly dráhy jen z položených plochých 
trámů. Tyto dráhy bylo možno rychle přestavět podle potřeby. Konečné umístění kvádru se dělalo 
pomocí válečků na vrstvě kvádrů a pak jen se zadním válečkem, který se nakonec pomocí pák vyndal.  

 Vyloďování kvádrů v přístavu. Byl třeba rozsáhlý přístav, který musel zvládnout nejméně za 2 minuty 
jeden kvádr. Proto měl přístav větší počet vykládacích míst a krátkých stoupacích drah od kanálu 
zakončených rovnou deskou pro otáčení saní. Odtud vedlo několik paprsčitých drah k pyramidě. 
Jestliže byl kanál daleko od pyramidy, patrně se dráhy spojovaly do asi třech hlavních a zase se před 
pyramidou rozdělily ke každé počáteční rampě. 

 
Celkový postup stavby  
 
První etapa - nízké rampy  
 

Moje představa vychází z toho, že pyramida se začala stavět současně ze třech stran z nízkých ramp. 
Předpokládejme, že uměle vytvořený kanál pro dopravu kvádrů pomocí lodí obtékal pyramidu z východní strany, 
kde lze předpokládat Nil a kanál se přibližoval jižní a severní stěně. Západní stěna byla patrně odvrácena nejvíce k 
poušti a přivádět kanál ze všech stran je kvůli dopravní vzdálenosti kvádrů skoro zbytečné. Nejvíce záleželo na 
krátké dopravní vzdálenosti u vrcholu podstavy v bodě A na severozápadní hraně odkud bude vycházet postupně 
prodlužovaná dráha do bodu B po severní stěně. Severní stěna je volena proto, že poskytuje částečně stín před 
sluncem pro dělníky zvedající kvádry po této dráze. Na severní straně byl většinou i vchod do pohřebních komor a 
určitá nedostavěnost kvůli dráze a trvalé transportní možnosti, byly spíše výhodou.  
 
Stavíme pyramidu, buďme velkorysí - začneme stavět ze třech stran, na každé se dvěma rampami. Celkem bude 
7 ramp, jedna navíc - ta nejlepší a se třemi dráhami vedle sebe - byla trvalá a směřovala už šikmo na severní 
stěnu z bodu A. Úhel se určil pomocí modelu, který byl jistě k dispozici. Zbylých šest drah s malou rampou mimo 
těleso pyramidy bylo kolmo na stranu podstavy a pod úhlem 30° k rovině podstavy. To je 20 m dlouhé cedrové 
trámy umožnily vystoupat do výše 10 m nad rovinu podstavy. Zde se muselo používat pák. Jednu vrstvu můžeme 
u Velké pyramidy považovat asi za 3/4 m vysokou - Chufuova pyramida má 203 vrstev a měla výšku 146,5 m. 
Dole jsou na fotografiích i silnější vrstvy asi tak do výše 15 m, kde byl původní vchod. Dráhy byly podloženy 
rampou ze snadno dostupných nepálených cihel a měly pražcovou podlahu z kulatin pro páčení saní 

předpokládanými ručními pákami. Objem těchto pomocných ramp byl zanedbatelný - asi 14*10* 8 *1/3*6 ks = 
nejvýše 2400 m3. Je to počítáno tak, že rampa bude nahoře 4 m a dole 12 m široká a k pyramidě se zvyšovala a 
rozšiřovala jako jehlan o výšce (zde vodorovné) 14 m a podstavě tvaru lichoběžníku o výšce 10 m u stěny 
pyramidy. Rampa se samozřejmě postupně zvedala podle potřeby kladení dalších vrstev. Celkový objem takto 
položeného spodku pyramidy je překvapivě vysoký. Pro vrstvu výšky 10 m = 1/15 výšky pyramidy zbývá tedy 
dostavět 14/15 výšky, to je po umocnění na třetí rovno 2744/3785 objemu pyramidy, tedy 81,3 %. Pokud 
budeme počítat přesněji - v úrovni 10 m můžeme položit ještě jednu skoro celou ¾ m vysokou vrstvu - tak vyjde, 
že z těchto ramp postavíme dolních 20% objemu pyramidy. Je třeba si udělat rezervu výkonu pro stavbu ve 
výšce. Celkově máme položit 2 300 000 bloků za 20 let, to je za 20*328*12 = 78 720 hodin. Každý desátý den 
byl volný, tedy 328 dní v roce se pracovalo asi 12 hodin denně. Počet umístěných kvádrů za hodinu tedy byl 2 
300 000 / 78 720 = 29 kvádrů za hodinu, tedy každé 2 minuty jeden kvádr. 
Stránky http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1846 uvádějí 2,6 milionu kvádrů o celkové hmotnosti 7 milionů 
tun.  
 
 
Druhá etapa - využití drah s malým sklonem položených přímo na kvádrech  
 
Pokračujeme ve vrstvách výše nad 10 m nad podstavou. Kvádr Chufuovy pyramidy byl vysoký průměrně 72 cm. 
Počítejme dva kvádry na 1,5 m a čtyři na 3 m výšky. Dřevěná dráha ze dvou dvojic plochých trámů se položila 
přímo na kvádry. Při průměrném objemu kolem 1 m3 musely být druhé dva rozměry spíše přes metr. Byl to 
obecný kvádr, i když řada bloků v Ráchefově pyramidě vykukuje takřka čtvercovým průřezem.  
 

http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1846


 

 

  
 
Tyrkysově jsou označeny plošiny pro otáčení. Podložení kvádry (zde tmavě modrými) stačilo podle tloušťky a 
délky trámů i jen s jedním uprostřed. Úhel stoupání byl malý - nejvýše 3 m na 10 délky trámů, to je asi 17°, kde 
pak je nejvýše f = tg α = 0,3, což stačí, aby saně nemohly sklouznout. Saně byly taženy provazem, tlačeny 
zezadu za oj a rovněž tlačeny z boku za výstupky saní. Muži tlačící zezadu vystupovali při tom průběžně na 
pomocné dřevěné trámy a na další vrstvu. Pohotovostní družstvo asi 30-40 mužů pomohlo "vodorovné" skupině o 
12-16 mužích standardní kvádr vytáhnout. Velké kvádry se ukládaly v první vrstvě a tímto způsobem se 
nezvedaly. Většinu kvádrů bylo možno umístit s menším převýšením jen jednoho až tři kvádrů. Výhodou bylo 
snadné přenášení stoupací dráhy skládající se vlastně jen z plochých trámů. Při nízkém sklonu nebylo třeba roštu 
z pražců a páčení tyčemi, které zajišťovalo na příkré dráze i bezpečnost proti skluzu zpět. Vrstva s hlavní stoupací 
dráhou se sklonem 30° se prodlužovala nejspíš až po třech, možná čtyřech vrstvách. Vodorovně postavené dráhy 
se tedy daly částečně využít i pro další vrstvu. Stoupací 10 m dlouhé trámy a některé dobré trámy z vodorovných 
drah se pak užívaly pro hlavní stoupací dráhu na severní stěně, protože postupně jich bylo třeba méně s klesající 
plochou vrstvy a více se jich potřebovalo pro stoupací dráhu.  
 
 
Obecné poznámky ke zvedání kvádrů.  
 
Profesor Miroslav Verner v knize 'Pyramidy tajemství minulosti' žádné možnosti výrazně nepreferuje, jen jasně 
uvádí, že pracovníků na pyramidě nebylo 200 000, ale jen kolem 30 000.  
 
Plyne to z počtu obyvatel Egypta, který byl 1-1,5 milionu. Nikoli 10-15 milionů. (Četl jsem kdesi i 50 milionů.) 
Uvádí jako možnost i přímé svislé zvedání těžkých kvádrů pomocí dlouhých pák a podkládáním trámy. Jednou 
větou se zmiňuje o tzv. nepravém kladkostroji a já netuším, co to mohlo být. Pochopitelná je nepravá kladka - je 
doložena obrázkem z vykopávek - v podstatě je to oblý kámen se třemi vyhlazenými rýhami, přes které se zřejmě 
táhly silné provazy. Kde se tato nepravá kladka používala, to se ovšem neví. Profesor Verner zamítá přetahování 
kvádrů dlouhými provazy a kladkami přes celou pyramidu za využití protizávaží. Tehdejší provazy by toto zatížení 
nevydržely a kromě toho nebyla doložena pravá kladka. Dále považuje za možné tažení kvádrů na saních po 
trámech, ke snížení tření se mohl používat blíže neurčený tuk. K. Soliotti v knize 'Průvodce egyptskými 
pyramidami' uvažuje o mazání třecích ploch mokrým vápnem. Jiní předpokládají tažení saní napříč přes mokré 
dřevěné válce. Nevím už přesně zdroj, ale dočetl jsem se, že (snad mazáním rostlinnými oleji) lze snížit součinitel 
tření až na 0,1. Možná v laboratoři na suchém vyhlazeném dřevě, ale s všude přítomným pískem to půjde asi 
těžko. A hlavně není proč. Největší potíž byla se zvedáním - tam tření na nakloněné rovině bylo spíše třeba. 
Válečky na rovině jsou asi lepší.  
 
Dovolím si předpokládat, tentokrát nikoli suše, že bylo možno využít kombinace vápna a rostlinného oleje. Snad 
byli už tehdy nějací předchůdci bavlníku s jeho olejnatými semeny, slunečnice, určitě byl olivový a snad palmový 
olej. Z palmového listí se dělaly provazy. Výroba mýdla byla v Egyptě známá. Nejsem si jist, jestli už v době 
pyramid. Za Kleopatry se mýdlo vyrobené z tuku a popela (ten obsahuje potaš) používalo ke kosmetickým 
účelům, asi ke zvýraznění očí - prostě make-up (spíš mejdlo-up). Na mytí se tehdy mýdlo nepoužívalo. Mýdlo se 

sice vyrábí vařením tuků s alkáliemi, ale vápno na perném slunci a za dlouhou dobu mohlo dát vzniku mýdel 
vápenatých, která jsou podstatnou složkou polotuhých maziv dodnes.  
 
 
Srovnání objemu pyramid a současných staveb.  
 
Velká pyramida má objem asi 2,5 milionu m3 a byla postavena za 20 let. Některé bloky mají 15 tun i více. Ke 
sjednocení Egypta došlo kolem roku 3 000 př.n.l. Chufuova pyramida byla dokončena roku 2643 př.n.l. Za 150 let 
vlády 4. dynastie se odhaduje objem zdiva všech královských staveb na 9 miliónů m3. To Egypt hospodářsky 
vyčerpávalo. Snofru, otec Chuefa, nechal během svého panování postavit pyramidy o celkovém objemu asi 3,7 
milionu m3. Délka hranic ČR je 2290,2 km. Chufuova pyramida by stačila k postavení zdi kolem celé republiky o 
průřezu 2 500 000 / 2 290 200 = 1,09 m2, to je 45 cm silná zeď vysoká 2,42 metru. Rychlejší bylo dát na hranice 
dvoje dráty a mezi ně pustit přátele člověka, kteří byli vycvičeni, že ne každý člověk je přítelem psa.  



 

 

 

Ještě slíbené srovnání se stavbami Jakuba Krčína z Jelčan. Krčín postavil hráz Rožmberka v letech 1584-90, tedy 
za 6 let. Hráz je 2450 m dlouhá, vysoká až 10 m, u paty až 55 m široká, objem hráze je 750 000 m3, Velká 
pyramida má tedy 3,3 krát větší objem a stavěla se 20 let. Krčín měl taky starosti. Rožmberkové se zavázali 
případné škody vzniklé protržením hráze rybníka, kterým prochází stará řeka Lužnice, uhradit. A mysleli to vážně - 
protržení hráze by tehdy zaplavilo i část Prahy. Hráz se zdála předimenzovaná až do povodně roku 2002, kdy 
zadržela místo obvyklých 6,2 milionu m3 asi 70-75 milionu m3. Hráz měla původně několik desítek dřevěných 
výpustí. Některé původní kusy jedlového potrubí se zachovaly dodnes. Jádro hráze bylo utěsněno z hlíny, kterou 
ušlapávaly tímto korytem proháněné ovce. Byla to hlína takzvaná věrná, to je, když se chytila lopaty, tak se jí 
nepustila. Dovážela se několik kilometrů koňskými povozy sedláků z okolí vesnic, které se Stará a Nová Hlína 
zřejmě nejmenují zbytečně. Stavbu zajišťovala rybníkářská chasa a poddaní z okolních vesnic. Takže jich bylo asi 
jen pár tisíc. Kdyby Krčín stavěl pyramidy, jako první by postavil šibenice pro vzpurné pracovníky na nějakém 
kopečku. To se osvědčilo. V Třeboni to bylo v části, která se dnes jmenuje Na Kopečku. Krčín věděl, kdy má před 
hrozící vzpourou nechat vyvalit sudy s pivem a dodat pečené maso. Přesto ho blíže neznámí vzbouřenci v 
podvečer v lesích napadli a bodli do břicha tulichem (v průřezu kulatá bodná jezdecká zbraň). S jeho vládcem 
Vilémem z Rožmberka ho dlouho pojila vášeň pro stavbu rybníků. Prodej ryb byl podstatný tehdejší peněžní 
příjem feudálů. Stavba rybníků hospodářství rozhodně nepoškodila, dluhy vznikly Rožmberkům až po neúspěšné a 
velmi drahé kandidatuře Viléma na polský trůn. Stejně jako Vilém byl Krčín bezdětný. V 53 letech se však znovu 

oženil a měl šest vlastních dcer nebo dobrého souseda.  

Doplnění textu v září 2014 : 

Při stěhování bloků by bylo možno kvádr obložit dřevěnými kulatinami, takže místo tření smykového u kvádru by 
se jednalo o překonání valivého odporu válce.  

Když budu v lese mít kmen dubový délky 4 m a průměr 1 m, hmotnost 2 500 kg, tak přirozený způsob přesunu 
válce po slušné cestě je válení. Kvádry pyramidy měly hmotnost typicky 2,5 tuny ( např. 0,75 m x 0,75 m x 2 
m při hustotě vápence 2 200 kg/m3).  Pak bude průměr ( úhlopříčka) asi 1,06 m. Potom vyjde s obložením 
kulatinami skoro obvod 4 m a asi 50 kulatin 2m  dlouhých. Kvádr  by se svázal s kulatinami na dvou nebo třech 
místech něco jako pásové  kolo.   Do kulatin by se udělaly 3 zářezy s pevně obtočenými zavázanými provazy. 
Současně by z každé drážky vycházel tažný provaz chráněný proti poškození při pohybu v terénu.  
Pro 24 úhelník vychází cos 15°=0,966, čili zvednutí při pohybu na 24 úhelníku místo kola by bylo několik cm ( pro 
celkový průměr 1,32 m by vyšlo 4,5 cm.) 
 Počítejme jednozvratnou páku  5 cm a celkovou délku ramen 1,32 m. Reálně  zvětšení síly 132/5=26,5 krát, 

řekněme 25 krát.  Jeden muž potáhne silou 500 N odpovídající 50 kg, čili je schopen převrátit válec 1 250 kg 
těžký.  
Letmý závěr : 2 muži na ideálním povrchu utáhnou válející se válec hmotnosti 2,5 tuny. Jeden člověk určitě utlačí 
tunové osobní auto po asfaltu.  Písek je špatné prostředí pro valení válce. Cesta  zpevněná  menšími oblázky je 
poměrně dobrá, staví se tak cesty dosud. Šikmá rampa na stěně pyramidy by byla z kamenů typu dlažba.  
Řekněme 4 lidi vzadu tlačí válec a dalších  12 ve předu táhne za 3 provazy. Po 20 m by byla přestávka na zapření 
válce klíny znovu obtočení  provazů po najetí nad tři prohlubně v dlažbě. 

 
 

 
 

 



 

 

Jak by rybníkáři stavěli pyramidy. 
/krátká povídka spojující pyramidy, rybníky a dnešek/  

 
"Zejtra to těm klukům egyptským ukážeme," řekl rybníkářský hejtman Venca Mlejnek hodně nahlas. Jeho 
rybníkářská parta byla zvyklá ho poslouchat, dovedl se jich zastat. Jenom ti, co seděli nejblíž, viděli, co kreslí 
prstem po stole politém pivem. 
"Tahle jejich břečka je jen o něco lepší, než voda. Občas to chutná, jako kdyby to už jednou někdo vypil. Musíme 
se odtud dostat, a pak to zapijeme našim poctivým pivem v šenku Pod Hrází. A čepovat bude Majdalenka, která 
unese v každé ruce tři džbánky a prsa má jako další dva." Chlapi se zasmáli a natlačili se kolem hejtmana. 
"Jak to uděláme?" 
"Mám domluveno s Kleou, která jediná by tady stála za hřích, že přilehne správci Sethimu podolek a trochu víc ho 
unaví. A ráno se půjdou koupat, takže během dopoledne to musíme stihnout všechno přestavět po našem." 
Hejtman Mlejnek se napil a rozlil trochu piva po stole. 
"Máme z kovárny celou putýnku měděných skob a ještě jsou nám vděční, že jsme jim přivedli vodu v potrubí až 
do kovárny. Tihle Egypťani neumí dělat se dřevem. Jedině Libán, to je ten hromotluk, co má na starosti všechno 
dřevo na stavbě. Má toho tady už taky až po krk. Pochází z těch hor na severu, odkud vozí cedrové dřevo. Napřed 
potřebovali poradit s kácením, pak s nakládáním kmenů. Deset let je učí dělat se dřevem a dobře mu platí. A sami 

pořád neumí nic. Krčín by takové řemeslníky hnal bejkovcem. Jenom tesat kámen, to umějí opravdu dobře." 
"Ty chceš rozebrat celou cestu, po které se tahají kvádry? Co když přijde faraon a bude zle." 
"No právě, až někdy přijde, tak uvidí, že po našem to jde. S Libánem pak pojedeme pro nové dřevo do hor, tam 
se jim ztratíme a zpátky domů." 
"Kubo, ty vezmeš svoje lidi a předěláš cestu od přístavu. Takhle, dívej se!," kreslil prstem po stole hejtman. "Musí 
být víc míst a cest na vykládání pro více lodí najednou. Když nebudeš vědět jak, přijdeš se zeptat," dodal ještě a 
věděl, že se přijde zeptat několikrát. 
"Ostatní půjdou se mnou až nahoru na zatím poslední vrstvu pyramidy. Musíme vyzkoušet, jak zvedat kvádry 
přímo nahoru po stěně pyramidy po trámech. Dají se tři trámy vedle sebe pro každou kolej a nebudou tam boční 
fošny, tahat se bude jen ze shora. A hlavně nebude nikdo pod tím kvádrem. Budou třeba dva nejsilnější provazy a 
na nich asi na loket od sebe budou silný měděný oka. Nahoře bude největší špalek, jaký tady mají, přes něj 
budeme páčit kládou dlouhou tak osm kroků. Budou na ní čím dál tím delší provazy s dřevěným držadlem na 
konci. Na ty provazy a madla se musíte zavěsit a nepustit. Kratší rameno páky bude jen asi jeden krok dlouhý a 
na konci bude hák na zachycení oka," hejtman Mlejnek se trochu napil. 
"A ty, mladej, už nechlastej. Slíbil jsem tvojí mámě, že na tebe budu dávat pozor. A nekoukej po tý černošce, ta 
má na tebe nohy moc dlouhý." 
Urostlá černošská otrokyně z Núbie přinášela další džbánky s teplým pivem a její bederní rouška vlála vysoko nad 

stolem a sotva by pořádně zakryla i menší pozadí. Obnažená prsa se jí kolébala do kroku a byla černá jako uhel. 
"A jak to zajistíme, když se bude přehazovat na další oko?" 
"No vidíš, mladej, to je dobrá otázka. Teď ještě dobrou odpověď." 
"Já bych dal z boků trámů krátší latě a přibil je měděnými hřebíky. Za ty latě budeme zapírat zajišťovací trám. 
Vzadu příčně." 
"Asi jo. Tak to musíme zkusit. Ale mělo by stačit jedním provazem držet a u druhého přendat oka provazu. A pak 
hej-rup, zvedne o loket nahoru. Takže až úplně nahoře se bude zdvihat bez další hlavní dráhy. Špalek se odvalí, 
kam bude třeba a trámy se snadno přenesou. Nebudou žádný kvádry chybět, udělá se celá vrstva."  
 
"Nemám ho vzbudit? Starej pán se jde do hospody vyspat." 
"Nechte ho na pokoji, kluci," řekla šenkýřka Majdalenka rychle a ostře. 
"Není opilej a má zaplaceno. Dává si v sobotu tři piva a pak usne. Vstává každý den v půl třetí, to vy po flámu 
ještě ani nejdete spát. Rozváží chleba a pečivo z pekárny. Nebýt jeho, tak tuhle hospodu a spodní chalupy vzala 
povodeň. Všichni se báli na hráz, ale on tam vydržel s nakladačem od hnoje celou noc tahat dříví, který ucpávalo 
z výpusť. Jak voda přeteče přes hráz rybníka, tak jí to může rozebrat, jako v těch Metlech u Strakonic. A to dříví 
se tam dostalo od vašich chat, co vám tátové postavili napůl načerno v záplavové oblasti rybníka. Takže zaplatit a 
domů." 
"Ty vole, to bude asi starej Mlejnek, co dělal mechanizátora a pak vedoucího stavební skupiny v jézédé. To je prej 
machr, umí na stavbě všechno a spravuje i auťáky." 
"Jo, je to pan Mlejnek. Dřív za ním chodila celá ves, když bylo třeba něco spravit. A teď ho nepotřebuje ani jeho 
bejvalá, která zdrhla do města. Ale barák by chtěla. Už jděte domů. Můj muž za chvíli pro mne přijde a s panem 
Mlejnkem si rád popovídá, až půjdou domů. S ním se dá mluvit o všem - o autech, o stavbě rybníků nebo 
pyramid. Na toho, hoši, nemáte."  
 
 
Tak se mi text zase nějak moc natáhl a vlastnosti a záhady pyramid zbudou na třetí díl. Tento druhý díl navazuje 
volně na 1. díl: Egyptské pyramidy - používaly se rampy, zvedací stroje nebo se dělaly z geopolymerů?  
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