LokaIita Gournia se rozk|ádá na nevysokém hřbetě táhnoucím
se od moře na šíji|erapetra neda|eko Vesnice Pacheia Ammos na seVerním pobřežívýchodní Kréty v zá|ivu Mirabe||o (asi 20 km jižně od

města Agios Niko|aos). od moře je areá| vykopávek oddě|en h|avní
pobřeŽnísitnicí. V prvních letech 20' sto|etí zde bylo odkryto prehistorické osíd|enÍ_ ve|ké mínojskéměsto, označovanéněkdy vzh|edem k ve|ice dobrému stavu dochování jako ,,mínojskéPompeje...
Jde o jednu z nejdů|eŽitějšÍcha nejvýznamnějších archeo|ogických
lokaIit celé Kréty. Starověký název města bohužeI není znám, moderní název dostala IokaIita kvů|i přítomnosť mnoha veIkých kamenných
moŽdířů,v p|urá|u řecky ,,gournia,,.
Na vrcho|ové p|ošině hřbetu by| od-

krytý menší palác a několik da|ších

ti patrně existova|o schodiště, kterým se by|o moŽné dostat do prvního patra paláce. V severovýchodním rohu paláce navazuje na zmiňovaný koridor obdé|ný prostor interpretovaný jako věŽ. Ce|á východní fasáda by|a zbudována z masivních kamenných b|oků ve|kých až 0,6 x 1 m'

Popu|ace

ko|em ce|ého města. Domy mě|y

kompIexů budov. HIavní část města
by|a odkryta především na východním svahu hřbetu, kde se nacházejí
domy obyčejných Iidí seskupené do

většinou v přízemí sk|adiště a dí|ny.
Přístup do obytných místností ve vyš-

šímpatře ved| proto v mnoha případech přímo z uIice prostřednictvím
schodů (do přízemí tedy v takovém
případě Vstup z úrovně u|ice neexistova| a vstupova|o se potom do něj
dřevěným schodištěm uvnitř domu);
nejspodnější schody jsou u mnoha
domů dochovánv dodnes.

b|oků oddě|ených uIicemi (vzhIedem

k

v Gournii je odhadována na asi 4 000 |idí, kteří

byd|e|i h|avně v domech na svazích kopce pod pa|ácem. JednotIivé domy jsou ma|é (maximá|ních rozměrů zhruba 5 x 5 m), namačkanéna sebe a často mají spo|ečné stěny. Jsou seskupené rozdě|eny do sedmi samostatných b|oků označených písmeny A * G. Jednot|ivé b|oky jsou od sebe oddě|eny
d|ážděnými uIicemi, z nichŽ dvě jdou

topografickým podmínkám pře-

cházejí části u||c směrem do kopce
ve schodiště). Na konci devadesátých |et a na začátku minulé dekády
by|o v rámci tzv. Gournia Project b|í.
Že prozkoumáno i nejb|ižšíoko|í areá|u vykopávek, h|avně oblast mezi
pobřeŽní silnicí a mořem, a by|y tak
objeveny některé da|šístopy osídIení včetně architektury.
AčkoIiv nejstarší stopy osídIení
|okaIity pocházejí již z raně mínoj'
ského období, teprve během středně mínojské fáze ||| nebo počátku
nás|edujícípozdně mínojskéfáze |A
(během tzv. období nových paláců)
bylo postaveno více obytných budov, mezi nimi také ma|ý palác (ten
pravděpodobně jiŽ ve fázi pozdně
mínojská ||lA). sídIiště by|o zničeno
na konci období nových pa|áců (ve
fázi pozdně mínojská |B), znovu osíd|eno pak by|o na konci pozdně
mínojskéhoobdobí || a až do konce doby bronzové (období pozdně
mínojské|l|) _ tzv. mykénská fáze osíd|ení'
Pa|ác má rozměry 50 x 37 m a zaujímá asi desetinu roz|ohy
největšího a nejznámějšího krétského paláce v Knóssu, nese však
v sobě _ podobně jako ten zmíněný - určitéznaky pa|ácové architektury (např. existence svět|íku). Kvů|i ma|é roz|oze sice nemá obvyk|é centrá|ní nádvoří; jižně od pa|áce se však nachází otevřený
dvůr o roz|oze 40 x ].5 m a kromě toho má palác i maIičkézápadní
nádvoří' Přístup na jižnínádvoří vedI z pa|áce přes něko|ik širokých
stupňů zahnutých do L; s nimi sousedi|a obIast s něko|ika pi|íři vyhrazená s největší pravděpodobností náboženským a ceremoniá|.

Severně od pa|áce

o

výjimečný příkIad mínojskéve.
řejné svatyně, protoŽe mínojský ku|t
se obvyk|e odehráva| v ku|tovních

prostorách pa|áců a vi|, případně
soukromých budov. Uvnitř se na pa-

ps
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ním úkonům. Stupně schodiště sIouži|y patrně také divákům při různých sIavnostech konaných na hIavním nádvoří. Zajímavéje západní
nádvoří o roz|oze 5 x 15 m - na jeho jižnístraně (při jihozápadním
rohu pa|áce stojí zv|áštnísvis|ý kámen interpretovaný jako bety|
nebo anikonický obraz božstva. Dů|ek v kamenném bloku pob|ížbety|u by| nedávno vysvět|en jako místo na obětiny; západní pa|ácové
nádvoří v Gournii tedy moh|o mít jinou funkci než v ostatních krétských palácích. Z architektonického h|ediska je však nejzajímavější
částípa|áce jeho východní fasáda' Jde totiž v|astně o úzký koridor
dIouhý 8,86 m, široký 0,56 - 1,08 m, tvořený dvěma zhruba paraIeIními zdmi a přístupný ze severovýchodního rohu. V jeho jižníčás-

by|a

postavena ma|á veřejná svatyně o
rozměrech pouze 3 x 4 m přístupná
z odbočky jedné z hIavních uIic. Jde

rapetu V zadní zdi naš|o ku|tovní ná-

činía vybavení z pozdně mínojského
období |||, především různépodstavce a sošky bohyní se vzpaženýma rukama (tzv. typ ,,Minoan Goddess
with upraised arms,,)' Úp|ně na jihu
|oka|ity by|a v tzv. b|oku H v pozdně
mínojském období ||| postavena budova připomínajícísvou dispozicí typ stavby označovaný jako megaron, vyskytujícíse především na
řecké pevnině v mykénském období.
Na severním okraji hřbetu se síd|ištěm by|o také objeveno po.
hřebiště (tzv. Severnípohřebiště) s ceIkem 7 obdé|nými hroby z raně
mínojského období ||, patřÍcÍ ke stavebnímu typu označovanému
jako tzv. house tombs. Jedná se o zhruba čtvercovébudovy rozdě|ené na dvě menšíprostory zdí s otvorem na konci, která se spouští zhruba z po|oviny dé|ky jedné ze stěn a vytváří tak dva menší obdé|néprostory. Místo, odkud rozdě|u jícízed,vychází je navenek zdůrazněno výběžkem části stěny odpovídajícíjednéz oněch obdé|ných
prostor, druhá část té samé zdi (odpovídajícídruhé prostoře) ustupuje mírně dozadu. Vchod do hrobu býva| obvyk|e na kratší straně
jedné z obdé|ných prostor'
Gournia byla vykopána v |etech 1901-04 Američankou Harriet Boyd-Hawes (1.1.J.0. t87t _ 31'3.1945). Tato pozoruhodná archeo|oŽka by|a první ženou, která ved|a vykopávky v Řecku (její tým
v Gournii měl více jak 100 osob) a vůbec prvním americkým občanem provádějícím archeo|ogický výzkum na Krétě. Jako první žena
přednášeIa také před ArchaeoIogica| |nsťtute of America. Kniha
o vykopávkách v Gournii, jejíŽ je spoluautorkou, vydaná v roce
1908 (Gournia, Vasiliki and other prehistoric sites on the isthmus of
Hierapetra, Crete; excavations of the Wells-Houston-Cramp expe-

ditions, 1901, 1903, 1904. By Harriet Boyd Hawes, Blanche E' Williams, Richard B. Seager, Edith H. Hall. Philadelphia, The American
exploration society, Free museum of science and art 1908) je dosud jedinou a stá|e citovanou ce|kovou publikací o této dů|ežité
loka Iitě.

Menšívýzkumy a konzervátorské práce by|y v Gournii prováděny i v sedmdesátých a osmdesátých letech řeckými archeo|ogy.
Na pře|omu tisíci|eť zaměři|i svoji pozornost na severní část šíje|erapetra američtíarcheo|ogové v rámci již zmiňovaného ,,Gournia
Project.. pod vedením L. V' Watrouse, profesora univerzity v Buffalu,
za asistence řeckého archeoIoga C. Davarase (z řecké archeoIogické
s|užby). Znovu tak doš|o k výzkumu Gournie, centrem zájmu však
by|a |oka|ita jako ce|ek a archeo|ogové si jako prvotníúko| stanovi|i
zjistit rozsah a charakter osídIení. By|a tak prozkoumána především
pobřežní obIast, kde se nachází tzv. Shore House (Dům na pobře.
Ží) _ ve|ký dům ze svět|ého kamene prozkoumaný už Boyd-Hawes.
K ve|kému překvapenívšak by|y v jeho oko|í objeveny dlouhé úseky
mohutných zdí vybudované z masivních b|oků kamene a interpretované jako čásť městského opevnění, Tento objev vyvo|aI mnoho
zájmu, protože se donedávna soudiIo, že mínojštíKréťanénestavě|i
opevnění okoIo svých měst, protože sami mezi sebou prý nevá|čiIi
a vnějšíhonepříteIe poraziIa jejich mohutná floť|a v bezpečné vzdá|enosti od krétských břehů' Tato koncepce se však ukáza|a chybnou
- během prehistorického období se na Krétě vyskytova|a ce|á řada
typů i přík|adů opevnění (nebo obecně defensivní architektury; viz
autorůV č|ánek v minu|ém číslePanoramy).
V |etech 2oo8-o9 bv|a uskutečněna na základě povo|ení řec-

ké archeoIogické sIužby (konkrétně 24. eforátu prehistorických

starožitnostíse sídIem v Agios NikoIaos) důkladná povrchová dokumentace a čištěnízbytků architektury i povrchových ná.
Iezů v ob|asť vvmezené korytem řeky na západě (tato řeka - v |etních měsících vyschlá - tvoři|a svými svis|ými břehy vysokými zhru.
ba 12-18 m západní hranici osíd|ení a zároveň fungovaIa jako hIavní vodní zdroj města), hřbetem Pera Alazzomouti na východě (jde
o mnohem vyššía para|e|ní hřbet s ťm, na kterém se nachází město
Gournia), mořským pobřežím na severu a h|avnísi|nicÍ na jihu. Zjištěné a zaznamenané zbytky architektury zahrnují celou řadu sta.
veb - přístavní objekty včetně hráze, menší přehradu s hrází v ús.
tí řeky, monumentá|ní |odní doky, systém městského opevněnís věžemi, d|áŽděnou uIici a směrem do vnitrozemí mnoho para|elních

a k|asických

zdí zemědě|ských teras.

Část dokumentačních prací by|a zaměřena na již zmiňovaný
Shore House, jehož nejstaršíčást by|a postavena již během středně mínojskéfáze ||, tedy během tzv. období starých pa|áců. BoydHawes odkrv|a v roce ]-901jeho západnífasádu a tři připojené místnosť na jižnístraně. Nově prováděné čištěníprokázaIo, Že se jed.
ná o monumentá|ní dokv sestávající ze dvou ve|kých para|eIních ga.
Ierií a aIespoň tří da|ších místnostní u jejich jižnízdi. Prostory doků

by|y zbudovány z veIkých b|oků a podobnou monumentá|nítechnikou jako gournijský palác (oba komp|exy by|y také pravděpodobně
vystavěny ve stejné době - středně mínojská fáze IllA) a jejich rozměry dosahují zhruba 25 x 1'0 m. Asi 5 m jiŽně od doků by| zdokumentován rovný pás poměrně mohutné zdi. Zhruba dalších 50
m jihovýchodně od Shore House se dochova|y zbytky d|áždění u|i.
ce širokéasi 1,4 m spojujícípřístav s h|avní částíměsta. V této úrovni od pobřežíse také nachází úseky masivní zdi o ceIkové dé|ce 135
a interpretované jako městské opevnění. Vede od koryta řeky až ke
jihu)
d|ážděné uIici, v jejíŽ b|ízkosti se výrazně rozšiřuje (směrem k
_
do jakési pů|e|ipsy pravděpodobně se .jedná o zák|ady mohutné
věže'Za uIicí pokračuje podobný úsek zdi směrem k východu (zhru.
ba napříč jednoho z výběŽků pobřeží),tentokrát v dé|ce asi 50 m.
o nějakých 20 m severněji před tímto druhým popsaným úsekem
zdi se dochova| ještě jeden úsek s pů|kruhovým výběŽkem - věží
bastionem o průměru asi 8,7 m - efektivně uzavírajícímjakýkoIi

či

z této strany. Stavební technika všech těchto ú5eků zdí - mohutné b|oky kamene sesazené k sobě bez pojiva a mezery mezi nimi
jsou vyp|něny ma|ými kameny - nasvědčuje jejich vzniku nejprav.
děpodobněji během obdobÍ starých pa|áců (fáze středně mínojská

přístup

lB-||). Vzh|edem k různým místům výskytu, resp. úrovním těchto zdí

a|e není vV|oučeno, že se jedná o více nás|edných fází vzniku a vý-

voje městského opevnění.

V návaznosti na tyto popsané provedené povrchové

dokujižně
(tj.
hIavní
od
města
v
obIasti
práce
2010
v
roce
by|y
mentační
pobřežní siInice) obnoveny i kIasické vykopávky (povoIení by|o řeckou archeoIogickou službou vydáno na tři roky), jejichž sezóny 2011
se zúčastniIi autor. Byla otevřena a prozkoumána řada sond, ve kterých by|y zjištěny mnohé nové skutečnosťa odkryty veIice zajímavé
ná|ezv' Jako jeden z hlavních cí|ůtéto sezóny bylo vytvoření nového
o|ánu veškeréodkryté a dochované architektury města. Dosud se
totiž stá|e používalpouze někoIikrát upravený p|án vycházejícíz pů.
vodního plánu pubIikovaného Boyd-Hawes v roce 1908 (upravený
na zák|adě řeckých výzkumů v sedmdesátých a osmdesátých Ietech,

poIských výzkumů v osmdesátych ]etech a Ietecké fotografie z počátku devadesátých Iet). Tento p]á^' lak bylo zjištěno při práci v terénu vedené J. McEnroem, profescrem z Hami|ton Co||ege, jemuŽ
autor po tři týdny při této činnos| asistoval, již v mnoha ohIedech
(především co se týče vnitřních p.ostor .lnoha domů) neodpovídaI

skutečnosti in situ.

VzhIedem

k

pokračujícímuvýzkum;

a

zpracování ná|ezů

nejsou výsledky vykopávek zatÍm pubIikovánt,' p:edběžnézprávy se
v nejbIiŽšídobě objevÍ v odborném tisku. Na d:]číchúkoIech bude
spolupracovat i autor.
PhDr. Tomáš A|ušík,Ph.D., MifA
Českécentrum pro středomořskou archeologii, Praha, www'Ccmo'Cz

ínosrEM rcxm, TYPY'í
Některé kniŽní tituly se těŽko hledají' ,{amenná.'knihkupectví

jsou zapiněna předer.ším tituly vydávanými ve větších nákladech

a zaměřenými pro Široký okÍuh čtenářů' Tituly drobných qudavatelů
a specifických zaměřeni sc l'nich obtíŽnčhledají, v něktených velkých
knihkupecrvích je dokonce už ani nenajdete. Ve stále se rozšiiujícím

způsobu intemetol'ého nakupor'ání se zase některé typy knih obtížně
piesentují. A tak se k nirrr nedostanou ani ti zájernci, kteří by je najít
ihteli. Mezi takové prob1ematické typy knih patří kvalitní fotografické
pub1ikace malých regionálních lydavatelů. Není jich mnoho, ale
i přes malý počet jimi r'ydaných knih náš kniŽní trh oŽi\,.ují tituly'
kt€ré \,ybočujíz komerčně zaměřené produkce větších vydavatelů.

Příkladem takového malého regionálního lrydavatele je

vydavate1ství Fotep z Bma, tvoŤené pouze dvěmi lidmi - fotografem
jiŽ
a jeho manželkou. Přesto za jedenáct 1et svého působení q,dalo
památky.
osmnáct titu1ů zaměŤených na ýznamtlé architektonické
Jsou to pub1ikace sice ruzného rozsahu, ale všechny jsou zaloŽeny

na autoiské fotograflcké qfpovědi a na kvalitním polygrafickém

zpracováni. Za zv|áštni pozomost stojí pub1ikace nazvaná Ceské
ďědictví, která představuje všech dvanáct památek LINESCo na území
našírepubliky prostřednictvím promyšleného autorského přístupu
k jejich íotografování. Vydavatelství Fotep (www.fotep.cz) má ve své
produkci však i drobnosti, jako například soubory pohlednic s náměty
nejkva1itnějšího středověkého qitvamého umění na Moravě. Zbýltá

uŽjen podotknout, Že pro členy KPVU je dohodnuta sleva 107o

na veškeréprodukci r'ydavatelství Fotep. Tuto informaci při návštěvě
webových stránek Fotep nenajdete' ale přesvědčíte se o tom, když při

nákupu v elektronickém obchodě uvedete v přihlašovacím formuláři
ke svému jménu zkratku KPVU.

Libor Teplý
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