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Sklo je jedním z prvních umûl˘ch materiálÛ vyrábûn˘ch ãlovûkem. Jeho základní sloÏkou je kfie-
menn˘ písek smí‰en˘ s alkalick˘mi uhliãitany, nejãastûji sodou a nûkdy i drcen˘m vápencem. Soda,
ãi spí‰ smûs uhliãitanÛ sodíku a draslíku, mûla dva základní zdroje – byla jím jak pfiírodní soda, tedy
natron z Wádí Nátrúnu, kter˘ dal sodû jméno, tak i uhliãitany získané louÏením z popela stromÛ
i dal‰ích rostlin. Po vût‰inu pravûku byla od sebe oddûlena v˘roba skla a zpracování skla, takÏe
situace se podobala zacházení napfiíklad s bronzem. Sklo b˘valo vyrábûno ve dvou nebo tfiech stup-
ních za vyuÏití rÛzn˘ch pecí. Nejprve b˘vala pfiipravována ‰patnû protavená smûs ãásteãnû natave-
n˘ch kfiemenn˘ch zrn, naz˘vaná frit, ta b˘vala zpracována v jin˘ch pecích na surové sklo a teprve
z tohoto produktu byly v pfienosn˘ch pecích zpracovávány v˘robky. Nejprve, zhruba od poloviny
2. tisíciletí pfied Kr., to b˘valy korálky a drobné ozdobné pfiedmûty a teprve o nûkolik století pozdûji
drobné nádoby. Historie skla v Egyptû s mal˘m zpoÏdûním kopíruje jeho pravdûpodobnû mezopo-
tamsk˘ pÛvod a dál kombinaci lokální produkce s dovozem skla, která trvala aÏ do Byzantské doby.
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Obr. 1 Bír ·oví‰, oáza Bahríja. Pod velk˘m vegetaãním pahorkem vidíme tmavou plochu pÛdního sedimentu zhruba v úrovni fiecko-fiímského 
aÏ koptského osídlení. Na této úrovni jsou pomûrnû bûÏné úlomky skla i drobné fragmenty kovÛ (foto V. Cílek)

Sklo je v Egyptû vyrábûno nejménû od 18. dynastie (pfiibliÏ-
nû 1543–1080 pfi. Kr.), jak o tom svûdãí nálezy skláfisk˘ch
pecí v Amarnû, ale pfiesto jsou archeologické nálezy spí‰
vzácné (Petrie 1926: 229). Sklo bylo v té dobû povaÏováno

za luxusní zboÏí, s hodnotou blíÏící se drah˘m kamenÛm.
Svûdãí o tom i dálkov˘ obchod zejména s jasnû modr˘m
kobaltov˘m sklem, jehoÏ zdroj je dodnes nejasn .̆ Kobalt 
je totiÏ vzácn˘ prvek, jeho rudy prakticky nevycházejí na
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povrch. Modré korálky, jaké známe i z ãeského pravûku (od
mlad‰í doby bronzové po Kelty), vplétané do hfiívy koní ma-
jí dodnes na Balkánû ochrann˘ charakter. Pod pojmem ale-
xandrijské sklo ze znám˘ch skláren v Alexandrii se v antice
rozumûl typ ãistého, bílého skla, kter˘ mohl b˘t vyuÏit neje-
nom na ‰perky, ale i na optické pokusy (Stern 2008:
528–529).

Situace se v˘raznû mûní v ¤ímské dobû, kdy sklenûné
fragmenty vût‰inou perleÈovû bílé a zelené barvy bûÏnû nalé-
záme v antick˘ch mûstech severní Afriky a Levanty, jako je

napfi. Dekapolis v Jordánsku. V ¤ímské dobû nejménû do
1. století po Kr., kdy se roz‰ífiilo foukání skla, byla oddûlena
v˘roba a zpracování skla. Na vybran˘ch lokalitách byly vy-
rábûny sklenûné ingoty v podobû „koláãÛ“ ãi masivních vál-
cÛ a odtud byly pfieváÏeny ke skláfiÛm, ktefií podle pfiání zá-
kazníkÛ zhotovovali pfiímo na místû v˘robky. Funkci skláfiÛ
si mÛÏeme pfiedstavit podobnû, jako kdyÏ donedávna na
indické vesnici existovali putující vesniãtí kováfii. Sklenûné
ingoty byly jiÏ víckrát vyzvednuty z vrakÛ lodí napfi. z Ulu
Burun (Foy – Nenna 2001: 108).
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Obr. 2 Pramen Ajn el-Serw
zdánlivû vyvûrá na kopci. 
Je to dáno tím, Ïe kolem

pramene vyrostla vegetace, která
po staletí zachycovala pou‰tní

písek a prach, a tím nutila
pramen vytékat stále v˘‰.

Z vrcholu pahorku pfiehlédneme
nûkolik pravoúhl˘ch základÛ

fiímsk˘ch staveb (foto V. Cílek) 

Obr. 3 Pramen Ajn el-Maqfí.
V popfiedí se zvedá drobná

skalka, která byla obklopena
vûncem domÛ z ¤ecko-fiímské

doby. V pozadí je patrná skupina
palem, kde vyvûrá pramen,

v jehoÏ okolí jsme nalezli
sklovitou strusku 

(foto V. Cílek)
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Pfii expedici do Západní pou‰tû na jafie roku 2010 (vedou-
cí v˘pravy Lenka Suková) jsme na‰li nejen pomûrnû ãetné
sklenûné vzorky na lokalitách Bír ·oví‰ i na men‰ích oázách
s fiímsk˘m ãi koptsk˘m osídlením, jako je Ajn el-Serw a Ajn
el-Maqfí, ale z obou poslednû jmenovan˘ch lokalit pochází
i neãekané nálezy sklovité strusky. Sklenûné zlomky si jsou
navzájem podobné a pfievládají v nich rÛzné odstíny pfiíjem-
né zelené barvy, dále bílé a narÛÏovûlé sklo. Pro úplnost 
je‰tû mohu uvést, Ïe v Súdánu je sklo vzácné – napfi. na
6. nilském kataraktu jsme nalezli jenom nûkolik sklenûn˘ch
zlomkÛ vãetnû barevného zlomku náramku a úlomku svûtle
zeleného skla stejného typu jako na Bír ·oví‰i (lokalita Wad
el-HadÏdÏ).

Chemické sloÏení skel ze Západní pou‰tû je témûfi totoÏné se
sloÏením podstatnû star‰ího skla z Tell el-Amarny (Nicholson –
Henderson 2000: 215). Jedná se o bûÏná sodno-vápenatá skla
se zv˘‰en˘m obsahem hofiãíku a nízk˘mi obsahy Ïeleza a man-
ganu. Vyskytují se v kontextu se stfiepy z ¤ímské doby a tûÏko
u nich mÛÏeme pfiedpokládat star‰í pÛvod. Chemická totoÏnost
spí‰ ukazuje na existenci nûjakého dlouhodobû – a to je v tom-
to pfiípadû dva tisíce let – tradovaného pfiedpisu.

Ponûkud sloÏitûj‰í je situace u sklovit˘ch strusek. U pra-
menu Ajn el-Serw v Západní pou‰ti byla struska nalezena na
povrchu opût v kontextu ¤ímské doby. U pramene Ajn 
el-Maqfí byla situace pfiíznivûj‰í, protoÏe nedlouho pfied na-
‰í náv‰tûvou bylo obnoveno jímání pramene, pfii kterém byl
odkryt 2,2 m mocn˘ profil s místními sedimenty. Na bázi
pramene existovala mûlká jílovitá mísa tvofiená ‰ed˘m jílem.
Nedá se rozhodnout, zda se jedná o jíl vyná‰en˘ pramenem,
anebo o antropogenní úpravu pramenné mísy. Struska byla
nalezena na samém dnû v˘kopu na okraji jílovité deprese.
Zbytek profilu byl tvofien vcelku nerozli‰en˘m ‰edav˘m,
eolick˘m pískem.

Chemické sloÏení obou ‰edavû-bíl˘ch strusek si je podob-
né, ale obtíÏnû interpretovatelné, protoÏe se jedná o nehomo-

genní smûs dvou typÛ skel, které se nízk˘m obsahem sodíku
nepodobají bûÏn˘m egyptsk˘m ãi antick˘m sklÛm. V poréz-
ní základní hmotû pfievládá sklovitá matrix, která odpovídá
vápenatému sklu obsahujícímu inkluze vápenato-draselného
skla. Obsah Ïeleza je velice nízk˘ a ani barva ãi charakter
strusky neukazují na materiál vznikající pfii zpracování kovÛ.
Pravdûpodobnû se jedná o doklad místní v˘roby skla ponû-
kud odli‰ného sloÏení.

Vápenatá skla jsou ménû odolná a snadno podléhají
zvûtrávání na jemné ‰upinky perleÈové barvy, takÏe se ne-
musela ve stejné mífie a zejména na povrchu pou‰tû zacho-
vat. Ve zlomku strusky byla nalezena kfiemenná zrna ana-
logická pou‰tnímu písku i zrna zirkonu stejného typu, jak˘
se nalézá v místním písku. Místní v˘roba skla nemohla b˘t
rozsáhlá, protoÏe by spotfiebovala velké mnoÏství dfiíví.
DÛvod, proã ve skle témûfi schází sodík a i draslíku je pod-
statnû ménû, mÛÏe b˘t velice jednoduch .̆ Zdrojem obou
alkálií byly buì pfiirozené v˘skyty natronu z Wádí Nátrú-
nu, nebo popel vznikl˘ spalováním rostlin Salicornia
a Salsola sp. (Nicholson – Henderson 2000: 197). Oba ma-
teriály by si vyÏádaly dlouh˘ transport, a tím i vy‰‰í v˘-
robní náklady, zatímco zdroj vápníku – vápenec (nûkdy
i drcené mu‰le z nilského údolí) byl dostupnûj‰í (Page
1963: 190).

PfiestoÏe má tento v˘zkum velice orientaãní charakter,
velice pravdûpodobnû ukazuje, Ïe jednak i do mal˘ch oáz
Západní pou‰tû byly v ¤ecko-fiímské aÏ Byzantské dobû do-
váÏeny u‰lechtilé sklenûné ingoty ãi pfiímo v˘robky ze vzdá-
len˘ch v˘robních center, jednak je nutné poãítat i s místní,
ménû kvalitní produkcí skla. ¤emeslnická ‰kála provádû-
n˘ch prací pak zejména na Bír ·oví‰i mohla b˘t pomûrnû ‰i-
roká. Svûdãí o tom jak nalezené keramické pece, tak i obtíÏ-
nû interpretovatelné drobné zlomky bronzového vzhledu,
které jsou v‰ak tvofieny jak pomûrnû ãistou mûdí, tak i olo-
vem ãi dokonce slitinou obou kovÛ.
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Obr. 4 ·edá sklovitá struska 
od pramene Ajn el-Maqfí
obsahuje pou‰tní písek i minerál
zirkon stejného typu jako okolní
písek, coÏ ukazuje na místní
produkci skla 
(foto V. Cílek)
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Podûkování: Práce byly provedeny za laskavého dohledu
L. Sukové a s pfiispûním mezinárodního projektu AV âR
s názvem Environmentální historie egyptské Západní pou‰tû:
pfiípadová studie rozvoje a úpadku civilizace zasaÏené kli-
matick˘mi zmûnami, ãíslo M100130902.
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Abstract:

Glass from small oases in the Western Desert

Small fragments of white, green and pinkish glass are
relatively common in Graeco-Roman and Coptic sites in the
Bahariya oasis and elsewhere in the Western Desert. Owing
to the fragments’ almost uniform appearance and composition
(sodium-calcium glass with elevated magnesium content and
low iron content), they are believed to come from a few
centralised glass manufactures in Alexandria and elsewhere.
However, in two small oases – Ain el-Serw and Ain el-Maqfi
–, fragments of glass slug were found. The glass frit has
a different composition of high calcium to calcium-potassium
glass. Thus we may expect even in small and remote oases
a combination of “long” distance glass transport (the source
of alkalis in these glasses is probably sodium carbonate –
natron) and local production, where the source of alkalis is
a mixture of calcium carbonate from crushed shells or
limestone and potassium carbonate from plant ash. The lower
quality calcium glass is more vulnerable to weathering and so
the actual volume of found glass fragments may not reflect
their original abundance.
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