
Starovûcí písafii zaznamenávali sled panovníkÛ a délku jejich vlády
v královsk˘ch análech, jejichÏ ãásti se nám dochovaly v nûkolika
verzích z rÛzn˘ch období. Díky nim máme alespoÀ základní, i kdyÏ
mnohdy nepfiíli‰ pfiesné informace o jednotliv˘ch vládcích staroby-
lé egyptské fií‰e. Králi Menkauhorovi pfiipisuje slavn˘ Turínsk˘ krá-
lovsk˘ papyrus osm let vlády, zatímco ptolemaiovsk˘ historik Ma-
néthó uvádí o rok více. PfiestoÏe Menkauhor strávil na trÛnu Obou
zemí témûfi celé desetiletí, jeho vláda zanechala jen nev˘raznou sto-
pu. Nedostatek archeologick˘ch i písemn˘ch dokladÛ o Ïivotû
a vládû krále Menkauhora v‰ak jde na vrub skuteãnosti, Ïe dodnes
neprobûhl systematick˘ v˘zkum zamûfien˘ na památky z tohoto ob-
dobí. Îádná vûdecká práce se dosud ucelenû nevûnovala Menkau-
horovû roli v dûjinách 5. dynastie.

Svûtlo na konci pomyslného tunelu se v‰ak nyní zdá o nûco blíÏe
neÏ kdy dfiíve. Vykopávky na pohfiebi‰ti v Sakkáfie a Abúsíru v po-
sledních letech pfiinesly nûkolik nov˘ch dokladÛ ohlednû Menkau-
hora a v dal‰í objevy mÛÏeme doufat snad i v pfií‰tích letech (Vy-
mazalová – Coppens 2008).

Stopy vedoucí k Menkauhorovi

– Turínsk˘ královsk˘ papyrus uvádí pro vládu Menkauhora 8 let,
Manéthó mu pfiipisuje 9 let;
– alabastrová so‰ka Menkauhora uloÏená v Egyptském muzeu
v Káhifie (CG 40 = JdE 28579), král je odûn v rituálním plá‰ti, kter˘
se nosil bûhem svátku sed;
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Hledá se Menkauhor
Hana Vymazalová – Filip Coppens

Egyptologické v˘zkumy, které intenzivnû probíhají od konce 19. století, zaplnily mnohé mezery
v na‰em poznání starovûkého Egypta, av‰ak nejménû stejné mnoÏství otázek zÛstalo dosud nevy-
fie‰eno a podnûcuje zvûdavost badatelÛ k dal‰ímu v˘zkumu. V˘jimkou nejsou ani dûjiny 5. dyna-
stie (asi 2510–2365 pfi. n. l.), se kterou je tak úzce svázána ãeská egyptologie (Verner 1994). Velkou
neznámou pro nás zÛstává postava krále Menkauhora, události, jeÏ se udály bûhem jeho vlády, de-
taily o jeho Ïivotû a rodinné vazby. Menkauhor Ikauhor Menchau nastoupil na egyptsk˘ trÛn po
smrti známûj‰ího krále Niuserrea Iniho, jehoÏ pyramida se nachází v Abúsíru. Po nûm panoval
DÏedkare Isesi, kter˘ podle fiady písemn˘ch dokladÛ provádûl mnoÏství administrativních reforem
na abúsírském pohfiebi‰ti i v celé zemi. O panování Menkauhora v‰ak dnes témûfi nic nevíme, tfie-
baÏe pro stovky generací starovûk˘ch EgypÈanÛ bylo jeho místo ve sledu panovníkÛ, ktefií se vy-
stfiídali na egyptském trÛnu, nezpochybnitelné.

Obr. 1 Zádu‰ní komplexy panovníka Raneferefa a královské matky Chentkaus II. v Abúsíru (foto M. Frouz). V pozadí jsou patrné také hrobové komplexy
oznaãené jako Lepsius ã. 24 a Lepsius ã. 25
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– nápis s trÛnním a Horov˘m jménem Menchau Menkauhor ve
Wádí Magháfie na Sinaji (obr. 2) (Gardiner – Peet – âern˘ 1955: 60,
pl. VII, 12);
– otisky peãetí s královsk˘mi jmény Menkauhora a se jménem jeho
pyramidového komplexu nalezené zejména v pohfiebních komple-
xech Niuserrea, Raneferefa a Chentkaus II. v Abúsíru (obr. 1, 3)
a také v Gíze a v Gebeleinu (Kaplony 1981: 295–307, Verner 1995:
97, 99, 101–103, 106, 111–114, 116, 119–123, 128, a pl. 21, 22, 24,
25, Verner 2006: 215, 217, 219, 232, 234, 236, 239, 240, 245–247,
251, 254, 255, 264, 265);

– kamenné nádoby nesoucí Horovo jméno Menchau z pohfiebního
komplexu Raneferefa v Abúsíru (Vlãková 2006: 33, 84–85);
– nápisy z hrobek Menkauhorov˘ch souãasníkÛ a zádu‰ních knûÏí,
napfi. z kaple Isesiseneba z pohfiebi‰tû kolem Fetektiho hrobky v jiÏ-
ním Abúsíru (obr. 4, 5) (Bárta 2001: 65).

„Bezhlavá“ aneb hrobka krále Menkauhora

Místo, kde král spoãinul k poslednímu odpoãinku, bylo pfiedmûtem
diskusí po mnohá desetiletí. Jméno Menkauhorova pyramidového
komplexu znûlo „BoÏská jsou (kultovní) místa Menkauhorova“,
av‰ak kde se tato místa nacházela, nebylo snadné urãit. Jako nej-
pravdûpodobnûj‰í kandidát se jevila poniãená struktura v severní
Sakkáfie, kterou generace arabsky mluvících EgypÈanÛ oznaãovaly
jako „haram en-naes“, tedy „bezhlavá pyramida“, a Lepsius jí ve
svém seznamu egyptsk˘ch pyramid pfiidûlil pofiadové ãíslo 29 (obr. 6).
JiÏ v 70. letech tuto stavbu odborníci pfiipsali králi Menkauhorovi,
av‰ak pouze na základû nepfiím˘ch dokladÛ, tedy náznakÛ, nikoli
jednoznaãn˘ch dÛkazÛ (Lauer – Leclant 1972: 10; Maragioglio –
Rinaldi 1977: 58–62; Berlandini 1978: 24–35; 1979: 3–28; Verner
2002: 322–324). Pozoruhodná totiÏ byla podoba vnitfiních prostor
v podzemí pyramidy, zejména tunel vytvofien˘ pro pfiístupovou
chodbu do podzemí, kter˘ byl v jiÏní ãásti mírnû odklonûn ze seve-
rojiÏní osy k v˘chodu. To byl typick˘ rys pyramid postaven˘ch
v 5. dynastii, a to pouze v období mezi vládou známûj‰ího krále
Neferirkarea Kakai a Menkauhorova nástupce DÏedkarea Isesiho.

Jiní odborníci v‰ak od poãátku Menkauhora jako majitele „bez-
hlavé“ pyramidy zpochybÀovali a jako místa jeho posledního odpo-
ãinku navrhovali jiné lokality. Slavn˘ nûmeck˘ egyptolog Rainer Sta-
delmann a jeho Ïena Hourig Sourouzianová se domnívali, Ïe
Menkauhorovi mohl patfiit pyramidov˘ komplex v severním Dah‰ú-
ru, jejÏ Lepsius oznaãil ãíslem 50 (Stadelmann – Sourouzian 1982:
382–383). Oporou pro jejich teorii byla star‰í, dnes jiÏ neplatná inter-
pretace jedné ãásti v dekretu Pepiho I. ze 6. dynastie (asi 2365–2180
pfi. n. l.) (Goedicke: 54–77). „Bezhlavá“ pyramida byla navíc pfiipiso-
vána také jin˘m panovníkÛm, pfiedev‰ím králi Merikareovi z První
pfiechodné doby (asi 2180–1994 pfi. n. l.) (Málek 1994: 209–214).

Roku 2006 zahájila Nejvy‰‰í rada pro památky Egypta nov˘ v˘-
zkum v severní Sakkáfie pod vedením Zahi Hawasse a tyto vyko-
pávky potvrdily, Ïe struktura „bezhlavé“ pyramidy, zpÛsob její stav-
by, pouÏité stavební materiály a dal‰í specifické rysy substruktury
odpovídají skuteãnû polovinû 5. dynastie. Vyhodnocení tûchto do-
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Obr. 2 Nápis zmiÀující krále Menkauhora ve Wádí Magháfie 
na Sinaji se dvûma jmény krále – Horovo jméno Menchau je vepsáno
v serechu, na kterém sedí Hor v podobû sokola, trÛnní jméno Menkauhor
je zapsáno v kartu‰i (H. Vymazalová – F. Coppens)

Obr. 4 Plán hrobek obklopujících
Fetektiho mastabu v jiÏním Abúsíru
vãetnû hrobky Menkauhorova
zádu‰ního knûze Isesiseneba (podle
Bárta 2001: obr. 3.1)

Obr. 3 Otisk peãeti s kartu‰í obsahující jméno Menkauhora, kter˘ byl
nalezen v zádu‰ním komplexu panovníka Raneferefa v Abúsíru (podle
Verner 2006: 245, ã. 163) 
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kladÛ potvrdilo Menkauhora jako nejpravdûpodobnûj‰ího majitele
„bezhlavé“ pyramidy, která byla ve starovûku známa pod poetiãtûj-
‰ím názvem „BoÏská jsou (kultovní) místa Menkauhorova“. V˘-
sledky v˘zkumu dosud nebyly ucelenû vûdecky publikovány
a egypt‰tí archeologové vydali jen pfiedbûÏnou zprávu v tisku.1

Umístûním pyramidy na severu Sakkáry si Menkauhor zajistil úz-
ké spojení s Abúsírem, královskou nekropolí s pyramidov˘mi kom-
plexy sv˘ch pfiedchÛdcÛ Sahurea, Neferirkarea, Raneferefa a Niu-
serrea. Na královském pohfiebi‰ti v Abúsíru se jiÏ nenabízelo volné
místo na stavbu dal‰ího pyramidového komplexu, a proto si panov-
níci na konci 5. dynastie museli postavit své hrobky jinde. „Bezhla-

vá“ pyramida v‰ak stála na ‰ikovnû vyv˘‰eném místû, na okraji
pou‰tního plata vysoko nad obdûlávanou pÛdou hned vedle ranû dy-
nastického pohfiebi‰tû s hrobkami z 1. a 2. dynastie (asi 3150–2700
pfi. n. l), a co je dÛleÏitûj‰í, v blízkém sousedství pyramidy krále Ve-
serkafa, prvního panovníka 5. dynastie. „BoÏská jsou (kultovní)
místa Menkauhorova“ tedy zabírala skvûlou pozici na pohfiebi‰ti.

Ztracen˘ sluneãní chrám

Dal‰í v˘znamnou stavbou, kterou král Menkauhor podle dochova-
n˘ch písemn˘ch dokladÛ vybudoval bûhem své vlády, byl sluneãní
chrám. Byl to zvlá‰tní druh svatynû zasvûcené bohu Reovi, kterou
stavûli králové 5. dynastie v blízkosti sv˘ch pyramidov˘ch kom-
plexÛ. Tyto sluneãní chrámy plnily zvlá‰tní náboÏenskou a hospo-
dáfiskou úlohu a nemûly v egyptsk˘ch dûjinách Ïádnou zjevnou
paralelu. ·est králÛ 5. dynastie poãínaje Veserkafem a konãe Men-
kauhorem si postavilo takov˘ sluneãní chrám, pouze dva z nich se
v‰ak dosud podafiilo objevit a odkr˘t: VeserkafÛv sluneãní chrám
v severním Abúsíru a NiuserreÛv sluneãní chrám je‰tû o nûco se-
vernûji v Abú Ghurábu.

MenkauhorÛv sluneãní chrám nesl jméno „Horizont ReÛv“ (Kai-
ser 1956; Voß 2004: 155–158). Známe jej pouze z písemn˘ch pra-
menÛ, pfiedev‰ím z hrobek hodnostáfiÛ z 5. dynastie, ktefií v chrámu
slouÏili. „Horizont ReÛv“ zmiÀuje napfi. Hemu ve své hrobce v Gí-
ze nebo Neferiretptah a Raemanch ve sv˘ch hrobkách v severní
Sakkáfie. Dosud se v‰ak nepodafiilo urãit, kde se vlastnû „Horizont
ReÛv“ nacházel, jakou mûl architektonickou podobu ãi jak dlouho
trval jeho kult. Archeologické pozÛstatky této stavby na své objeve-
ní teprve ãekají.

Vûrní poddaní

Lidé, ktefií slouÏili v zádu‰ním chrámu krále Menkauhora po dlou-
há desetiletí za jeho Ïivota i staletí po jeho smrti, kdy trval králÛv
zádu‰ní kult, se nechávali pohfibít v blízkém okolí „bezhlavé“ pyra-
midy. V severní Sakkáfie tak najdeme mastaby, které si postavili zá-
du‰ní knûÏí Neferiretptah, Raemanch, Duare nebo Itej, Se‰emnefer,
Snefrunefer, Achtihotep, Ptahhotep a Kednes. Ve vût‰inû pfiípadÛ se
tyto hrobky nacházejí na prostranství severnû od starobylého po-
hfiebního komplexu panovníka Necericheta (DÏosera) ze 3. dynastie
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Obr. 5 âást neprav˘ch dvefií v kapli Isesiseneba nese nápis zmiÀující
jméno Menkauhorova pyramidového komplexu (podle Bárta 2001: obr. 3.6)

Obr. 6 „Bezhlavá“ pyramida
(Lepsius ã. 29) v severní

Sakkáfie 
(foto J. Malátková)
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a západnû od Menkauhorovy „bezhlavé“ pyramidy (Roth 1988:
202, obr. 1). Nûkolik knûÏí jako Isesiseneb a Rahotep si své hrobky
postavilo je‰tû o nûco severnûji v oblasti jiÏního Abúsíru (Bárta
2001: 70–71, 134–135).

Vûãné zásoby

Hrobky úfiedníkÛ a hodnostáfiÛ z období druhé poloviny Staré fií‰e
nám pfiiná‰ejí dal‰í stfiípky dokladÛ o vládû krále Menkauhora,
ov‰em kromû zmínek o jeho stavebních poãinech. Nápisy hovofií ta-
ké o zádu‰ních nadacích, které král zaloÏil bûhem svého Ïivota, aby
z nich financoval stavbu svého pyramidového komplexu a po své
smrti svÛj zádu‰ní kult. Královské zádu‰ní domény, se kter˘mi se
setkáváme v hrobkách hodnostáfiÛ a vysok˘ch státních úfiedníkÛ,
jasnû dokládají, Ïe král Menkauhor bûhem své vlády zaloÏil mnoho
zádu‰ních domén, ze kter˘ch byl po mnoho generací podporován
jeho zádu‰ní kult a také kult tûch, kdo o nûj peãovali. Nûktefií
z úfiedníkÛ, ktefií se o MenkauhorÛv kult starali, totiÏ dostávali
vlastní podíl z tûchto statkÛ a vyuÏívali jejich produkci také pro svÛj
vlastní zádu‰ní kult, a aby si toto privilegium zajistili navûky, zvûã-
nili jména tûchto zádu‰ních statkÛ v nápisech ve sv˘ch hrobkách.

Královské zádu‰ní statky dostávaly svá specifická jména, která
vÏdy obsahovala i jméno panovníka, jemuÏ byla vyhrazena jejich
zemûdûlská produkce. Menkauhorovy nadace nesly ve vût‰inû pfií-
padÛ jeho osobní jméno Ikauhor, zatímco jeho trÛnní jméno Men-
kauhor se v nich objevuje jen velice zfiídka. Jména nadací odkazo-
vala také na rÛzná boÏstva jako „Se‰at miluje Menkauhora“ nebo
„Hor Kemaa oÏivuje Menkauhora“, jeÏ jsou zmínûna v hrobkách
SenedÏemiba a Hemua v Gíze. Jiná jména statkÛ zdÛrazÀovala vy-
nikající vlastnosti krále jako „Dokonalá je pfiízeÀ Ikauhorova/Men-
kauhorova“ zmínûn˘ v hrobkách Ptahhotepa I. a Achtihotepa v Sak-
káfie, „PfiízeÀ Ikauhorova“ v hrobce Mereruky v Sakkáfie nebo
„Dokonal˘ je Ïivot IkauhorÛv“ v hrobce Ptahhotepa II. v Sakkáfie.
Jin˘ královsk˘ statek zmínûn˘ v hrobce Ptahhotepa I. v Sakkáfie se
naz˘val „Dokonalá jsou zjevování Ikauhorova“ (Jacquet-Gordon
1962: 292, 299, 381, 390, 394, 400, 412).

Menkauhor uctívan˘

S postavou krále Menkauhora se setkáváme také v hrobkách z pozdûj-
‰í doby, zejména Nové fií‰e (asi 1543–1080 pfi. n. l.). Slavné jsou scény
z hrobky Amonmineta a Tutua (obr. 7) v severní Sakkáfie, které se da-
tují do konce 18. dynastie mezi vlády Tutanchamona a Haremheba
a zachycují postavu zboÏ‰tûlého krále Menkauhora (Berlandini 1976:
303–316; 1978: 25–29; 1979: 16–22; Ockinga 2000: 129–130).

Menkauhor se objevuje rovnûÏ v lokálních královsk˘ch sezna-
mech vypoãítávajících oblíbené krále Staré fií‰e. Ramessovsk˘ re-
liéf (Berlín NI 1116), kter˘ objevil Karl Richard Lepsius v jednom
domû ve vesnici Abúsír, zachycuje sedící postavy pûti králÛ ze Sta-
ré fií‰e ze 4.–6. dynastie: Snofrua, RadÏedefa, Menkaurea, Ikauhor-
Menkauhora a Neferkarea. V jiném pfiípadû na dvefiním pfiekladu
v Mahuovû kapli v severní Sakkáfie byli vyobrazeni ãtyfii zboÏ‰tûlí
panovníci ze Staré fií‰e: DÏoser, Teti, Veserkaf a Menkauhor. V‰ich-
ni tito ãtyfii králové byli pohfibeni blízko sebe v severní Sakkáfie ne-
daleko od místa, kde si Mahu nechal vybudovat svou kapli.

Reliéfy krále Menkauhora vzniklé stovky let po jeho smrti na-
znaãují, Ïe jeho kult se v severní Sakkáfie tû‰il velkému v˘znamu
a byl aktivnû udrÏován je‰tû v 18. dynastii, tedy o více neÏ tisíc let
pozdûji. DÛvodem pravdûpodobnû bylo umístûní pohfiebního kom-
plexu krále pfiímo u cesty vedoucí na pohfiebi‰tû posvátn˘ch b˘kÛ,
které dnes známe pod názvem Serapeum. Úãastníci procesí, ktefií

pfiicházeli od v˘chodu z nilského údolí, nejprve minuli Menkauho-
rovu pyramidu a potom také hrobky Tetiho, Veserkafa a StupÀovitou
pyramidu Necericheta DÏosera. Komplexy tûchto králÛ tím pádem
pfiitahovaly pozornost náv‰tûvníkÛ sakkárského pohfiebi‰tû po dlou-
hou dobu.

Tajemn˘ Menkauhor

Dal‰í zajímav˘ doklad vztahující se ke králi Menkauhorovi objevili
na jafie roku 2008 ãe‰tí egyptologové bûhem archeologického prÛ-
zkumu hrobky prince Verkaurea v Abúsíru. Hrobka, kterou Lepsius
oznaãil jako „pyramidu ã. 23“, je ve skuteãnosti mastaba. Stojí na
prominentním místû v jiÏní ãásti královského pohfiebi‰tû, v˘chodnû
od zádu‰ního komplexu královny Chentkaus II., severnû od hrobek
oznaãen˘ch jako Lepsius ã. 24 a Lepsius ã. 25 a jiÏnû od zádu‰ního
chrámu krále Neferirkarea (Krejãí 2009).

Jeden z vápencov˘ch blokÛ ve v˘chodní stûnû Verkaureovy
mastaby nese hieratick˘ nápis z doby, kdy se hrobka teprve stavûla.
Nápis vyveden˘ ãervenou barvou obsahující datum a jméno Men-
kauhora otevfiel nové moÏnosti k odborné diskusi o postavû krále
Menkauhora (Vymazalová – Coppens v tisku). Z dal‰ích nápisÛ
z mastaby Lepsius ã. 23 víme, Ïe Verkaure byl nejstar‰ím králov-
sk˘m synem nûkterého z panovníkÛ 5. dynastie pohfiben˘ch v Abú-
síru, a s nejvût‰í pravdûpodobností tedy mohl b˘t blízk˘m pfiíbuz-
n˘m budoucího krále Menkauhora. Bûhem stavby Verkaureovy
mastaby princ Menkauhor pravdûpodobnû daroval velk˘ blok jem-
ného bílého vápence na stavbu hrobky svého pfiíbuzného, stejnû
jako nûkolik hodnostáfiÛ nekrálovského pÛvodu darovalo bloky
z ménû kvalitního, místního na‰edlého vápence.

Za pozornost stojí, Ïe Menkauhorovo jméno v tomto nápisu je‰-
tû nemûlo královskou formu. Zdá se tedy, Ïe princ se rozhodl pone-
chat si své jméno i po nástupu na trÛn, kdy jen pozmûnil zpÛsob
psaní boÏského jména Hor. To nebylo v 5. dynastii zcela obvyklé,
neboÈ nûktefií z jeho pfiedchÛdcÛ na egyptském trÛnu si pfii nástupu
jména zmûnili – jako Neferirkare a Raneferef, ktefií pfied sv˘m ná-
stupem na trÛn nesli jméno Ranefer (Verner 1995: 170, pl. 32, obr.
82; Awady 2008: 222–228), a navíc královská jména v tomto obdo-
bí nesla zpravidla jméno boha Rea, nikoli Hora. Je nicménû velice
nepravdûpodobné, Ïe Menkauhor z na‰eho nápisu a pozdûj‰í král
Menkauhor byli dva rÛzní lidé, neboÈ – odeãteme-li dal‰í indicie –
v dobû Staré fií‰e nebyla jména králÛ nikdy pouÏívána osobami ne-
královského pÛvodu, a to ani z okruhu královské rodiny. Navíc by
bylo rovnûÏ nepravdûpodobné, Ïe by se v jedné generaci královské
rodiny 5. dynastie objevili dva pfiíbuzní se stejn˘m, neobvykl˘m
jménem Menkauhor. Proto se zdá, Ïe Menkauhor zmínûn˘ v nápisu
z Verkaureovy hrobky byl samotn˘ budoucí král Menkauhor.

Menkauhor a královská genealogie 5. dynastie

O Menkauhorov˘ch rodiãích dosud nic nevíme. Nastoupil na trÛn
po králi Niuserreovi, kter˘ vládl Egyptu po nûkolik desetiletí. Ne-
dostatek dokladÛ z Menkauhorovy vlády nás ponechává v nejistotû
ohlednû jeho pozice v královské rodinû 5. dynastie.

Jméno Menkauhor znamenalo v egypt‰tinû „Trvalá je moc Horo-
va“ a nebylo vÛbec typické pro krále v tomto období. Jeho jméno
totiÏ velebilo boha Hora místo nejvy‰‰ího sluneãního boha Rea,
kter˘ vystupuje ve jménech jeho pfiedchÛdcÛ i nástupcÛ. Na druhou
stranu víme, Ïe Menkauhor si postavil sluneãní chrám zasvûcen˘
právû Reovi (viz v˘‰e), a tedy jeho upfiednostnûní Hora v králov-
ském jménu nemuselo nutnû znamenat Ïádn˘ v˘znamnûj‰í pfielom
v náboÏensk˘ch pfiedstavách.
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I kdyÏ pro muÏe na egyptském trÛnu znûlo Menkauhorovo jmé-
no ponûkud neobvykle, v rámci královské rodiny jeho pfiedchÛdce
Niuserrea nijak nevyboãovalo. Z jeho doby totiÏ známe nûkolik
princÛ, ktefií nesli jména podobnû sestavená a Ïili v témÏe období
jako ná‰ Menkauhor. Jeden z nich je vyobrazen na reliéfu v zádu‰-
ním chrámu královny Chentkaus II., pravdûpodobné matky krále
Niuserrea. Jeho jméno bylo Chentikauhor „Pfiední je moc Horova“
a nejspí‰e byl synem krále Niuserrea (Verner 1995: 65–66). Je moÏ-
né, Ïe princ Chentikauhor nastoupil na trÛn po smrti svého otce
a pfiijal královské jméno Menkauhor (Verner – Callender 2002:
106). Proti této moÏnosti v‰ak hovofií právû novû nalezen˘ nápis
z Verkaureovy mastaby. Pravdûpodobnûj‰í se zdá moÏnost, Ïe
Chentikauhor a Menkauhor byli bratfii a snad to byli synové králov-
ny Reputnub, jediné dosud známé manÏelky Niuserrea.

Tuto teorii mohou potvrdit nebo vyvrátit pouze dal‰í v˘zkumy,
a to hlavnû na pohfiebi‰ti v Sakkáfie a Abúsíru, jeÏ by pfiinesly více
informací o tomto ménû známém panovníkovi 5. dynastie. Objev
Menkauhorova nápisu v Abúsíru a pfiipsání „bezhlavé“ pyramidy
v severní Sakkáfie právû Menkauhorovi naznaãují, Ïe bychom
o tomto králi mohli opût brzy sly‰et v nadcházejících letech.

Poznámky:
1 http://www.guardians.net/hawass/Press%20Releases/new_discoveries

_at_saqqara_06- 08.htm

Literatura
El Awady, Tarek: 2006 „The Royal Family of Sahura. New Evidence“, 

in: Bárta, Miroslav – Coppens, Filip – Krejãí, Jaromír (eds.). Abusir and

Saqqara in the Year 2005. Proceedings of the Conference Held in Prague

(June 27 – July 5, 2005), Prague: âesk˘ egyptologick˘ ústav, s. 205–232.

Bárta, Miroslav: 2001 Abusir V. The Cemeteries at Abusir South 1, Prague:

Set Out.

Berlandini, Jocelyne: 1976 „Varia Memphitica I“, Bulletin de l’Institut fran-

çais d’archéologie orientale 76, s. 301–316.

1978 „La Pyramide ‘Ruinée’ de Sakkara-Nord et Menkauhor“, Bulletin de

la Société française d’égyptologie 83, s. 24–35.

1979 „La pyramide ‘ruinée’ de Sakkara-nord et le roi Ikauhor-Menkauhor“,

Revue d‘Égyptologie 31, s. 3–28.

Gardiner, Alan – Peet, Thomas E. – âern ,̆ Jaroslav: 1955 The Inscriptions

of Sinai, London: Egypt Exploration Society.

Goedicke, Hans: 1967 Königliche Dokumente aus dem Alten Reich, Wiesba-

den: Harrassowitz [Ägyptologische Abhandlungen 14].

Jacquet-Gordon, Helen K.: 1962 Les noms des domaines funéraires sous

l’Ancien Empire Égyptien, Cairo: Institut français d’archéologie orienta-

le [Bibliothèque d‘Egypte 34].

Kaiser, Werner: 1956 „Zu den Sonnenheiligtümern der 5. Dynastie“, 

Mitteilungen des Deutschen archäologischen Instituts Kairo14,

s. 104–116.

Kaplony, Peter: 1981 Die Rollsiegel des Alten Reiches II. Katalog der Roll-

siegel, Bruxelles: Fondation Egyptologique Reine Elisabeth [Monumen-

ta Aegyptiaca 3].

Krejãí, Jaromír: 2009, „Die Mastaba des Werkaure“, SOKAR 19/2,

s. 30–37.

Lauer, Jean-Philip – Leclant, Jean: 1972 Le temple haut de complexe funé-

raire du roi Téti (Mission archéologique de Saqqarah I), Cairo: Institut

français d’archéologie orientale [Bibliothèque d‘Egypte 51].

Málek, Jaromír: 1994 „King Merykare and his Pyramid“, in: Berger, Cathe-

rine – Clerc, Gisèle – Grimal, Nicolas (eds.). Hommages à Jean Leclant

IV. Varia, Cairo: Institut français d’archéologie orientale, s. 203–214.

Maragioglio, Vito – Rinaldi, Celeste: 1977 L’architettura delle piramidi

memfite VIII–Testo, Rapallo: T. Canessa.

Ockinga, Boyo G.: 2000 „The Saqqara Tomb of the Overseer of Craftsmen

and Chief Goldworker, Amenemone“, in: Bárta, Miroslav – Krejãí, Jaro-

mír (eds.). Abusir and Saqqara in the Year 2000, Prague: Orientální ústav

AV âR [Archiv Orientální. Supplementa 9], s. 121–132.

Roth, Ann Macy: 1988 „The Organization of Royal Cemeteries at Saqqara

in the Old Kingdom“, Journal of the American Research Center in Egypt

25, s. 201–214.

Stadelmann, Rainer – Sourouzian, Hourig: 1982 „Die Pyramiden des Sno-

fru in Dahschur. Erster Bericht über die Ausgrabungen and der nördli-

chen Steinpyramide“, Mitteilungen des Deutschen archäologischen Insti-

tuts Kairo 38, s. 379–393.

Verner, Miroslav: 1995 Abusir III. The Pyramid Complex of Khentkaus,

Prague: Karolinum.

1994 Ztracené pyramidy, zapomenutí faraoni. Abusir, Praha: Academia.

1997 Pyramidy, tajemství minulosti, Praha: Academia.

2006 Abusir IX. The Pyramid Complex of Raneferef. The Archaeology,

Prague: Academia.

Verner, Miroslav – Callender, Vivienne G.: 2002 Abusir VI. Djedkare Fami-

ly Cemetery, Prague: Set out.

Vlãková, Petra: 2006 Abusir XV. Stone Vessels from the Mortuary Complex

of Raneferef at Abusir, Prague: âesk˘ egyptologick˘ ústav.

Voß, Susanne: 2004 Untersuchungen zu den Sonnenheiligtümern der 5. Dy-

nastie. Bedeutung und Funktion eines singulären Tempeltyps im Alten

Reich (Ph. D. dissertation), Hamburg: Universität Hamburg.

Vymazalová, Hana – Coppens, Filip: 2008 „König Menkauhor. Ein kaum

bekannter Herrscher der 5. Dynastie“, SOKAR 17/2, s. 32–39.

v tisku „Menkauhor’s Inscription in the Tomb of King’s Son Werkaure“

8 0 P E S  V I / 2 0 0 9 H L E DÁ  S E  M E N K AU H O R

Obr. 7 Postava zboÏ‰tûlého krále Menkauhora v Tutuovû hrobce z Nové
fií‰e v severní Sakkáfie (H. Vymazalová – F. Coppens) 
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