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Na základû souhlasu udûleného Stál˘m v˘borem (Lagna dajma) Egyptské
památkové organizace (dále EPO) bylo âeskému egyptologickému ústavu
Univerzity Karlovy v Praze poskytnuto povolení k archeologickému prÛzkumu v oblasti El-Haiez,která se nachází v jiÏní ãásti oázy Bahríja v egyptské Západní pou‰ti. Do‰lo tak k v˘znamnému roz‰íﬁení aktivit ãeské egyptologie, a to v doposud vûdecky málo známé oblasti Západní pou‰tû.
Financování v‰ech nákladÛ expedice se podaﬁilo zajistit z prostﬁedkÛ daru
poskytnutého na podporu ãeské egyptologie firmou UNIS.
Úãastníci expedice:
Doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (vedoucí expedice a egyptolog), prof. PhDr.
Miroslav Verner, DrSc. (zástupce vedoucího a egyptolog), Ing.Vladimír BrÛna (geoinformatik), doc. Dr. Jiﬁí Svoboda (archeolog), Sami Mohammad
·riau (inspektor Egyptské památkové péãe, egyptolog).
Zúãastnûné instituce
Egyptská památková organizace (dále EPO), Inspektorát v Bavíti, âesk˘
egyptologick˘ ústav FF UK, Laboratoﬁ geoinformatiky UJEP (Universita Jan
Evangelisty Purkynû, Ústí nad Labem), Archeologick˘ ústav âeské Akademie vûd, Brno.
1. Úvod
Bahríja je jednou z pûti hlavních oáz egyptské Západní pou‰tû (spoleãnû
s oázami Chárga, Dachla, Faráfra a Síwa). Její populace nepﬁesahuje 30 000
obyvatel, z toho polovina sídlí v hlavním mûstû oázy, Bavíti. Z její dávnûj‰í
historie toho mnoho neznáme.V dobû Stﬁední ﬁí‰e (1994–1797 pﬁ. n. l.) byla oáza známa jako Ze‰ze‰ a nacházela se pod pﬁímou kontrolou egyptsk˘ch panovníkÛ. Spojnici s nilsk˘m údolím tvoﬁila pou‰tní cesta zvaná
pozdûji arabsky Darb el-Benhasa. První doposud nalezené v˘znamné památky pocházejí aÏ z doby Nové ﬁí‰e – jedná se zejména o hrobku Amenhotepa Huje a nûkteré dal‰í na pohﬁebi‰ti Káret Hilwa pﬁi jiÏním vstupu do
Bavíti.
Hlavního rozkvûtu dosáhla oáza v následujících obdobích, tj. v Pozdní
a ¤ímské dobû, coÏ dokumentuje napﬁ. lokalita Káret Kasr Salím se zdobe24
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n˘mi hrobkami hodnostáﬁe Benantiua a DÏedchonsuefancha. Oázu v˘znamnû proslavil objev uãinûn˘ r. 1996 egyptsk˘m archeologem Zahim
Hawassem nûkolik kilometrÛ jiÏnû od Bawíti,na tzv.6.kilometru,kde se nachází rozsáhlé pohﬁebi‰tû z doby ﬁímské. Z doposud více neÏ 100 prozkouman˘ch mumií jsou nûkteré z nich pozoruhodné tím, Ïe byly zdobeny zlacenou kartonáÏí, jejichÏ nákladnost provedení a vzhled proslavily
toto pohﬁebi‰tû po celém svûtû.
V únoru a bﬁeznu roku 2003 (ve dnech 28. 2.–25. 3.) zahájil âesk˘ egyptologick˘ ústav prÛzkum oázy El-Haiez situované v nejjiÏnûj‰í ãásti oázy
Bahríja v egyptské Západní pou‰ti. V souãasné dobû je tato oblast pouze
sporadicky osídlena a její dávnûj‰í historie je témûﬁ neznámá. První vûdeck˘ prÛzkum dostupn˘ch památek dané oblasti provedl egyptsk˘ egyptolog Ahmed Fakhry (1974: 110–124), kter˘ tuto oblast nav‰tívil poprvé v letech 1938–1939, tedy po více jak 100 letech, které uplynuly od náv‰tûvy
prvního Evropana Giuseppe Belzoniho (1818). Star‰í období, doba kamenná, byla zkoumána pouze Fekhry Hassanem (1979). V nedávné dobû probûhly pod vedením inspektorátu EPO v Bavíti archeologické práce v oblasti El-Rízu a Ain El Chabaty (90. léta 20. stol.). První etapa stávajícího
ãeského projektu je plánována na dobu 2–3 let, (2003–2005). Jejím základním cílem je vypracování detailní archeologické mapy oblasti El-Haiezu s hlavními lokalitami a popisem jejich charakteru, archeologického
potenciálu, stavu uchovanosti, struktury a vztahu tûchto památek ke starovûké krajinû.
2. PouÏité metody
Prehistorick˘ a historick˘ prÛzkum byl provádûn systematicky v okolí lokalit Bír el-·oví‰, Umm el-Ochbaín, Gard el-·ejch,Ain el-Ezza, Mannsaf,Ain
el-Chabata, Kasr Masúda,Tabla Amun a El-Ríz. Orientaãní prÛzkum byl zamûﬁen na Gebel Mitteli Radván, oblast pyramidov˘ch hor a skalní úboãí
lemující a vymezující vlastní plochu oázy. Pláje (vyschlá dna ranû holocénních rybníkÛ a pﬁilehlé bﬁehy) tvoﬁily specifickou oblast zkoumání, protoÏe se jednalo o nízko poloÏená místa s velmi vhodn˘mi podmínkami pro
pravûké osídlení. Naproti tomu se v nejvy‰‰ích polohách stolov˘ch hor
a escarpmentÛ vyskytovaly kamenné v˘chozy vhodné pro v˘robu nástrojÛ. Bûhem mapování oblasti byly pouÏívány následující mapové podklady:
1. Mapa Egypta 1:500 000 Sheet 4, Baharia Oasis,
2. Mapa Egypta 1: 250 000, Sheet 4-D, Baharia Oasis,
3. General Geological Map 1: 2 000 000.
JiÏ na zaãátku projektu bylo zﬁejmé, Ïe stávající mapové podklady jsou
nevhodné (nûkteré z nich obsahují i v˘znamné chyby) k zam˘‰lenému detailnímu mapování archeologick˘ch objektÛ a jejich následné anal˘ze.
Proto byly v prÛbûhu mapovacích prací sledovány nejen archeologické
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objekty, ale i tzv. doplÀující prvky, které byly pokládány za nezbytné pro
doplnûní topografie kulturní krajiny. Jednalo se o tzv. základní topografické objekty: hlavní cesty spojující lokality a osídlení (asfaltové cesty
a pou‰tní pisty), souãasné osídlení a hranice vegetace, vodní plochy, studny a úpatí a vrcholky kopcÛ, pokud se vztahovaly k archeologickému
plánu. Ve vût‰inû pﬁípadÛ je zﬁejmé, Ïe tyto prvky hrají prvoﬁadou roli
v porozumûní a interpretaci zanikl˘ch sídli‰È, pohﬁebi‰È a ploch urãen˘ch
k zemûdûlské produkci. Není zﬁejmû náhodou, Ïe napﬁíklad vût‰ina osídlení z ¤ímské doby se vyskytovala v oblastech obydlen˘ch i v souãasné
dobû.
Pokud jde o samotné archeologické objekty,mapována byla sídli‰tû a pokud moÏno i jejich struktura, pohﬁebi‰tû, v˘znamné hrobky a doprovodné
zavlaÏovací zaﬁízení a zemûdûlské plochy (v tûchto pﬁípadech ‰lo zejména
o stará pole, zahrady a zavlaÏovací systémy, tzv. manaváry).
Mapování objektÛ viditeln˘ch na povrchu bylo provádûno bûhem pochÛzek v terénu.V‰echny viditelné památky byly zamûﬁeny pﬁístrojem GPS
GeoExplorer 3 Trimble, databáze z tûchto mûﬁení byly zpracovávány programem GPS Pathfinder Office 2.7.V dal‰í etapû anal˘zy byla data importována do programu Arc GIS 8.2. Tento software umoÏnil kombinaci grafick˘ch v˘stupÛ, tzv. atributÛ a fotografické databáze a vznikl topografick˘
layout (mapa 1).

Mapa 1 Mapa zkoumané oblasti oázy El-Haiez v r. 2003.
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3. Pﬁehled známé historie oblasti oázy El-Haiez na základû archeologick˘ch pramenÛ
3.1 Prehistorie
V dÛsledku rovnomûrné sedimentace geologick˘ch vrstev a následné eroze je dnes geomorfologie oázy strukturována na vrcholové plo‰iny podél
okrajového skalního úboãí oázy (escarpmentu) a stolov˘ch hor, svahy
a úpatí, terasy a bazální plo‰iny.V‰echny typy reliéfu byly namátkovû zkoumány, pﬁiãemÏ byly rozli‰eny následující typy lokalit:
1. izolované artefakty,
2. náhodné akumulace artefaktÛ,
3. osídlení,
4. dílny.
Dílny se nacházely vÏdy poblíÏ bohat˘ch surovinov˘ch v˘chozÛ, aÈ uÏ
‰lo o valouny vyvûtralé z kﬁídov˘ch vápencÛ tvoﬁících povrch escarpmentu nebo o v˘chozy kvarcitu, které utváﬁejí vrcholové partie nûkter˘ch stolov˘ch hor (v polohách nad 200 m nad moﬁem). Vlastní osídlení se soustﬁedilo v okruhu plají na bazální plo‰inû (120–140 m. n. m.). Stopy
osídlení teras a úpatí skalních útvarÛ byly spí‰e sporadické, i kdyÏ jednotlivé artefakty a náhodné akumulace artefaktÛ se objevovaly prakticky ve
v‰ech typech zkoumané krajiny.
Na základû pﬁedbûÏné anal˘zy materiálu a jeho srovnání s v˘sledky z dﬁíve zkouman˘ch oáz (Chárga, Dachla) navrhujeme pro na‰i oblast toto
schema pravûkého osídlení:
1.Acheuléen
V oblasti Bír el-·oví‰ a Gebel el-·oví‰ byly nalezeny ãtyﬁi pûstní klíny acheulského typu. Dva z nich jsou archaické a více eolizované, zatímco zb˘vající dva mají jemnûj‰í provedení a svûÏej‰í povrch, coÏ naznaãuje pokroãilej‰í stupeÀ téÏe kultury.Celkovû je moÏno ﬁíci,Ïe acheulská kultura v dané
oblasti existovala nûkdy v ‰ir‰ím rozmezí pﬁed 500 000–100 000 lety.
2. Indiferentní stﬁední paleolit
Tato fáze paleolitu je ve zkouman˘ch oblastech zastoupena nejvíce. Jsou to
hlavnû specializované dílny s vysok˘m podílem levalloisk˘ch ú‰tûpÛ a jader, a to zejména v oblasti kvarcitov˘ch v˘chozÛ na vrcholu hory Gebel
el-·oví‰. Izolované levalloiské artefakty nebo jejich náhodné akumulace
v‰ak byly zachyceny prakticky ve v‰ech oblastech, poãínaje valounov˘mi
v˘chozy Gebel Gharbí na jihu, pﬁes Bír el-·oví‰ aÏ po oblast pyramidov˘ch
hor a pohoﬁí Gebel Mitteli Radván na severu. Vedle obecnû levalloiského
charakteru jader a ú‰tûpÛ a aplikace bifaciální techniky v‰ak nebyly zji‰tûny Ïádné dal‰í diagnostické artefakty, které by umoÏnily tyto soubory jemnûji klasifikovat.
3. Závûreãné období stﬁedního paleolitu
Pﬁi úpatí a na bazální plo‰inû, nejvíce v‰ak pﬁímo v okruhu plají, byly zachyceny levalloiské a ãepelové soubory artefaktÛ nápadnû men‰ích roz27
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mûrÛ. ProtoÏe se vesmûs jedná o sídelní areály (jako napﬁ. na lokalitách Ain
Umm el-Ochbain, Mannsaf a Ain Chabata), jsou zde ãastûj‰í retu‰ované nástroje (bifaciální listové hroty, rydla, drasadla a vrtáky). Pﬁítomnost mladopaleolitick˘ch typÛ spolu s celkovû men‰í velikostí jader i ú‰tûpÛ a zvy‰ujícím se poãtem ãepelí umoÏÀuje datovat tento kulturní horizont do
tranzitního období mezi stﬁedním a mlad˘m paleolitem, tj. pﬁed 50–30 tisíci lety (ekvivalent „chárgského“ nebo atérského komplexu).
4. Epipaleolit/neolit
V protikladu k hustû zastoupen˘m pﬁedchozím obdobím jsou lokality tohoto horizontu celkovû men‰í, soustﬁedûné a prostorovû jednoznaãnû vymezené. Specializovaná dílna na v˘robu ãepelí a mikroãepelí byla dokumentována u valounového v˘chozu na vrcholu Gebel Gharbí, zatímco
sídli‰tû byla zachycena u plají a oáz v Ain Umm el-Ochbaín (obr. 1 a 2 – viz
obrazová pﬁíloha), Mannsaf, Bír Ain Nága a u plaje poblíÏ pyramidov˘ch
hor. Na lokalitû Umm el-Ochbaín byly nalezeny protáhlé trojúhelníkovité
mikrolity, hroty a ãepele s otupen˘m bokem; lokalita Bír Ain Nága poskytla
rovnûÏ hrot s otupen˘m bokem, dále hrot s ﬁapem a obû lokality i oboustrannû retu‰ované ãepele (tab. 1). Jejich stáﬁí pﬁedbûÏnû odhadujeme na
13–7 tisíc let. Na obou lokalitách bylo rozmístûní artefaktÛ planigraficky
zamûﬁováno
Tab. 1
Ain Umm
el-Ochbaín Bír Ain Naga
analyzovan˘ prostor
3¥6m
3¥3m
protáhlé trojúhelníky
2
–
hroty s otup. bokem
2
1
mikroãepelky s otup. bokem
2
–
hrot s ﬁapem
–
1
rydlo
–
1
boãnû ret. ãepele
5
1
ret. úlomky
–
3
ãepele, mikroãepele
29
13
ú‰tûpy, úlomky
30
131
jádra
–
2
artefakty z kvarcitu
40
9
eolizované artefatky
6
–
celkem
116
162

3.2 Produkce kamenn˘ch nástrojÛ bûhem historick˘ch období
Coby závûreãná etapa produkce kamenn˘ch nástrojÛ byly dokumentovány rozsáhlé soubory masivních pikÛ zhotoven˘ch z lokálních kvarcitÛ a valounÛ, které byly zachyceny v souvislosti s historick˘m osídlením a manaváry v oblasti Bír el-·oví‰ and Ain el-Chabata (tyto piky byly mj. pouÏívány
k hloubení tunelÛ v rámci sítû manavárÛ).
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3.3 Historické období
Na lokalitách Bír el-·oví‰,Ain el-Chabata a Kasr Masúda byly zdokumentovány rozsáhlej‰í osídlení a struktury, které mÛÏeme naz˘vat statky.Vût‰ina
z nich pochází pravdûpodobnû z ¤ímské doby, kdy osídlení oázy dosáhlo
demografického vrcholu. Tento závûr podporují nejen rozlohy jednotliv˘ch osídlení, ale také velikost podzemních zavlaÏovacích systémÛ a pﬁilehl˘ch polí.
Bír el-·oví‰ (mapa 2)
Lokalita se nalézá poblíÏ souãasné vesnice Gharbíja. Dnes jde o pou‰tní oblast, kde je moÏno identifikovat tﬁi samostatné sídelní plochy.Ty jsou na povrchu znatelné pouze díky stﬁepÛm a nenápadn˘m zbytkÛm jednotliv˘ch
obydlí.V nûkolika pﬁípadech byly zachyceny keramické pece. Od v˘chodu

Mapa 2 Zjednodu‰en˘ plán hlavních skupin objektÛ na lokalitû Bír el-·oví‰.

k osídlení pﬁiléhá komplikovaná struktura manavárÛ. Jedná se o systém víceménû rovnomûrnû rozmístûn˘ch studen propojen˘ch podzemními
chodbami, které mûly za úkol sbírat a odvádût vodu z rozsáhl˘ch oblastí
mírnû se svaÏujících plání.Obdûlávaná pole se nacházela v místech na konci zavlaÏovacích systémÛ, tj. v nejniÏ‰ích polohách. Zamûﬁit bylo moÏno
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i ãásteãn˘ rozsah pÛvodních polí obdûlávan˘ch ve starovûku.Anal˘za prozkoumané oblasti ukazuje, Ïe osídlení zaujímalo plochu nejménû 8 ha, síÈ
manavárÛ byla dlouhá 15 km a sbírala vodu z plochy 700 ha (obr. 3 – viz
obrazová pﬁíloha).
V˘chodní plochy dne‰ní pou‰tû s nûkolika skalními pahorky byly vyuÏívány jako pohﬁebi‰tû. Zdá se, Ïe pahorky byly vyhrazeny pro skalní hrobky
movitûj‰ích ãlenÛ z pﬁilehlého osídlení,zatímco jednoduché jámové hroby
prost˘ch ãlenÛ komunity byly situovány v niÏ‰ích polohách. MÛÏeme odhadovat, Ïe se zde nachází na nûkolik set hrobek a pohﬁbÛ, vesmûs v minulosti vyloupen˘ch.
Ain Umm Chabata
Lokalitu tvoﬁí jedna sídli‰tní plocha a pohﬁebi‰tû pokr˘vající plochu nûkolika okolních kopcÛ.V pﬁípadû pohﬁebi‰È se jednalo vesmûs o skalní hrobky. Osídlení se rozkládalo na plo‰e 2 ha a na západ od nûj byla zdokumentována síÈ manavárÛ v celkové délce 5,5 km, která pokr˘vá plochu
180 ha.V rámci osídlení byla zaznamenána jedna hrnãíﬁská pec, mo‰tárna
a studna.
Tato lokalita byla na poãátku 90. let 20. století ãásteãnû zkoumána inspektorátem EPO v Bavíti.
Kasr Masúda
Jedná se o cihlovou pevnost o pÛdorysu 18 ¥ 18 metrÛ, postavenou na
a kolem skalního v˘chozu. K pevnosti pﬁiléhá od v˘chodu men‰í osídlení
o rozloze 0,8 ha. Mapování manavárÛ v této oblasti zatím nebylo uzavﬁeno,
ale jiÏ nyní je zﬁejmé, Ïe zdokumentovaná ãást dané sítû je 6,5 km dlouhá
a pokr˘vá plochu 110 ha.
Bír Ain Nága
Osamocené sídli‰tû o rozloze 3,5 ha nacházející se v oblasti tradiãnû náleÏející k území Kasr Masúda. Nacházejí se zde poãetné studny, v jejichÏ bezprostﬁední blízkosti se nalézají dal‰í dvû skupiny pramenÛ: Ain el-Ghazal
a Ain el-Nachla. Spoleãnû tyto tﬁi lokality tvoﬁí v˘razn˘ mikroregion pﬁedstavující v˘znamn˘ zdroj vody.
Tahúna
Jedná se o lokalitu v souãasné dobû umûle rozdûlenou na dvû místa velkou
píseãnou dunou. První plocha – podstatnû men‰í, je místem, kde se pÛvodnû nacházely lisy na olivy. Je‰tû dnes se zde nalézají tﬁi velké vápencové Ïernovy a na nûkter˘ch místech je moÏno pozorovat povrchové vrstvy
olivov˘ch jader. Druhá sídli‰tní plocha se rozkládá tûsnû na úpatí a ãásteãnû pod píseãnou dunou. Spoleãnû obû plochy pokr˘vají oblast 5,2 ha.
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Tabl Amún
Rozlohou vût‰í sídli‰tû s nûkolika nápadnû dobﬁe dochovan˘mi zbytky
obydlí z nepálen˘ch cihel (obr. 4 – viz obrazová pﬁíloha). Celkovû osídlená
plocha ãinila 2,3 ha. Zdá se, Ïe na západ a na sever od sídli‰tû leÏela rozsáhlá pohﬁebi‰tû.
Ain Gomá
Ain Gomá je men‰í osídlení, které se nachází severnû od souãasné stejnojmenné vesnice. âást lokality byla pohlcena pﬁilehl˘mi zahradami a poli
stávajícího osídlení. I tak je moÏno odhadovat, Ïe osídlení pokr˘valo plochu nejménû 2,2 ha.
El-Ríz
Jedná se o zdaleka nejvût‰í osídlenou oblast v oáze El-Haiez (obr. 5 – viz obrazová pﬁíloha). Osídlení zahrnuje oblast o plo‰e 10 ha a pÛvodnû bylo nepochybnû skuteãn˘m centrem celé oblasti. Lokalitû dominuje ﬁímská pevnost, kterou zkoumal A. Fakhry. Nedaleko od pevnosti je situován ranû
kﬁesÈansk˘ kostel zasvûcen˘ Sv. Bartolomûjovi (obr. 6 – viz obrazová pﬁíloha).V tûsné blízkosti pevnosti se nacházejí zbytky obdûlávan˘ch ploch, jak
svou pﬁítomností naznaãují i dodnes existující dva stromy nabak.
Lokalita byla na poãátku 90.let 20. stol. ãásteãnû zkoumána místním inspektorátem EPO v Bavíti. Bûhem tûchto a pﬁedchozích v˘zkumÛ byly objeveny zbytky paláce (velitele pevnosti?) a mo‰tárna. V tûsném okolí sídli‰tní plochy se rozkládají rozsáhlá pohﬁebi‰tû, která byla rovnûÏ ãásteãnû
zkoumána jiÏ zmínûn˘m inspektorátem.
Kromû základních lokalit uveden˘ch v˘‰e byly prozkoumány a zmapovány také ménû v˘znamná místa jako Umm el-Ochbaín (skalní hrobky),Ain
el-Ezza (sídli‰tû) a Gard el-·ejch (skalní hrobky).V‰echny tyto lokality pocházejí z ¤ímské doby.
4. Závûry
NejdÛleÏitûj‰í v˘sledky první sezóny archeologického prÛzkumu oázy
El-Haiez lze shrnout takto:
1. Prehistorick˘ prÛzkum jasnû ukázal, Ïe se jedná o oblast s dÛleÏitou historií z doby kamenné: poãínaje acheulsk˘m obdobím (500 000–100 000).
Mezi nejv˘znaãnûj‰í nálezy bezpochyby patﬁí epipaleolitická/neolitická
sídli‰tû (stará 10 000–7 000 let), která byla identifikována v blízkosti tﬁí plají.
2. Doposud se nepodaﬁilo zachytit památky z faraónského období, i kdyÏ
nûkterá toponyma naznaãují, Ïe se na tomto území mohly nalézat (Tabl
Amún,Tahúna).
3.Vrchol popularity dané oblasti byl dosaÏen v ¤ímské dobû, kdy zde existovalo nejhust‰í a demograficky nejpoãetnûj‰í osídlení, propracovan˘
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systém sídli‰È a zavlaÏovacích zaﬁízení, která vyÏadovala stálé nasazení
znaãné pracovní síly.
4. Pﬁehled rozlohy osídlení jednotliv˘ch sídli‰È z doby ¤ímské (tab. 2) ukazuje, Ïe celá oblast El-Haiez byla rozdûlena na dvû ãásti, kter˘m dominovala vÏdy jedna lokalita: El-Ríz na v˘chodû a Bír el-·oví‰ na západû. Jejich velikost se blíÏila 10 ha. Po nich následovaly tﬁi men‰í sídli‰tû o velikosti 2 aÏ
5,2 ha. Koneãnû nejmen‰í sídli‰tní areál pﬁedstavuje Kasr Masúda, kterou
mÛÏeme povaÏovat za místo vojenské posádky.
Tab. 2
Lokalita
Bír el-·oví‰
Ain Umm Chabata
Kasr Masúda
Tahúna
Tabl Amún
Ain Gomá
El-Ríz

Rozloha (ha)
8
2
0,8
5,2
2,3
2,2
10

5. V‰echna v˘‰e uvedená sídli‰tû disponovala vlastními pohﬁebi‰ti. Ta se
rozkládala na okolních pahorcích a jejich úpatích. Byly identifikovány dvû
základní skupiny hrobek:
a) nezdobené skalní hrobky s pohﬁebními nikami pro pohﬁby ãlenÛ rodin,
tento typ hrobek je situován v nejlep‰ích polohách,
b) jednoduché jámy na úpatích svahÛ pro sociálnû niÏ‰í vrstvy místní populace.
Bûhem archeologického prÛzkumu byly na nûkolika paleolitick˘ch
a neolitick˘ch lokalitách sbírány artefakty; ty byly na závûr expedice pﬁedány místnímu inspektorátu EPO v Bavíti a jsou uloÏeny v jeho skladech.
Základním cílem pro sezónu 2004 je ukonãení archeologického prÛzkumu v oblastech Kasr Masúda and El-Ríz.V následující sezónû by mûl b˘t
archeologick˘ prÛzkum kombinován s men‰ími v˘kopov˘mi pracemi zji‰Èovacího charakteru s cílem objasnûní lokálních stratigrafií, datování a povahy nûkter˘ch vybran˘ch památek. Stranou nezÛstane ani v˘zkum DNA
souãasné populace s ohledem na její moÏné vazby na africkou populaci
(projekt realizovan˘ ve spolupráci s Archeologick˘m ústavem Akademie
vûd v Praze).
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Bárta – Obr. 1 Celkov˘ pohled na jednu z celkem tﬁí identifikovan˘ch plají, Ain Umm
el-Ochbaín (foto M. Bárta).

Bárta – Obr. 3 Detail nûkolika vûtví manavárÛ, Bír el-·oví‰ (foto M. Bárta).
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Bárta – Obr. 2 Litická
industrie, plaja Ain Umm
el-Ochbaín (foto M. Bárta).

Bárta – Obr. 4 Sídli‰tû Tabl Amún, zbytky jednoho z dvouprostorov˘ch cihlov˘ch obydlí
(foto M. Bárta).
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Bárta – Obr. 5 Pevnost na lokalitû El-Ríz (foto M. Bárta).

Bárta – Obr. 6 Bazilika Sv. Bartolomûje, El-Ríz (foto M. Bárta).
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