
1 8 P E S  V I I / 2 0 1 0 H R O B K A  H O D N O S TÁ ¤ E  K A I E M C E N E N E TA  A  O K O L N Í  S T R U K T U R Y  

Hrobka hodnostáfie Kaiemceneneta a okolní struktury
Hana Vymazalová

V˘zkum v jiÏním Abúsíru pod vedením M. Bárty1 se v mûsíci bfieznu 2010 soustfiedil na oblast jihov˘chodnû od
mastaby vezíra Kara (Bárta 2009) a západnû od mastaby Inpunefera AS 37 (viz s. 33–36) (obr. 2). Zde se nachází
hrobka, kterou oznaãujeme jako AS 38. Byla sice objevena jiÏ roku 2007, ale podrobnû jsme ji mûli moÏnost pro-
zkoumat aÏ v této sezonû. Vybudoval si ji hodnostáfi Kaiemcenenet a nechal v ní pohfibít mnoho ãlenÛ své rodiny.
V okolí této hrobky jsme odkryli je‰tû dal‰í pfiiléhající struktury, jeÏ byly ãíslovány podle pofiadí nálezu: AS 57
A–E, AS 58, AS 59 a AS 60, av‰ak jména jejich majitelÛ zÛstávají tajemstvím.

Cihlová mastaba AS 38 
hodnostáfie Kaiemceneneta

Mastaba AS 38 mûfiila na délku 9,3 m a na ‰ífiku 6 m a byla
svou del‰í stranou orientována severojiÏnû, stejnû jako vût‰i-
na hrobek v období Staré fií‰e. Vybudována byla z nepále-
n˘ch cihel, jeÏ vedle vápencov˘ch blokÛ patfiily k nejãastûji
pouÏívan˘m materiálÛm staroegyptsk˘ch stavitelÛ. Cihly byly
ve srovnání s vápencem snáze dostupné a mnohem levnûj‰í
a vyrábûly se ve velkém mnoÏství jednodu‰e z v‰udypfiítom-
ného bahna, nûkdy s pfiímûsí písku a organick˘ch materiálÛ.
Cihly se tvarovaly v dfievûn˘ch formách a nechávaly se vysu-
‰it na slunci. âastokrát na nich mÛÏeme pozorovat urãité vzo-
ry otiskÛ, jeÏ prozrazují pouÏití stejné nebo naopak jiné formy
k v˘robû. Struktury postavené z cihel z jedné formy mÛÏeme
povaÏovat za urãit˘m zpÛsobem pfiíbuzné, pfiinejmen‰ím
v mûfiítku ãasovém a stavebním.

Nadzemní ãást hrobky
Mastaba mûla pfiibliÏnû pravoúhl˘ tvar, kter˘ mírnû naru‰ova-
la pouze v˘chodní stûna ubíhající od severov˘chodu k jiho-
západu. Podrobn˘ archeologick˘ v˘zkum odhalil, Ïe stavba

hrobky probûhla nejménû ve dvou po sobû následujících
fázích. Po základním oãi‰tûní podkladového terénu, kter˘ se
v místû stavby svaÏoval od západu k v˘chodu, stavitelé nej-
prve postavili spodní ãást obvodového zdiva tak, aby umûle
vyrovnali nerovné podloÏí. Toto spodní zdivo dosahovalo v˘-
‰e asi 1 m ve v˘chodní ãásti mastaby, zatímco západní stûna
v této úrovni v podstatû spl˘vala se skálou. Nerovn˘ povrch
uvnitfi obvodového zdiva potom vysypali jemn˘m pískem
a pfiekryli vrstvou cihel, aby takto vytvofiili vodorovnou úro-
veÀ. Spodní ãást zdiva hrobky odpovídající této fázi stavby
byla na v‰ech stranách i shora pokryta tmavû ‰edou omítkou.
Ve stejnou dobu stavitelé zároveÀ hloubili pohfiební ‰achty
v podloÏí tvofieném velmi tvrdou ‰edou taflou.

Dal‰í fáze stavby pfiedstavovala zv˘‰ení stûn hrobky a mír-
né roz‰ífiení smûrem na sever a na jih. Severní a jiÏní stûna
hrobky zároveÀ pfiesahovaly o nûkolik metrÛ smûrem k v˘-
chodu, a ohraniãily tak prostor pfied v˘chodním prÛãelím
mastaby. V této fázi jiÏ stavitelé cihlové zdivo hrobky neomít-
li, takÏe obû fáze stavby jsou dodnes zfietelnû patrné.

V západní ãásti hrobky na nás pfii v˘zkumu ãekalo dal‰í
stavební pfiekvapení, kdyÏ se pod horní fází zdiva objevila
star‰í hrobka. Tato nízká struktura AS 58, dosahující v˘‰ky
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pouze 0,9 m, byla také postavena z nepálen˘ch cihel a byla
ze v‰ech stran omítnuta. Její v˘chodní prÛãelí obsahovalo
stfiídavû jednoduché a sloÏené niky. Pfiesné rozmûry a plán
hrobky jsme pod zdivem mastaby AS 38 nemohli zjistit a ne-
zachytili jsme ani Ïádné stopy po pohfiebních ‰achtách, které
by k této struktufie jednoznaãnû patfiily. Z v˘zkumu není zcela
zfiejmé, zda ‰lo o star‰í hrobku, kterou stavitelé mastaby AS
38 pfiekryli v dobû, kdy zde jiÏ neprobíhal Ïádn˘ kult. Je v‰ak
více pravdûpodobné, Ïe tato nízká hrobka pfiedstavuje úplnû
první fázi stavby mastaby AS 38, která vyrovnávala okraj

skalního podloÏí svaÏujícího se od západu a kterou majitel
následnû roz‰ífiil více k v˘chodu.

Kultovní prostor
DvÛr pfied v˘chodní stûnou mastaby byl ohraniãen od severu
a jihu prodlouÏením stûn hrobky. Takto vytvofien˘ prostor
chránil kultovní místo, které se podle tehdej‰ích zvyklostí na-
cházelo na v˘chodû – na stranû obrácené k nilskému údolí,
odkud pfiicházeli pozÛstalí nav‰tûvovat pohfiebi‰tû bûhem
pohfibÛ, svátkÛ i pfii jin˘ch pfiíleÏitostech. V˘chodní ãást dvora
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Obr. 1 Prostor v˘zkumu
mastaby AS 38 na poãátku
prací v roce 2010 
(od severozápadu). V levé
horní ãásti obrázku je viditelné
kamenné zdivo mastaby knûze
Inpunefera (AS 37), v pravé
horní ãásti se nacházejí
anonymní hrobky oznaãované
jako AS 39–42 
(foto L. Varadzin)

Obr. 2 Plán hrobek
prozkouman˘ch v bfieznu 2010
západnû od mastaby
Inpunefera 
(kresba H. Vymazalová)
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byla pozdûji poniãena pfii stavbû vnûj‰ího kamenného plá‰tû
sousední Inpuneferovy mastaby, takÏe dnes není moÏné sta-
novit pÛvodní rozlohu dvora, ani místo jeho vstupu.

V˘chodní prÛãelí mastaby, které se mírnû odklání od seve-
rojiÏní linie (stejnû jako prÛãelí hrobky AS 58 pod ní), zdobilo
pût sloÏen˘ch nik. NejjiÏnûj‰í nika byla dodateãnû, asi ve
druhé fázi stavby nebo je‰tû pozdûji, obloÏena vápencov˘mi
deskami a dosáhla vût‰ích rozmûrÛ neÏ ostatní niky. Tím se
sice naru‰il jinak pravideln˘ vzhled v˘chodní stûny hrobky,
obloÏení z vápence v‰ak svûdãí o snaze majitele hrobky vy-
zdvihnout své postavení v rámci sv˘ch finanãních moÏností. 

Pfied ãtyfimi nikami se roku 2007 podafiilo objevit obûtní ba-
zénky vytesané z vápence, pouze u nejsevernûj‰í niky bazének
chybûl (obr. 3). Bazének umístûn˘ pfied nejjiÏnûj‰í, kamennou
nikou nesl na horním okraji hieroglyfick˘ nápis v zahloubeném
reliéfu, s jednoduch˘mi, av‰ak pûknû tvarovan˘mi znaky. Nápis
zaznamenával nejen jméno majitele hrobky a jeho úfiední titul,
ale rovnûÏ v té dobû obvyklou obûtní formuli vyjadfiující touhu
spoleãnou snad v‰em lidsk˘m pokolením – touhu, aby tûlo
zemfielého spoãinulo v míru na pohfiebi‰ti a jeho du‰e dospûla
bezpeãnû do zásvûtí: „Král dává obûÈ jako (dává obûÈ) Anup,
kter˘ je pfied svou svatyní, kéÏ je pochován na pohfiebi‰ti, aÏ
dosáhne krásnû vysokého vûku, kéÏ mÛÏe putovat po cestách
krásn˘ch, kde putují Ctihodní, ospravedlnûn ,̆ sekretáfi f˘ly (?)
Kaiemcenenet.“ (obr. 4). Také bazének umístûn˘ pfied druhou
nikou z jihu byl pÛvodnû zdoben nápisy s podobnou obûtní
formulí, av‰ak ‰patn˘ stav dochování nám zabránil pfieãíst
jméno majitelky. Ostatní dva bazénky byly nepopsané.

Archeologické nálezy neprozrazují, jak dlouho probíhal zá-
du‰ní kult osob pohfiben˘ch v této mastabû. Ve dvofie totiÏ
o nûco pozdûji zbudovali své hrobky dal‰í lidé (viz níÏe
AS 57), ktefií cel˘ prostor nejprve peãlivû vyãistili, a tak od-
stranili archeologicky cenné doklady.

Pohfiby rodinn˘ch ãlenÛ
Kaiemcenenetova mastaba obsahovala celkem devût pohfieb-
ních ‰achet pro jednotlivé ãleny jeho rodiny. ·achty dosahova-
ly hloubky od 4 do 7,5 m a byly vyplnûny úlomky velmi tvrdé
tmavû‰edé tafly s pfiímûsí hnûdého písku. V˘plÀ tedy tvofiil ma-
teriál, ktefií stavitelé pfiedtím vykopali pfii hloubení ‰achet.

Pohfiební ‰achty se vyuÏívaly postupnû pokaÏdé, kdyÏ nû-
kdo z rodiny zemfiel. Pût ‰achet se nalézalo v fiadû za v˘-
chodní stûnou hrobky a pohfiby uloÏené v tûchto ‰achtách

pravdûpodobnû odpovídaly pûti nikám ve v˘chodním prÛãelí.
Dal‰í tfii ‰achty byly vytesány v západní ãásti hrobky. Dvû
z nich byly k pohfibu pouÏity jiÏ bûhem ranûj‰í fáze stavby,
kdy hrobka dosahovala nevelké v˘‰ky, zatímco do ostatních
‰achet byly pohfiby uloÏeny aÏ po zv˘‰ení zdiva hrobky.
Antropologické ohledání pozÛstatkÛ prokázalo, Ïe v hrobce
spoãinula tûla pûti muÏÛ, dvou Ïen a jednoho dítûte. Jejich
pfiíbuzensk˘ vztah nebylo moÏné urãit bez dal‰ího vy‰etfiení.

V polovinû ‰achet byly na dnû západním smûrem hrubû
vytesány pohfiební komÛrky, ve kter˘ch byla tûla zemfiel˘ch
zazdûna. Pohfiby byly velice prosté, ale doprovázely je ales-
poÀ nûjaké pfiedmûty pohfiební v˘bavy. Pouze dvû ‰achty vy-
kradli zlodûji, s nejvût‰í pravdûpodobností jiÏ bûhem pohfibu
nebo brzy po nûm. Jeden vykraden˘ pohfieb (‰achta 2) byl
uloÏen v pravoúhlé prohlubni vytesané do dna pohfiební ko-
mory a pfiekryté vápencov˘mi deskami. Druh˘ vykraden˘ po-
hfieb (‰achta 4) byl ozdoben fajánsov˘mi korálky modré, bílé
a ãerné barvy, na kter˘ch pÛvodnû visel ploch˘ modr˘ faján-
sov˘ pfiívûsek okrouhlého tvaru. Je moÏné, Ïe tyto dva po-
hfiby pÛvodnû obsahovaly cennûj‰í pfiedmûty, které pfiivedly
zlodûje právû do tûchto ‰achet. Ostatní pohfiby zÛstaly aÏ do
dne‰ní doby zcela nedotãené. Jeden z nich (‰achta 3) byl vy-
baven rakví ze dfieva libanonského cedru a podhlavniãkou
z akácie (obr. 5). Podhlavniãka se na‰la rovnûÏ u dal‰ího ne-
vykradeného pohfibu (‰achta 7).

V ostatních ‰achtách (1, 5, 9 a 10) byly pohfiby uloÏeny pfií-
mo na dnû a pfiípadnû pfiekryty nepálen˘mi cihlami. Nena‰ly
se u nich Ïádné pfiedmûty ani ozdoby. Tûla byla vesmûs ulo-
Ïena ve standardní poloze na levém boku s hlavou smûfiující
k severu a tváfií nastavenou k v˘chodu, s pokrãen˘ma noha-
ma a rukama sloÏen˘ma v klínû nebo pfied hrudí.

Postavení majitele a datace hrobky
Podoba mastaby AS 38 a titul majitele Kaiemceneneta pro-
zrazují, Ïe jde o pfiíklad rodinné hrobky níÏe postaven˘ch
úfiedníkÛ státní správy Staré fií‰e. Zajímavé je pfiedev‰ím
srovnání na‰í hrobky se sousedící mastabou knûze Inpune-
fera (viz s. 33–36). Také Inpuneferova mastaba byla pÛvodnû
postavena z nepálen˘ch cihel, její v˘chodní prÛãelí zdobily
niky a za nimi se nacházely ‰achty pro nejménû pût ãlenÛ ro-
diny. KdyÏ v‰ak Inpunefer dosáhl vy‰‰ího postavení, mohl si
dovolit svou hrobku obehnat vápencov˘m zdivem s chodbo-
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Obr. 3 V˘chodní prÛãelí mastaby AS 38 stavitelé dodateãnû ozdobili
kamennou nikou, která doplÀovala ãtyfii pÛvodní niky v cihlovém zdivu.
Pfiíjemn˘m pfiekvapením byl objev obûtních bazénkÛ, jeÏ dosud leÏely
v podlaze pfied nikami (foto M. Bárta)

Obr. 4 Vápencov˘ bazének s hieroglyfick˘m nápisem, nalezen˘ 
pfied nejjiÏnûj‰í nikou mastaby AS 38, prozradil identitu majitele hrobky
Kaiemceneneta (foto M. Bárta) 
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vou kaplí a neprav˘mi dvefimi zdoben˘mi jemn˘m reliéfem.
Vybudoval si také novou pohfiební komoru s velk˘m vápen-
cov˘m sarkofágem. Vedle ní se nacházela dal‰í komora, kte-
rou jsme roku 2007 objevili neporu‰enou. Neporu‰ená v˘ba-
va v Inpuneferovû mastabû obsahovala vápencov˘ sarkofág,
hrubû otesané vápencové kanopy na orgány a dal‰í pfiedmû-
ty (viz s. 34). Jeho tûlo bylo ozdobeno kamenn˘mi korálky na
mûdûném (nebo zlatém) drátku a byla s ním pohfibeny i dfie-
vûná hÛl a Ïezlo jako odznak jeho úfiadu. Ve srovnání s tím
se Kaiemcenenetova mastaba zdá velice chudá. Byla posta-
vena z nepálen˘ch cihel s v˘jimkou jediné nezdobené niky
obloÏené vápencem a mohla se chlubit pouze dvûma dfievû-
n˘mi podhlavniãkami, fajánsov˘mi korálky s pfiívûskem a rak-
ví z cedrového dfieva. I pfies zdánlivou chudobu pohfibÛ svûd-
ãí nálezy o urãitém postavení majitele, neboÈ cedrové dfievo
importované z Libanonu ani vápencové desky nebyly roz-
hodnû dostupné komukoli a v chud‰ích hrobech se nevysky-
tují (napfi. mastaby AS 51–53, Vymazalová – Coppens 2009).

Archeologick˘ v˘zkum stanovil relativní stáfií Kaiemcene-
netovy hrobky AS 38 vÛãi sousední Inpuneferovû mastabû.
Podle nápisÛ i nálezÛ víme, Ïe Inpuneferova mastaba byla
postavena na sklonku 5. dynastie. Její vápencové obloÏení
a roz‰ífiení naru‰ilo v˘chodní ãást dvora pfied Kaiemcenene-
tovou mastabou, která zde v té dobû jiÏ existovala. Není sice
zfiejmé, v jakém ãasovém vztahu byla Kaiemcenentova hrob-
ka vÛãi pÛvodní cihlové fázi Inpuneferovy mastaby, av‰ak pfii-
bliÏnû je obû mÛÏeme datovat na konec 5. dynastie. Tuto da-
taci potvrzují také nálezy keramiky.

Cihlová hrobka AS 59

K severní stûnû Kaiemcenentovy mastaby AS 38 pfiiléhala
dal‰í struktura, která byla bezpochyby postavena o nûco po-
zdûji. Její pravoúhlá nadzemní ãást dosahovala délky
2,2 m a ‰ífiky 1,7 m a byla orientována neobvykle, del‰í stra-
nou v˘chodozápadnû.

Nadzemní ãást
Hrobka byla postavena z nepálen˘ch cihel. Její v˘chodní prÛ-
ãelí probíhalo pfiibliÏnû na úrovni v˘chodního prÛãelí mastaby
AS 38, ale bylo od nûj oddûleno zdí ohraniãující kultovní dvÛr.
Západní ãást hrobky tvofiily neomítnuté cihlové stûny obklo-
pující pravoúhl˘ prostor nad star‰í strukturou AS 60 (viz ní-

Ïe). V˘chodní stûna, pÛvodnû stejnû vysoká jako západní
ãást hrobky, byla pozdûji zv˘‰ena, podobnû jako tomu bylo
v hrobce AS 38. V tomto pfiípadû v‰ak západní ãást hrobky
zÛstala v pÛvodní v˘‰ce, snad v dÛsledku nedostatku ãasu
nebo prostfiedkÛ, a zv˘‰ení se t˘kalo pouze v˘chodního prÛ-
ãelí. Od západu stavitelé stûnu podepfieli podpÛrnou zídkou.

Kultovní prostor
V˘chodní prÛãelí hrobky obsahovalo velkou sloÏenou niku
a bylo pÛvodnû obíleno. Severnû od niky byla nad úrovní
podlahy pfiipojena je‰tû jedna malá nehluboká nika pravoúh-
lého tvaru. Pfied hlavní nikou byly v roce 2007 objeveny dva
bazénky z vápence. Jeden z nich nesl ãásteãnû ãiteln˘ hiero-
glyfick˘ nápis se jménem majitelky Chnemet.

Prostor pfied v˘chodním prÛãelím hrobky od jihu ohraniãova-
la severní zeì dvora mastaby AS 38. V severní ãásti probíhala
prodlouÏená severní stûna hrobky, která tak vymezovala nevel-
k˘ kultovní dvorek pfied v˘chodním prÛãelím hrobky. V˘chodní
ãást tohoto dvora byla, stejnû jako u mastaby AS 38, zniãena pfii
stavbû kamenného obloÏení Inpuneferovy mastaby.

Pohfiby v ‰achtû a ve dvofie
Hrobka obsahovala pouze jedinou pohfiební ‰achtu, která se
nacházela v ose kultovní niky za v˘chodní stûnou. Na jejím
dnû v hloubce 6,7 m byla hrubû vytesána nika, dosud uza-
vfiená zídkou z vût‰ích blokÛ i mal˘ch úlomkÛ vápence.
Uvnitfi jsme na‰li prost ,̆ neporu‰en˘ pohfieb muÏe. 

Pod podlahou dvora pfied v˘chodní stûnou jsme pfii v˘zku-
mu narazili na dal‰í pohfiby, které alespoÀ zãásti mohly sou-
viset s touto prozkoumanou hrobkou. ·lo o tfii hrobeãky dûtí
rÛzného vûku. Jeden z nich byl uloÏen v dfievûné schránce
zakryté kamenn˘mi deskami a byl zjevnû star‰í neÏ hrobka
nad ním. Dal‰í pohfieb se nacházel asi 0,5 m hluboko v písku
pfied malou pravoúhlou nikou v severozápadní ãásti dvora.
Nad ním byla na podlaze dvora pfied nikou umístûna kamen-
ná nadezdívka pospojovaná maltou, která mohla zámûrnû
pohfieb pfiekr˘vat, anebo mohla slouÏit jako lavice na uloÏení
obûtin. Obû dûti zemfiely ve vûku 3–4 let. Tfietí hrob byl velice
mal ,̆ okrouhl˘ a postaven˘ z nepálen˘ch cihel v jihov˘chod-
ní ãásti dvora. Uvnitfi se skr˘valy pozÛstatky dûÈátka v koje-
neckém vûku zabaleného v plátnû a uloÏeného v proutûném
ko‰íku. Tyto dûtské pohfiby jsou prozatím na pohfiebi‰ti v jiÏ-
ním Abúsíru ojedinûlé, ale potvrzují nesmírnou lásku a péãi
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Obr. 5 Neporu‰en˘ pohfieb
v rakvi z cedrového dfieva
nalezen˘ v pohfiební nice na
dnû ‰achty 3 patfiil k nejlépe
vybaven˘m pohfibÛm v této
mastabû (foto L. Varadzin)
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rodiãÛ vÛãi jejich pfiedãasnû zemfiel˘m potomkÛm. Dûtská
úmrtnost byla ve starovûkém Egyptû velice vysoká, pfiíãinu
úmrtí nalezen˘ch dûtí jsme v‰ak nedokázali z kostí stanovit.
Nejspí‰e ‰lo o dÛsledek nûkterého z váÏn˘ch dûtsk˘ch one-
mocnûní nebo stfievních infekcí, jeÏ ohroÏovaly dûti zejména
ãerstvû po porodu a pfii pfiechodu na pevnou stravu ve vûku
3–4 let (Strouhal – Vachala – Vymazalová 2010).

Identita majitele a datace hrobky
Jméno majitele hrobky AS 59 a jeho spoleãenské postavení
archeologick˘ v˘zkum bohuÏel neodhalil. Ze dvou vápenco-
v˘ch bazénkÛ nalezen˘ch pfied kultovní nikou víme, Ïe jeho
manÏelka se jmenovala Chnemet, av‰ak místo jejího pohfibu
nám zÛstává neznámé. Troufáme si domnívat se, Ïe alespoÀ
dva ze tfií dûtsk˘ch pohfibÛ pod podlahou dvora mohly patfiit
ãlenÛm této rodiny.

Archeologick˘ v˘zkum prokázal, Ïe hrobka AS 59 byla mlad-
‰í neÏ mastaba AS 38, ke které pfiiléhala. Na druhou stranu
v‰ak její kultovní dvÛr naru‰il Inpunefer pfii stavbû kamenného
obloÏení své mastaby. Zdá se tedy, Ïe AS 59 pocházela z kon-
ce 5. dynastie a byla postavena nedlouho po mastabû AS 38.
Je dokonce moÏné, Ïe majitelé obou struktur byli v pfiíbuzen-
ském vztahu, snad pfiíslu‰níci rÛzn˘ch generací jedné rodiny.

Nejstar‰í struktura AS 60
Tato malá cihlová struktura byla objevena pfii v˘zkumu hrob-
ky AS 59, jejíÏ západní stûna ji ãásteãnû pfiekr˘vala. Struktu-
ra sestávala pouze z 2,6 m hluboké ‰achty vytesané ve skal-
ním podloÏí a cihlové nadezdívky nad jejím ústím, která byla
pokryta tmavou omítkou a dosahovala v˘‰e 0,85 m. Na dnû
‰achty jsme v nevelké, hrubû vytesané nice za dvojitou za-
zdívkou z cihel nalezli prost ,̆ neporu‰en˘ pohfieb Ïeny.

Na jihu ‰achta pfiiléhala ke zdi postavené z kamenÛ a po-
kryté svûtle hnûdou omítkou. Zeì i cihlové stûny ‰achty vzni-
kaly souãasnû a obû byly star‰í neÏ hrobka AS 59 i mastaba
AS 38. ·lo pravdûpodobnû o tarasní zeì vyrovnávající ãi
ohraniãující svaÏující se terén. ·achta AS 60 pfiedstavuje nej-
star‰í strukturu, kterou jsme bûhem na‰eho v˘zkumu v této
ãásti pohfiebi‰tû zachytili. Její stáfií v‰ak dokáÏeme urãit pou-
ze relativnû vÛãi ostatním okolním strukturám, neboÈ k pfies-
nûj‰í dataci stejnû jako k urãení identity a postavení majitelky
nám chybûjí jakékoli doklady.

Pozdûj‰í struktury AS 57 A–E
V˘chodnû od hrobek AS 38 a AS 59 se v prostoru jejich dvo-
rÛ nacházely dal‰í struktury mlad‰ího data. Sv˘mi v˘chodní-
mi stûnami pfiiléhaly k západní vápencové stûnû Inpunefero-
vy mastaby, a tedy ponechávaly dostatek prostoru pfied
kultovními nikami obou zkouman˘ch hrobek.

Struktury AS 57 A–C se nacházely v jihozápadní ãásti dvo-
ra pfied mastabou AS 38. Byly velice poniãené a dochovaly
se z nich pouze spodní vrstvy zdiva a polorozpadlé zbytky zdí
ve vy‰‰í úrovni suÈového zásypu dvora. V jihozápadní ãásti
struktur jsme na‰li pouze jedin ,̆ naru‰en˘ pohfieb, mírnû za-
hlouben˘ pod úroveÀ podlahy dvora.

Lépe dochovaná byla struktura AS 57 D–E v západní ãásti
dvora pfied hrobkou AS 59. Struktura mûfiila 3,70 m na délku
a 1,35 m na ‰ífiku a del‰í stranou byla orientována severojiÏnû.
Pfii její stavbû majitelé pouÏili tfii druhy cihel: men‰í cihly naãer-
venalé barvy, standardní nepálené cihly a neobvykle velké
tmavé cihly s pfiímûsí organick˘ch materiálÛ (sláma, ulity ‰nekÛ

a fiíãní lastury). Hrobku tvofiily dvû ãásti: podlouhlá pravoúhlá
místnost zavr‰ená klenbou a ãtvercov˘ prostor severnû od ní,
kter˘ nebyl zastropen. Stûna mezi obûma ãástmi byla uzavfie-
na velk˘m blokem kamene a men‰ími bloky s omítkou a právû
tento zazdûn˘ otvor pÛvodnû slouÏil k ukládání pohfibu.

Uvnitfi jiÏní ãásti struktury (D) byla pohfibena celkem ãtyfii
tûla, která sem pozÛstalí ukládali postupnû. Nejprve zde po-
chovali dva jedince, po urãité dobû jejich pozÛstatky shrnuli
do jiÏního koutu místnosti a zazdili je zídkou z cihel a nepra-
videln˘ch kamenÛ, aby mohli uloÏit dal‰í dvû tûla. Podobnû
se mrtví pohfibívají v Egyptû dodnes.

Asi 0,5 m pod podlahou této struktury se nacházel dal‰í
neporu‰en˘ pohfieb. Spoãíval v pravoúhlé jámû mírnû za-
hloubené pod úroveÀ dvora, která ãásteãnû naru‰ovala jiÏní
zeì oddûlující dvory pfied hrobkami AS 59 a AS 38. Pohfieb
byl uloÏen v rakvi z rákosové rohoÏe.

Relativní stáfií struktur AS 57 A–E jsme mohli urãit na zá-
kladû archeologického v˘zkumu jako mlad‰í neÏ AS 38,
AS 59 a také mlad‰í neÏ Inpuneferova mastaba. Na základû
anal˘zy keramiky nalezené spolu s pohfiby se podafiilo dataci
upfiesnit na období 6. dynastie. Od star‰ích hrobek je tedy
mohlo dûlit nûkolik desetiletí. Vztah osob pohfiben˘ch v tûch-
to pozdûj‰ích strukturách vÛãi majitelÛm star‰ích hrobek ne-
ní jasn .̆ Mohlo jít o úplnû cizí osoby nebo o dal‰í generace
pfiíbuzn˘ch, jejichÏ postavení jim dovolilo pofiídit si jen malé
cihlové struktury pouÏívané opakovanû pro více pohfibÛ. Za-
jímavé je, Ïe pfii stavbû tûchto hrobek nebyly odstranûny ani
poniãeny bazénky pfied nikami hrobek AS 38 a AS 59, coÏ by
mohlo svûdãit o dosud probíhajícím kultu nebo o pfiíbuzenství
a respektu novû pohfiben˘ch vÛãi jejich pfiedchÛdcÛm.

Stejnû jako v minulé sezonû (Vymazalová – Coppens
2009) i letos hrobky pfiedstavují vzorek pohfiebních struktur
stfiední tfiídy staroegyptsk˘ch hodnostáfiÛ, jeÏ tvofií zajímav˘
kontrast se sousedními mastabami nejen jiÏ zmínûného knû-
ze Inpunefera, ale také vezíra Kara a soudce Intiho ze 6. dy-
nastie, které se py‰nily mnoha zajímav˘mi a krásn˘mi pfied-
mûty z pohfiebních v˘bav. Snad to bylo právû relativnû
nízk˘m postavením majitelÛ letos prozkouman˘ch hrobek
v sousedství hrobek bohat‰ích velikánÛ, Ïe jsme vût‰inu po-
hfibÛ v prozkoumané oblasti nalezli nevyloupenou.

Poznámky:
1 Poznatky prezentované v tomto ãlánku jsou v˘sledkem práce

celého v˘zkumného t˘mu, jehoÏ dal‰ími ãleny byli kromû autorky

archeolog Ladislav Varadzin, egyptologové Lucie Jirásková a Mo-

hamed Megahed, keramoloÏka Katarína Arias Kytnarová a antro-

poloÏka Pavla Malá.
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