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Egyptský stát byl, především pro období Staré a Střední říše, ve starší literatuře označován jako civilizace bez
měst. Opak však byl pravdou, což dokládají výsledky archeologických výzkumů prováděných v Egyptě a Súdánu
v posledních 120 letech. Během kurzu budou studenti seznámeni s problematikou sídlišť, urbanismu a profánní
architektury a to od prvních dokladů sídlení na území Egypta v období pravěku až po ovládnutí země Araby v 7.
stol. po Kr. Budou představeny jednotlivé typy sídlišť – královská a správní města v jednotlivých egyptských
nomech, „sekundární“ sídliště, i sídliště s úzce vyhraněnou funkcí – tedy sídelní areály určené pro ubytování
královskou administrativou zaměstnaných řemeslníků a kněží, i ty související s královskými paláci a s božskými
chrámy. Dále bude diskutována i důležitá problematika pevnostních struktur postavených především v hraničních
oblastech egyptské moci atd. Bude řešena i otázka královské rezidence, především pro období Staré říše, i
vztahu sídlišť ke krajině, i k vývoji staroegyptské společnosti. Zvláštní zřetel bude brán na významné doklady
staroegyptského urbanismu: sídliště v Gíze, v Láhúnu, v Dér el-Medíně a v el-Amarně.
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