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Je vÛbec v dne‰ní dobû je‰tû potfieba jezdit na expedice do exotick˘ch krajin? Nebylo uÏ dávno
v‰echno objeveno, zdokumentováno, vyfoceno, popsáno? NeleÏí snad po knihovnách celé hory knih
o pou‰tích, o Sahafie, o krajinách…? Dnes se ãasto stûÏí ubráníme shovívavému úsmûvu, kdyÏ se
dozvídáme o vûdeck˘ch expedicích pofiádan˘ch pfied více neÏ sto lety tfieba do Krkono‰ – nebudou
i na‰e expedice do Západní pou‰tû ãasem pÛsobit podobnû? Jako mudrování badatelÛ na nedûlním
v˘letû s vycházkov˘mi holemi a smû‰n˘mi klobouky?

â L OV ù K  A  P Í S E K  –  H L E DÁ N Í  N E O L I T I C K É  K R A J I N Y  V  E G Y P T S K É  Z Á PA D N Í  P O U · T I P E S  V I I / 2 0 1 0 3 7

Obr. 1 Bílá pou‰È – pfiíklad eolické krajiny (foto P. Pokorn˘)

Domníváme se, Ïe pokud se ãlovûk chystá systematicky zab˘vat
pfiírodními procesy v krajinách, které se od té na‰í tak v˘raznû li‰í
jako tfieba právû Sahara, mûl by je v kaÏdém pfiípadû velmi dÛklad-
nû poznat na vlastní kÛÏi. Takovou zku‰enost nenahradí prostudo-
vání ani celé knihovny odborn˘ch textÛ.

Koncem dubna 2010 mûli autofii tohoto textu, z nichÏ kaÏd˘ se jiÏ
del‰í dobu nûjak˘m zpÛsobem odbornû zajímá o Ïivotní prostfiedí
pou‰tních oblastí dne‰ního Egypta v minulosti, podniknout v˘pravu
do egyptské V˘chodní pou‰tû. Jejím cílem bylo nav‰tívit a fotografo-
vat v˘znamné starovûké lokality, pfiedev‰ím tûÏební areály nerost-
n˘ch surovin vyuÏívané jiÏ star˘mi EgypÈany, a prostudovat a zdoku-
mentovat vybrané lokality s prehistorick˘m skalním umûním a jejich

zasazení do krajiny. Neménû dÛleÏit˘m cílem expedice bylo studium
a dokumentace souãasné vegetace oblasti, doplnûní internetového
atlasu pou‰tní vegetace a odbûr vzorkÛ do srovnávacích sbírek pro
urãování fosilních semen a plodÛ rostlin, dfieva v˘znamn˘ch stromÛ
a kefiÛ a dále kostí obratlovcÛ. Cesta byla dlouho dopfiedu peãlivû pfii-
pravována. V‰e ale mûlo b˘t jinak. Po odeznûní paniky z v˘buchu is-
landské sopky t˘den pfied plánovan˘m zaãátkem v˘pravy se provoz
na leti‰tích na‰tûstí opût zaãal pomalu vracet k normálu. Ale den pfied
odletem pfii‰la z Egypta nepfiíznivá zpráva – následkem raketového
útoku na izraelsk˘ Ejlat a jordánskou Akabu, vedeného údajnû
z egyptského území, do‰lo k uzavfiení celé oblasti V˘chodní pou‰tû
a expedice do prostoru na v˘chod od Nilu musela b˘t zru‰ena.
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Proto bylo nutné v ãasové tísni naplánovat náhradní cestu, aby
bylo moÏné alespoÀ ãásteãnû splnit cíle, které jsme si pÛvodnû sta-
novili. Jedinou pfiijatelnou variantou k V˘chodní pou‰ti byla Západ-
ní pou‰È, kterou v‰ak nûktefií ãlenové v˘pravy jiÏ nav‰tívili bûhem
pfiedchozích expedic. Pfii v˘bûru trasy hrál znaãnou roli pfiedev‰ím
zájem nav‰tívit a zdokumentovat nûkteré v˘znamné, dosud nepub-
likované lokality s prehistorick˘m skalním umûním a alespoÀ krát-
ce prozkoumat dosud neprostudované typy pou‰tní krajiny. V ná-
sledujícím pfiíspûvku shrnujeme pfiírodovûdné a archeologické
poznatky, které vyplynuly z této cesty a ãásteãnû i z nûkolika pfied-
cházejících cest do stejné oblasti.7 Hlavním motivem tûchto v˘prav
bylo neustálé tázání se, jak vypadala souãasná pou‰tní krajina
v rÛzn˘ch obdobích saharského pravûku a starovûku.

Eolická8 krajina – vítr a písek

Jak tedy vypadalo pfiírodní prostfiedí egyptské Západní pou‰tû pfied
zhruba 11,5 aÏ 5 tisíci lety? V jaké krajinû se holocenní lovci,
sbûraãi a pastevci pohybovali pfii svém putování za sezónní vodou,
lep‰í pastvou a rÛzn˘mi zdroji obÏivy? Pfii hledání odpovûdí na tyto
otázky je pravdûpodobnû jedním z nejsloÏitûj‰ích úkolÛ odloÏit
vlastní zku‰enost vycházející z lineárnû uspofiádané evropské kraji-
ny. V Evropû i na dal‰ích kontinentech jsme totiÏ zvyklí na fiíãní
plán krajiny. Pokud sledujeme jakékoliv suché údolí, pfiijdeme k po-
toku a odtud k fiece, která se vlévá do je‰tû vût‰í fieky a odtud do mo-
fie. Evropská krajina tak má svÛj lineární fiád, je protkána urãit˘mi
osami, které jsou zároveÀ obchodními cestami a kulturními komu-
nikacemi. Staãí se podívat na mapu povodí Dunaje ãi Labe a dove-
deme odhadnout politicky ãi ekonomicky spfiíznûné, nebo naopak
dlouhodob˘m antagonismem poznamenané regiony.

Zatímco na evropskou krajinu se v zásadû mÛÏeme dívat jako na
území protínajících se linií, území Západní pou‰tû je tfieba naopak
chápat spí‰e jako krajinu protínajících se kruhÛ. Cestovatel Charles
M. Doughty (1984) naz˘vá tyto kruhy arabsk˘m slovem dajra a de-
finuje je jako okruhy nomádského putování. Vzájemnû nepropojená
soustava bezodtok˘ch depresí (údolí) se nám na první pohled mÛÏe
jevit jako napÛl náhodn ,̆ pomûrnû chaotick˘ a silnû promûnliv˘
systém vlhãích a su‰‰ích míst, kde pfieÏití komunity a stáda mohlo
záviset pfiedev‰ím na historické zku‰enosti krajiny. I do saharské
mnohostfiednosti jsou v‰ak vloÏeny jisté lineární struktury. Jedná se
pfiedev‰ím o síÈ karavanních cest. Pokud bychom totiÏ vlhká místa
v krajinû Západní pou‰tû pfiipodobnili k rozsypan˘m korálkÛm rÛz-
né velikosti, pak nûkterá z nich, zejména ta velká v hlavních oázách,
by nejpozdûji za doby egyptské Staré fií‰e (asi 2700 aÏ 2180 pfi. Kr.)
byla navleãena na spojující nitky nûkolika dlouh˘ch cest.

âím je moÏné vysvûtlit takovéto uspofiádání krajiny Západní
pou‰tû? Co zpÛsobilo, Ïe linearita této oblasti je natolik sníÏená, Ïe
je pro Evropana takfika neãitelná? Odkud se bere tendence krajiny
k vytváfiení geomorfologick˘ch, hydrologick˘ch a tím i migraãních
okruhÛ? Tato tendence je dána samotn˘m uspofiádáním terénu a je
v˘slednicí velmi dlouhého v˘voje.

Ukazuje se, Ïe aÏ do zaãátku ãtvrtohor (pfied zhruba 2,7 milionu
let) byla i krajina dne‰ní Sahary pokryta sítí fiíãních údolí, jak do-
svûdãují tzv. radarové fieky odhalené pfii satelitním snímkování Zemû.
Tato fiíãní údolí mûla dva základní smûry, z nichÏ kaÏd˘ pfievládal
v jiném období. V období mlad‰ích tfietihor, v miocénu, byly smûry
vodních tokÛ vázány na v˘zdvih pohofií pfii pobfieÏí dne‰ního Rudého
mofie (angl. Red Sea Mountains). Z vysok˘ch svahÛ tûchto hor, po-
kryt˘ch rud˘mi zvûtralinami, stékaly fieky smûrem k západu. Jejich
dûdictvím jsou naãervenalé pÛdní a písãité sedimenty nalézané pod
tenk˘m pokryvem písku v rozsáhl˘ch oblastech Západní pou‰tû. Na-

opak v následujícím období, v pliocénu, pfievládal v oblasti pfiibliÏnû
severojiÏní smûr vodních tokÛ. Tento smûr byl podmínûn z velké ãás-
ti tektonicky – smûry aktivních tektonick˘ch linií v oblasti jsou totiÏ
v zásadû paralelní s nilsk˘m údolím. Na prÛbûh a charakter vodních
tokÛ v tomto období mûlo v‰ak velk˘ vliv také vyschnutí Stfiedozem-
ního mofie bûhem tzv. messinské krize, kdy se vytvofiil velk˘ hydro-
logick˘ spád, kter˘ vedl ke vzniku hluboce zafiíznut˘ch fiíãních údolí.
Je pravdûpodobné, Ïe i poloha souãasn˘ch oáz v Západní pou‰ti, le-
Ïících zhruba v pásu smûfiujícím od severu k jihu, souvisí se struktu-
rou krajiny formovanou v tfietihorách. Není vylouãeno, Ïe souãasn˘
prÛbûh eskarpmentÛ pásu hlavních egyptsk˘ch oáz se kryje s exhu-
movan˘mi torzy dfiívûj‰ích fiíãních svahÛ.

Tento plán krajiny zaãal zanikat s pfiíchodem ãtvrtohor s opakují-
cími se cykly ledov˘ch dob, které se na Sahafie projevují jako vlny ex-
trémního sucha prostfiídávané relativnû vlhk˘mi interglaciály. Z mno-
ha tfietihorních fiek pfieÏil do souãasnosti jedin˘ veletok – Nil. Je to
proto, Ïe pramení aÏ daleko na jihu ve vlhk˘ch horách tropické v˘-
chodní Afriky. Údolí ostatních vodních tokÛ byla bûhem ãasu buì za-
váta, anebo zcela zmizela v dÛsledku zbru‰ování povrchu krajiny
a vûtrn˘m odnosem pÛdního pokryvu. Tímto zpÛsobem do‰lo k tak
velkému zneãitelnûní krajiny, Ïe napfiíklad i kaÀony o velikosti údolí
Labe v severních âechách, pozorovatelné v délce desítek kilometrÛ
na plo‰inû Gilf Kebír, se smûrem do níÏiny Velkého píseãného mofie
zcela ztrácejí a jejich dal‰í prÛbûh zÛstává uÏ jen hypotetick .̆

Místo zanikl˘ch fiíãních údolí postupnû docházelo k v˘voji tzv. de-
flaãních depresí (angl. deflation hollows), vznikajících vûtrnou erozí.
Tyto deprese b˘vají napojeny na systémy krat‰ích ãi del‰ích wádí
(pfieváÏnû such˘ch lineárních údolí – koryt sezónních fiek ãi potokÛ),
a vyvíjely se tedy s nejvût‰í pravdûpodobností jako sezónnû ponûkud
vlhãí místa, mokfiady ãi vys˘chavá a vzácnû i trvalá jezera. Plán kra-
jiny v této dobû zaãal získávat podobu vcelku náhodného uskupení
vût‰ích a men‰ích ploch˘ch pánví. NejbliÏ‰í evropská paralela tako-
vého uspofiádání krajiny, ov‰em spí‰e vizuální, by byla napfi. krasová
planina (jako na Ple‰ivecké planinû Slovenského krasu) pokrytá stov-
kami závrtÛ a v men‰ím mûfiítku stejnû nepfiehledná jako systém mûl-
k˘ch mísovit˘ch depresí egyptské Západní pou‰tû.

V dobû holocenní vlhké fáze (asi 9000–5300 pfi. Kr.) (Bubenzer –
Riemer 2007) a ve staletích, resp. tisíciletích následujících po jejím
odeznûní mûla kaÏdá z tûchto pánví a pánviãek svÛj individuální
v˘voj dan˘ hlavnû její velikostí, ale také mocností sedimentÛ uloÏe-
n˘ch na jejím dnû a velikostí povodí napojeného wádí. Pokud totiÏ
stejnû velké sráÏky spadnou do malé a vcelku izolované deprese,
nevyvolají takovou odezvu, jako kdyÏ spadnou do velké pánve se
znaãn˘m povodím a obsahující sedimenty, které jsou schopné do
sebe tyto sráÏky pojmout. KdyÏ srovnáváme radiouhlíková data zís-
kaná z rÛzn˘ch saharsk˘ch jezer, zjistíme, Ïe zanikala v rozmezí
nûkolika staletí, nûkdy i jednoho ãi více tisícÛ let.9 Zánik jezera
totiÏ vÏdy závisí pfiedev‰ím na pÛsobení dvou základních faktorÛ –
klimatu a velikosti jezerní pánve.

Holocenní osídlení Západní pou‰tû – ãlovûk 
a kámen10

Klima a velikost jezerní pánve byly základními faktory, které ve-
dle individuálního v˘voje té které bezodtokové pánve do znaãné
míry ovlivÀovaly téÏ historii a charakter osídlení v jejím blízkém
i ‰ir‰ím okolí. Doklady pfiítomnosti a pozÛstatky ãinností ãlovûka
se z doby holocenní vlhké fáze a staletí – v nûkter˘ch oblastech aÏ
dvou tisíciletí – následujících po jejím odeznûní dochovaly v rÛz-
n˘ch ãástech a ãasto i velmi odli‰n˘ch krajinn˘ch typech egyptské
Západní pou‰tû (obr. 2). Svûdãí o pomûrnû intenzivním vyuÏívání
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rozmanit˘ch zdrojÛ obÏivy v této oblasti, ve sledované dobû do-
stupn˘ch.

Skupiny vyuÏívající prostor egyptské Západní pou‰tû v dobû ho-
locénu se Ïivily lovem divok˘ch zvífiat a sbûrem plodÛ, hlíz a semen
rozliãn˘ch plan˘ch travin a rostlin. V˘znam lovu vedle kosterních
pozÛstatkÛ zvífiat podtrhuje takfika v‰udypfiítomná kamenná indu-
strie epipaleolitické a pozdûj‰í neolitické tradice, v níÏ jsou hojnû
zastoupeny právû nástroje související s lovem. Podíl rostlinné sloÏ-
ky ve stravû dokládají na sídli‰tích a tábofii‰tích zanechané kamen-
né plotny a tfiecí kameny z rÛzn˘ch surovin (obr. 3). Od 6. tis. pfi. Kr.
je mezi strategiemi získávání obÏivy zfietelnûji doloÏen i chov hovû-
zího dobytka, ovcí a koz. Ten v‰ak zpoãátku pfiedstavoval pouh˘ do-
plnûk k lovu a sbûru a na v˘znamu získal teprve aÏ v 5. tis. pfi. Kr.
v souvislosti s vysycháním celé oblasti.

V Nabtû v jiÏní ãásti Egypta, na lokalitách severozápadnû od oázy
Faráfra a v oáze Dáchla vedly pfiíznivûj‰í podmínky k usedlej‰ímu
zpÛsobu Ïivota, kter˘ v prvních dvou oblastech navíc doprovázel
intenzivní sbûr a patrnû téÏ poãátky zámûrného pûstování plané-
ho ãiroku (Sorghum sp.). V ostatních ãástech Západní pou‰tû se
v‰ak skupiny lovcÛ a sbûraãÛ pot˘kaly s rozpt˘lenou a nepfiedvída-
telnou dostupností povrchové vody, jeÏ souvisela s nepravideln˘mi
sráÏkami, a na nû vázan˘ch zdrojÛ obÏivy. Tyto faktory do jejich Ïi-
vota vná‰ely znaãnou míru rizika a stresu, s níÏ se holocenní lovci

a sbûraãi vypofiádávali pfiedev‰ím zv˘‰enou mobilitou a flexibilitou
sezónních pohybÛ. Ty mohly bûhem jediného roku dosahovat aÏ
stovek kilometrÛ.

V˘raznou mobilitu tehdej‰ích lovcÛ a sbûraãÛ dokládají napfi.
tzv. Steinplätze, prosté shluky kamenÛ na such˘ch pou‰tních plá-
ních, v nûkter˘ch pfiípadech promísené s artefakty, které pfiedstavu-
jí jejich krátkodobé, nûkdy pouze noãní tábory. V pou‰tních oblas-
tech severní Afriky se s nimi setkáváme v milionech v˘skytÛ. Dobrá
znalost prostfiedí a zdrojÛ surovin a pohyb skupin na velké vzdále-
nosti, pfiíp. kontakty mezi vzdálen˘mi regiony dne‰ní pou‰tû jsou
patrné téÏ v kamenné industrii, kde nástroje vyrobené z místních,
bûÏnû dostupn˘ch materiálÛ ãasto doplÀují nástroje z kvalitních su-
rovin pocházejících ze zdrojÛ vzdálen˘ch aÏ stovky kilometrÛ, a dá-
le v distribuci keramiky.

Koncem 6. tis. pfi. Kr. dochází v severní ãásti egyptské Západní
pou‰tû a v oblasti dne‰ní tzv. absolutní pou‰tû v dÛsledku zhor‰ují-
cí se dostupnosti vody a na ni vázan˘ch zdrojÛ obÏivy, zvût‰ujících
se bariér a rostoucí vzdálenosti mezi jednotliv˘mi místy s vodním
zdrojem k opu‰tûní sezónních sídli‰È a k vyfiazení cel˘ch regionÛ
z pravideln˘ch cyklÛ sezónního nomádského pohybu. Skupiny, kte-
ré jiÏ v pfiedchozích obdobích udrÏovaly kontakt s nilsk˘m údolím,
se z postiÏen˘ch regionÛ natrvalo stáhly do oblasti Fajjúmu a Stfied-
ního Egypta, kde pfiispûly ke zformování a rozkvûtu star‰ích predy-
nastick˘ch kultur 5. tis. pfi. Kr. V jiÏní ãásti egyptské Západní pou-
‰tû se osídlení díky pomaleji postupujícímu vysychání udrÏelo aÏ
o dvû tisíciletí déle. Skupiny a spoleãnosti vyuÏívající tento region
se zvût‰ující se nestabilitû prostfiedí a zhor‰ujícím se podmínkám
k Ïivotu pfiizpÛsobily právû pfiechodem k nomádskému pastevectví
hovûzího dobytka a ménû nároãn˘ch ovcí a koz.

Zmûna ve strategii získávání obÏivy nutnû vedla ke zmûnû se-
zónních pohybÛ tûchto skupin, vysoce mobilnímu zpÛsobu Ïivota,
vytváfiení nového pohledu na krajinu a vzniku nové formy teritoria-
lity. V ní se jiÏ vzácná pfiíhodná místa se stál˘mi nebo spolehliv˘mi
zdroji vody, do jejichÏ blízkosti se pastevci stahovali na dobu nej-
vût‰ího sucha v roce, stávala ústfiedním, záchytn˘m bodem v Ïivot-
ním prostoru i Ïivotû celé nomádské spoleãnosti a postupnû pfiebí-
rala úlohu regionálních center. Novou formu teritoriality a zároveÀ
sofistikovanost nomádské spoleãnosti, která v 5. a 4. tis. pfi. Kr. ob˘-
vala jiÏní ãást egyptské Západní pou‰tû, dokládá napfi. objev cere-
moniálního okrsku v Nabtû a tfií neolitick˘ch pohfiebi‰È v jejím blíz-
kém okolí.

Ve druhé polovinû 4. tis. pfi. Kr. mizí osídlení i z jiÏních ãástí egypt-
ské Západní pou‰tû. Nûkteré skupiny pastevcÛ se stahují dále na jih,
kde se v severním Súdánu v oblasti Lakíje, v prostoru pou‰tní plánû
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Obr. 2 Osídlení egyptské Západní pou‰tû ve stfiedním holocénu 
(asi 7000–5300 pfi. Kr.) v dobû tzv. holocenního klimatického optima 
(podle Kuper – Kröpelin (2006: 806) pfiekreslila L. Vafieková)

Obr. 3 Kamenná plotna a tfiecí kameny pfii patû jednoho z kuÏelov˘ch
kopcÛ nedaleko Zrnotûrkové hory (foto P. Pokorn˘)
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Selíma a ve Wádí Howár kultura specializovan˘ch pastevcÛ rozvíjela
díky pfiíznivûj‰ím podmínkám aÏ do poloviny 2. tis. pfi. Kr. Jiná ãást
pasteveck˘ch skupin se stády dobytka se naopak uch˘lila do nilského
údolí, kde moÏná urychlila v té dobû jiÏ probíhající procesy smûfiují-
cí ke sjednocení Egypta a vzniku staroegyptského státu a mohla se
podílet na zformování staroegyptské civilizace. V závûru 4. tis. pfi. Kr.
se oblast egyptské Západní pou‰tû mimo oázy stala nevhodnou pro
stálé osídlení, nicménû i nadále zÛstala krajinou prostupnou.

Osídlení pou‰tních oblastí na západ od Nilu a rozvoj zdej‰ích lo-
vecko-sbûraãsk˘ch a pasteveck˘ch spoleãností bûhem holocenní
vlhké fáze a bûhem jejího vyznívání provázel v nûkter˘ch regionech
vznik a rozkvût skalního umûní. Skalní rytiny a malby tak pfiedsta-
vují dal‰í pramen ke studiu (mûnícího se) vyuÏívání prostoru oblas-
tí dne‰ní pou‰tû a k poznání svûta, kter˘ prehistorické lovce, sbûra-
ãe a pastevce obklopoval, a zpÛsobÛ, jimiÏ tento svût a prostor
vnímali a uchopovali.

V pou‰tních oblastech na západ od Nilu jsou lokality se skalními
obrazy soustfiedûny do dvou hlavních regionÛ. Oblastí se skalním
umûním par excellence je náhorní plo‰ina Gilf Kebír a pohofií DÏebel
Uweinát (Le Quellec et al. 2005). Zde se na stûnách a stropech ãet-
n˘ch skalních pfievisÛ a pfiístfie‰kÛ setkáváme s pÛvabn˘mi malovan˘-
mi pasteveck˘mi scénami, obrazy z kaÏdodenního Ïivota jednotlivce
i ze Ïivota spoleãnosti, v˘jevy váleãnick˘mi a v neposlední fiadû se
scénami s náboÏensk˘m ãi rituálním obsahem. Scény doplÀují otisky
rukou a chodidel, které ãasto tvofií nejstar‰í vrstvy, a rytiny divok˘ch
zvífiat a dal‰ích motivÛ, které jsou star‰í nebo souãasné s malbami.

Technikou provedení, dÛrazem na pasteveckou tematiku, na
jejímÏ základû se zdej‰í skalní umûní datuje pfieváÏnû do 6. aÏ 4. tis.
pfi. Kr., a sloÏitostí scén se region Gilf Kebíru a pohofií DÏebel
Uweinát v˘raznû odli‰uje od druhé hlavní oblasti se skalním umû-
ním. Tu tvofií oázy Dáchla a Chárga a jejich bliÏ‰í i ‰ir‰í okolí. Sem
patfií i koncentrace více neÏ 100 lokalit se skalními obrazy v tzv.
KuÏelové pou‰ti (asi 50 aÏ 80 km na jih a jihozápad od Dáchly).
V nitru egyptské Západní pou‰tû se jinak aÏ na v˘jimky se skalními
obrazy nesetkáváme.11

Naprostá vût‰ina obrazÛ v této ãásti Západní pou‰tû byla vytvo-
fiena rytím, vyklepáváním nebo vyhlazením (vydfiením) povrchu,
pfiiãemÏ uvedené techniky jsou ãasto kombinovány i v rámci jedno-
tliv˘ch figur.12 Hlavním tématem zobrazení, která jsou vût‰inou
men‰ích rozmûrÛ, jsou rÛzné druhy antilop (gazely, pfiímoroÏci,
adax, buvolec), dále Ïirafa, p‰tros, slon a v men‰í mífie i dal‰í druhy
divok˘ch zvífiat.13 V prostoru oáz se ãastûji setkáváme téÏ s moti-
vem hovûzího dobytka, kter˘ je v jejich ‰ir‰ím okolí spí‰e vzácn .̆
¤ada vyobrazen˘ch kopytníkÛ, jejichÏ stanovi‰tní poÏadavky jsou

vesmûs spojeny se suchou savanou porostlou rozpt˘len˘mi kefii
a stromy, se v dne‰ní egyptské pou‰ti jiÏ nevyskytuje. Na prehisto-
rick˘ch lokalitách jsou v‰ak zastoupeni kosterními pozÛstatky
(Gehlen et al. 2002; Nicoll 2004: 565; Van Neer – Uerpmann 1989:
311–323).14 Kosti p‰trosÛ se v archeologickém záznamu objevují
jen velmi zfiídka, jejich pfiítomnost v dne‰ních pou‰tních oblastech
v‰ak dokládají úlomky skofiápek p‰trosích vajec, jeÏ mÛÏeme najít
na témûfi v‰ech sídli‰tních lokalitách (obr. 4). P‰trosí vejce byla pro
lovce, sbûraãe a pastevce vítan˘m doplÀkem stravy. Po zkonzumo-
vání obsahu se skofiápky navíc uplatnily jako nádobky – mohly na-
hrazovat, pfiíp. doplÀovat keramiku.

Prehistoriãtí tvÛrci skalních obrazÛ tedy zaznamenávali druhy
zvífiat, které ve svém okolí vídali a které lovili. Jejich dÛvûrnou obe-
známenost se zobrazen˘mi druhy naznaãuje i detailní znázornûní
nûkter˘ch charakteristick˘ch znakÛ tûchto zvífiat, pfiedev‰ím rohÛ,
kop˘tek a oháÀky. âetnost vyobrazení jednotliv˘ch druhÛ v této
oblasti v‰ak neodpovídá jejich pomûrnému zastoupení v archeolo-
gickém záznamu. Zatímco kosterní pozÛstatky nejãastûji zobrazo-
van˘ch druhÛ – Ïiraf a vût‰ích druhÛ antilop – jsou na archeologic-
k˘ch lokalitách ménû ãasté a v pfiípadû Ïiraf aÏ vzácné, nûkteré
men‰í druhy, jako napfi. fenek, pou‰tní li‰ka a zajíc africk ,̆ jejichÏ
kosterní pozÛstatky v archeologickém záznamu pfievaÏují, se ve
skalním umûní nikdy neobjevují. Toto nepomûrné zastoupení mÛÏe
souviset s tím, Ïe vût‰í a vzácnûj‰í zvífiata mohla mít zvlá‰tní roli
v pfiíbûzích a m˘tech, které stmelovaly celou loveckou komunitu.

Zvlá‰tní statut zvífiat naznaãuje i skuteãnost, Ïe kromû vûrnû poda-
n˘ch rohÛ, kop˘tek a oháÀky se ãasto nesetkáváme s dal‰ím odli‰e-
ním jednotliv˘ch druhÛ. Tûlo a nohy b˘vají zobrazeny pomûrnû ste-
reotypnû a staticky z boãního pohledu, vût‰inou bez zájmu zachytit
dynamiku pohybu nebo znázornit charakteristické chování jednotli-
v˘ch druhÛ. Na rozdíl od skalních maleb v Gilf Kebíru a pohofií DÏe-
bel Uweinát se zde v˘raznûji nesetkáváme s uspofiádáním sloÏitûj‰ích
scén, které by naznaãovaly nûjakou interakci mezi jednotliv˘mi figu-
rami. V˘jimku tvofií skupiny zvífiat, obvykle stejného druhu, které
mohou znázorÀovat stáda (obr. 5), a jednoduché scény lovecké.

Skalní obrazy v této ãásti Západní pou‰tû byly vytváfieny na kol-
m˘ch stûnách nápadn˘ch skal a kopcÛ dobfie viditeln˘ch z okolí.15

Poãet zobrazen˘ch motivÛ na jednotliv˘ch panelech se rÛzní, od
jediného prvku aÏ po desítky ãi stovky figur. Pfiekr˘vání motivÛ
(superimpozice) je pomûrnû vzácné, není tedy moÏné zjistit, zda
byly motivy vyryty ãi vyklepány do skalního povrchu najednou, ne-
bo zda byly vytváfieny v nûkolika fázích. Na fiadû panelÛ a lokalit
jsou tûla zvífiat zobrazovaná z boãního pohledu orientována ve stej-
ném smûru, a to u jedincÛ stejného druhu i rÛzn˘ch druhÛ, v nûkte-
r˘ch pfiípadech se setkáváme s vyuÏitím pfiirozen˘ch spár ve skále
jako základové linky. DÛslednû dodrÏovaná jednotná orientace mÛ-
Ïe souviset s okolím a b˘t ovlivnûna konkrétními v˘razn˘mi nebo
symbolick˘m v˘znamem opatfien˘mi prvky v krajinû. Mohla jimi
b˘t napfi. hora pfiedstavující v˘znaãn˘ orientaãní bod nebo urãit˘
smûr wádí svádûjícího vodu do niÏ‰ích poloh do místa, kam zobra-
zená zvífiata chodila pít.

Vedle motivÛ divok˘ch zvífiat, které mají v oblasti KuÏelové pou-
‰tû a ve star‰ím horizontu skalního umûní v oázách Dáchla a Chár-
ga jednoznaãnou pfievahu, na skalních stûnách nalézáme i dal‰í prv-
ky: stylizované (vûtviãkovité) lidské (pfiedev‰ím muÏské) postavy,
postavy lovcÛ s luky, o‰tûpy, holemi nebo lasy, které v oázách dopl-
Àují zobrazení domácích psÛ (Canis familiaris), a – z této skupiny
nejpozoruhodnûj‰í – schematizované Ïenské postavy s velk˘m po-
prsím, naznaãen˘m bfií‰kem a dlouhou a ‰irokou suknicí, ãasto zdo-
benou geometrick˘mi vzory. Tyto Ïenské postavy, Winklerem
(1938: 28) povaÏované za tûhotné, se objevují nejãastûji v párech,
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Obr. 4 S úlomky silnostûnn˘ch skofiápek p‰trosích vajec se setkáváme 
na vût‰inû archeologick˘ch lokalit v nitru dne‰ní pou‰tû (foto P. Pokorn˘)
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setkáváme se v‰ak i s jednotliv˘mi postavami nebo celou skupinou
Ïen. V nûkter˘ch pfiípadech jsou tyto Ïeny zobrazeny ve dvojici
s muÏskou postavou. Motiv Ïensk˘ch postav, pfiíp. Ïenské a muÏské
postavy, je ãasto doprovázen vyobrazením Ïiraf.

Repertoár motivÛ v této ãásti egyptské Západní pou‰tû uzavírají
rozmanité symboly, znaky a geometrické a kurvilineární kompozice,
napfi. otisky sandálÛ, hadovité motivy, vlnovky pfiedstavující vodu,
spirály, kruhy apod. Z této skupiny nejv˘znamnûj‰ím a dosud ponû-
kud enigmatick˘m motivem je rytina obdélníku s vybíhajícím lev˘m
a prav˘m horním okrajem a vnitfikem vyplnûn˘m nûkolika klikat˘mi
ãarami. Tento motiv pfievaÏuje v KuÏelové pou‰ti v okolí Vodní ho-
ry,16 v nedávné dobû byl v‰ak zji‰tûn mj. i na území Súdánu. Kuhl-
mann (2002: 135) tento symbol povaÏuje za spojení hieroglyfick˘ch
znakÛ pro „horu“ a „vodu“ a interpretuje ho jako „vodní horu“. Sám
v‰ak dodává, Ïe je to interpretace z rÛzn˘ch dÛvodÛ nedostaãující.

V blízkém i ‰ir‰ím okolí skalních obrazÛ v Západní pou‰ti byly
zaznamenány ãetné sídli‰tní lokality z rÛzn˘ch fází osídlení této ob-
lasti v dobû holocénu. Vzhledem k tomu, Ïe jsou tyto lokality umís-
tûny ve volné krajinû a nikoli v pfiímé souvislosti se skalními obra-
zy, a kvÛli nedostatku pfiekr˘vajících se motivÛ, které by nás lépe
informovaly o mûnící se tematice a stylech zobrazení v rámci této
nejstar‰í fáze skalního umûní, není moÏné tyto obrazy pfiesnûji za-
fiadit a datovat. Vût‰ina skalních obrazÛ znázorÀujících velké savce
ze souãasné subsaharské Afriky, ktefií se v egyptské Západní pou‰ti
dnes jiÏ nevyskytují, se proto datuje na základû celkového klimatic-
kého rámce vytvofieného pro tuto oblast nejpozdûji do 6. tis. pfi. Kr.
s tím, Ïe v nûkter˘ch regionech s pfiíhodnûj‰ími podmínkami
mohou b˘t tato zobrazení i o nûco mlad‰í.

V oázách Dáchla a Chárga, v nichÏ se osídlení udrÏelo i po vy-
sídlení ostatních oblastí dne‰ní pou‰tû, dokládá odli‰ná tematika

i styly zobrazení mûnící se vyuÏívání prostoru a odli‰n˘ okolní
i my‰lenkov˘ svût tvÛrcÛ mlad‰ích skalních obrazÛ. Repertoár mo-
tivÛ v tomto regionu od 3. tis. pfi. Kr. doplÀují staroegyptské nápisy
a zobrazení, které souvisely s pronikáním star˘ch EgypÈanÛ do
pou‰tních oblastí na západ od Nilu v rÛzn˘ch obdobích dynastické
doby. Setkáváme se s nimi rovnûÏ na nûkolika lokalitách na jih 
a jihozápad od oázy Dáchla, kde pfiedstavují mlad‰í vrstvu na pane-
lech s v˘‰e pojednanou subsaharskou faunou.

PÛdy a pÛdní sedimenty

KaÏd˘ paleoekologick˘ v˘zkum Sahary se pot˘ká s otázkou, jak
mohl témûfi úplnû zmizet pÛdní pokryv z plochy o rozloze stovek
tisíc ãtvereãních kilometrÛ. Pokud totiÏ pfiedpokládáme v minulos-
ti Sahary existenci alespoÀ nûjaké vegetace, musela b˘t její plocha
pfiinejmen‰ím lokálnû pokryta rÛznû mocn˘mi vrstvami pÛdy. Do-
mníváme se, Ïe se mohlo jednat nejspí‰e o hnûdavé písãité pÛdy, jeÏ
vznikly hlavnû z eolick˘ch sedimentÛ blízk˘ch substrátu evrop-
sk˘ch spra‰í. Na jejich v˘voj v‰ak bylo v oblasti dne‰ní Sahary po-
mûrnû málo ãasu – jen asi 5 tisíc let holocenní vlhké fáze, tedy je‰-
tû o nûco ménû neÏ na jejich následnou destrukci.

Malé zbytky pÛdních sedimentÛ b˘vají zachovány v depresích
oznaãovan˘ch jako plaje. Plaja je obvykle definována jako bezodto-
ká pánev se zbytky jezerních sedimentÛ.17 Po detailním prozkou-
mání nûkolika men‰ích plají pfiedev‰ím v oáze Bahríja a v okolí
Faráfry a Dáchly docházíme k závûru, Ïe patrnû nepfiedstavují zbyt-
ky vût‰ích jezer, ale spí‰ mokfiadÛ nebo mûlk˘ch sezónních vys˘-
chav˘ch louÏí. Svûdãí o tom napfi. úklon vrstev smûrem od wádí ke
stfiedu deprese. Na mnoha místech se v pÛdních sedimentech plají
setkáváme také s v˘skytem vrstev hustû prorostl˘ch spletí fosilizo-
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Obr. 5 Stádo Ïiraf, vytvofien˘ch rytím a vyhlazením povrchu (vlevo), a ménû zfietelné ryté motivy „vodní hory“ (vpravo), umístûné na kolmé stûnû
v horních partiích jednoho z desítek kuÏelov˘ch kopcÛ v okolí Zrnotûrkové hory (foto L. Suková)
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van˘ch kofienÛ (jedná se o v˘plnû dutin po rozloÏen˘ch kofienech,
které jsou odolnûj‰í neÏ vlastní sediment a pfii vûtrné erozi jsou ná-
slednû vypreparovány). Tyto prokofienûné pÛdy (napfi. v Bílé pou‰ti,
ve Wádí Bacht nebo v pfiípadû plají na karavanní cestû Darb Faráfra
pfied sjezdem do Dáchly) ukazují, Ïe povrch „jezera“ byl ve skuteã-
nosti porostl˘ rákosinami nebo jinou hustou bylinnou vegetací.
Schází v‰ak tlusté kofieny stromÛ, coÏ interpretujeme tak, Ïe plaja
byla zfiejmû ãást roku pokrytá vodou.

Pravdûpodobnû nejlep‰í soubor pÛdních profilÛ jsme mûli moÏ-
nost studovat v oblasti KuÏelové pou‰tû na jihozápad od oázy
Dáchla, v blízkosti neolitick˘ch lokalit oznaãovan˘ch pracovnû jako
Vodní hora a Zrnotûrková hora (obr. 6). Tyto aÏ 6 m mocné vrstvy
pÛd, nalézané v blízkosti zvûtral˘ch skalních kuÏelÛ, se zachovaly
díky tomu, Ïe byly pfiekryty odoln˘m plá‰tûm sutí. Horní, zhruba
1–1,4 m mocná poloha je tvofiena hnûdav˘mi písãit˘mi pÛdami, kte-
ré se podobají pÛdám nalézan˘m v oázách. Spodní ãást profilÛ je
tvofiena aÏ nûkolik metrÛ mocnou polohou masivních ãerven˘ch
pÛdních sedimentÛ, do kter˘ch b˘vají vloÏeny lokálnû vyvinuté po-
lohy sutí. V souãasné dobû jsou tyto sedimenty obru‰ovány vûtrnou
erozí, a dochází tak k vypreparování cel˘ch pÛdních profilÛ. Je zají-
mavé, Ïe tyto pÛdy, které se po zvlhãení rychle mûní v bahno, jsou
ve vysu‰eném stavu stejnû odolné proti vûtrné erozi jako pískovcové
kameny, které je pfiekr˘vají. Pozorovali jsme, Ïe tyto pÛdy zasahují
nûkolik metrÛ pod suÈové osypy aÏ k okrajÛm skalních stûn. V profi-
lech je nûkdy zachyceno rozhraní mezi podloÏními ãerven˘mi pÛd-
ními sedimenty vlhkého prostfiedí a hnûdav˘mi partiemi s písãit˘m

základem, které odpovídají su‰‰ím podmínkám. Pfiekvapivû jsme
tyto ãervené sedimenty místy nalézali i na vy‰‰ích plo‰inách, odkud
byly splaveny do pánví. Charakteristické jsou pro nû bahenní prask-
liny. Na jejich povrchu se ãasto nalézají neolitické artefakty.

Nálezy mocn˘ch souvrství pohfiben˘ch pÛd nás vedou k závûru,
Ïe zde v období holocenní vlhké fáze a ve staletích bezprostfiednû
následujících musíme poãítat s v˘raznû vy‰‰í úrovní dna pánve (coÏ
by mohlo vysvûtlit nûkteré polohy skalního umûní na vy‰‰ích, dnes
témûfi nepfiístupn˘ch skalách). Kromû toho pfiedpokládáme, Ïe po-
zorované skalní útvary mohly mít v období neolitu v˘raznû odli‰n˘
vzhled neÏ dnes. Byly spí‰e blízké skalním vûÏím, zatímco po pfií-
chodu vlny sucha se zaãaly rozpadat za vzniku rozsáhl˘ch suÈov˘ch
osypÛ a postupnû nab˘valy tvaru kuÏelÛ (obr. 7). Je témûfi jisté, Ïe
pfiitom vzal za své i vût‰í díl pfiítomného skálního umûní.

Krajina podobná dne‰nímu Sahelu

Nezachovalo-li se nám témûfi nic z pÛvodního pÛdního pokryvu
neolitické krajiny, tím spí‰e je obtíÏné nashromáÏdit údaje, které by
svûdãily o jejím nûkdej‰ím oÏivení. Jisté moÏnosti k rekonstrukci
v‰ak pfieci jenom existují. Pfiíslu‰né doklady lze rozdûlit do pûti
hlavních kategorií:

a) PozÛstatky neolitického osídlení v podobû nejodolnûj‰ích
artefaktÛ, tedy pfiedev‰ím kamenn˘ch hrotÛ, ú‰tûpÛ a tfiecích
kamenÛ, jsou v nûkter˘ch územích témûfi v‰udypfiítomné. V˘skyt
lidsk˘ch sídli‰È v místech, která jsou dnes pro osídlení naprosto ne-
vhodná, jasnû svûdãí pro existenci pfiíznivûj‰ího, tedy vlhãího kli-
matu v minulosti.

b) Mimofiádná hustota lokalit typu plaja v územích s deflaãními
depresemi a ãasté v˘skyty fosilních pÛd, vãetnû kofienov˘ch, v tûch-
to plajích potvrzují hypotézu, Ïe v období pfied nûkolika tisíci lety
bylo klima v oblasti celkovû v˘raznû vlhãí neÏ dnes.

c) Nejãastûj‰ími motivy prehistorického skalního umûní jsou di-
voká zvífiata, která v souãasné dobû v oblasti neÏijí. Jedná se pfiede-
v‰ím o Ïirafy, p‰trosy a antilopy. Tato zvífiata dnes Ïijí pfieváÏnû ve
v˘chodní nebo jiÏní Africe v oblastech such˘ch savan a otevfien˘ch
travnat˘ch plání s fiídce roztrou‰en˘mi dfievinami.

d) Pfiekvapivû hojné nálezy úlomkÛ skofiápek p‰trosích vajec,
vût‰inou pfiímo v kontextu lokalit s epipaleolitick˘mi a neolitick˘-
mi artefakty, vzácnûji i mimo nû, jsou pfiím˘m dÛkazem v˘skytu
p‰trosÛ v této oblasti v období holocenní vlhké fáze. Potvrzují tak
v˘povûì skalních kreseb a dokazují, Ïe se skuteãnû jednalo o zo-
brazení ÏivoãichÛ v tehdej‰í krajinû zcela bûÏn˘ch.

e) Vrstvy pÛdy pokr˘vající velké plochy tehdej‰í krajiny svûdãí
o tom, Ïe krajina byla celoplo‰nû porostlá vegetací, pfiedev‰ím rÛz-
n˘mi travinami. Trval˘ porost chrání pÛdu proti odnosu vûtrem i pro-
ti splachÛm v období pfiívalov˘ch de‰ÈÛ. Teprve poté, co vlivem na-
rÛstajícího sucha vymizela z krajiny vegetace, do‰lo k tak silné erozi
pÛdy, Ïe po ní na vût‰inû území dne‰ní Sahary nezbyly Ïádné stopy.

Povaha v‰ech zmínûn˘ch dokladÛ vcelku jednoznaãnû ukazuje
na nûkdej‰í celoplo‰né pokrytí prostoru dne‰ní Západní pou‰tû fiíd-
kou savanou podobného typu, jak˘ se dnes rozkládá minimálnû
o 10 ‰ífikov˘ch stupÀÛ jiÏním smûrem a nese souhrnn˘ název Sahel-
ské pásmo. Z charakteru dne‰ního Sahelu mÛÏeme hypoteticky od-
vodit podobu krajiny Západní pou‰tû v dobû holocenní vlhké fáze.
Pfiedpokládáme, Ïe roãní úhrn sráÏek nebyl v té dobû o mnoho vy‰-
‰í neÏ nûco mezi 100 a 200 mm – pfii vysoké teplotû vzduchu a vy-
sokém v˘paru s tím souvisejícím se dané mnoÏství dostupné vody
stále je‰tû pohybuje v rámci velmi aridních podmínek. SráÏky byly
pravdûpodobnû v prÛbûhu roku rozloÏeny nerovnomûrnû. Pokud
pfiedpokládáme chod poãasí s letním monzunem, pfiipadalo v˘razné
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Obr. 6 PÛdní profily Západní pou‰tû jsou obvykle tvofieny souvrstvím, 
ve kterém se stfiídají polohy masivních zemin, které se usazovaly
v jezerním prostfiedí, a laminované sedimenty píseãn˘ch boufií 
(foto V. Cílek)

Obr. 7 Dne‰ní tváfi krajiny v okolí Zrnotûrkové hory (foto P. Pokorn˘)
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maximum sráÏek nejspí‰ na horké léto. Takové podmínky jsou ty-
pické pro rozvolnûné travnaté savany s roztrou‰en˘m porostem dfie-
vin. MÛÏeme se domnívat, Ïe hlavními dfievinami v té dobû byly
akácie, které jsou dlouhovûké, nejlépe sná‰ejí opakované poÏáry
(k nimÏ jistû docházelo i lidsk˘m pfiiãinûním) a obãasná období mi-
mofiádného sucha.

V ãetn˘ch bezodtok˘ch sníÏeninách se periodicky obnovovaly
více ãi ménû rozsáhlé mokfiady. KaÏdého léta byly ãerstvû syceny
vodou z pfiívalov˘ch de‰ÈÛ. Na vrcholu monzunového období mohly
v nûkter˘ch pánvích vznikat pomûrnû rozsáhlé plochy otevfiené vod-
ní hladiny, ale takov˘ stav obvykle nepfietrval nûkolik prvních mûsícÛ
nastupující suché poloviny roku. S v˘skytem ryb jako potravním
zdrojem tudíÏ v daném prostoru nelze ve vût‰í mífie poãítat. Soustavy
mokfiadních sníÏenin byly pfiesto nesmírnû dÛleÏité, a to zejména ja-
ko celoroãní zdroj ãerstvé travnaté pastvy pro divoká i domácí zvífia-
ta. Cel˘ prostor byl proto jistû oÏiven velk˘mi stády b˘loÏravcÛ a na
nich závisl˘ch ‰elem. Není pfiekvapivé, Ïe právû do okolí plají se sou-
stfiedilo holocenní osídlení a Ïe toto osídlení bylo velmi dynamické
v pfiímé závislosti na dynamice mokfiadÛ. O minulém roz‰ífiení mok-
fiadních stanovi‰È vypovídají i reliktní populace krokod˘lÛ, které se
je‰tû pomûrnû nedávno vyskytovaly v nûkter˘ch oblastech Sahary.

Dne‰ní Sahel, jenÏ tvofií pás napfiíã africk˘m kontinentem na jih
od Sahary, je zónou pfiechodu od pou‰tí k savanám. Krajinû Sahelu
dnes dominují pfiedev‰ím jednoleté druhy trav, které v období sucha
odumírají a po de‰tích jsou rychle nahrazeny novou generací (Jeník
2009). Mezi dfievinami pfievaÏují akácie. Pásmo Sahelu je ob˘váno
velk˘mi populacemi b˘loÏravcÛ, pfiedev‰ím gazel a antilop. Typic-
ké pro tuto oblast jsou také velké ‰elmy jako pes hyenovit ,̆ gepard
a lev. Sezónní mokfiady Sahelu jsou dÛleÏit˘mi zastávkami migrují-
cích ptákÛ.

Na cestách v Západní pou‰ti jsme z akácií mûli moÏnost spatfiit
Acacia tortilis, a to pouze ve Wádí Hamra v Gilf Kebíru (A. tortilis
subsp. radiana) a v mûlkém wádí Talh es-Sant (A. tortilis subsp.
tortilis), které leÏí na v˘chod od severního okraje oázy Faráfra,
resp. na jihov˘chod od jiÏního okraje oázy Bahríja. Jiné druhy aká-
cií (zejména A. nilotica) se vyskytují v oázách v blízkosti sídli‰È,
kde jsou udrÏovány jako okrasné a stín poskytující dfieviny. Z dal-
‰ích dfievin jsme kromû tamary‰kÛ (Tamarix nilotica, T. aphylla,
T. amplexicaulis a T. passerinoides) velice vzácnû pozorovali i dfie-
vinu s drobn˘mi jedl˘mi plody – cicimek (Ziziphus spina-christi),
která je velmi starou kulturní rostlinou Egypta, pûstovanou mini-
málnû jiÏ od Pfieddynastické doby. Na na‰ich v˘pravách se nám
podafiilo zdokumentovat pouze nûkolik star˘ch jedincÛ cicimku ve
velk˘ch oázách. Máme dÛvody k domnûnce, Ïe zde reliktním zpÛ-
sobem pfieÏívají z vlhãích ãasÛ pfied minimálnû nûkolika sty lety.

Pfiehled nav‰tíven˘ch lokalit

V následujícím textu charakterizujeme formou struãné cestovní
zprávy hlavní nav‰tívené lokality a na‰e v˘zkumné aktivity na nich
(obr. 8):

1. Oáza el-Héz, Bír ·oví‰:
Studium pÛdního horizontu z ¤ímské doby u paty jednoho z vel-

k˘ch vegetaãních pahrbkÛ vytvofieného kefiem Tamarix nilotica. Ty-
to pahrbky, oznaãované jako agúly, byly intenzivnû zkoumány jiÏ
v pfiedchozích letech (Bárta et al. 2009). S nejvût‰í pravdûpodob-
ností se jedná o relikty dfievin pfieÏívajících z ¤ímské doby, kdy by-
la krajina v okolí lokality zavlaÏována systémem podzemních akva-
duktÛ (manavárÛ). Za relikt z téÏe doby povaÏujeme i jedin˘ strom
na této lokalitû – cicimek KristÛv trn (Ziziphus spina-christi).
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Obr. 8 Satelitní snímek egyptské Západní pou‰tû s vyznaãením v textu uvádûn˘ch míst (zdroj Google Earth 2010)
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V blízkosti studovaného pahrbku byly nalezeny asi 25 cm mocné po-
lohy sytû ãerného, svûtle laminovaného písku, které ukazují na opa-
kované, dlouhodobé vypalování (obr. 9). Spálené horizonty byly na-
lezeny i uvnitfi nûkter˘ch vegetaãních pahrbkÛ, jejichÏ vnitfiek byl
pfiirozenû obnaÏen vûtrnou erozí. Dále zde byly objeveny nálezy stej-
ného typu strusky jako na pramenech Ajn el-Maqfí a Ajn el-Serw,
mnoÏství úlomkÛ skla, keramiky a mûdûn˘ch pfiedmûtÛ. Kosti z do-
mu, jiÏ dfiíve zkoumaného ãeskou archeologickou expedicí a dato-
vaného do ¤ímské doby, zahrnují tyto taxony:18 tur, ovce/koza
a kur. Kromû toho byly v okolí zaznamenány pozÛstatky psÛ, tura,
ovcí/koz (u v‰ech tfií taxonÛ vût‰inou nedospûlí jedinci, obãas do-
spûlí), kosti gazely a lebka tarbíka. Pozorován byl skfiivan dudkovi-
t˘ (Alaemon alaudipes); z bezobratl˘ch byli zaznamenáni, podobnû
jako na fiadû dal‰ích lokalit, potemníci (nejãastûji rodu Pimelia),
mravenci (Cataglyphis sp.) a bezkfiídlé kudlanky (Eremiaphilidae).
Nálezy subrecentních ulit ‰nekÛ druhu Melanoides tuberculata
svûdãí o pfiítomnosti vodního prostfiedí v nedávné historické dobû.

2. Gerenat:
Typ krajiny na poãátku staré pou‰tní cesty z Bahríje do Dáchly.

Sestává z nízk˘ch, silnû eolicky opracovan˘ch vápencov˘ch pahor-
kÛ a abrazních plo‰in, na kter˘ch se dají pozorovat vûtrné ulice, fa-
sety (plo‰ky), dÛlky a dal‰í tvary reliéfu. Tato krajina je zcela bez
vegetace. Jediné Ïivé organismy, se kter˘mi jsme se zde setkali, by-
ly tenké porosty mikroskopick˘ch fias na spodních ãástech nûkte-
r˘ch volnû leÏících kamenÛ. Jedná se o jev pozorovateln˘ vzácnû
i na jin˘ch nehostinn˘ch místech Sahary. âásteãnû prÛsvitn˘ kámen
(v tomto pfiípadû vápenec) propou‰tí alespoÀ trochu svûtla nezbyt-
ného pro rÛst fiasy. Kromû toho fiasa vyuÏívá nepatrné stopy vlhkos-
ti z rosy, která se na kameni sráÏí a stéká k jeho bázi, kde je ãásteã-
nû chránûna proti vypafiení.

3. Pramen Ajn el-Serw (Bír Rumání):
Pramen je lokalizován na vrcholu pahorku uprostfied men‰í de-

prese pfii severov˘chodním okraji oázy Faráfra. Pahorek vznikl po-
dobnû jako agúly zachycováním písku neustále odrÛstající vegetací.
Dodnes tu roste datlová palma (Phoenix dactilifera), trávy (rákos
Phragmites australis, Imperata cylindrica, Cynodon dactylon), ‰á-
chor (Cyperus laevigatus) a bahniãka (Eleocharis palustris). V oko-
lí byly pozorovány trsy trávy Panicum turgidum. V jednom z trsÛ
byla agresivní klí‰Èata (cca 8 mm velká, bûÏí za ãlovûkem), pravdû-
podobnû druh Ornithodoros savignyi, kter˘ je znám i z Gilf Kebíru.
Jejich pfiítomnost mÛÏe souviset s tím, Ïe tento pramen s dobrou,
sladkou vodou slouÏí jako napajedlo velbloudÛ. Z ptaãích druhÛ

byli u napajedla pozorováni bfiehule fiíãní (Riparia riparia) a konipas
luãní (Motacilla flava), v okolí rovnûÏ budníãci (Phylloscopus sp.)
a rehkové (Phoenicurus sp.). Pfii jedné stranû kuÏelovitého kopce tvo-
fieného slínovcem byla zji‰tûna vût‰í akumulace kamenné industrie,
pfieváÏnû ãepelí a ú‰tûpÛ. V jednom z vegetaãních pahrbkÛ byly za-
znamenány dva tmavé sídelní horizonty, na bázi spodního nálezy ke-
ramick˘ch fragmentÛ z ¤ímské doby. Stejnému horizontu odpovída-
jí téÏ zlomky fajánse, skla a struska, srovnatelné s nálezy na lokalitû
Bír ·oví‰, a dále zbytky cihlového zdiva a nûkolik hrobek.

4. Bílá pou‰È:
Krajina tvofiená bizarními tvary formovan˘mi vûtrnou erozí ze

snûhovû bílé horniny, ideální místo ke studiu eolick˘ch procesÛ
(obr. 1). Na okraji Bílé pou‰tû mÛÏeme pozorovat odnos desítek met-
rÛ mocné polohy vápnit˘ch slínovcÛ a vznik rozsáhl˘ch abrazních
plo‰in. Na nich nalézáme tenké, ale masivní, do lesku vybrou‰ené
tvrd‰í karbonátové kÛry, které vznikají sráÏením rosy na studenûj‰ím
povrchu skal. Na nûkolika od sebe vzdálen˘ch místech nálezy hru-
botvaré ãervené keramiky. Objev pahorkÛ tvofien˘ch pleistocenním
ãi ranû holocenním „travertinem“ jako analogie evropské jezerní kfií-
dy. Nález dobfie dochovan˘ch stonkÛ velké trávy – témûfi jistû rákosu.
Ve star‰ím holocénu musely b˘t skalní útvary Bílé pou‰tû do v˘‰e
nejménû 4 m zality vodou vápnité plaje. Tyto mûkãí sedimenty byly
pozdûji vesmûs destruovány vûtrem. Pomûrnû bohatá flóra, zejména
na nízk˘ch pahorcích tvofien˘ch tvrd‰ím vápencem. Pozorovány byly
napfi. trsy Cornulaca monacantha nebo kefiíky Zygophyllum album.
Z fauny byla pozorována pouze li‰ka pou‰tní (Vulpes rueppelli), zato
nûkolikrát. Zajímav˘ (a pomûrnû nepfiíjemn˘) je nález mouchy do-
mácí (Musca domestica), jejíÏ masov˘ v˘skyt v této oblasti nepo-
chybnû souvisí s nárÛstem obliby této pozoruhodné krajiny u turistÛ.
KaÏdodennû hostí Bílá pou‰È nûkolik v˘prav, které zde pfienocují
a v okolí tábofii‰tû zanechají zbytky po veãerním pikniku. Pou‰tní
li‰ky se na kusech peãen˘ch kufiat rády pfiiÏiví, ale ostatní vyhozené
potraviny se stávají líhni‰tûm nepfiíjemného hmyzu.

5. Bír Dikka:
Vápnitá plaja se zanikl̆ m pramenem a napÛl zanesenou cisternou

na pou‰tní cestû Darb Faráfra, spojující Faráfru s Dáchlou (obr. 10).
Dno deprese je tvofieno pískem, kter˘ je cementován kalcitem. Sedi-
ment je témûfi souãasn˘ – je prorÛstán ohebn˘mi kofiínky. U okraje
deprese vegetaãní pahrbky s tamary‰ky (Tamarix aphylla) a akácií
(Acacia nilotica), na které byl pozorován v˘r velk˘ (Bubo bubo).
U pramene spatfien zfiejmû krkavec hnûdokrk˘ (Corvus ruficollis).
Zaniklé prameni‰tû s prameny, které sráÏely travertin, paleokrasové
jevy (dutiny, Ïelezité okry) v nejvy‰‰ím vápencovém hfibítku. Dutiny
v souãasnosti slouÏí jako nory men‰ích psovit˘ch ‰elem. Na prame-
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Obr. 9 Sytû ãern ,̆ svûtle laminovan˘ písek, kter˘ naznaãuje opakované,
dlouhodobé vypalování. V pozadí je patrná skupina tzv. agúlÛ,
vegetaãních pahrbkÛ tvofien˘ch kefiem Tamarix nilotica, 
které jsou pro krajinu Bír ·oví‰e charakteristické (foto P. Pokorn˘)

Obr. 10 Datlové palmy u zaniklé cisterny v místû zvaném Bír Dikka 
(foto P. Pokorn˘)
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ni‰ti byly zaznamenány kosti tura a ovce/kozy zfiejmû stfiedovûkého
nebo novovûkého stáfií. Nálezy stfiedovûké keramiky, ãasto v podobû
hodnû erodovan˘ch stfiepÛ. Kamenná industrie vzácná.

6. Charafí‰:
Pravdûpodobnû nejkrásnûj‰í a nejlépe vyvinutou eolickou kraji-

nou je kromû Bílé pou‰tû „mramorové bludi‰tû“ tzv. charafí‰e
(angl. Kharafish), tvofiené kamenit˘mi plochami s vystupujícím
systémem skalek a hfibítkÛ, na kter˘ch se dají pozorovat vûtrné
fasety, dÛlky, ‰piãaté útvary nebo radiální vûtrné struktury. Je to
fascinující typ krajiny s velk˘m mnoÏstvím rÛzn˘ch eolick˘ch tva-
rÛ v‰ech mûfiítek, od paralelních hfibítkÛ (tzv. jardangÛ) aÏ po 1 mm
velké síÈoví eolick˘ch ÏlábkÛ. Nûkdy dokonce vífiící písek vytváfií
eolické trubice nebo zevnitfi vymílá kameny do podoby duté „leb-
ky“. Neobyãejnû zajímavé je pozorovat v˘voj sinusoidovitû se zatá-
ãejících vûtrn˘ch ulic. V blízkosti vystupujících skalek byly pomûr-
nû ãasto pozorovány drobné kefiíãky Haloxylon salicornium,
Fagonia arabica a Bassia eriophora (obr. 11). V tûsné blízkosti jed-
noho z alamatÛ (tj. muÏíkÛ, neboli orientaãních bodÛ tvofien˘ch
vztyãen˘mi nebo na sebe naskládan˘mi kameny) byla zdokumento-
vána akumulace stfiepÛ stfiedovûk˘ch keramick˘ch nádob.

7. Manzil:
Systém mnoha visut˘ch plají na pou‰tní cestû Darb Faráfra pfied

sjezdem (ar. manzil) do Dáchly, bûÏn˘ neolit a stfiedovûk ãi novo-
vûk. Zbytky pÛdních sedimentÛ, na povrchu hrubá neolitická jádra
a ú‰tûpy z hnûdého rohovce, zbytky tfiecích ploten a kamenÛ z Ïele-
zitého pískovce (obr. 12). âern˘ popelovit˘ písek stejného typu
jako na Bír ·oví‰i ukazuje na krajinu, která byla zarostlá alespoÀ
rozpt˘lenou vegetací a vypalovaná, v sousední plaji nízká hráz jako
ochrana pfied pfiívalov˘mi de‰ti. Recentní bahenní svitky ukazují, Ïe
nûkteré plaje jsou obãas zaplavovány i dnes, a to do v˘‰ky aÏ 1 m
nade dnem. Na dnû ãast˘ v˘skyt jardangÛ (vypreparované pozÛstat-
ky pÛdních sedimentÛ ze dna plaje), velmi v˘razná poloha kofieno-
v˘ch pÛd. Z rostlin zaznamenány drobné kefiíky Fagonia arabica
a Bassia eriophora a tráva Stipagrostis scoparia. Pozorováni
a ochoãováni byli dva jedinci li‰ky pou‰tní (Vulpes rueppelli).

8. KuÏelová pou‰È, Vodní hora:
Nejv˘znamnûj‰í ze stovek kuÏelovit˘ch kopcÛ v oblasti na jiho-

západ od oázy Dáchla.19 V neobvykle masivní pískovcové vrstvû
(vzácnû s konkrecemi20 barytu) je lokalizován pfievis, kter˘ vznikl
zdvojením dvou pískovcov˘ch poloh pravdûpodobnû v paleokanálu
‰elfového mofie. Terasa pod pfievisem byla umûle roz‰ífiena, podél
okraje ohrazena zídkou z nasucho kladen˘ch kamenÛ, krat‰í zídkou

rozdûlena na dvû ãásti o délce 18 a 23 m.21 Ve stûnû pfievisu (pfii-
bliÏnû ve v˘‰ce 150 aÏ 180 cm nad úrovní terasy) zji‰tûno 19 perfo-
rovan˘ch v˘stupkÛ skály, vytvofien˘ch patrnû k protaÏení lana. Ve
spodní ãásti pfievisu vyhloubeny niky, slouÏící patrnû jako skladi‰t-
ní prostory (v celé délce terasy celkem 7 skladÛ). PfiibliÏnû dvû tfie-
tiny stûny pfievisu jsou pokryty rytinami a piketáÏemi prehistorické-
ho stáfií a staroegyptsk˘mi (hieroglyfick˘mi) nápisy a obrazy
(obr. 13). Mezi prehistorick˘mi motivy nacházíme Ïirafy, p‰trosy,
antilopy a dal‰í druhy zvífiat, stylizované (vûtviãkovité) lidské
(muÏské) postavy a nûkolik schematizovan˘ch Ïensk˘ch postav
s velk˘m poprsím a ‰irokou suknicí, jeÏ jsou doprovázeny muÏskou
postavou. Mezi rozmanit˘mi symboly a znaky pfievaÏuje rÛznû po-
dan˘ motiv „vodní hory“, podle nûhoÏ byla celá lokalita pojmeno-
vána. V nûkolika pfiípadech jsou pásy uvnitfi obdélníku kolorovány
ãervenou barvou. Prehistorické obrazy doplÀují a místy pfiekr˘vají
hieroglyfické nápisy a zobrazení, jeÏ zde zanechali úãastníci v˘prav
vyslan˘ch panovníky 4. dynastie Chufuem a RadÏedefem do nitra
egyptské Západní pou‰tû kvÛli obstarání nejrÛznûj‰ích minerálÛ
a surovin. Kromû osobních jmen a titulÛ jednotlivcÛ jsou zde uve-
dena jména obou panovníkÛ – kartu‰e se jménem panovníka Ra-
dÏedefa byla dokonce vyryta do jednoho z motivÛ „vodní hory“,
z jehoÏ vnitfiku byly nejprve vyhlazeny klikaté ãáry, jedná se tedy
o mlad‰í uzurpaci star‰ího symbolu – a znázornûny motivy odpoví-
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Obr. 11 Charafí‰ – eolická krajina tvofiená kamenit˘mi plochami
s vystupujícími skalkami a hfibítky. V jejich blízkosti se pomûrnû ãasto
setkáváme mj. s kefiíãky Bassia eriophora (foto P. Pokorn˘)

Obr. 12 Jedna z mnoha visut˘ch plají (bezodtok˘ch pánví) na pou‰tní
cestû Darb Faráfra s jardangy (vypreparovan˘mi pozÛstatky sedimentÛ)
v nejniÏ‰í úrovni plaje a kamennou industrií rozpt˘lenou pfii okrajích
nûkdej‰ího mokfiadu (foto P. Pokorn˘)

Obr. 13 Vodní hora – terasa pod pfievisem se zbytky zídek z nasucho
kladen˘ch kamenÛ a s úchyty a skladi‰tními prostory vyhlouben˘mi 
ve spodní ãásti stûny pfievisu. PfiibliÏnû dvû tfietiny stûny pfievisu
pokr˘vají prehistorická zobrazení (nejen) divoké zvûfie a staroegyptské
(hieroglyfické) nápisy a obrazy (foto L. Suková)
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dající staroegyptskému kánonu zobrazování. K vyobrazení postavy
panovníka s mlatem zdviÏen˘m nad hlavu a pfiipraven˘m k rozdrce-
ní nepfiátel bylo pouÏito ãerveného barviva. Lokalita je známá rov-
nûÏ pro tzv. „meteorologická graffita“, která zaznamenávají prÛtrÏe
mraãen, v jednom pfiípadû doprovázené blesky. ¤ídká, ale pomûrnû
dlouhá de‰Èová pfieháÀka zastihla na této lokalitû i na‰i expedici.

Pod osídlen˘m pfievisem deflací (tj. vûtrn˘m odnosem) odhalená
vrstva nahnûdlé písãité pÛdy krytá sutí. Nález tfiecího kamene po-
krytého sytû ãerven˘m okrem, fiada sídelních struktur zejména po-
dél kfiemencového hfibítku asi 200 m v˘chodnû od pfievisu. Na Vod-
ní hofie, stejnû jako na okolních skalách, byly nalezeny v˘vrÏky
sov/dravcÛ – obsahovaly pfieváÏnû kosti drobn˘ch ptákÛ, zvlá‰tû
pûvcÛ, ale i napfiíklad hrdliãek; pouze v jednom pfiípadû zazname-
nán fragment kosti hlodavce.

9. KuÏelová pou‰È, Zrnotûrková hora:
Jedná se o mimofiádnou archeologickou lokalitu, kterou objevil

Carlo Bergmann a kterou zkoumá kolínská expedice. V okolí hory
bûÏné stfiedopaleolitické nástroje ze Ïelezitého kfiemence a vysoká
koncentrace tfiecích kamenÛ a ploten – nalezeno zhruba 200 kusÛ, kte-
ré mohou naznaãovat existenci dílny, v˘robního ãi obchodního centra.
V okolí dále exemplární pÛdní profily. Opût de‰Èová pfieháÀka – zdá
se, Ïe v této oblasti není dé‰È úplnou vzácností, ov‰em sráÏky jsou tak
malé, Ïe jejich úhrny jsou v podstatû nemûfiitelné. SníÏeniny mezi
píseãn˘mi dunami jsou místy porostlé such˘mi trsy trav Stipagrostis
s rozsáhl̆ mi kofienov˘mi systémy. Na kofiíncích jemné bílé vlá‰ení,
snad v˘skyt mykorhizních hub. âasté nálezy Fagonia arabica s dlou-
h˘mi kofieny zasahujícími aÏ do skalního podloÏí. Zaznamenána byla
také kost dospûlé ovce domácí o kohoutkové v˘‰ce kolem 64 cm
(neolit?); kromû toho byly nalezeny kosti velblouda zfiejmû subrecent-
ního stáfií. Na Zrnotûrkové hofie a v jejím ‰ir‰ím okolí zdokumentová-
no celkem 10 lokalit s prehistorick˘m skalním umûním. Rytiny a pi-
ketáÏe jsou vût‰inou umístûny na témûfi kolm˘ch skalních stûnách
v horní ãásti kuÏelovit˘ch kopcÛ. Obrazy jsou ãasto soustfiedûny na
jedné stranû konkrétního kopce a v rámci panelu ãasto dodrÏují shod-
nou orientaci (obr. 5). Vedle motivÛ divoké zvûfie jsou zde velmi ãasté
motivy „vodní hory“ a dal‰í symboly a znaky a stylizované nebo
schematizované lidské postavy, vãetnû Ïen s velk˘m poprsím a ‰irok˘-
mi suknicemi.

10. Jeskynû el-Obajid:
Jeskynû tvofiená nûkolika kupolemi, jeÏ ukazují na její hydroter-

mální pÛvod. Na planinû nad jeskyní 2 m vysok˘ pahorek z vfiíd-
lovce. V jeskyni jsou podlahové sintry22 aÏ 45 cm mocné – jeden
z mála fosilních záznamÛ pravdûpodobnû vyuÏiteln˘ch pro paleo-

klimatickou anal˘zu, v okolí nûkolik dal‰ích dutin se sintry. Jesky-
nû je hodnû oÏivená, pozorování zmije rÛÏkaté (Cerastes vipera)
(obr. 14). Stûny kupolí tvofiících jeskyni jsou zdobeny skalními ob-
razy prehistorického stáfií, vedle divok˘ch druhÛ zvífiat – rÛzn˘ch
druhÛ antilop a Ïirafy – se zde vyskytuje i rytina domestikované ko-
zy (Campbell 2005: 139) a neurãité symboly a znaky. Stylisticky
ojedinûlé motivy zvûfie (obr. 15) doplÀuje osm tlap neurãité ‰elmy,
které byly vytvofieny vyklepáním a následn˘m vyhlazením skalního
povrchu, a pozitivní23 a negativní24 otisky rukou (obr. 16), umístûné
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Obr. 14 Zmije rÛÏkatá (Cerastes vipera) ve svém úkrytu pfii vchodu 
do jeskynû el-Obajid (foto P. Pokorn˘)

Obr. 15 âást hlavního panelu z jeskynû el-Obajid se stylisticky
ojedinûl˘mi rytinami antilop a tlapami neurãité ‰elmy, vytvofien˘mi
vyklepáváním a následn˘m vyhlazením skalního povrchu (foto L. Suková)

Obr. 16 Negativní otisky rukou (angl. stencils) umístûné ve vy‰‰ích partiích
jedné z nûkolika kupolí v zadní ãásti jeskynû el-Obajid (foto P. Pokorn˘)
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ãasto ve znaãné v˘‰ce nebo v tûÏko pfiístupn˘ch ãástech jeskynû.
V okolí jeskynû pozorovány kopce, které mají pÛdorys podkovy (po-
dobné i v místû zvaném Agabat). Tyto tvary jsou vytváfieny siln˘m
vûtrn˘m proudûním. Bûhem jejich dal‰ího v˘voje, kdy abradující
(tj. obru‰ující) vítr vífií v podkovovité ãásti, dojde k probrou‰ení boã-
ních ramen, takÏe z kopce nakonec v ideálním pfiípadû zb˘vají tfii
skaliska – dvû v ramenech podkovy a jedno v jejím stfiedu.

11. Ajn el-Maqfí:
Pramen v opu‰tûné a rychle zanikající oáze pfii severov˘chodním

okraji Faráfry. (SniÏuje ãerpání vody z podzemních zásobníkÛ i hla-
dinu vody v okolních oázách? Pokud tomu tak je, pak má zdej‰í pfií-
roda malou nadûji na pfieÏití.) Nedávno zde byl obnoven jímací
systém – pfiíkop aÏ 2 m hlubok˘ protnul pÛvodní prameni‰tû v po-
dobû mûlké vodní louÏe, kolem které se objevují ãervené stfiepy
(¤ímská doba, pfiíp. mlad‰í) a hojnûj‰í kusy sklovité strusky. Nale-
zeny byly i zvífiecí kosti – na fragmentu kosti ovce/kozy byly za-
znamenány stopy porcování. Pramen slouÏí jako napajedlo pro fiadu
ptákÛ, pozorován byl krkavec hnûdokrk˘ (Corvus ruficollis), koni-
pas luãní (Motacilla flava) nebo vlhy (Merops sp.); kromû toho byla
objevena i paje‰tûrka (Acanthodactylus scutellatus/longipes). âast˘
v˘skyt datlov˘ch palem (Phoenix dactilifera) a tamary‰kÛ (Tamarix
nilotica a T. passerinoides), tvofiících agúly. V okolí lokality husté
porosty Alhagi graecorum jakoÏto pozÛstatek dfiívûj‰ích políãek.
V pfiístfie‰cích vymlet˘ch pfii úpatí nûkolika slínov˘ch kopcÛ byly
zdokumentovány skalní rytiny – pfieváÏnû symboly a znaky vãetnû
plantae pedis – datované do ¤ímské a pozdûj‰í doby. V blízkosti
nejvût‰í koncentrace rytin zbytky pecí z ¤ímské doby se zídkami
z nepálen˘ch a silnû erodovan˘ch cihel.

12. Talh es-Sant:
Jedno z pûti míst, která se jmenují shodnû (sant je arabsk˘ v˘raz

pro akácii) a jsou kryta rozpt˘len˘m porostem s Pulicaria undula-
ta, Zilla spinosa, Acacia tortilis subsp. tortilis a Haloxylon salicor-
nium (obr. 17). Vegetace je aktuálnû ve velmi ‰patném stavu, ze-
jména byliny a kefiíãky jsou úplnû odumfielé, fiada akácií prosychá.
(Za pfiedchozí náv‰tûvy v roce 2006 byly v podstatnû lep‰ím stavu.)
Na místní vegetaci je vázáno mnoho ÏivoãichÛ, kolem kefiíkÛ se vy-
skytovalo mnoÏství zvífiecích stop náleÏejících zejména hadÛm, je‰-
tûrÛm a broukÛm. Pokud bude vysychání pokraãovat, mohl by ten-
to v˘jimeãn˘ ekosystém zaniknout. Krátk˘ povrchov˘ prÛzkum
pfiinesl nálezy ‰típané neolitické industrie z rohovce – ú‰tûpy, ‰kra-
badlo – a malé úlomky neolitické keramiky zdobené otisky.

13. Agabat:
Jiná varianta Bílé pou‰tû s fiadou eolick˘ch jevÛ, jako je skalní

brána ãi abrazní plo‰iny kryté rosn˘mi skalními kÛrami.

14. Sahara Arabíja
Jeskynû s nenápadn˘m vchodem, objevená teprve nedávno. Po-

dle na‰eho beduínského prÛvodce se její vchod pfiirozenû otevfiel asi
pfied deseti lety. Uvnitfi byly nalezeny málo poru‰ené nádoby z gla-
zované (?) keramiky. V jeskyni Ïijí netop˘fii, hadi a hmyz. V okolí
v˘skyt kefiíkÛ Haloxylon salicornium.

15. Wádí Batích:
Údolí melounÛ. Z vrstvy vápence vyvûtrávají kulovité konkrece

velikosti melounu tvofiené zvoniv˘m organodetritick˘m vápencem
a kryté ãern˘m pou‰tním lakem. Lokalita zcela bez vegetace. Pfii
krátkém prÛzkumu objevena znaãnû eolizovaná25 kamenná indu-
strie z rohovce – hroty, ‰krabadla.

Îivot za pochodu v mnoha pou‰tích

Tuarégové pouÏívají pro pou‰È plurál tinariwen, kter˘ znamená
„pou‰tû“. Pro Stfiedoevropana takové „hraní se slovy“ zpoãátku ne-
dává smysl, teprve del‰ím pobytem v pou‰ti ãlovûk zaãíná rozli‰o-
vat rozmanitost zdej‰ích krajin. Tato diverzita musela b˘t bûhem
holocenní vlhké fáze je‰tû podstatnû vût‰í, protoÏe byla zv˘raznûna
rozmanitostí vegetaãního pokryvu. Biodiverzita a hydrologická di-
verzita prostfiedí nutnû musela vést k fiadû strategií vyuÏívání kraji-
ny, která se navíc podle mnoÏství dostupné vody rychle, nûkdy jiÏ
v mûfiítku t˘dnÛ promûÀovala. Celkov˘ dojem Ïivota v pou‰ti mimo
oázy se stabilními prameny je jednoznaãn˘ – Ïivot na pochodu za
neustále se promûÀujícími zdroji vody a pastvy.

Podle archeologick˘ch nálezÛ mÛÏeme uvaÏovat o tfiech hlavních
fázích vyuÏívání pou‰tû – v neolitu, v ¤ímské dobû a ve stfiedovûku,
pfiiãemÏ tento sled osídlení je poznamenán neustále se sniÏující vlh-
kostí. Dnes jsme pravdûpodobnû svûdky smutné terminální fáze pfie-
chodu v „absolutní pou‰È“. Cestovatelé egyptskou pou‰tí je‰tû krátce
po 2. svûtové válce popisují vcelku shodnû krajinu, kde se prakticky
kaÏdodennû setkávali se stády gazel a kde kozoroÏci byli sice vzác-
n˘m, ale pfieci jen pravidelnû se vyskytujícím druhem. Gazely tu po-
mûrnû bûÏnû pozoroval je‰tû v 60. letech zoolog Dale Osborn. Mnoho
z dfiíve hojn˘ch akácií padlo za obûÈ v˘robû Ïádaného dfievûného uhlí,
nûco pokáceli vojáci pfii cviãeních v pou‰ti. Intenzivní zavlaÏování
oáz a vrtání stále hlub‰ích studní vede ke sniÏování hladiny spodní vo-
dy. Zdá se, Ïe tento trend se projevuje i v územích leÏících pomûrnû
daleko od oáz. Na více místech vidíme odumírající rostliny, které zde
jinak pfieÏívaly celá staletí. Velká zvífiata jsme osobnû nikdy nepozo-
rovali, dokonce ani jejich stopy v písku. Velice vzácnû pouze trus
drobn˘ch kopytníkÛ, kter˘ v‰ak mÛÏe b˘t i fiadu desetiletí star .̆ Lépe
si zfiejmû stojí men‰í druhy ÏivoãichÛ, které jsme spatfiili nebo jejichÏ
stopy jsme zaznamenali na vût‰inû lokalit – psovité ‰elmy, tarbíci
a dal‰í hlodavci, drobní ptáci i dravci, hadi a je‰tûfii, mravenci, brouci
a dal‰í. Ov‰em i tito Ïivoãichové jsou pfiímo nebo nepfiímo závislí na
pfieÏívajících rostlinách, bez nichÏ dlouho pou‰È oÏivovat nebudou.

Závûr: Dûdici pou‰tû

Pfiinesla pou‰È nûco i na‰í civilizaci? MoÏná to je na jedné stranû
my‰lenka fiádu a na druhé stranû podvûdomá obava z klimatické
zmûny. O pozvolném, místy skoro tisíc let trvajícím konci osídlení
v Západní pou‰ti máme fiadu dokladÛ, které ukazují na rÛzné adap-
taãní strategie. Nûkteré skupiny prostû ode‰ly do nilského údolí,
jiné tam Ïily ãást roku a pak se opût do pou‰tû vracely. Na nûkter˘ch
místech, jak naznaãují malby v jeskyních v Gilf Kebíru, mohlo do-
cházet i k nemilosrdn˘m bojÛm o pastviny a vodu.

Teprve z pohledu svéhlavého a k lidem i zvífiatÛm nemilosrdné-
ho chodu pou‰tû na sklonku holocenní vlhké fáze lépe vnímáme,
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Obr. 17 Rozpt˘lená vegetace v prostoru jednoho z pûti mûlk˘ch wádí
shodnû naz˘van˘ch Talh es-Sant (foto P. Pokorn˘)
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proã stafií EgypÈané rychle a moÏná bûhem jednoho ãi dvou staletí
opustili staré pou‰tní bohy, ktefií se neosvûdãili, a uãinili my‰lenku
fiádu maat centrálním bodem svého náboÏenství. Vnímali nilské
údolí s jeho pravideln˘m roãním chodem jako svoji zemi zaslíbe-
nou? Z pozdûj‰ích dob víme, Ïe je milovali a pou‰È nenávidûli. My‰-
lenku fiádu ztotoÏÀovaného s dobrem sdíleli se sumersk˘mi a po-
zdûji i Ïidovsk˘mi kmeny, které rovnûÏ Ïily na nejistém rozhraní
pou‰tû a savany.

Poznámky:
1 V˘prava do egyptské Západní pou‰tû byla hrazena z prostfiedkÛ Akade-

mie vûd âeské republiky, v. v. i., (projekt mezinárodní spolupráce

ã. M100130902, Environmentální historie egyptské Západní pou‰tû)

a z prostfiedkÛ poskytnut˘ch Grantovou agenturou UK (projekt ã. 259 025,

Skalní umûní severov˘chodní Afriky v kontextu krajinném a archeologic-

kém).
2 Geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vûdy. V Západní pou‰ti se

zab˘vá v˘vojem prostfiedí v prÛbûhu holocénu, pfiedev‰ím souvisejícími

geomorfologick˘mi a klimatick˘mi procesy. Zajímá se také o kamenné

materiály nalézané v archeologick˘ch kontextech.
3 Biolog. Zab˘vá se zkoumáním holocenní historie vegetace a krajiny, vût-

‰inou v souvislosti s archeologick˘mi tématy. Na v˘zkumech âeského

egyptologického ústavu v Abúsíru a v Západní pou‰ti se podílí od roku

2004. Pracuje v Archeologickém ústavu AV âR, v. v. i., a Centru pro teo-

retická studia, spoleãném pracovi‰ti UK a AV âR.
4 EgyptoloÏka. Zab˘vá se skalním umûním severov˘chodní Afriky (nejen)

v kontextu krajinném a archeologickém a osídlením egyptské Západní

pou‰tû v holocénu.
5 Botaniãka. Zamûfiuje se pfiedev‰ím na anal˘zu rostlinn˘ch makrozbytkÛ

v archeologick˘ch kontextech. Spolupracuje s âesk˘m egyptologick˘m

ústavem na anal˘zách rostlinn˘ch materiálÛ z v˘zkumÛ v Abúsíru. Podílí

se na vytváfiení digitálního atlasu rostlin egyptské Západní pou‰tû

(http://westerndesertflora.geolab.cz). V rámci grantového projektu „En-

vironmentální historie egyptské Západní pou‰tû“ je zamûstnána v Geolo-

gickém ústavu AV âR, v. v. i.
6 ZooloÏka. V Abúsíru se vûnuje archeozoologii (konkrétnû zvífiecím kos-

tem z archeologick˘ch nalezi‰È) a paleoekologii (studiu minulého Ïivotní-

ho prostfiedí, v tomto pfiípadû zejména na základû nálezÛ tafocenóz drob-

n˘ch savcÛ).
7 Pro podrobné shrnutí v˘sledkÛ pfiedchozích v˘zkumÛ egyptské Západní

pou‰tû viz Bárta et al. (2009).
8 V˘raz eolick˘ oznaãuje pochody vyvolané vûtrem nebo v˘sledky vûtrné

ãinnosti.
9 Nûkterá jezera v Západní pou‰ti existují dodnes – v oázách Síwa, Fajjúm

a v Kattárské proláklinû. Je to ov‰em odli‰n˘ typ jezer, závisl˘ na spojení

se zásobami podzemní vody. Naopak mûlká slaná jezera, která jsou k vi-

dûní napfiíklad v oáze Bahríja, jsou aÏ novodobého pÛvodu. Vznikají

v nejniÏ‰ích ãástech depresí, kde se hromadí voda pocházející z vrtan˘ch

studní, které zavlaÏují ovocné, hlavnû datlové sady.
10 Pro podrobnûj‰í shrnutí historie osídlení a kulturního a spoleãenského

v˘voje v egyptské Západní pou‰ti, vãetnû odkazÛ na pouÏitou literaturu,

viz Suková in Bárta et al. (2009: 77–111).
11 Jednou z tûchto v˘jimek jsou rytiny v jeskyni Garra na Vápencové plo‰i-

nû, která je unikátní pokud jde o podklad – tvofií jej vápenec –, umístûní

rytin do nitra jeskynû a styl zobrazení zvífiat, kter˘ v egyptské Západní

pou‰ti nemá Ïádné paralely.
12 Mimo prostor Gilf Kebíru a pohofií DÏebel Uweinát byly skalní malby –

otisky rukou doprovázející ryté obrazy – zji‰tûny pouze v Jeskyni el-Oba-

jid severozápadnû od oázy Faráfra a v Jeskyni rukou mezi nilsk˘m údo-

lím a oázou Chárga. V egyptské Západní pou‰ti se jedná o lokality na-

prosto v˘jimeãné. S aplikací pigmentu se setkáváme i na Vodní hofie, kde

jej bylo pouÏito ke kolorování vnitfiku nûkolika prehistorick˘ch motivÛ

„vodní hory“ a k vyobrazení bûÏícího panovníka, které je v‰ak z dyna-

stické doby.
13 V Dáchle se objevuje napfi. i vyobrazení hrocha (Hippopotamus amphi-

bius), kter˘ je zde doloÏen i kosterními pozÛstatky (Ikram 2009:

280–281). âastûji se s ním setkáváme na predynastick˘ch a ranû dyna-

stick˘ch panelech v nilském údolí a v pou‰tních oblastech v blízkosti

Théb, kde je spolu s motivem krokod˘la a dal‰ími fiíãními motivy vyjá-

dfiením snah obyvatel nilského údolí o „nilotizaci“ pou‰tû (Darnell 2009).
14 Zajímavé je, Ïe podle Osborna (1998: 138) nebyla ve skalním umûní ni-

kdy zaznamenána zebra, pfiestoÏe tu spoleãnû s dal‰í souãasnou subsa-

harskou faunou musela b˘t, je dokonce doloÏena osteologicky na nûkoli-

ka archeologick˘ch lokalitách.
15 V˘jimku pfiedstavují rytiny a malby v jeskyni Garra, el-Obajid a v Jesky-

ni rukou.
16 V odborné literatufie je lokalita oznaãována téÏ jako „RadÏedefova Vodní

hora“, „Chufuova hora“ nebo „Chufu 01/1“. Viz napfi. Kuhlmann (2005).
17 Na rozdíl od depresí typu sebka (ar. sabcha), které v sobû obsahují jen

zbytky evaporitÛ – v pfiípadû Západní pou‰tû nejãastûji kalcitu a sádrovce.
18 Hierarchizovaná klasifikaãní jednotka uÏívaná pro biologick˘ orga-

nismus. 
19 Lokalitu objevil v letech 1999–2000 Carlo Bergmann (www.carlo-berg-

mann.de). Od roku 2002 zde pÛsobí t˘m Institutu Heinricha Bartha 

z Kolína nad R˘nem (viz napfi. Kuhlmann 2002; 2005).
20 Jedná se o fyzikálnû-chemick˘mi procesy vzniklé vysráÏeniny, zpravidla

tvrd‰í, neÏ je okolní hornina ãi sediment.
21 Obû zídky nemusí b˘t souãasné se skalními obrazy a hieroglyfick˘mi

nápisy na stûnû pfievisu.
22 Jedná se o silnû porézní bûlavou horninu chemogenního pÛvodu, která

vzniká vysráÏením uhliãitanu vápenatého z roztokÛ obsahujících rozpu‰-

tûn˘ vápenec. K jeho tvorbû dochází na stropech, stûnách a podlahách

jeskyní pfii vypafiování vody.
23 Jedná se o otisk vytvofien˘ poloÏením dlanû natfiené barvivem na skalní

povrch.
24 Tzv. stencils, jedná se o otisk vytvofien˘ poloÏením ãisté dlanû na skalní

povrch a aplikací barvy pfies hfibet ruky a její okolí.
25 Jedná se o industrii, jejíÏ povrch byl pozmûnûn ãinností vûtru za pfiispûní

nûjakého abraziva (prachu, písku).
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