
Přípravné práce (1960)

18. prosince 1960 Žába napsal: „Rozjel jsem vše po ná-
vratu (z Egypta), po smrti ak. Lexy se stal ředitelem a při-

pravil 1. expedici. Vyjeli jsme v polovině května naší Ta-
trou 603 do Paříže (UNESCO) a odtud do Marseille, cestou
po Středozemním via2 Janov a Sfaks do Port Saídu. Za
měsíc jsme instalovali nábytek a zařízení, které zatím

3 0 P E S  X I V / 2 0 1 5 Z B Y N Ě K  Ž Á BA ,  JA R O S L AV  Č E R N Ý  A  Z ÁC H R A N N É  P R ÁC E  U N E S C O  V  N Ú B I I

Zbyněk Žába, Jaroslav Černý a záchranné práce 
UNESCO v Núbii

Jiřina Růžová

Český egyptologický ústav vlastní téměř stovku dopisů, které Zbyněk Žába (obr. 1) napsal v letech 1948–1968
svému vysoce uctívanému a obdivovanému učiteli Jaroslavu Černému. Tyto dopisy měl před mnoha lety ústavu
předat bývalý tajemník Československého egyptologického ústavu Miroslav Raab, neudělal to však a shodou
okolností je až po jeho smrti přinesla v roce 2009 jeho paní. Bylo to v době, kdy jsem psala životopis Jaroslava
Černého, a tyto dopisy mi přišly velice vhod. Celkově jejich obsah dokazuje, že kdyby nebylo neustálé Černého
podpory tehdejšímu řediteli Československého egyptologického ústavu Žábovi, ústav by mezinárodní úrovně ne-
dosáhl anebo by se na ni dostal až mnohem později. Pročetla jsem si všechny dopisy několikrát (celkem 74 ori-
ginálů, mají 2–10 stran, a protože je Žába psal většinou v noci, jsou v nich četné zkratky a překlepy)1 a pro tento
příspěvek vybrala citáty z těch, které obsahují mimo jiné i podrobný popis prací a událostí z expedic do Núbie
konaných v letech 1961–1964 v rámci záchranných prací UNESCO. Doufám, že citace z autentických vzpomínek
zaujmou široký okruh čtenářů, kteří si tak budou moci vychutnat tento neočekávaný dar osudu.

Obr. 1 Odjezd na výzkum do Núbie. Členové expedice při nakládání auta před základnou Čsl. egyptologického ústavu v Káhiře. 
Zleva: inspektor Abd el-Azíz Sádek, kuchař, Ján Midžiak, Zbyněk Žába a Jaromír Málek (foto archiv ČEgÚ, 1963)
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došlo, v ústavu; do Káhiry také zatím došla z Paříže čsl.
přihláška k núbijským akcím (od 1961/2 epigr., předkr.
kresby, etnogr., od 1962/3 archeolog.), sjednali postup (pří-
pravou na Núbii. Abúsír na vyzkoušení naší výzbroje,
a s pokrač. v mezidobích núbijských akcí; v září práce na
mapách v Centre de Doc., výběr místa pro arch. výzkum
na radu Christophovu3 po angl. sondách s uskutečněním
od r. 1962/3), získali koncesi na Ptahšepsesovu mastabu
a zahájili práce.“

1. expedice

Žába, který se právě zotavoval po žloutence, 25. pro-
since 1961 napsal: „Dne 12. dubna odletěla pod mým ve-
dením šestičlenná expedice do SAR, kde na nás již čekali
dva členové, kteří asi o 14 dní dříve do Káhiry dopravili přes
Itálii náš terénní vůz. […] Po příletu nám nastalo plno práce
s konečnou výbavou ústavu v Káhiře, kam došla spousta
zařízení přes Alexandrii z Prahy, včetně rozložitelné lodi
(katamaránu, motorové plachetky), kterou jsme spolu se
zařízením určeným pro výpravu do Núbie dirigovali do A -
suánu. Zařídil jsem si (po kolikáté již?) cestu autem Nilským
údolím do Asuánu, kde jsme za výjimečně horkého léta se-
stavili loď v šellálském 4 přístavu. Po měsíci asuánských pří-
prav odletěla výprava do Káhiry kromě kapitána (zároveň
knihovníka ústavu)5 a já spolu s jedním věd. pracovníkem,
antropologem, archeologem a současně lékařem (dva dok-
toráty) 6 dopravil Buicka do Káhiry, tentokrát přes Edfu,
kolem chrámku Setchiho I. u ,Redesíje‘; pouštní cestou
230 km dlouhou k Rudému moři do Marsa Aalam a odtud
přes Kusér, Safágu, Hardaqu, Ras Gharíb, [...] do Káhiry.

V Káhiře začala vědecká příprava na núbijskou expe-
dici, protože oproti námi vyžádaných míst jsme byli požá-
dáni o Táfu a Kertasi. V Táfě jsme měli nalézt ztracený jižní
chrám a v Kertasi udělat plány pevnosti. Prostudoval jsem
všechnu literaturu s výjimkou britských rukopisů dosud ne-
publikovaných, sfotografovali si a opsali všechnu doku-
mentaci a odletěli do Asuánu, kde po slavnostním křtění
lodi na Sadík en-Núba 7 (obr. 2) lahvičkou nilské a druhou
lahvičkou ,růžové‘ vody rukou zastupujícího guvernéra, za
přítomnosti ředitele přehrady a všech ostatních notabilit
asuánských, Památkové služby 8 a Dokumentačního cen-
tra (vešlo se jich při slavnostní objížďce přístavu na
loď 64, při čemž se ponořila jen o 10 dalších cm přes
úplnou již núbijskou výstroj) jsme dopluli do Táfy. Konfron-
tací se skutečností jsme zjistili, že nám k přesnější lokaci
zmizelého chrámu na absolutní rovině tohoto jižního
úseku táfské pláně staré romantizující kresby valně nepo-
mohou i vymýšleli jsme si methody na využití hlavně Tey-
nardovy 9 daguereotypie. Náš architekt doc. Korecký 10 si
vypracoval methodu úběhových vzdáleností bodů na ob-
zoru, já zas methodu zákrytů jednotlivých bodů předhoří
se ,záhořím‘. Nalezením v zákrytu jsoucích bodů na foto-
grafii vlevo od chrámu a vpravo od chrámu jsem dostal
trojúhelník, v jehož vrcholu musil stát Teynardův objektiv
a z toho místa jsem pak proti granitovým skalám obzoru
provedl projekci chrámu ve skutečnosti na táfské pláni,
podle fotografie.

Naše první výprava do Núbie byla velmi úspěšná, splnili
jsme vše co bylo za měsíc možné a nabyli potřebných zku-
šeností. Loď se osvědčila a pracovníci ústavu se zapraco-
vali do svých úkolů.“
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Obr. 2 Stavba katamaránu Sadík en-Núba, „Přítel Núbie“, v šellálském přístavu (foto archiv ČEgÚ, 1961)
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2. expedice

V dopise z 29. října 1962 Žába uvádí: „Dokončili jsme v poli
Táfu a Kertasi, měli jsme pěkné teplíčko, také ,mořskou‘
nemoc na Nilu v bouři a mezi letošní pamětihodnosti patří
také letní deštík v Kertasi. Letos jsem vzal do expedice 2
odborníky geodety 11 na mapy a plány v Núbii a práce 
v Abúsíru (plány a měření zvl. starého a nových sloupů,
astron. severu apod.). Mé loňské měření podle Teynarda
shledali správným, vykopali jsme tedy, jak jsem usoudil J.
část ohradní zdi J. chrámu v Táfě, letos upřesnili měření

div ne na cm fůrou metod, chrám jsme prosondovali geo-
logickou sondou, dostali celý relief a zjistili, že až na zá-
klady bylo vše odneseno (na stavbu vesnice), našli jsme
ještě stopy omítky z křesť. doby použití chrámu. Celá Táfa
(i Taharkův nápis) jsou přesně zmapovány. Kopal jsem
hlavně tentokrát pevnost v Kertasi pro doplnění plánů
(s výhodou jsme pracovali fotogrammetrií); našel jsem
řecké nápisy a plastiky a odnesl je (obr. 3), také jsme ob-
jevili a vykopali několik (6) hrobek (vyloupených).

Už loňského roku se mi vnucovala paralela Kertaského
(+ Táfského) komplexu s Mons Claudianus a Mons Por -
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Obr. 3 Skupina dělníků
z egyptského Kuftu přemísťuje

jeden z pískovcových bloků
nesoucích starořecké nápisy

a nalezených ve zdivu zkoumané
pevnosti v Kertásí (foto archiv

ČEgÚ, 1962)

Obr. 4 Formování výpravy do nitra Východní pouště za účelem ověření informací týkajících se výskytu skalních hrobek a staroegyptských nápisů. 
Na velbloudech sedí inspektor Abd el-Azíz Sádek (vlevo) a Zbyněk Žába (vpravo) (foto archiv ČEgÚ, 1963)
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phyrites (lomy, pevnost, chrámy zasv. eg. bohům, zvl. Esetě,
správní budovy) i naplánoval jsem letos návštěvu do Arab-
ské pouště (obr. 4); přesvědčila mne ještě více a tak podle
mne nebyla Kert. pevnost ani tak strateg. pevnost jako kon-
centrační tábor pro otroky v lomech a to se zdá být pro Ker-
tasi nové pojetí. […] Obě cesty do hor byly znamenité, na
Porphyrites jsem se dostal už jen sám, ostatní odpadli,
neboť tam už to terénním vozem nešlo i vydal jsem se kro-
kem římských légií od základny asi na pol. cestě od údolí
es-Sidr s domorodým stopařem. Bylo to nádherné, už po
třetí jsem letos jel kolem Rudého moře a ty hory mi učaro-
valy. Min12 tu vládne jako dříve v téhle zemi bohů?“

Další dopis je napsán po návratu z následující expedice,
18. září 1963: „[…] Do Prahy jsme se vrátili teprve 11. t. m.;
Váš milý dopis, za který srdečně děkuji, tu na mne už
čekal. Všichni – rodina a expedice – Vás a paní choť po-
zdravujeme; vzpomínáme mnoho na krásné setkání v Ká-
hiře a ohromně se těšíme na to, až Vás budeme moci uví-
tat v Praze! […] Konečně se dostávám k tomu, abych Vám
doplnil pozdrav z Koroska podrobnějšími zprávami. Pře-
míra nálezů nás zdrtila. Plánoval jsem, že budeme s jižní
částí naší koncese (Amada – Wádí es-Sebua) hned hotovi
a přesuneme se brzy na severní, mezi Gerf Husénem
a Kalábšou. Opíral jsem se přitom o Weigalla13, Smithe14

a Dunbara15 – Weigall sděloval ve svém ,A Report…‘, že
na oněch 55 km téměř nic není, v okolí Koroska ,a few‘�
rock-drawings a pokud jde o nápisy, že už ani nenašel
nápis Amenemheta I. z 29. roku vlády, který proto pokládal
za ztracený, což bylo akceptováno Porter-Mossovou16

a o novějších nálezech jsem v literatuře nic nenašel. […]
Dovedete si tedy představit naše překvapení, které přinesl
náš – zřejmě první systematický průzkum toho druhu –
když jsme v úplné kontradikci s literaturou našli hned na
začátku naší koncese (od Šablúlu na levém břehu) naše
č. 1, rytinu býka, v horách několik km od Nilu, u řeky skalní
hrobku o 5 místnostech, poblíž reliéfy (u Nagá el-Bir) a než
jsme se přesunuli na pravý břeh, měli jsme rytin několik
set; u Girgáwí nás však čekalo daleko větší překvapení,
neboť vedle starého nápisu Amenemhétova, objeveného
Dr. Lüttgem 1875 neúplně (!) […], který Weigall hledal
marně a který my našli hned, jsme v blízkém okolí ve Wádí
el-Girgáwí i na Gebel Girgáwí objevili na 100 nápisů ze
Střední říše, mezi nimi na 40 stél, z nich pak dvě velké už
pod hladinou dnešního přehradního jezera! První z nich
má 11 řádek plus 3 na rámcování a je skoro celá dobře za-
chovaná; klade vezíra Intf-ikr-a do doby Amenemhéta I.
(což A.Weil17 nevěděl) a mimo jiné sděluje o stavbě xnrt pn,
jakoby zde v Girgáwí byla pevnost (?), v tom případě asi
už dnes pod vodou, protože jsme nenašli než zbytky pří-
bytků z opus spicatum18, které vypadají na římské a poblíž
je také řecký nápis ΠΡΟΒΑΤΟN. (Archeologie tohoto
břehu nám nepatří). Stéla uvádí jméno jakéhosi písaře 
Rn-ikr-a, syna Heketina, který tu byl s vezírem Antefokerem
na výpravě (Hpt aAt) Sehetepibréově – rok neudán, snad též
29.? Druhá je obrovská, vys. 230 cm, svržená a silně se-
třená; podařilo se mi však z ní dostat protokol krále Hóra
anx mcwt (Hpr)-kA-(Re)a; i když spodek zničené značky vy-
padá více jako spodek od nfr, bude to asi Senwosret I. kvůli
Hórovu jménu. Znalec Azúz19 sice kladl paleografii značek
do Pozdní doby, ale jsou na vlas takové jako na stéle z Wadí
el-Hudí, publ. Alanem Rowem20. Pokud jde o starou stélu

z 29. roku, vešla do literatury zcela neoprávněně pod jmé-
nem stély z Koroska; je u Nag‘ el-Girgáwí, při ústí Wádí el-
Girgáwí, jak celkem správně popsal Brugsch 21, který ale
mluví o tomto místě jako o konci karavanní cesty z Abu Ha-
medu, což je ovšem nesprávné, to je Korosko, kde není nic
starého na břehu. Weigall ji proto marně hledal v okolí Ko-
roska až do 5 km do Wádí Fomm el-Atmúr. […]

Měl jsem plnou hlavu toho, zda nešli tehdy dál do hor
a pátrali jsme proto i daleko za předpokládanou čarou příš-
tího jezera – jenže kde má končit v případě hlubokých wádí
jako je Fomm el-Atmúr, o tom franc. mapy nic neříkají – hic
sunt leones22. Přesto jsme našli hierogl. nápis několik km
dále ve Fomm el-Atmúru a protože jsme měli od Abábdů 23

zprávu, že jsou hieroglyfy i asi 40 km (!!) dále na karavanní
cestě do Súdánu, vypravil jsem se tam s nimi na velblou-
dech. Bylo to rozkošné, jít takto po stopách Karla Maye, tá-
bořit při ohníčku z velbloudího trusu atd. atd., ovšem oble-
čeni do arabského kroje, abychom se nespálili. Do cíle
jsme dorazili v noci a při baterce na nás vybafl 1. nápis,
který nám Abbadi ukázal: A. PARLESÁK 1929 Czechoslo-
vakia Brno a A. POLÁK ČSR Brno! (obr. 5) Věděli jsme
o jejich cestě na kolech Egyptem, pobytu v Korosku,
o cestě do Port Súdánu a odtud (jako 16. a 17. Evropan
v Jemenu) o tom, jak v Bír Murat jim jakýsi brouček (,ďábel
pouště‘) prožral vak s vodou a našel je jakýsi Bísarí na
prahu smrti (a la ,předchuť smrti‘ u Sinuheta), ale o tom,
že se zde, v Es-Sahrigu zvěčnili, už ani sami dnes nevě-
děli. Druhý den jsme obdivovali ony hieroglyfy – byly to bo-
hužel jen kartuše seigneura d’Arnauda z r. 1845 – naštěstí
se při druhé kartuši zvěčnil také latinkou, jinak bychom jen
podle jeho hieroglyfů musili číst ARNIUDÍ. […] (obr. 6).

Dostáváme se teprve teď ke zpracování nápisů, tento
týden má být Dr. Novotný hotov s kopiemi fotografií, než
ho budu moci pustit na dovolenou. Rád bych Vám předložil
první zpracování ke konsultaci; rád bych nově nalezené
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Obr. 5 Fotograf expedice Jaroslav Novotný pózuje u skalních nápisů,
které zde v roce 1929 zanechali Adolf Parlesák a Alois Polák 
(foto Z. Žába, 1963)
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texty publikoval dříve než petroglyfy a proto nutně zvlášť –
zpracování takového množství rytin bude trvat déle. Než
Vám budu však moci poslat alespoň fotografie, byl bych
Vám vděčen za zprávu, zda přece jen není něco o těchto
nápisech už známo z literatury, která nám nebyla do-
stupná. Säve-Söderberg24, Vandier-Drioton25, Porter-Moss
o nich nevěděli – je však vůbec možné, že by kolem tak
velkého počtu nápisů tolik cestovatelů chodilo bez povšim-
nutí? Jakýsi seznam lidí podepsavších se v Nubii je prý
v Reisnerově Kermě, kterou tu pohříchu nemáme a tak
snad v obdobných knihách, které v Praze nejsou nebo o je-
jichž možném použití jako pramenu jsme v Káhiře při
našem nedostatku času ještě nevěděli a nemohli si je ofo-
tografovat, snad přece jen něco může být a neradi bychom
ovšem vydávali z neznalosti za nové objevy něco, co snad
už přece jen bylo dříve známo. Děkuji Vám napřed za
pomoc.

[…] Změnil jsem proto původní plán, podle kterého jsme
měli Porfyritu věnovat jen max. 3 dny a rozhodl se na úkor
plánovaného pokračování dokumentačních prací v Abúsíru
změřit na Porfyritu co nás zajímalo, abychom mohli naši
publikaci o Kertasi a Táfě doplnit srovnáním s těmito pa-
mátkami. Voda tam není, museli jsme se často vracet
60 km zpět do Hardaky pro vodu, potraviny a led do led-
ničky na séra proti uštknutí a pracovali jsme i na úkor svých
nedělí, které jsme si měli právo vybrat za dobu práce
i o nedělích v Núbii. Změřili jsme půdorysy ,pevnosti‘, obou
studen s napajedly, lázní či pecí a všech 3 chrámků; také
jsme pořídili spoustu fotografií, opisů nápisů (obr. 7),
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Obr. 6 Kartuše nesoucí
do hieroglyfů převedené jméno

francouzského inženýra
d’Arnauda, který v oblasti působil

ve 40. letech 19. století
(foto Z. Žába, 1963)

Obr. 7 Zbyněk Žába při dokumentaci hieroglyfického nápisu písaře
Meripeta nalezeného na skále u vesnice Naga Abú Áša 
(foto archiv ČEgÚ, 1964)
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přesné popisy všeho co je vidět, kritiku dosavadních zpráv
a seznam všech předmětů válejících se tam mezi stav-
bami. Naše plány tedy poprvé ukáží, o co vlastně jde.

Mimochodem, na Mons Claudianu jsem našel dva dříve
neznámé lomy s nápisy a prasklými sloupy.

Rád bych tuto věc publikoval co nejdříve a to by bylo
možné opět jen s Vaší laskavou pomocí – schází mi totiž
několik článků, uvedených Meredithem v JEA 38 26 (p. 98)
a ovšem ty rukopisné plánky ke konsultaci – bez toho by
snad naše práce nebyla úplná. Neměli bychom asi právo
je publikovat (či ano?), ale mohli bychom snad v textu upo-
zornit na případné rozdíly mezi tím, co tehdy tam ještě bylo
vidět a mezi námi shledaným stavem – ještě by to bylo uži-
tečné? […]

Věnovali jsme našim plánům a popisům velkou práci za
těžkých podmínek v létě a byla by škoda, kdybychom ne-
mohli pro nedostatek znalostí literatury uveřejnit nějaké ta-
kové vskutku základní dílo, i dobře graficky vybavené,
neboť máme mnoho krásných barevných fotografií. [Násle-
duje výčet článků a monografií, které Žába nemohl sehnat
a o které prosí Černého. Zajímavá je poznámka o fran-
couzských mapách Núbie, které Egypťané pokládali za vo-
jenské tajemství.]

Nakonec ještě o petroglyfech27: Přes Weigalla a Dun-
bara jsme našli jen mezi Šablukem a Koroskem 2 196 pe-
troglyfů! Z toho 3 šeltry 28 s malbami – Dunbarův byl publi-
kován neúplně a špatně, Smithův jsme dokonale
zdokumentovali a našli další. Toto moře materiálu dovolí
řešit otázky, které dříve, při výběrovém stylu dosavadních
publikací řešit ani nešlo. Máme fotografie, obkresy, popisy,
patinaci, studie stavu skal, plánky umístění atd. Denně
jsme za nimi chodili ne na 100 yardů od Nilu, ale až 8 km
do Fomm el-Atmúru, kde jsme našli kopce doslova po-
kryté petroglyfy! Myslím, že to bude důležitá publikace.
Jeden z mých žáků [Pavel Červíček] dostal 1. cenu v sou-
těži studentských věd. kroužků za práci o tasilských 29 pa-
mátkách; bude tedy platným spolupracovníkem při zpra-
cování tohoto moře materiálu.

Obávám se však, že se můj dopis stal už tak dlouhým,
že co je moc to je moc! [Některé Žábovy dopisy zaslané
Černému tvořilo až 10 stran, jak dokládá následující po-
známka.] Teď však již musím končit, abyste tento dopis
vůbec dostal jako dopis a ne jako knihu […].

Žasl jsem nad Vaší zprávou o úmrtí tolika známých někt.
i osobně – my žijeme v pouštích a nic jsme nevěděli […].
Při této poslední expedici jsme déle než 3 měsíce měli nad
sebou i v noci jen hvězdnatou oblohu a nemůžeme si teď
opět zvyknout spát v místnosti […].“

Žába reaguje 17. října na Černého dopis a děkuje za za-
slané fotografie i za všechny rady: „Ani nevíte jak jsem Vám
vděčen a šťastný, že jste tak nesmírně laskav a opatříte
nám pro nás nedosažitelnou literaturu k naší práci. Dů-
kladné zpracování našeho materiálu máme hrozně moc na
srdci, protože jsme jej získávali za velmi obtížných podmí-
nek a měli jsme radost, že jsme našli tolik nového; tím
spíše bychom chtěli celou otázku vyčerpat a doplnit naši
publikaci po všech stránkách. Tak právě v Arabské poušti
je důležité znát, co tam mohlo být kdysi a jaké závěry učinili
naši předchůdci. Pracujeme na tom horečně, podobně jako
na nápisech z Núbie, kdežto petroglyfy jsou zatím v pří-
pravném stadiu (do odjezdu příští expedice se nám nepo-

daří víc než prostudovat literaturu a indexovat nálezy, pro-
tože ani fotografické kopie nebudou do té doby všechny
hotovy – 2 196 je příliš velké číslo).

Jsem nesmírně rád, že jste spokojen s našemi nálezy.
Girgáweský Amenemhétův byla trefa, ale ty další jsou mys-
lím důležitější – pokud jsou nové a o tom zatím stále nic
nevíme; nemůžeme nic vypátrat, což je potěšitelné, pokud
ovšem to není negativní výsledek jen zdánlivý pro nedo-
statek literatury v Praze. Smím se Vás znovu optat, zda se
o nich už vědělo? Myslím na ten girgáwský set stél z ná-
pisů. Jaroušek (Dr Novotný) se nám div kopírováním ne-
zhroutil a musel si vzít dovolenou, takže s tím máme potíže
a do jiné laboratoře než naší se tak cenné pro nás negativy
ani neodvažuji poslat […].“

3. expedice

Černý zaslal do Prahy soubor mikrofilmů, resp. kopií z knih,
které nebylo možné v Československu ani v Egyptě se-
hnat, přičemž tyto informace byly pro publikaci nálezů
z Núbie naprosto zásadní, jak vyplývá z dopisu psaného
17. února 1964: „[…] přijměte můj srdečný dík za balíček
mikrofilmů, který právě došel, značně pozdě po Vašem do-
pise, ale to je zdržení celnicí, kterou balíčky procházejí.
Jako vědecký materiál jsou odbaveny ,gratis‘, platí se jen
tím netrpělivým čekáním.

Jsem z těch dokumentů nadšen, protože srovnání
s dnešním stavem je velmi poučné. V mnohých případech
by bylo pěkné, kdyby bylo možno pro srovnání v publikaci
našeho zpracování uveřejnit některé obrázky, ovšem ne ve
smyslu srovnání, co tehdy ještě bylo vidět oproti dnešku.
[…] Prosil bych Vás o sdělení, jak se vlastně má s tímto
materiálem zacházet, zda vůbec lze něco publikovat
a když ne ve snímcích, tedy do jaké míry lze citovat text,
nebo sdělit o jeho obsahu, či popsat kresby atp. […]

Napíši Vám ještě přesné datum, kdy vyjedeme na 5. ex-
pedici, je už schválená oběma věd. radami, takže počítáme
asi s koncem února, ne-li dříve. Po 10 dnech v Káhiře
máme jet do Núbie; celkem nás bude 9 (největší dosud
počet, tentokrát 4 žáci) a zdržíme se 100 dní. Pokračujeme
v práci předcházející výpravy, jenomže tentokrát to nezna-
mená od severu na jih. […] Měl jsem velkou radost ze
zprávy, že opět pojedete do Egypta a že se znovu uvidíme
[…]. Zatím měřiči odevzdali značnou část výkresů, takže
po návratu z příští expedice budeme moci připravit do tisku
výsledky z předcházejících výprav, kde nám právě hlavně
scházely plány. Vypadá to nádherně, nesmírně přesně
změřeno a vypracováno.“

Zasílání mikrofilmů pokračovalo, jak se dočteme z do-
pisu ze 17. února 1964: „[…] – děkuji Vám moc a moc za
dopis a za mikrofilmy, které právě v pořádku došly. Mám
z nich velkou radost, mnoho se nám z toho bude pro srov-
nání se starším stavem památek hodit. Jsem také velmi
rád, že nebudou potíže s publikačním právem. Provedu
to přesně tak, jak píšete. Zatím ještě v tomto okamžiku
nevím, co budeme chtít publikovat, čekám, až se nám
uvolní laboratoř, aby mi Dr. Novotný udělal kopie, protože
u čtecího přístroje dlouho nevydržím, bolí od toho oči. Ale
zcela nezávisle na této naší potřebě uvažuji o jiné věci
a rád bych o tom slyšel Vaše mínění. Osobně se domní-
vám, že všechny tyto staré cestopisy a materiály by měly
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být vydány. Sudan Antiquities Service vydal v řadě Occa-
sional Papers No 4 Journal d‘un Voyage � Méroé […] Li-
nanta de Bellefonds 30 (Ed. By M. Shinnie) a je to moc
pěkné čtení. U nás by byly dobré možnosti Burtonovy 31

a Wilkinsonovy 32 a jiné denníky a kresby vydat s našimi
předmluvami a příp. red. poznámkami, jednak v originále,
jednak i v překladech (o ty je u nás stále větší zájem a vy-
chází mnoho starých cestovatelů). Pokud by nebylo potíží
při získání fotokopií a publ. práv, dalo by se to myslím
u nás dobře podniknout. Na př. moji žáci by se přitom
hodně naučili při překladech (kdy by si i vydělali) a byla
by to záslužná práce. Dosud jsem si právě myslil, že to
v Anglii drží soukromí majitelé nebo muzea nějak
úmyslně. Kdyby však naopak byl v Anglii i zájem o to, aby-
chom to vydali, bylo by to usnadněno. Uvažujte o tom
a buď mi napište nebo si o tom pohovoříme v Egyptě.
Jako znalec anglických poměrů byste nám mohl nejlépe
poradit! […]

Jsem nesmírně rád, že se přece jen opět uvidíme. My
počítáme s odjezdem mezi 5–15. březnem […]. Jak jsem

snad dříve už psal, přijedu nejdříve na 10 dní s Dr Novot-
ným a pak ostatních 7; to pak už hned pojedeme auty do
Asuánu a lodí za Kalábšu, kde letos zahájíme výzkum
(směrem od severu na jih). Od měřičů docházejí další
plány, takže po návratu budeme moci dokončit rukopisy
a dát je do tisku.“

4. expedice

Odjezd do Egypta se protáhl, 17. března 1964 informoval
Žába Černého: „[…] čas letí jako voda – tuto sobotu máme
s Jaroslavem (sorry, t. j. s Dr Novotným) odletět a 31. t. m.
za námi přiletí ostatní; po několika – 3 až 5 dnech – se
bude prášit za kočárem, takže jestliže vše dobře dopadne,
bude si Sadík en-Núba razit cestu krokodýly někdy tak
kolem 5. dubna ke Kalábše (té staré). Odtamtud to půjde
už jen doslova pas à pas33, k čemuž jsme se vybavili vel-
kým počtem bot (jako ono příslovečné zrnko písku v maši-
nérii nám jejich (sc. bot) nedostatek loni téměř zhatil konec
výpravy – J. E. seigneur Azúz si musil své laptě obšít 
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Obr. 8 První strana dopisu, 
který psal Zbyněk Žába dne 

20. srpna 1964 (archiv ČEgÚ)
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lodním plátnem). Vypadá to tedy tak, že až poplujete do
es-Sebuy, uzříte někde na cestě naši vlajku. Budeme se
snažit tam také dorazit (pas à pas) co nejdříve, maximálně
za další měsíc, aby nám zbyl další na druhý úsek ke Koro-
sku. Budou to závody s časem.“

Nakonec se československá archeologická výprava
s Černým v Núbii bohužel nesetkala, do Núbie vypluli až
25. dubna. Domů se vrátili 16. června, výsledky výpravy
Žába komentuje v dopise z 20. srpna 1964 následovně
(obr. 8): „S vypjetím sil se nám letos podařilo splnit všechny
plánované úkoly, t. j. projít křížem krážem obě naše kon-
cese, dokončit tak epigrafický výzkum a současně provést
archeologický průzkum jako základ příští, poslední naší vý-
pravy do Núbie.

Letos byla žeň nápisů o něco bohatší počtem (110 oproti
loňské stovce), zato však byly většinou kratší; dobou a ja-
zyky byly ale rozmanitější: hieroglyfické téměř ze všech
dob, jeden koptský, série řeckých, tři merojské, tři aramej-
ské a jeden psaný řeckým písmem v neznámém mi jazyku.
[…] Jsem zvědav, co se z nich při studiu vyklube. Zabýval
jste se jimi někdy? Kupodivu jsme, až na některé řecké ná-
pisy a na 4 hieroglyfické, našli všechny nápisy hlášené
z naší koncese Weigallem; ty nenalezené jsou tedy buď
zničeny pod domky novějších osad, nebo pod vodou.
Z těch Weigallem hlášených a námi už nenalezených není
nic zajímavého, mrzel nás jen nápis s král. kartuší34 (Wei-
gall, A Report, pl. XXXII, no. 1).

Z těch, které Weigall opsal a my našli, jsme měli stejnou
radost jako z těch, které Weigall neviděl, protože se uká-
zalo, že Weigallovy kopie jsou často velmi nepřesné. Mluví
o tom sice omluvně ve své předmluvě, ale nic neříká
o tom, že většinou spočívá nedostatečnost jeho kopií
v tom, že místo, aby opsal co viděl, nakreslil své mylné in-
terpretace. […]

Zajímavé byly případy, kdy jsme doplnili řadu nápisů ze
zastávek téže osoby (některé má už Weigall). Pomalu by
se z toho dal sestavit rozvrh cest. Mezi těmito je nový obraz
kněze Setchiho, tentokrát klečící a tak pěkně vyrytý, že
bych kresby rád použil jako odznaku našich publikací
(obr. 9).

Z kreseb máme letos z tak velkého území daleko roz-
manitější; krásně nám doplnily naši loňskou velkou sérii ko-
rosskou. Valnou většinu z nich opět Weigall a Dunbar ne-
viděli. Celkem jich je asi 1 500, tedy méně než letos, zato
některé jsou zcela nové. Z umělecky vynikajících jsou ze-
jména překrásné rytiny představující lov gazel (v běhu,
jedna s hlavou otočenou dozadu) (obr. 10); velmi pěkné
jsou scény lovů býků lasem, lov pštrosů pomocí psů, krásní
střelci lukem, zajímavé postavy s podivuhodnými náčelen-
kami, dojení krav (několikrát; snad první v Núbii?), krásné
obrazy slonů od primitivně vyrytých až po velmi elaboro-
vané obrazy; jedinečný je také obraz soulože. Velká je
sbírka lodí všech typů.

Letos jsme použili k určování patin velkého německého
seznamu odstínů barev a tímto způsobem doplnili i některé
významné nálezy loňské. Zajímavé bude srovnání patin
kreseb s patinací časově zařaditelných nápisů.

Tři z žáků (Málek, Midžiak a Červíček) mají z kreseb di-
sertace, Verner připravuje soupis eg. památek v ČSSR
(našel mnoho zajímavého na zapadlých místech) s publi-
kací vybraných kusů.

Archeologicky jsme dokončili výkop oblasti do 6 m, které
budou od př. rku zaplaveny; našli jsme 3 skalní hrobky
u Naga Aša (obr. 11) (zlomky 2 pískovc. sarkofágů s běž-
nými nápisy ale zcela neznámými jmény a zlomky asi 
14 hliněných sarkofágů vedle spousty kostí. Jinak jen 
1 vešebt a střepy). […] Jinak jsme našli řadu pohřebišť,
které budeme zkoumat příštího roku, mezi nimi rozlehlé
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Obr. 9 Jeden ze dvou portrétů
kněze Sethiho z konce 
19. dynastie, jenž měl sloužit
jako logo núbijských publikací
československého týmu 
(foto archiv ČEgÚ, 1964)
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mohylové pohřebiště u Kalábši. Tuto poslední núb. expe-
dici plánuji na dobu od února př. roku. Doufám, že při ní
opět budeme pracovat v Abúsíru, situace je k tomu přízni-
vější než byla dosud. Učiníme proto vše, abychom připra-
vili do té doby k tisku def. pblikaci Táfy a Kertasi a co nej-
více z ostatních výsledků dosavadních núb. expedic,
abychom mohli v příštích letech všechen čas věnovat do-
končení výkopu a zpracování Ptahšepsesovy mastaby.“

5. expedice

O poslední núbijské expedici informoval Žába Černého –
jak bylo jeho zvykem – velmi zevrubně v dopise psaném
tentokrát na psacím stroji (do této doby byla veškerá kore-
spondence jen rukopisná) dne 29. června 1965. V úvodu
dopisu sdělil, že Černý byl zvolen čestným členem Česko-
slovenského egyptologického ústavu, a poslal i pozvánku
na slavnost, kde budou přítomným předány diplomy. Vyjá-
dřil přesvědčení, že by bylo dobré spojit návštěvu této slav-
nosti s plánovanou návštěvou Prahy. Ta se však nakonec
uskutečnila až v roce 1967.

„Naše letošní, poslední výprava do Núbie byla rekordní
v mnohém slova smyslu. Přípravy a expedice sama si vy-
žádala rekordní množství práce. Také výdaje na dokončení
všech prací, převoz nálezů, likvidace lodi atd. byly tak velké,
že jsme už nemohli po návratu z Núbie pokračovat letos
v Abúsíru. Vedle toho jsme z Núbie přijeli úplně vyčerpaní.
Podařilo se nám za 6 neděl provést úplný výkop dříve ne-
známého pohřebiště z doby X-Group, které jsme loni obje-
vili ve Wádí Qitna (barevná příloha i) poblíž vesnice Naga
Wádí es-Sijál el-Giblí, pohřebiště o 520 mohylách a 40 kul-
tovních stavbiček u nich, vedle části již dříve známého po-
hřebiště téže doby za Kalábšou. […] Přestože tu nebylo ani

jednoho nevyloupeného hrobu, nálezů bylo dost, rozhodně
předčily naše očekávání. Z vědeckých výsledků mne nej-
více překvapilo, že jsme ani ve Wádí Qitna ani v Kalábše
nenašli ani jediný tumulus35, který by odpovídal typickému
kalábšskému tumulu popsanému a nakreslenému Eme-
rym36 (Ballána and Qustul, I, p. 21). Kdežto Emeryho popis
keramiky Kalábšského pohřebiště souhlasí s našimi nálezy,
mohyly a způsob pohřbívání nesouhlasí vůbec. […] V sou-
vislosti s tím se mi zdá, že je třeba znovu řešit celý problém
národnosti lidí X-Group 37. Emery tvrdil, že Kalábša je 
X-Group (pokud jde o jeho důvody založené na keramice,
má pravdu) a celá X-Group podle něj patřila Blemmyům.
Junker nevěřil, že Kalábša patří k X-Group, a X-Group při-
suzoval Nobatům. Pokud jde o použití antických písemných
pramenů pro řešení této otázky, necháme-li stranou prob-
lém, zda jsou samy dostatečné k dosažení výsledku, je za-
jímavé, že Emery ve svém výběru pramenů, které se mu
zdají potvrzovat jeho blemmyjskou teorii, přechází bez
úvahy a pokusu o vysvětlení několika tvrzení, které se mi
zdají značně důležitá: antropologický nález v Balláně
a Qustulu a zdá se i jinde u X-Group praví, že jde o lidi
s neg roidními znaky. Totéž našel náš Dr. Strouhal při našem
výkopu v Qitně a v Kalábše.

Z našich nálezů je významná část černé keramiky s hně-
dou a často navíc červenou ornamentální polevou a velmi
krásně rytá nevyčerpatelným množstvím různých vzorů,
s několika případy ornamentálního použití obrazů zvířat
(pštrosi, ryby, hadi). Máme značné množství těchto nálezů
ručně vyráběné zřejmě lokální, domácí keramiky, která tva-
rem připomíná a v někt. případech je evidentně opaková-
ním mérojských nádob bronzových. […] Letošními nálezy
jsme dosáhli počtu 31 beden předmětů z Núbie. Při dělení
jsme dostali všechno s výjimkou stély Redisovy z vrcholku
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Obr. 10 Scéna zachycující psy, jak útočí na stádo gazel, zdokumentovaná v chóru Rahma (foto J. Novotný, 1964)
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Obr. 11 Dokumentační a jiné
práce kolem tří skalních hrobek
prozkoumaných v roce 1964 mezi
vesnicemi Naga Abú Áša a Naga
el-Farík (foto archiv ČEgÚ, 1964)

Gebel Girgawi, kterou si ponechalo N. Museum. Ještě
nevím, zda dostaneme něco z našich epigrafických nálezů,
které zůstaly v Núbii a byly odtesány zvláštní expedicí.
Podle jakéhosi předpisu nepatří do dělení nýbrž do darů,
a o těch dosud nebylo rozhodnuto. Bohatý antropologický
materiál nám byl půjčen, zbytek zpracován zde. Nejlepší
nálezy jsou již v Praze, zbytek (střepy ke studiu) budeme
posílat lodí v těchto dnech.

Letošní expedice se žáci pro svou práci na disertacích
nemohli súčastnit, rovněž ne Dr Novotný, který jim musil
vyrábět nesčetné kopie skalních kreseb. Tím se také stalo,
že kopie nápisů se opět zdržely a teprve nyní mi je přivezl
Dr Váhala 38, který přijel, aby nám pomohl při závěrečných
pracích expedice. V Núbii jsem měl Dr. Strouhala a jako
spolupracovníka archeologa Dra Stuchlíka z Náprstkova
muzea, který se staral o předměty, které jak víte najdou
všechny své umístění v tomto muzeu. […] Abych se však

vrátil k fotografiím; jakmile nám tu skončí oslava označím
fotografie zbývajících nápisů, seřadím je a po návratu Vám
je z Prahy všechny zašlu, takže budete mít komplet velké
kopie všech nápisů z Núbie nalezených 1963 a 1964.“

Nálezů z poslední núbijské expedice se dotýká i další
dopis, a to z 26. prosince 1965: „Nápisů máme tedy z obou
epigraf. koncesí v Núbii 243. Posílám Vám většinu hierogl.-
hierat. […] Vyřadil jsem krajiny, celkové pohledy z větší
dálky, mérojské, staronúbijské, aramejské, řecké a latinské
nápisy, aby to nebyl příliš velký balík (je i takto). Musil jsem
vyřadit i fotografii textu největší stély (Senwosreta I z Gir-
gáwí, mám jen velké zvětšení, které by se do balíku ne-
vešlo […]. Dnes ráno o 5 h (dělal jsem přes celou noc)
jsem dokončil perem seznam snímků; zašlu jej raději po-
zítří zvláštním dopisem, aby se tento dopis a balík nezdr-
žel. Bohužel jsem už vůbec nestačil Vám opsat ze svého
rukopisu (je toho stoh papírů 17 cm tlustý!) svoje trans-
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kripce a nevím, zda to do Vašeho odjezdu do Egypta
stihnu. […] Pracuji ještě na zpracování nápisů, které jsme
na naší koncesi už nenašli, podle starých vydání; tyto ná-
pisy připojím pro úplnost jako dodatek (ovšem dokumen-
tačně nerovnocenný). […] Vedle toho připojím ještě nápisy
z naší archeologické koncese Táfa – Kertasi, které jsou
mimo obě velké epigrafické naše koncese. Většinou jde
o opravy Roedera39 a o nové řecké nápisy. […] Je toho
mnoho, co bych Vám chtěl napsat, ale není už kdy. Dou -
fám, že fotografie správně dojdou! (Ale nechte si je pro
sebe, chtěl bych, aby vydání bylo překvapením!). P. S. Fo-
tografií je celkem podle seznamu 293 kusy.“

Nálezy z expedic do Núbie se zabývají ještě i další do-
pisy (z 1. 9. 1965 a 29. 12. 1965). V nich si Žába s Černým
vyjasňuje sporné momenty z další dokumentace pořízené
během posledních expedic. Černý všechny fotografie pro-
šel a vyjádřil se k nim, šlo o mnohahodinové konzultace,
které pak Žába zúročil ve své práci o skalním umění
v Dolní Núbii (Žába 1974).

Poznámky:
1 Texty dopisů jsou uváděny se všemi chybami originálu (pravopis-

nými a jinými).
2 Podtržená slova označil sám pisatel dopisu.
3 Louise-Antoine Christophe (1912–1996), francouzský egyptolog,

zvláštní delegát UNESCO pro záchrannou akci v Núbii.
4 Přístav Šellál – odtud se vyplouvalo na jih.
5 Milan Hlinomaz, zaměstnanec Československého egyptologického

ústavu FF UK v 60. a 70. letech 20. století.
6 Evžen Strouhal (*1931), antropolog, archeolog a lékař.
7 Sadík en-Núba – „Přítel Núbie“.
8 Později Nejvyšší rada pro památky (Supreme Council of Antiqui-

ties), nyní Ministerstvo pro památky.
9 Félix Teynard (1817–1892), francouzský inženýr.
10 Miroslav Korecký (1910–2004), český architekt a historik umění,

spolupracovník ústavu.
11 Otakar Vosika, Jaroslav Tlustý, geodeti z ČVUT, účastníci 2. expe-

dice do Egypta.
12 Min – bůh lidské a zvířecí plodivé síly.
13 Artur Weigall (1880–1934), britský egyptolog a inspektor památek,

autor zprávy o stavu památek Dolní Núbie 1907–1910. Weigall do

své zprávy zahrnul též popis zaznamenaných skalních nápisů,

k nimž se Žába vrací i v dalších dopisech (Weigall 1907).
14 Harry S. Smith, britský egyptolog, vedl tým Egypt Exploration So-

ciety při archeologickém průzkumu Dolní Núbie. Tento průzkum za-

hrnoval i jižní část československé koncese.
15 James Dunbar, britský archeolog, v Egyptě pracoval od roku 1929.

Vydal monografii (Dunbar 1941), která zahrnuje též nálezy z oblasti

pozdější československé koncese včetně Žábou dále zmiňovaného

Dunbarova malovaného šeltru u Koroska.
16 Je tím míněno několikasvazkové dílo Topographical Bibliography

of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings,

jehož název bývá zkracován a běžně označován podle autorek jako

Porter-Moss. Bertha Porterová (1852–1941) byla anglická biblio-

grafka v oboru egyptologie a Rosalind Mossová (1890–1990) brit-

ská egyptoložka a bibliografka. V dopise Žába odkazuje na 7. sva-

zek této bibliografie, vyšel v r. 1951.
17 Raymond Weill (1874–1950), francouzský egyptolog.

18 Opus spicatum – typ římského zdiva tvořeného lícem z plochých,

na šikmo kladených kamenů; jejich směr se v řadách střídá, což

celkově vytváří dojem obilného klasu.
19 Abd el-Azíz Sádek (1933–1995), egyptský inspektor, později pobý-

val na půlroční stáži v Praze.
20 Alan J. Rowe (1890–1968), britský egyptolog.
21 Heinrich Brugsch (1827–1894), německý egyptolog.
22 Hic sunt leones – „zde jsou lvi“ – označení Afriky dle Huntova-Le-

noxova globusu, pocházejícího z let 1503–1510.
23 Abábdové – nomádi obývající území mezi údolím Nilu a Rudým

mořem.
24 Torgny Säve-Söderbergh (1914–1998), švédský egyptolog.
25 Jacques Vandier (1904–1973), francouzský egyptolog; Étienne 

Drioton (1889–1961), francouzský egyptolog.
26 JEA – Journal of Egyptian Archaeology, jeden ze základních egyp-

tologických časopisů, vydávaný v Londýně od r. 1914.
27 Petroglyfy – z řeckého petros = kámen; jedná se o skalní nápisy

z prehistorického období vytesané do kamene.
28 Šeltr – přístřešek tvořený převisem skály.
29 Tasilské památky – věhlasné skalní malby z pohoří Tasíli-n-Ajjer

v Alžírsku – Centrální Sahaře.
30 Louis Linant de Bellefonds, bej a paša (1799–1883), francouzský

geograf, badatel, umělec, inženýr.
31 James Burton (1788–1862), britský egyptolog a cestovatel.
32 Sir John Gardner Wilkinson (1797–1875), anglický cestovatel, spi-

sovatel a amatérský egyptolog.
33 Pas à pas – francouzsky krok za krokem.
34 Kartuš – oválný rámeček, do něhož se hieroglyfickým písmem za-

znamenávalo trůnní a rodné jméno egyptského panovníka.
35 Tumulus – mohyla.
36 Walter Bryan Emery (1903–1971), britský egyptolog.
37 X-Group – skupina X, kultura vzkvétající v Dolní Núbii ve 4.–6. stol.

n. l. Vyznačuje se spojením merojských tradic s egyptskými prvky.

Nověji je označována výrazem „ballánská kultura“ dle pohřebiště

v Balláně.
38 František Váhala (1911–1974), bohemista, v egyptologickém

ústavu pracoval v letech 1962–1974, po smrti Žáby v r. 1971 se

stal jeho ředitelem.
39 Günther Roeder (1881–1966), německý egyptolog.
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Růžová, Z. Žába, J. Černý a záchranné práce UNESCO v Núbii i

Archeologický výzkum mohylového pohřebiště ve Wádí Kitna (foto Z. Žába, 1965)

Zbyněk Žába, studenti Jaromír Málek a Ján Midžiak a egyptští dělníci procházejí chórem Fómm el-Atmúr do nitra hor u vesnice Korosko 
(foto archiv ČEgÚ, 1963) 



ii Vachala, Památky starověké Núbie na známkách světa

Světová známková tvorba 

zaznamenala projekt 

UNESCO na záchranu 

a dokumentaci památek 

starověké Núbie a přispěla 

tak k celosvětové propagaci 

kampaně. Zde jsou ukázky 

poštovních známek států: 

Rwanda, Mauretánie, 

Vatikán, Pákistán, Polsko 

a poslední známku vydal 

v roce 1980 Egypt (archiv 

B. Vachaly) 



Vachala, Památky starověké Núbie na známkách světa iii

Známky na propagaci 

projektu UNESCO a podporu 

poštovní správy vydalo 

47 států světa. Zde 

jsou ukázky poštovních 

známek pěti zemí: 

Guatelamy, Súdánu, 

Monaka, Pobřeží Slonoviny 

a Konga. Pomyslnou 

tečkou za záchrannou akcí 

představuje známka vydaná 

Egyptem v roce 1997 

u příležitosti otevření Muzea 

Núbie v Asuánu (archiv 

B. Vachaly)



iv Varadzinová Suková et al. , Pohoří Sabaloka

Tradiční přístřešek z kmenů a větví, vybudovaný zčásti usedlými pastevci při okraji pohoří Sabaloka. Za povšimnutí stojí úzkostlivá 

čistota, v níž pastevci udržují okolí svých přístřešků (foto P. Pokorný, 2014)



Varadzinová Suková et al. , Pohoří Sabaloka v

Krajina při okraji pohoří Sabaloka po období letních dešťů (foto 

P. Pokorný, 2014) 

Geoinformatik Jan Pacina provádí měření totální stanicí na lokalitě 

Sfi nga (foto P. Pokorný, 2014)

Zahájení archeologického výzkumu na lokalitě Sfi nga, kde bylo 

v sondě 2 odkryto 24 pohřbů mezolitických lovců-sběračů 

(foto L. Varadzin, 2012)

Příprava dokumentace nálezových situací odkrytých v sondě 5 

na lokalitě Sfi nga. Archeolog Ladislav Varadzin pomocí 

rozprašovače navlhčuje začištěné úrovně pro zvýraznění rozdílů 

mezi stratigrafi ckými jednotkami (vrstvami, objekty) 

(foto P. Pokorný, 2014)



vi Varadzinová Suková et al. , Diskovité korálky

K formování vnějšího obvodu používají místní Sanové ocelové kleštičky na nehty. K provrtání středového otvoru slouží kovový vrtáček 

z rozklepaného hřebíku zasazený do dřevěného ratiště (foto P. Pokorný, 2012)

Současná výroba pštrosích korálků v oblasti Tsodilo Hills, Botswana (foto P. Pokorný, 2012)



Pokorná – Kuncová, Studium současné vegetace v Súdánu vii

Pole v zavlažované krajině jsou obdělávána s velkou pečlivostí (foto P. Pokorný)

Pásy křovin oddělují suché balvanité kopce od zemědělské krajiny a lemují zavlažovací kanály. V pozadí pohoří Sabaloka (foto P. Pokorný)



viii Pokorná – Kuncová, Studium současné vegetace v Súdánu

Plchoplod otevřený (Calotropis procera) (foto P. Pokorný) Čirok dvoubarevný (Sorghum bicolor) – původní africká obilovina 

(foto P. Pokorný)

Blefaris jedlý (Blepharis edulis) (foto P. Pokorný) Sezam indický (Sesamum indicum) (foto P. Pokorný)



Pokorná – Kuncová, Studium současné vegetace v Súdánu ix

Jakmile opadne záplava Nilu, začínají se osévat ještě vlhké břehy pokryté úrodným říčním bahnem (foto P. Pokorný)



x Pokorná – Kuncová, Studium současné vegetace v Súdánu

Bér zlatavý (Setaria sphacelata) je dodnes sklízen jako nouzová potravina v době neúrody (foto P. Pokorný)

Důležitou součástí terénní botanické práce na Sabaloce je studium současné vegetace a tvorba srovnávacích sbírek, které jsou 

nezbytné pro úspěšné určení nalezených makrozbytků (foto P. Pokorný, 2014)



Pokorná – Kuncová, Studium současné vegetace v Súdánu / Bárta – Turek, Usli xi

Pohled na Džebel Barkal a nedaleké údolí Nilu (foto M. Bárta)

Lejnice africká (Sterculia tomentosa) s podrostem divokých trav (foto P. Pokorný)



xii Onderka – Vendel – Vlnas, Muzeum a základna pro archeology ve Wad Ben Naga

Nadhledová perspektiva celého objektu muzea a základny pro archeology (Vlnas & Vendel Architekti)

Pohled na muzeum od jihu (Vlnas & Vendel Architekti)

Návrh atria archeologické základny ve Wad Ben Naga (Vlnas & Vendel Architekti)




