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Obr. 4 Tři dřevěné rakve odkryté před severní 
částí východní zdi Anchiresovy hrobky (foto 
M. Peterková Hlouchová) / Fig. 4 Three 
wooden coffins uncovered in front of the 
northern part of the eastern wall of the tomb 
of Ankhires (photo M. Peterková Hlouchová)

Obr. 5 Chodbová kaple 4 komplexu AS 103 
s dvěma obětními bazénky (13/AS103/2017, 
14/AS103/2017) in situ. Pohled od jihovýchodu 
(foto M. Odler) / Fig. 5 Corridor chapel 4  
of complex AS 103 with two libation basins 
(13/AS103/2017, 14/AS103/2017) in situ,  
view from the southeast (photo M. Odler)

Obr. 6 Zlomek kulovité nádoby s okrajem
a výzdobou vypíchaných vlnic (Dotted Wavy 
Line) nalezený u pohřbu B.5 na lokalitě Liščí 
kopec v pohoří Sabaloka (foto L. Varadzin) /
Fig. 6 Fragment of a globular vessel with
a rim bearing a Dotted Wavy Line decoration 
found with burial B.5 on the site of Fox Hill 
at Jebel Sabaloka (photo L. Varadzin)

Obr. 1 Rekonstrukce centrální niky nepravých dveří, původně umístěných v zádušní kapli Anchiresovy hrobky, s nápisem uvádějícím tituly 
a jméno majitele hrobky (foto M. Frouz) / Fig. 1 Reconstruction of the central niche of a false door originally placed in the mortuary chapel  
of the tomb of Ankhires, with an inscription mentioning titles and name of the tomb owner (photo M. Frouz)

Obr. 2 Pozůstatek scény zobrazující Anchirese na vyjížďce v papyrusové houštině s torzy jedné mužské a jedné ženské postavy (20/AS98/2016) 
(foto M. Frouz) / Fig. 2 Remains of a scene showing Ankhires on a boat in papyrus marshland, with remains of one male and one female figure 
(20/AS98/2016) (photo M. Frouz)

Obr. 3 Výjev z Anchiresova domu zachycující čtyři členy jeho domácnosti a část nápisu s jeho nejdůležitějším titulem (42+44/AS98/2016) 
(foto M. Frouz) / Fig. 3 Scene from Ankhires’ house depicting four members of his household and part of an inscription with his most important 
title (42+44/AS98/2016) (photo M. Frouz)
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