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Hlavními cíli druhé a zatím poslední expedice v egyptské Západní pou‰ti
konané v bﬁeznu tohoto roku bylo dokonãení povrchového prÛzkumu
rozlehlé oázy El-Hajez a archeologické vykopávky v oblasti podzemních
vodovodních zavlaÏovacích kanálÛ a ﬁímského osídlení na lokalitû Bír
el-·oví‰. Mezi nejzajímavûj‰í objevy patﬁí rozsáhlá hrobka z doby ﬁímské
a rozlehlá ﬁímská vila ze 3. – 4. stol. po Kr., jejíÏ architektura se dochovala
do v˘‰e více neÏ 3 metry. Podle oãekávání se ukázalo, Ïe zkoumaná oblast
byla osídlena pﬁedev‰ím v dobû 2. – 5. stol. po Kr.
Leto‰ní sezóna probûhla ve spolupráci s National Geographic âeská republika, kter˘ pﬁiná‰el kaÏdodenní online reportáÏe z prÛbûhu v˘zkumu
na http://www.national-geographic.cz/detail.asp?id=507. Rozsáhlá reportáÏ o na‰í práci vy‰la v záﬁijovém (2004) ãísle ãeského vydání téhoÏ
ãasopisu.
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1.0 Úvod
První etapa stávajícího ãeského projektu je plánována na dobu 2–3 let,
(2003–2005). Jejím základním cílem je vypracování detailní archeologické
mapy oblasti El-Hajezu s hlavními lokalitami a s popisem jejich charakteru,
archeologického potenciálu, stavu uchovanosti, struktury a vztahu tûchto
památek ke starovûké krajinû.Tyto aktivity jsou doprovázeny archeologick˘mi v˘zkumy.
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V roce 2004 âesk˘ egyptologick˘ ústav pokraãoval v prÛzkumu oázy ElHajez situované v nejjiÏnûj‰í ãásti oázy Baharíja v egyptské Západní pou‰ti.
Dva t˘dny ãinnosti expedice byly vûnovány men‰ím archeologick˘m pracím sondáÏního charakteru.V souãasné dobû je oblast Hajezu 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), 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.). Nejvût‰ího vûdeckého zájmu a popularity dosáhly památky v Baharíji pﬁed nûkolika lety, kvÛli dÛleÏit˘m nálezÛm
v tzv. Údolí zlat˘ch mumií uãinûn˘m v rámci v˘zkumÛ a objevÛ egyptského archeologa Zahiho Hawasse (Hawass 2001).
2.0 PouÏité metody
Prehistorick˘ a historick˘ prÛzkum byl provádûn systematicky v oblastech
Bír el-·oví‰, Umm el-Ochbain, Gard el-·ejch,Ain el-Ezza, Mannsaf,Ain Umm
Chabata, Kasr Masúda,Tabla Amun a El-Ríz (Mapa 1). Orientaãní prÛzkum
byl zamûﬁen na Gebel Mitteli Radván, oblast pyramidov˘ch hor a skalní
úboãí lemující a vymezující vlastní plochu oázy. Plaje (tzn. vyschlá dna pravûk˘ch rybníkÛ) tvoﬁily specifickou oblast zkoumání, protoÏe se jednalo
o nízko poloÏená místa s velmi vhodn˘mi podmínkami pro pravûké osídlení. Naproti tomu v nejvy‰‰ích polohách stolov˘ch hor a escarpmentÛ

Mapa 1 Oblast oázy El-Hajez s hlavními lokalitami.
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(okrajÛ oázy tvoﬁen˘ch v˘‰e poloÏenou Západní pou‰tí) se vyskytovaly kamenné v˘chozy vhodné pro v˘robu nástrojÛ. Bûhem mapování oblasti byly pouÏívány následující mapové podklady:
– Mapa Egypta 1:500 000 Sheet 4, Baharia Oasis,
– Mapa Egypta 1: 250 000, Sheet 4-D, Baharia Oasis,
– General Geological Map 1: 2 000 000.
JiÏ na poãátku projektu zaãalo b˘t zﬁejmé, Ïe stávající mapové podklady
jsou nevhodné k detailnímu mapování archeologick˘ch objektÛ a jejich
následné anal˘ze. Proto byly v prÛbûhu mapovacích prací sledovány nejen
archeologické 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, 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. Zﬁejmû není náhodou, Ïe se napﬁíklad vût‰ina osídlení
z ﬁímské doby vyskytovala v oblastech obydlen˘ch i v souãasné dobû.
Pokud jde o samotné archeologické objekty, mapována byla sídli‰tû
a (pokud bylo moÏno) i jejich struktura, pohﬁebi‰tû, v˘znamné hrobky, doprovodná 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.
Bûhem sezóny 2004 byly mapovací aktivity doprovázeny men‰ími archeologick˘mi pracemi, které mûly za cíl blíÏe specifikovat archeologick˘
potenciál jednotliv˘ch oblastí. Na‰e v˘zkumy se soustﬁedily na lokality Bír
el-·oví‰,Ain Umm Chabata and El-Ríz. Hlavní cíle sezóny 2004 byly tyto:
– dokonãit archeologickou mapu celé oblasti oázy El-Hajez,
– provést men‰í archeologické práce na vybran˘ch místech,
– pﬁesnû datovat jednotlivé dokumentované lokality, pﬁedev‰ím na základû povrchov˘ch nálezÛ, zejména keramiky: zkoumaná sídli‰tû lze datovat
do doby ﬁímské. Oporou pro níÏe navrÏené datování jednotliv˘ch lokalit
byla pﬁedev‰ím dovezená keramika – „African Red Slip Ware“ a transportní amfory, vyrábûné pﬁedev‰ím v Tripolitanû,
– provést pﬁedbûÏné posouzení nalezeného antropologického materiálu.
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3.1 Prehistorie
Základní posloupnost pravûkého osídlení tohoto regionu, poãínaje acheuléenem pﬁes stﬁední paleolit aÏ po epipaleolit/neolit, vykrystalizovala jiÏ
bûhem první v˘zkumné sezóny (Bárta a kol. 2003).V roce 2004 jsme se tedy blíÏe zamûﬁili na strukturu star‰ích fází tohoto osídlení, jmenovitû na
stﬁední paleolit (Svoboda v tisku). Sledovali jsme dva cíle: v jiÏ prozkouman˘ch zónách byly vytipovány reprezentativní série kamenn˘ch artefaktÛ z pravideln˘ch ãtvercÛ (vzorky 104–604), které byly statisticky vyhodnoceny z technologického i typologického hlediska. Dále byl prÛzkum
smûrován do dosud neprozkouman˘ch zón v prostoru mezi El-Hajezem na
jihu a pohoﬁím Mitteli Radván na severu, aby byla doplnûna stávající archeologická mapa.
Geologická stavba regionu podmiÀuje ãlenitou strukturu tvoﬁenou hranami escarpmentu a vrcholov˘mi ãástmi izolovan˘ch hor, svahy a bazální
plo‰inou. Pro paleolitické sídelní strategie v takto rozãlenûné krajinû jsou
urãující tﬁi aspekty: stálej‰í zdroje vody („plaje“ na úrovni bazální plo‰iny),
zdroje kamenné suroviny (kvarcity, rohovce, vesmûs ve vrcholov˘ch polohách) a polohy zaji‰Èující dobr˘ v˘hled. Z tohoto hlediska lze pro stﬁední
paleolit vymezit následující typy lokalit:
Kumulativní sídli‰tû poblíÏ plají (vzorky 204–404, 604). Shluky artefaktÛ
s vysok˘m podílem retu‰ovan˘ch nástrojÛ (10–20 %) a niÏ‰ím podílem jader (6–12 %) leÏí pﬁi zdrojích vody nebo na pﬁilehl˘ch terasách (plaje
Umm el-Ochbain a Mannsaf, nûkolik dal‰ích poloh v jiÏní ãásti oázy).
I v rámci vytipovan˘ch „shlukÛ“ jsou ov‰em artefakty rozpt˘leny pomûrnû
ﬁídce (0,2–1,3 artefaktÛ na m2).
Z typologického hlediska tyto lokality oznaãujeme jako „stﬁední paleolit
s listovit˘mi hroty“, provázen˘ rovnûÏ hroty moustérsk˘mi, retu‰ovan˘mi
ãepelemi, plo‰nû retu‰ovan˘mi drasadly a jednoduch˘mi rydly. Z technologického hlediska pﬁevládají plochá levalloiská jádra, nûkterá pomûrnû
mal˘ch rozmûrÛ, aniÏ by tu byla zaregistrována jakákoli tendence k objemnûj‰ím jádrÛm a k ãepelové,resp.mladopaleolitické technice (podíl ãepelí – Ilam zÛstává mezi 10–16).
Listovité hroty coby nejv˘raznûj‰í typ artefaktÛ se objevují v kontextu
saharského atérienu, pﬁípadnû tzv. chárgienu (podle Caton-Thompsonové), nûkdy pﬁed 40 tis. lety, aniÏ by ov‰em bylo moÏné tuto dataci blíÏe
upﬁesnit.Relativnû pozdní stáﬁí stﬁedního paleolitu v Baharíji se zdá b˘t potvrzeno i men‰ími rozmûry nûkter˘ch jader a ú‰tûpÛ, coÏ se v Egyptû a Núbii obecnû povaÏuje spí‰e za „pozdní“ jev.
Specializované dílny (vzorek 104) provázejí v˘chozy rohovcÛ na plo‰inách escarpmentÛ, nebo, ãastûji, kvarcitové pﬁíkrovy na vrcholech jednot186
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liv˘ch hor a horsk˘ch hﬁebenÛ (Gebel el-·oví‰,„âerná hora“,„Tabulová hora“, atd.). Hustota artefaktÛ, pﬁedev‰ím bûÏn˘ch ú‰tûpÛ a ãepelí, zde dosahuje maximálních hodnot (kolem 24 artefaktÛ na m2), retu‰ované nástroje
nicménû témûﬁ chybí (ménû neÏ 1 %), ani podíl jader není pﬁíli‰ vysok˘
(kolem 5 %).
Tyto dílny povaÏujeme za dÛsledek dlouhodobého procesu exploatace
a primárního zpracování kamenné suroviny. Obecnû levalloisk˘ charakter
produkce ukazuje na stﬁední paleolit v nej‰ir‰ím slova smyslu, ale nûkteré
„archaické“ ú‰tûpy na stranû jedné a nûkolik ãepelí z hrany jádra a drobn˘ch ãepelek na stranû druhé naznaãují vy‰‰í technologickou variabilitu
oproti sídli‰tím u plají. Nûkolik polotovarÛ listovit˘ch hrotÛ mÛÏe samozﬁejmû indikovat urãitou souvislost s tûmito sídli‰ti. Sama surovina – kvarcit se v‰ak u plají objevuje jen vzácnû. Je rovnûÏ pﬁekvapivé, Ïe index ãepelí (Ilam = 23) je v dílnách podstatnû vy‰‰í neÏ na sídli‰tích. Oproti
oãekávání tedy nemáme pﬁímé doklady pro ‰ir‰í transport produktÛ z dílen na bazální sídli‰tû.
Epizodické lokality (vzorek 504) leÏí na hranách escarpmentÛ, bez dostateãn˘ch zdrojÛ vody i kamenn˘ch surovin, a lze je interpretovat nejspí‰e jako strategická lovecká stanovi‰tû (pﬁíkladem je intaktní shluk artefaktÛ na vrcholu „Bílé hory“, Foto 1, viz pﬁíloha).
Jednotlivé artefakty stﬁedopaleolitického charakteru jsou rozpt˘leny ve
znaãn˘ch odstupech na bazální plo‰inû, na terasách a svahovinách.
Tab. 1. Pﬁehled statisticky vyhodnocen˘ch vzorkÛ.
âíslo vzorku
Nadmoﬁská
v˘‰ka (v m)
Stupnû sever
Stupnû v˘chod
Analyz. plocha
(v m)
Poãet artefaktÛ
Hustota
artefaktÛ
(na m2)
Ilam
Jádra (%)
Ú‰tûpy (%)
âepele (%)
Ret. nástroje (%)

104

204

304

404

504

604

282

150

150

150

253

148

28,04334
28,67118

28,01289
28,65702

28,01239
28,65663

28,01216
28,65594

28,10967
28,75500

28,02336
28,67523

3¥3

10 ¥ 20

10 ¥ 20

10 ¥ 20

4¥7

10 ¥ 10

212

43

35

61

200

128

23,6

0,2

0,2

0,3

7,1

1,3

22,9
5,2
73,6
20,3
0,9

15,6
7,0
62,8
11,6
18,6

11,1
11,4
68,6
8,6
11,4

10,9
–
80,4
9,8
9,8

19,4
2,0
81,0
13,0
4

13,1
6,3
72,6
10,9
10,2
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3.2 Historická období
V prÛbûhu mapovacích a sondáÏních prací v letech 2003–2004 zﬁetelnû
vyplynul závûr, Ïe námi zkoumané území oázy bylo rozdûleno mezi nûkolik velk˘ch osídlení, resp. koncentrací zemûdûlsk˘ch statkÛ, kter˘m dominují lokality Bír el-·oví‰,Ain Umm Chabata a Kasr Masúda.V‰echny tyto lokality spadají do doby ﬁímské, do 2. – 4. stol. po Kr., kdy osídlení oázy
dosáhlo demografického vrcholu.Tento závûr je podporován nejen vlastní
velikostí jednotliv˘ch osídlen˘ch ploch, ale i rozlohou pﬁilehl˘ch zavlaÏovacích systémÛ (manavárÛ) a zemûdûlsk˘mi plochami.
3.2.1. 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, jeÏ pokr˘vala 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.
Sídli‰tû v Chabatû sestávalo z relativnû malé a jasnû vymezené plochy.
Uprostﬁed byly odkryty pozÛstatky velkého domu a vinného lisu. Z domu
byly odhaleny pouze koruny zdiva a hlavní pozornost byla vûnována vyãi‰tûní a dokumentaci vinného lisu. Ten sestával z jednoho pravoúhlého
bazénku, jehoÏ boãní stûny byly postaveny z ploch˘ch vápencov˘ch blokÛ
a omítnuty vápennou omítkou. ·Èáva z drcen˘ch hroznÛ vytékala do dvou
nádob postaven˘ch na jiÏní a v˘chodní stranû bazénku.Vedlej‰í objekt lze
charakterizovat jako obytnou budovu s men‰ími skladov˘mi prostorami
(vnitﬁní jímky). Dal‰í zji‰tûné objekty men‰í rozlohy lze díky nálezÛm transportní keramiky a amforovit˘ch zásobnic pﬁedbûÏnû oznaãit za skladovací prostory.
Pokud jde o keramiku, nejãastûji zastoupen˘mi tvary, objeven˘mi pﬁi v˘zkumu lisovny, jsou kulovité dÏbány se dvûma vertikálními uchy (Egloff
145), ve dvou variantách: první se vyznaãuje nízk˘m, esovitû profilovan˘m
zduﬁel˘m okrajem (zataÏen˘m dovnitﬁ, pﬁípadnû vnû), druhá varianta nemá
okraj profilovan˘. Tento tvar navazuje na helénistickou produkci kuchyÀského zboÏí (kulovit˘ch dÏbánÛ), od nichÏ se v˘‰e popsané li‰í v˘‰kou
okraje, naznaãenou profilací a nasazením uch na okraj a plece nádoby.
Zji‰tûny byly dvû hlavní varianty – ‰edostﬁíbrná redukãnû vypalovaná
a zboÏí s oranÏov˘mi aÏ ãerven˘mi odstíny povrchového listru. NavrÏené
datování na základû analogií klademe pﬁedev‰ím do 3. – 4. stol. po Kr.
Dal‰ím hojn˘m pﬁíkladem uÏitkové keramiky jsou soudeãkovité dÏbány
s nízk˘m, esovitû profilovan˘m okrajem a hrdlem a s neodsazen˘mi plecemi. Jejich okraj je zpravidla li‰tovit˘, v nûkolika pﬁíkladech se Ïlábkem na
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vnitﬁní stranû.Toto zboÏí doprovázejí pomûrnû hojnû zastoupené otevﬁené, mísovité ãi talíﬁovité tvary ‰ed˘ch aÏ oranÏovo-ãerven˘ch odstínÛ.Vedle tûchto keramick˘ch skupin jsou zastoupeny také vy‰‰í zásobnicovité
tvary s úzk˘m hrdlem a pﬁípadnû jedním uchem, v nûkolika pﬁípadech
s cedníkem uvnitﬁ.Toto keramické zboÏí lze pﬁedbûÏnû datovat pﬁeváÏnû
do 4. stol. po Kr. Z v˘zkumÛ i povrchov˘ch sbûrÛ pocházejí také atypické
úlomky transportních amfor a zásobnic. Jednodu‰e profilované li‰tovité
okraje a diskovitá dna datují toto zboÏí do 2. – 4. stol. po Kr. K zajímav˘m
nálezÛm patﬁí také hrubá keramika s odsazenou noÏkou, pravdûpodobnû
technického charakteru – bez podrobnûj‰ích anal˘z nelze pﬁesnûji urãit její uÏití.
Poãátky sídli‰tû lze datovat do 2. poloviny 2. stol. po Kr., jeho nejvût‰í
rozkvût pak do 3. – 4. století. Mlad‰í nálezy dosud chybí.
3.2.2. Bír el-·oví‰ (Mapa 2)
Lokalita se nalézá poblíÏ souãasné vesnice Gharbíja. Dnes tuto oblast tvoﬁí
pou‰È, 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 k osídlení pﬁiléhá komplikovaná struktura manavárÛ. Jedná se
Mapa 2 Bír el-·oví‰ se
základními komponentami
lokality.

o systém víceménû rovnomûrnû rozmístûn˘ch studen propojen˘ch podzemními, mírnû se svaÏujícími chodbami, které mûly za úkol sbírat a odvádût vodu z rozsáhl˘ch oblastí uklonûn˘ch plání. Obdûlávaná pole se nacházela v místech na koncích zavlaÏovacích systémÛ, tj. v nejniÏ‰ích polohách.
Zamûﬁit bylo moÏno i ãásteãn˘ rozsah pÛvodních polí obdûlávan˘ch ve
starovûku.Anal˘za prozkoumané oblasti ukazuje, Ïe osídlení zaujímalo plo189
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chu kolem 20 ha, síÈ manavarÛ tak byla dlouhá 15 km a sbírala vodu z plochy 700 ha (Foto 2, viz 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 pﬁilehlého osídlení, zatímco jednoduché jámové hroby
prost˘ch ãlenÛ komunity byly situovány v niÏ‰ích polohách. MÛÏeme odhadovat, Ïe se zde nachází nûkolik set hrobek a pohﬁbÛ, vesmûs v minulosti vyloupen˘ch.
3.2.2.1. Kultovní stavby
Západní úboãí jednoho z tûchto kopcÛ bylo vybráno pro sondáÏní práce
v tomto roce. Bûhem nich byly vyãi‰tûny a zdokumentovány dva men‰í
dvory a jedna po‰kozená chodbová hrobka. (Hrobka 1, Foto 3, viz pﬁíloha).
Dvory a hrobka tvoﬁí jeden komplex z ﬁímské doby,vybudovan˘ ve 2.– 3.stol.
po Kr.
Do Dvora 1 se vstupovalo ze severozápadního rohu, kde se nacházel
80 cm ‰irok˘ vchod. DvÛr mûﬁí pﬁibliÏnû 300 ¥ 320 cm v pÛdoryse a jeho
zdi jsou dochovány do v˘‰e 80 cm. Zdi dvora, s v˘jimkou zadní stûny, byly
postaveny z nepálen˘ch cihel a omítnuty hlinûnou omítkou. Severní stûna
obsahovala dvû niky a pec. Z jiÏní stûny dvora vedl 55 cm ‰irok˘ a 30 cm
dlouh˘ vchod do Dvora 2 (Foto 4, , viz pﬁíloha).
Tento dvÛr mûﬁil 500 ¥ 240 cm v pÛdoryse a byl postaven podobn˘m
zpÛsobem a technikou.V zadní stûnû dvora byly ve skále vysekány tﬁi niky.
Uprostﬁed jiÏní stûny byla dal‰í nika, která odpovídala umístûní ústí ‰achty
vedoucí do chodbové pohﬁební komory (viz níÏe).Ve v˘chodní stûnû byla
dal‰í nika a malá pícka, která zﬁejmû slouÏila pro pﬁípravu obûtin bûhem
kultu v dvorov˘ch kaplích. Oba dvory, které mÛÏeme funkãnû povaÏovat
za kaple, byly vyplnûny stejnorodou vrstvou vátého písku a byly, aÏ na nûkolik úlomkÛ keramiky, prakticky bez nálezÛ.
3.2.2.2. Hrobka 1
PﬁibliÏnû 3 m na v˘chod od Dvora 2 bylo objeveno ústí 2 m hluboké ‰achty, která vedla do chodbové pohﬁební komory datované prostﬁednictvím
nálezÛ do ﬁímského období, do 2. – 3. stol. po Kr. Severnû od ústí ‰achty byl
nalezen keramick˘ svícen na olej.Dno ‰achty mûﬁí v pÛdorysu 1,40 ¥ 0,80 m.
V˘chodní stûna je prolomena vstupem do 2,40 m dlouhého a 0,75 m ‰irokého koridoru vedoucího do hrobky vytesané ve skále. První ãást hrobky
je 2,60 m dlouhá a 1,60 m ‰iroká, navazující ãást se sklání k jihov˘chodu
a pokraãuje v délce 4,40 m. Hrobka byla v celé své délce vyplnûna lidsk˘mi
kostrov˘mi pohﬁby,které byly poházeny na podlaze (Excav.No.2/BS/2004,
Foto 5, viz pﬁíloha). V této organické vrstvû bylo nalezeno pouze nûkolik
milodarÛ, souãástí pohﬁebních ceremonií. Mezi nimi lze jmenovat tﬁi rÛzné
keramické nádoby (Excav. Nos. 3–5/BS/2004), jeden kalcitov˘ pohár
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(6/BS/2004) a malou plastiku boha Bese z fajánse (7/BS/2004, Foto 6, viz
pﬁíloha). Dále zde byly nalezeny velká kamenná kladiva, která byla pouÏívána pﬁi kopání podzemních manavárÛ. Je otázkou, zda se do hrobky dostala jako nástroje, kter˘mi byla vykopána i tato pohﬁební komora, nebo
zda zde byly uloÏeny jako symbolické nástroje sv˘ch majitelÛ (Foto 7, viz
pﬁíloha).
Pﬁi vstupu objevená terakotová lampa (1/BS/2004; prÛmûr 8,5 cm;
v. 3,5 cm) pﬁedstavuje typologicky typ vycházející z tzv. Ïabích lamp: s jednoduch˘m hoﬁákem, v˘raznû oddûlen˘mi plecemi a kulatou jímkou (Foto
8, viz pﬁíloha). V˘zdoba medailonu je redukována na stﬁídající se motivy
vejcovce a tyãinek. Lampa, vyrobená v druhé polovinû 2. – 3. století, má na
spodní stranû písmena „K A“ ve dvou koncentrick˘ch kruÏnicích.
Pohﬁební v˘bavu tvoﬁily také keramické nádoby, nejlépe se zachovaly
dvû amforoidní nádoby (bez u‰í) s prstencov˘m okrajem.Tato keramika nevelké kvality (materiál i nekvalitní listr cihlovû ãervené barvy) byla vyrobena ve 2. – 3. stol. po Kr. Podobného stáﬁí jsou také nevelké, esovitû profilované nádobky (ve 3 exempláﬁích) vytoãené z oranÏovo-ãerveného
materiálu. Nádobky s nízk˘m prstencovit˘m okrajem, nízk˘m úzk˘m hrdlem a baÀat˘m tûlem pﬁedstavují jednoduché deriváty star‰ích balsamarií.
3.2.2.3. Manaváry
Men‰í sondáÏní práce byly provádûny i v okolních manavárech, které jsou
zcela zaváty jemn˘m pou‰tním pískem. Zkoumané ‰achty byly pokaÏdé
7–8 m hluboké a mûﬁily v pÛdoryse 130 ¥ 55 cm. Zdá se, Ïe zasypány jsou
i podzemní chodby, jejich stropy jsou zãásti zﬁícené a budoucí v˘zkum
tûchto struktur bude nároãn˘m projektem, po stránce ãasové i finanãní.
3.2.2.4. Sídli‰tû
V jihov˘chodní ãásti rozsáhlé sídelní aglomerace o rozloze témûﬁ 20 ha na
lokalitû Bír ·oví‰ bylo objeveno nûkolik velk˘ch struktur postaven˘ch z nepálen˘ch cihel. Zbytky osídlení byly zkoumány ve dvou vyv˘‰en˘ch polohách. Nûkteré z tûchto staveb byly viditelné jiÏ pouh˘m pohledem na zemi. Povrch pou‰tû byl zcela pokryt zlomky keramiky, mûdi a skla.
V této oblasti byly provedeny dvû men‰í sondáÏní práce. První sonda odkryla koruny zdí staveb na plo‰e ca 40 ¥ 40 m.Vynikají zde dvû velké struktury sídelního charakteru, jejichÏ zdi z nepálen˘ch cihel jsou místy dochovány aÏ do v˘‰e nûkolika metrÛ (Foto 9, viz pﬁíloha). Nûkteré z místností
byly otevﬁené (bez stropu), zatímco jiné byly pÛvodnû opatﬁeny cihlov˘mi
klenbami.Vesmûs jsou v‰echny struktury orientovány podle ãtyﬁ svûtov˘ch
stran.Jedna ze zkouman˘ch místností byla dochována do v˘‰ky 3 m (Foto 10,
viz pﬁíloha). Místnost byla zcela vyplnûna jemn˘m vát˘m pískem, pouze na
podlaze se nacházely zbytky kleneb.Stûny místnosti byly pokryty hlinûnou
omítkou a jemnou vrstvou ‰tuku malovaného ãervenou barvou.V severní
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a jiÏní stûnû se nacházely niky, v nichÏ se pÛvodnû mohly b˘t umístûny so‰ky ochrann˘ch bÛÏkÛ, doklady osobní zboÏnosti majitelÛ domÛ.
Dal‰í sondáÏní práce byly provádûny pﬁibliÏnû 100 m jiÏnû od tûchto staveb. Pod vrstvou vátého písku byly objeveny celkem dvû vertikální pece. Pece byly postaveny tûsnû vedle sebe na pravoúhlém pÛdorysu. Zatímco topenistû byla zcela zachována,z nakládkov˘ch horních ãástí se dochovaly pouze
nepatrné obrysy zdí.Dochovány byly rovnûÏ perforované ro‰ty oddûlující topeni‰tû od horní komory. Pece byly po odstavení opatﬁeny zazdívkami v topeni‰tních otvorech a ponechány na místû (Foto 11, viz pﬁíloha).
V terénu lze vytipovat je‰tû nûkolik dal‰ích sídli‰tních objektÛ, které lze
interpretovat jako v terénu dominantní vyv˘‰eniny o prÛmûru nûkolika desítek metrÛ s ãast˘mi nálezy keramick˘ch a sklenûn˘ch zlomkÛ. Pﬁi prospekci podél mohutné píseãné duny se v západní ãásti sídli‰tû navíc podaﬁilo lokalizovat dal‰ích 5 hrnãíﬁsk˘ch pecí (z toho jedna zdvojená baterie
o kruhovém pÛdorysu s koncentrací stﬁepÛ). Zajímav˘m zji‰tûním je také
existence (pravdûpodobnû) pecí na pálení vápna, které leÏí asi 200 m severozápadnû od domu ã. 1. Na povrchu se projevuje shluky uhlíkÛ a vápna.
Keramické nálezy z této ãásti sídli‰tû podstatnû pﬁispívají k pochopení
historie lokality. Pﬁi v˘zkumu pecí byl získán pomûrnû poãetn˘ soubor
transportních amfor a amforovit˘ch zásobnic (asi 90 % nálezÛ), zãásti se
jedná o velmi kvalitní dovezené zboÏí (západní Stﬁedomoﬁí, severní Afrika).
Amfory jsou zastoupeny pﬁedev‰ím atypick˘mi úlomky svûtle Ïlut˘ch aÏ
okrov˘ch exempláﬁÛ (zmínûné kvalitní importované zboÏí z jemnû plavené hlíny s kvalitním povlakem).V okolí pecí a stavby byly zdokumentovány zlomky okrajÛ ran˘ch transportních amfor, pﬁedev‰ím typy s v˘razn˘m,
zdola hrocen˘m okrajem, blízké dokonce typu Dressel 1 (Peacock-Williams
Class 6; datované od pozdnû-republikánského období do 70. let 1. stol. po
Kr.). K dal‰ím zastoupen˘m typÛm v Bír ·oví‰i patﬁí okraje amfor typu Africana II A, B a C (typ Beltrán 56; Peacock-Williams Class 34), které se vyrábûly ve stﬁedním Tunisku od 1. do 4. století po Kr. K mlad‰ím variantám patﬁí
amfora s proh˘ban˘mi stûnami,objevená pﬁi v˘zkumu pecí.Jedná se nejspí‰
o tvar Keay XXIV.A (vzhledem k absenci okraje a u‰í moÏné urãení také jako typ XXXI apod. varianty), Peacock-Williams Class 35.Tyto „Late Roman
North African Amphorae“ byly produkovány od 2. aÏ do 5./6. století po Kr.
Mezi nejmlad‰í nálezy z lokality patﬁí zejména nûkolik úlomkÛ otevﬁen˘ch mísovit˘ch nádob. K nejzajímavûj‰ím pﬁíkladÛm patﬁí fragment mísy
na noÏce s v˘zdobou malovanou tmavû hnûdou barvou uvnitﬁ nádoby (ze
stﬁedu vybíhající paprskovité motivy doplnûné girlandami). Okraj zdobí
plastické girlandy a ruletování na spodní stranû. Povrch mísy pokr˘vá nekvalitní, odlupující se ãerven˘ povlak. Do podobné skupiny patﬁí také nûkolik fragmentÛ zdoben˘ch radélkem, pﬁípadnû ploch˘ch talíﬁÛ vycházejících tvarovû z RSW.Tuto keramiku lze datovat alespoÀ do 5. století po Kr.
a její v˘roba pokraãovala aÏ do století následujícího.
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Dal‰í osídlení bylo zachyceno na téÏe lokalitû, pﬁibliÏnû o 800 m severnûji, v tûsné blízkosti hlídaãského domku. Z této polohy se pozÛstatky
osídlení táhnou smûrem na sever a západ. Zachycena byla koruna zdiva
men‰ího domu z nepálen˘ch cihel a baterie celkem 4 pecí obdobného typu, jako je nález jiÏnûji poloÏen˘ch pecí.
Vznik osídlení na lokalitû lze na základû sbûrÛ i v˘zkumÛ klást jiÏ do prvního století (jeho druhé poloviny?) po Kr. Existence sídli‰tû a pohﬁebi‰tû je
doloÏena i ve 2. stol. (amfory, lampy). Nejvût‰ího rozsahu (alespoÀ na základû v˘sledkÛ prospekce) dosáhlo osídlení ve 3. a 4. století po Kr. (do této doby lze také datovat odkryté stavby a pece). Oproti jin˘m sídli‰tím v‰ak osídlení pokraãovalo je‰tû v 5.a na poãátku 6.století,kdy pravdûpodobnû konãí.
3.2.3. El Ríz
Jedná se o zdaleka nejvût‰í osídlenou oblast v oáze El-Hajez. 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.V tûsné blízkosti
pevnosti se nacházejí zbytky obdûlávan˘ch ploch,které naznaãují i dodnes
existující dva stromy nabak.
Lokalita byla na poãátku 90. let 20. stol. ãásteãnû zkoumána místním inspektorátem EPO v Bavíti. Bûhem tûchto v˘zkumÛ byly objeveny zbytky
paláce (velitele pevnosti?) a mo‰tárna. V tûsném okolí sídli‰tní plochy se
rozkládají rozsáhlá pohﬁebi‰tû, která byla ãásteãnû rovnûÏ zkoumána jiÏ
zmínûn˘m inspektorátem.
V roce 2004 pokraãovalo v Rízu mapování manavárÛ, a to v oblasti pﬁibliÏnû 1 km jiÏnû od pevnosti. Byly tak rozpoznány dva nové systémy manavárÛ. První systém, vybudovan˘ blíÏe k pevnosti, slouÏil jako pﬁivadûã
vody k polím a zahradám leÏícím v bezprostﬁedním okolí pevnosti. Druh˘
systém manavárÛ leÏí dále na jih a sestává z mnoha vûtví. V jeho horním
úseku se nachází skupina velk˘ch okrouhl˘ch struktur postaven˘ch z tafly. Z archeologického nálezu vypl˘vá, Ïe tyto stavby byly pÛvodnû zaklenuté a Ïe mohly slouÏit jako vstupy do podzemních systémÛ.
Ve stejné oblasti byla sondáÏními pracemi zachycena hrobka pocházející z ﬁímského období. Hrobka má pravideln˘ pÛdorys, její nadzemní ãást
byla pravdûpodobnû zaklenuta cihlovou klenbou. Její v˘zkum nebylo moÏno z ãasov˘ch dÛvodÛ dokonãit.
Keramika byla analyzována z následujících ãástí lokality:
1. Tzv. místodrÏitelsk˘ palác (lisovna, skladi‰tû, tzv. kaple) Z povrchového sbûru pocházejí tﬁi úlomky African Red Slip Ware. Jedná se
o úlomky otevﬁen˘ch tvarÛ – mís a talíﬁÛ typ Hayes F 43, F 5, popﬁ. 51, datované do 3. – první poloviny 4. stol. po Kr.
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Vzhledem k charakteru objektu (ãetná skladi‰tû) je poãetnû zastoupena odpovídající keramika. Transportní amfory se objevují ve variantách blízk˘ch typu Tripolitana III – Peacock-Williams Class 37 (2./3. stol
v Ostii, ale nejroz‰íﬁenûj‰í ve 4. století).V ãerveném zboÏí pﬁevládají dÏbány s nízk˘m li‰tovit˘m, vnû vytaÏen˘m okrajem, dále amforovité tvary
s nízk˘m a úzk˘m hrdlem, amfory se zduﬁel˘m okrajem (4. stol. po Kr.).
âasté jsou amforovité tvary bez podstavy nebo hrotitého zakonãení.
Spektrum tohoto zboÏí je nejpestﬁej‰í. ProtoÏe se jedná o hrub‰í uÏitkovou keramiku, je její povrch opatﬁen nekvalitním odlupujícím se listrem
‰edé aÏ okrové barvy. Podobnû jako v Ain Chabatû, také zde z paláce pochází soubor zásobnic s úzk˘m hrdlem s roz‰íﬁen˘m okrajem (varianty
4. stol. po Kr.). ·edé zboÏí (nikoli tmavé odstíny listu) je zastoupeno ménû poãetnû, pﬁedev‰ím amforovit˘mi hrub˘mi tvary a dÏbány s nízk˘m,
li‰tovitû profilovan˘m okrajem.
Souãást paláce tvoﬁí vedle dosud nezkouman˘ch skladov˘ch prostor také rozlehlá lisovna se dvûma nádrÏemi na vylisovan˘ mo‰t. Její existence
pﬁedpokládá znaãnou produkci.
2. Pevnost Rozlehlá pevnost bez nároÏních fortifikaãních prvkÛ, nejménû o dvou fázích (patrné ve zdivu vnitﬁní ãásti opevnûní; cihly o velikosti
38 ¥ 19 ¥ 10 cm). Pﬁi severní stûnû jsou patrné stopy vnitﬁní zástavby (budova o ãtvercovém pÛdorysu ca 6 ¥ 6m). Existence kapes ve zdivu naznaãuje moÏnost vzniku nadzemních pater. Materiál, kter˘ pochází ze sbûrÛ,
vykazuje podobn˘ charakter jako z nedalekého „paláce“, zásobnicové tvary jsou zastoupeny skromnû a nálezy se koncentrují pﬁedev‰ím podél
opevnûní (vnû i uvnitﬁ pevnosti).
K datování pﬁispûly zejména dva úlomky African Red Slip Ware; fragment stûny a ãásti okraje nízkého talíﬁe, zdobeného ryt˘mi kruÏnicemi. Díky fragmentárnosti jej lze datovat rámcovû do 3. – 4. stol. (pﬁiãemÏ absence podstavy ﬁadí tvar spí‰e k pozdûj‰í produkci). Druh˘ úlomek je na
vnitﬁní stûnû zdoben ruletováním v podobû stylizované palmové ratolesti,
lze jej obecnû datovat na sklonek 4. – poã. 5. století po Kr.
Oproti paláci pﬁinesl povrchov˘ sbûr vût‰í mnoÏství otevﬁen˘ch tvarÛ, pﬁedev‰ím talíﬁÛ a misek jak v ‰edé, tak i ãervené variantû. Vût‰ina
z nich má roz‰íﬁen˘, vnû vytaÏen˘ okraj. Podobnû jako v paláci byly
i v pevnosti uÏívány dÏbány s niÏ‰ím okrajem, zde jsou doloÏeny i v ‰ed˘ch variantách.
Pevnost i palác (jak vypl˘vá z povrchov˘ch sbûrÛ), existovaly souãasnû,
nálezy z obou jsou ve vût‰inû pﬁípadÛ chronologicky souãasné (v pevnosti absentují amfory). Nejstar‰í tvary lze datovat aÏ na konec 2. století (pﬁedev‰ím transportní amfory), Red Slip Ware datuje lokality pﬁedev‰ím do
3. – 4. stol. po Kr; opu‰tûní pevnosti a paláce lze pﬁedpokládat v první polovinû 5. stol. po Kr.
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3. Kasr Masúda – centanarium Malé opevnûní v nevelké vzdálenosti od
pevnosti El-Ríz, vybudované na skalním suku z nepálen˘ch cihel. Jádro zdiva je zdûné z cihel na v˘‰ku, obvodové stûny jsou standardnû provázány –
prostor mezi jádrem a plá‰tûm vyplÀují cihly bez vazby.Velikost Kasru je
zhruba 18 ¥ 18 m, pﬁístup leÏí na v˘chodní stranû. PevnÛstka má celkem
13 místností,zdivo dnes sahá do v˘‰ky 0,5–0,8 m a uvnitﬁ místností je z velké ãásti dochována podlaha.
Oproti ostatním lokalitám pochází z Kasru a jeho blízkého okolí pomûrnû málo keramiky a lze konstatovat, Ïe její spektrum je prost‰í. Chybí Red
Slip Ware, z luxusní keramiky je indikováno pouze nûkolik úlomkÛ ãervenû listrované keramiky (svûtle Ïlut˘ stﬁep, nejedná se o RSW), ménû jsou
zastoupeny také transportní amfory. Mezi nálezy pﬁevládá lokální keramika, pﬁedev‰ím zásobnice, kuchyÀské zboÏí. Zastoupeno je nûkolik keramick˘ch skupin:
a) ãervené zboÏí, nejpoãetnûji zastoupená keramická skupina. PﬁeváÏnû
amforovité tvary, dále misky a dÏbány s vodorovn˘mi ryt˘mi r˘hami na povrchu.V nûkter˘ch pﬁípadech dokonce i hrubé „prstování“.
b) keramika s ãervenou barvou stﬁepu a ‰ed˘m povrchem; pﬁedev‰ím
hrub‰í keramika, s nekvalitním povlakem.
c) ‰edá keramika s ãervenav˘m listrem, zdobená také r˘hami.Tento druh
keramiky a v˘zdoby pﬁedchází pozdnû-ﬁímskou/byzantskou produkci.
d) hrubá kuchyÀská keramika – kulovité tvary, chybí tvary s nízk˘m, neprofilovan˘m okrajem (typ „Chabata“).
Datování: 2./3. – 4. stol. po Kr.
Kasr Masúda je typick˘m pﬁíkladem drobn˘ch opevnûn˘ch lokalit – centenarií. Blízké paralely známe napﬁ. z Tripolitany. Podobn˘ tvar, velikost
i upoﬁádání má Kasr Duib, datovan˘ nálezem nápisu do doby vlády Philippa
Araba (244–246 po Kr.), nebo podobnû datované Kasr Isawi a Kasr Wames.
Tento typ fortifikací je obvykl˘ i v jin˘ch oblastech v˘chodního Stﬁedomoﬁí – napﬁ.Tel Es-Seba v Izraeli nebo Kasr El-Uweinid v Jordánsku.V novûj‰í
literatuﬁe se ãastûji diskutuje v˘znam tûchto centenarií – jak dokládá nápis
z v˘‰e zmínûného Kasru v Jordánsku. Nejednoznaãné bylo také jejich interpretování ve starovûku – stavební nápis jej oznaãuje jako castellum et
praesidium. Otázka ãistû vojenského vyuÏití pﬁíp. role opûvnûného civilního sídli‰tû není dosud bezpeãnû vyﬁe‰ena. V pﬁípadû Kasru Masúda je
v‰ak tﬁeba upozornit na vzdálenost od pevnosti El-Ríz – leÏí na dohled, coÏ
splÀuje poÏadavky kladené na podobné vojenské pevnosti v jin˘ch ãástech ﬁímské ﬁí‰e – burgy a quadriburgia. Pﬁípadné práce lze tedy zamûﬁit
nejen na prozkoumání centenaria (napﬁ. cisterny, datování), jeho okolí
a bliÏ‰ího venkovského osídlení, ale také na provedení dal‰í prospekce,
která by mohla identifikovat stavby podobného typu v okolí (vztah pevnost – centenarium v ochranném systému).
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3.2.4. Tahúna
Píseãná duna rozdûlila jádro sídli‰tû na dvû ãásti – v jiÏní ãásti jsou na povrchu patrné pÛdorysy dvou domÛ z nepálen˘ch cihel. Dobﬁe je dochováno jejich vnitﬁní ãlenûní. Na severní a v˘chodní stranû duny lze zdokumentovat dal‰í 3 stavby. Charakter aktivit obyvatel sídli‰tû dokládají nálezy
koncentrací olivov˘ch pecek a pﬁítomnost tﬁí kruhov˘ch ÏernovÛ o velikosti 140 ¥ 40 a 128 ¥ 30 cm (tﬁetí se dochoval neúpln˘).
Vût‰inu nálezÛ keramiky tvoﬁí pouze fragmenty; keramika typovû a materiálem odpovídá nálezÛm uÏitkové keramiky z paláce El-Ríz. Pﬁevládají
amforovité, zásobnicové tvary (ãervené zboÏí). Úlomek okraje zdoben˘
dvûma vlnicemi odpovídá keramice 4. stol. po Kr.
Datování: 3./4. – 5. stol. po Kr.
3.2.5. Ain Gomá
Sídli‰tû rozkládající se v˘chodnû od okraje souãasné vesnice. Oproti ostatním lokalitám byly pﬁi konstrukci domÛ uÏity ve dvou aÏ tﬁech základov˘ch
ﬁadách hrubû opracované kameny, vlastní stûny tvoﬁily nepálené cihly spojované maltou. Prospekcí lze identifikovat 4–5 staveb obdélného pÛdorysu, uvnitﬁ ãlenûné na obdélné úzké místnosti (skladi‰tû?). Zemûdûlsk˘ charakter osídlení podtrhuje existence polí stejného typu jako v Bír el-·oví‰.
Obdélné záhony uspoﬁádané do pravidelné pravoúhlé sítû tvoﬁí obdélníky
o pÛdorysu pﬁibliÏnû 4 ¥ 5 m. Jejich ﬁady jsou rozdûleny zavlaÏovacími kanály o ‰íﬁce 0,80–1 m.
Z prospekce v objektech pocházejí tﬁi fragmenty keramiky African Red
Slip Ware. Jeden ze zlomkÛ okraje ploché mísy se Ïlábkem na listovitém
okraji patﬁí typu k Hayes F60, pﬁípadnû F 67, které lze datovat do let
350–400, resp. 360–470 po Kr. Zastoupeny jsou také transportní amfory –
pﬁeváÏnû svûtlé (okrové – ãervené) varianty.Vzhledem ke stupni jejich dochování je nelze pﬁesnûji datovat.
Poãetnûj‰í skupinu tvoﬁí uÏitková – stolní a kuchyÀská keramika. Oproti
ostatním lokalitám se jedná o vy‰‰í soudkovité,pﬁípadnû hlub‰í otevﬁené tvary, zpravidla ‰edé keramiky.V˘zdoba se omezuje na jednoduché ryté linie.
Datování: tûÏi‰tû osídlení ve 3. – 4. stol. po Kr.
3.2.6. Gard el-·éjch
Vykradené pohﬁebi‰tû leÏící nedaleko stejnojmenné vesnice. Hroby se, podobnû jako i v jin˘ch pﬁípadech, soustﬁeìují na mírnû dominantním návr‰í.
Z hrobÛ jsou zachovány pﬁedev‰ím kosterní ostatky, keramick˘ materiál
umoÏÀuje pouze obecné datovaní do doby ﬁímské.
3.2.7. Tabla Amun
Lokalita se skládá ze sídli‰tû a pohﬁebi‰tû. V pﬁípadû hﬁbitova se jedná
o rozlehl˘ komplex skalních hrobek a men‰ích hrobÛ. Hrobky jsou situo196
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vány pﬁedev‰ím na návr‰ích – v jejich svahu, pﬁípadnû na vrcholu. Na centrálním návr‰í je celkem 13 velk˘ch hrobek a 7–8 men‰ích hrobÛ. Oproti jin˘m prozkouman˘m pohﬁebi‰tím jsou zde doloÏeny poãetné fragmenty
terakotov˘ch sarkofágÛ dvou typÛ o v˘‰ce 30–40 cm. První má zaoblené
krat‰í strany, druh˘ je sestaven z pûti desek spojen˘ch maltou. Sarkofágy
byly z vnitﬁní strany natﬁeny nachovû ãervenou barvou.
Z keramick˘ch nálezÛ jsou doloÏeny pﬁedev‰ím zlomky transportních amfor (atypické zlomky).Poãetnû je zastoupena také ‰edá keramika s ãerven˘m
– oranÏov˘m listrem. Ke tvarÛm bez analogií z ostatních lokalit patﬁí lahvovité tvary s tmavû ‰ed˘m listrem hrubû upraven˘m ‰pachtlí, ãervené amforovité nádoby bez podstavy, pﬁípadnû s úzk˘m válcovit˘m dnem. Mezi nálezy je zastoupena také keramika s vle‰Èovanou síÈovanou v˘zdobou.
Datování: 2. – 4. stol. po Kr.
3.2.8. Bír Ain Nága
1. Pohﬁebi‰tû LeÏí severozápadnû od sídli‰tû – dochováno je nûkolik vykraden˘ch skalních hrobek a men‰ích hrobÛ. Na severozápadní stranû skalního
suku s hrobkami jsou dochovány rytiny – jedná se o ﬁímské ãíslovky a rytinu
pode‰ve o velikosti stopy (29,5–30 cm). Z vykraden˘ch hrobÛ se dochovaly
pouze atypické stﬁepy ﬁímské keramiky,nalezeno bylo nûkolik kamenn˘ch nástrojÛ – kopáãÛ, analogick˘ch tvarÛ bylo pouÏíváno pﬁi hloubení manavárÛ.
Datování: doba ﬁímská.
2. Sídli‰tû Také na okraji sídli‰tû jsou na táhlém hﬁbetu patrné hrobky
a hroby.Vlastní sídli‰tû je moÏné identifikovat na základû ãetn˘ch shlukÛ
keramick˘ch fragmentÛ (8–10 m ¥ 4–5 m. Základy ani stûny staveb nejsou
na povrchu patrné. V jiÏní a v˘chodní ãásti je sídli‰tû zniãeno pﬁíkopy
a náspy. Vedle pﬁevaÏujících nálezÛ keramiky byly pomûrnû poãetnû zastoupeny také úlomky sklenûn˘ch nádob, pﬁevaÏují vy‰‰í tvary s ‰ikmo se
otevírajícími stûnami a niÏ‰í poháry s li‰tov˘m okrajem.Typická v˘zdoba
v podobû modr˘ch ováln˘ch a kruhov˘ch bodÛ je ﬁadí k produkci 4. století po Kr. Ze sídli‰tû pocházejí také tﬁi mince, které se bohuÏel vzhledem ke
stavu dochování nepodaﬁilo identifikovat.
Z tohoto sídli‰tû pocházejí také ãtyﬁi úlomky African Red Slip Ware keramiky. Podobnû jako v pevnosti El-Ríz, i zde se jednalo o ploché tvary datované do 4. století. Zastoupeny jsou i transportní amfory, vût‰inou se jedná o úlomky stûn svûtle ãerven˘ch amfor, v˘jimkou nejsou ani tmav‰í
varianty (vût‰inou s nekvalitním listrem). Mlad‰í varianta je zastoupena amforou s proh˘ban˘mi stûnami, typ Keay XXIV.A, Peacock-Williams Class 35.
Mezi bûÏné uÏitkové tvary patﬁí soudkovité nádoby s listovit˘m okrajem
jak v kvalitním ãerveném provedení, tak i jejich ‰edé varianty. Stolní tvary
doplÀují otevﬁené mísy s esovitû profilovan˘m okrajem.
Datování: 3. – 4./5. stol. po Kr.
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Antropologick˘ v˘zkum Hrobky 1 na lokalitû Bír el-·oví‰
Ve skalní hrobce u Bír el-·oví‰, datované pﬁedbûÏnû do 1. poloviny 3. století po Kr., byly zji‰tûny kosterní pozÛstatky vût‰ího poãtu jedincÛ oznaãené
inventárním ãíslem 2/BS/04. Kosterní materiál, s v˘jimkou nûkolika málo
mumifikovan˘ch artikulací jednotliv˘ch partií páteﬁe, rukou a nohou, nebyl v anatomické souvislosti. Pﬁesto bylo jiÏ pﬁi vyzvedávání kostí zﬁejmé,
Ïe pﬁinejmen‰ím dlouhé kosti jednoho jedince se nacházejí v blízké souvislosti. Postmortální fraktury a celková fragmentace jednotliv˘ch kostí byla minimální, jestliÏe byla hrobka v minulosti vyloupena, nebyly tímto zásahem kosti po‰kozeny. Zachovalost anatomick˘ch partií byla velmi rÛzná,
spektrum pﬁecházelo od silnû degradovan˘ch kostí aÏ ke kostem velmi
dobﬁe zachoval˘m; dvû lebky mají dokonce je‰tû zachovanou kÛÏi ve frontální a temenní partii, na jedné z nich (ã. 11–7) jsou pﬁítomny dokonce
i zbytky tmav˘ch, krátce stﬁiÏen˘ch vlasÛ.
Kosterní i archeologick˘ materiál byl dokumentován ve ãtvercích (sektorech) o stranû jednoho metru, oznaãovan˘ch od ústí hrobky A1–K1, pﬁiãemÏ sektory C–E, nacházející se v místû roz‰íﬁení pohﬁebního prostoru,
byly oznaãeny je‰tû C2–E2. Kosterní materiál se nacházel pﬁedev‰ím na povrchu, ale zji‰tûn byl i ve v˘plni hlinitého sedimentu. Celkov˘ poãet kostí
dosáhl poãtu 1282, pﬁiãemÏ z grafu ã. 1 vypl˘vá, Ïe jejich nejvût‰í koncentrace byla zji‰tûna v sektorech nacházejících se zhruba uprostﬁed pohﬁebního prostoru.

Graf 1 Koncentrace kostí v jednotliv˘ch sektorech ﬁímské hrobky v Bír el-·oví‰.

Z ãasov˘ch dÛvodÛ byla ke stanovení minimálního poãtu jedincÛ pouÏita nejjednodu‰‰í metoda spoãívající v identifikaci nejãastûji se vyskytující kosti. Tou byly v na‰em pﬁípadû lebky, jichÏ bylo zji‰tûno celkem 30,
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vãetnû lebek nedospûl˘ch jedincÛ.Vzhledem k tomu, Ïe ostatní kosti s vy‰‰í nadûjí zachovalosti jako je femur, tibia ãi humerus tohoto poãtu nedosahují, lze pﬁedem vylouãit, Ïe by metoda párování kostí, sestavování artikulací a fragmentÛ tento poãet nûjak v˘raznûji pﬁesáhla.
Antropologicky bylo prozatím vyhodnoceno pouze jen 20 lépe zachovan˘ch lebek dospûl˘ch jedincÛ, mezi nimiÏ bylo pﬁedbûÏnû urãeno 11 Ïen
a 9 muÏÛ. Je ale nutné zdÛraznit, Ïe urãení pohlaví na základû lebky je v populaci o neznámé míﬁe pohlavního dimorfismu lebeãních struktur znaãnû
nespolehlivé a slouÏí pouze k velmi hrubé a orientaãní pﬁedstavû o rozloÏení poãtu muÏÛ a Ïen. Na lebkách byly namûﬁeny základní kraniometrické charakteristiky, které budou dále vyhodnoceny v Pﬁírodovûdeckém oddûlení Archeologického ústavu AV âR.
Antropologick˘ materiál byl dne 18. 3. 2004 uloÏen v 18 krabicích v muzeu v Bavíti. Sektorov˘m znaãením byly popsány pouze lebky a dlouhé
kosti. Vzhledem k tomu, Ïe anatomické souvislosti koster byly jiÏ bûhem
starovûku poru‰eny, je demografická anal˘za antropologického materiálu
velmi tûÏko pﬁedstavitelná. Existují v‰ak dvû oblasti ‰etﬁení, které by mohly
archeologickému prÛzkumu pﬁispût. Pro zji‰tûní toho, zda jsou v hrobce
kostry vzájemnû pﬁíbuzn˘ch jedincÛ, by bylo zapotﬁebí dÛkladnûj‰í anal˘zy
epigenetick˘ch znakÛ, a to nejen v úrovni lebky, ale i celého postkraniálního skeletu. Párování a sestavování artikulací by pak mohlo kromû zv˘‰ení
minimálního poãtu jedincÛ pﬁispût i k ãásteãné identifikaci jednotliv˘ch
koster a v souvislosti se zaznamenanou lokalizací v rámci pohﬁebního prostoru tak poodhalit tafonomickou historii této ﬁímské hrobky.
4.0 Závûry
Nejv˘znamnûj‰í v˘sledky uplynul˘ch dvou let je moÏno shrnout takto:
Prehistorick˘ prÛzkum námi sledovaného území jednoznaãnû dokazuje,
Ïe se jedná o oblast s v˘znamnou historií z doby kamenné: acheuleen
(500–100 ky). Mezi nejv˘znamnûj‰í jednotlivé nálezy patﬁí objev epipaleolitick˘ch – neolitick˘ch lokalit (11–7 ky) poblíÏ celkem tﬁí doposud znám˘ch plají. V˘znamn˘m objevem jsou rozsáhlé sídelní struktury z doby
ﬁímské. BohuÏel se doposud nepodaﬁilo objevit Ïádné památky z doby faraonského Egypta.Îe tato doba v námi zkoumané oblasti zastoupena je,naznaãují nejen nûkterá staroegyptská toponyma, ale i ojedinûlé nálezy.
Vrchol rozvoje oblasti zﬁejmû nastal v dobû ﬁímské, ve 2. a 3. století.V této dobû dosáhlo osídlení nejvût‰ího rozkvûtu. Pﬁím˘m dÛsledkem byla síÈ
osídlení, usedlostí, pﬁilehl˘ch pohﬁebi‰È, rozsáhl˘ch podzemních sítí manavárÛ a polí v okolí osídlení.
Vesmûs v‰echna sídli‰tû mûla vlastní pohﬁebi‰tû.Ta byla situována na svazích okolních kopcÛ,nebo vytesána pﬁímo v jejich stûnách.Tyto hrobky mají dvû hlavní formy: nezdobené hrobky vysekané ve skále pro pohﬁby ãlenÛ
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jedné rodiny.Obvykle mají velmi dobré polohy a obsahují zpravidla více pohﬁbÛ.Ty doplÀují jednoduché jámové hrobky na úboãích a úpatích kopcÛ.
Na základû povrchov˘ch sbûrÛ i anal˘zy keramiky z v˘zkumÛ se potvrdily pﬁedpoklady o nejvût‰ím rozkvûtu osídlení v dobû ﬁímské, snad s v˘jimkou lokality Gard Abiad. Materiál ze sídli‰È, pevností a pohﬁebi‰È potvrzuje
jejich logickou ãasovou souvislost. Je zﬁejmé, Ïe v oblasti existovalo nûkolik center – pﬁedev‰ím hospodáﬁské a ﬁemeslné centrum v Bír el-·oví‰
o celkové rozloze 8 ha. Hrnãíﬁi z této aglomerace zásobovali sídli‰tû v okolí. Druh˘m centrem, snad správního a vojenského v˘znamu, byl El-Ríz (rozloha 10 ha). Zemûdûlské zázemí tûchto center pﬁedstavovaly nedaleké lokality napﬁ.Ain Umm Chabata,Tahúna a Ain Gomá.
1. Pﬁi hodnocení materiálu a jeho datování byla hlavní oporou dovezená
keramika – na zkouman˘ch lokalitách se jedná pﬁedev‰ím o African Red
Slip Ware, vyrábûné od konce 1. aÏ do 7. století po Kr. na severoafrickém
pobﬁeÏí a pﬁedev‰ím v Tripolitanû. Její nezdobené fragmenty (vyjma ruletování a koncentrick˘ch ryt˘ch kruhÛ), i kdyÏ zpravidla pouze v nûkolika
exempláﬁích, byly identifikovány v podstatû na v‰ech zkouman˘ch lokalitách. Podobnû jako ostatní zboÏí tohoto charakteru – jde pﬁedev‰ím o transportní amfory podobné provenience – lze na jejich základû datovat zmínûné lokality do doby 3. – 4. a poãátku 5. století po Kr.
2. Podstatnou ãást keramick˘ch nálezÛ tvoﬁí nádoby místní produkce:
k nejãastûji zastoupen˘m patﬁí „kuchyÀské“ tvary – jednoduché dvouuché
dÏbány s mírnû, vzhÛru vytaÏen˘m, neprofilovan˘m, pﬁípadnû mírnû li‰tovit˘m okrajem. Podobné exempláﬁe zpravidla nemají podstavu, jejich dno
je kulovitû formované, pﬁípadnû mírnû za‰piãatûlé. Podle analogií je moÏné je datovat pﬁeváÏnû do 4. stol. po Kr.
3. Doba vzniku prvních ﬁímsk˘ch sídli‰È spadá asi do závûru 1. stol. po Kr.
(Bír el-·oví‰), nicménû doba nejvût‰ího rozkvûtu nastala aÏ ve 3. – 4. století.Je charakterizována sítí zemûdûlsk˘ch usedlostí a sídli‰È,centralizovanou
a hojnou keramickou produkcí, objemnou produkcí vína a zpracováním
oliv. Postupn˘ zánik osídlení byl vázán na dobu úpadku ﬁímské moci v oblasti, kter˘ znamenal zánik Ïivotnû dÛleÏitého zavlaÏovacího systému.Tato
doba zﬁejmû pﬁi‰la na vût‰inû lokalit na pﬁelomu 4. – 5. století, v Bír el-·oví‰
i El Rízu v 5., nejpozdûji v‰ak 6. století po Kr.
V˘hled na rok 2005 bere v potaz dosavadní v˘sledky uplynul˘ch expedic.
Za hlavní prioritu lze povaÏovat pokraãování sondáÏních prací v oblasti sídli‰È
a manavarÛ ve spojení s testováním moÏností v˘skytu památek z faraonského
období. Podstatnou ãást ãinnosti expedice by mûl tvoﬁit prÛzkum památek
podél starovûk˘ch karavanních cest spojujících oázu Hajez s oázou Síwa.
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11. Datování lokalit
Lokalita
Ain Umm Chabata
El-Ríz
Bír el·oví‰
Kasr Masúda
Tahúna
Ain Gomá
Gard el-·ejch
Tabla Amún
Bír Ain Nága

Datování
konec 2. – 3./4. stol. po Kr.
3./4. stol. – 5. stol. po Kr.
pﬁelom 1./2. stol. – 5./6. stol. po Kr
2./3. – 4. stol. po Kr
3./4. – 5. stol. po Kr.
3. – 4. stol. po Kr.
doba ﬁímská
2. – 4. stol. po Kr.
3. – 4. stol. po Kr.
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Obr. 1 PÛdorys Domu 2,
objeveného na lokalitû
Bír el-·oví‰.
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B A R E · , B Á R TA
Bare‰ – Obr. 4
Gemnefherbakovy ve‰ebty,
egyptská fajáns,
v˘‰ka 7,5–10 cm
(foto K.Vodûra).

Bárta – Foto 1 Epizodick˘ shluk kamenn˘ch artefaktÛ na vrcholu tabulové Bílé hory.
Centrální shluk obsahuje pﬁeváÏnû men‰í ústûpy, vût‰í ú‰tûpy se kumulují v men‰ím
samostatném shluku vpravo, dále leÏí dvû jádra a zcela osamocenû velk˘ hrotit˘ ú‰tûp.
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Z P R ÁV Y

Bárta – Foto 2 Pohled na lokalitu Bír el-·oví‰.
Bárta – Foto 3 Bír el-·oví‰, pohled na Hrobku 1.

xii

B Á R TA

Bárta – Foto 4 Bír el-·oví‰, kultovní dvory.
Bárta – Foto 5 Bír el-·oví‰, Hrobka 1, detail nûkolika pohﬁbÛ.

xiii

Z P R ÁV Y

Bárta – Foto 6 Bír el-·oví‰, miniaturní plastika
boha Bese z Hrobky 1.
Bárta – Foto 7 Bír el-·oví‰, kamenn˘ kopáã
z Hrobky 1.

Bárta – Foto 8 Bír el-·oví‰, olejová lampa
nalezená u vchodu do Hrobky 1.

Bárta – Foto 9 Bír el-·oví‰,
DÛm 2.

xiv

B Á R TA

Bárta – Foto 10 Bír el-·oví‰, detail jedné ze vstupních místností.
Bárta – Foto 11 Bír el-·oví‰, pece objevené v jiÏní ãásti lokality.
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