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Úvod 

Skalní umění představuje archeologický pramen velmi specifické povahy. 

Je to bezprostřední odkaz, který nám zanechaly prehistorické a raně historické 

společnosti v různých částech světa o svém životě, soužití i bojích, úsilí i strádání, 

úspěších i neúspěších, obavách i touhách. Je to konkrétní svědectví o tom, jak tyto 

společnosti samy sebe vnímaly, jak znázorňovaly a uchopovaly svět, který je 

obklopoval, jak se vypořádávaly s nejrůznějšími událostmi a změnami, které se 

jich citelně dotýkaly a fungovaly jako hnací motor kulturního a společenského 

vývoje a jako podnět k mnohým adaptacím, technologickým inovacím i 

aktualizacím v různých oblastech života.1 Je to přímé hmotné vyjádření lidských 

představ a myšlenek,2 ikonografická projekce symbolického, metafyzického a 

emocionálního světa prehistorických populací,3 o němž kosti a kamenné nástroje, 

které získáváme z archeologického záznamu, většinou zarytě mlčí. Ve skalním 

umění se nám odkrývá docela jiný svět dávných společností a populací, 

prostřednictvím skalních obrazů je velmi snadné tento svět spatřit, avšak uchopit 

jej, pochopit zůstává většinou značně obtížné. Ke správnému porozumění 

skalnímu umění nám dnes schází původní kontext, v němž byly obrazy 

vytvářeny vždy s ohledem na určitou funkci nebo jako vyjádření konkrétní 

                                                
1 Za jeden z hlavních hnacích motorů kulturního a společenského vývoje v minulosti se považují 
hydroklimatické změny, které byly po celou dobu čtvrtohor hlavním proměnným faktorem 
přírodního prostředí. Viz K. Nicoll, „Recent environmental change and prehistoric human activity 
in Egypt and Northern Sudan“, Quarternary Sciences Reviews 23 (2004), 561–580. 
2 P. S. C. Taçon, Ch. Chippindale, „An archaeology of rock-art through informed methods and 
formal methods“, in Ch. Chippindale, P. S. C. Taçon, eds., The Archaeology of Rock-Art (Cambridge, 
2002), 2. 
3 F. Hassan, „Rock art. Cognitive schemata and symbolic interpretation: a matter of life and 
death“, in G. Calegari, ed., L´arte e l´ambiente del Sahara preistorico: dati e interpretazioni. Atti 
del convegno organizzato dal Centro Studi Archeologia Africana e dal Museo Civico di Storia 
Naturale di Milano, Milano 24-27 ottobere 1990 (Milano, 1993), 269–282. 
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funkce, a specifické myšlení a vnímání prostoru i světa, které bylo 

charakteristické pro prehistorické lovecko-sběračské populace a pozdější mobilní 

pastevecké společnosti.4 

Skalní umění je fenomén vskutku globální povahy a pozoruhodného stáří. 

Již před čtyřiceti tisíci lety, a nejspíš už mnohem dříve,5 začal člověk 

symbolickým způsobem označovat a uchopovat přírodu, zanechávat v ní 

charakteristicky lidskou stopu a přetvářet jí v (kulturní) krajinu. Pozůstatkem a 

dokladem této různě intenzivní činnosti je dnes rozmanitá a v prostoru značně 

rozptýlená sbírka vizuálně neobvyklých a mnohdy i zcela bizarních obrazů, 

kterým čas a náhoda dovolily přečkat dlouhé časové období a dochovat se na 

vybraných místech až do dnešních dnů. Skalní umění, které dnes studujeme a 

zkoumáme, je však jen nepatrným zlomkem toho, co bylo původně vytvořeno a 

co se zatím podařilo objevit a zdokumentovat.6 Tradice skalního umění 

v různých koutech světa mají některé základní rysy a znaky společné. Skalní 

umění ve většině případů vytvářely lovecko-sběračské či pastevecké populace či 

skupiny v suchých a polosuchých oblastech, pro něž byl charakteristický mobilní 

způsob života, sezónnost pohybu, cykličnost, zvláštní teritorialita a z toho 

vyplývající specifický myšlenkový a duchovní svět a svébytné vnímání krajiny a 

                                                
4 S. Ouzman, „Towards a mindscape of landscape: rock-art as expression of world 
understanding“, in Ch. Chippindale, P. S. C. Taçon, eds., The Archaeology of Rock-Art (Cambridge, 
2002), 30. 
5 Stáří skalních obrazů v Arnhem Land v severní Austrálii se odhaduje až na 60.000 let. Viz Ch. 
Chippindale, P. S. C. Taçon, „The many ways of dating Arnhem Land rock art, North Australia“, 
in Ch. Chippindale, P. S. C. Taçon, eds., The Archaeology of Rock-Art (Cambridge, 2002), 90–111. 
6 P. Bahn, „Art on Rocks and Walls“, in P. Bahn, The Cambridge Illustrated History of Prehistoric Art 
(Cambridge, 1998), 101.  
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okolního světa.7 Kvůli značnému geografickému rozšíření tohoto fenoménu i jeho 

různému stáří se však na pozadí uvedených společných rysů a znaků projevují 

jistá dobová, prostorová a kulturní specifika, která je nutné brát při studiu 

skalního umění v úvahu. 

V Severní Africe a na Sahaře je skalní umění fenoménem holocénu. 

S nástupem nové vlhké fáze došlo na počátku holocénu po delším období 

extrémního sucha ke změně přírodního prostředí a znovuosídlení prostoru 

Sahary. Více méně jednotný klimatický trend v celé oblasti umožnil pozoruhodný 

kulturní a společenský vývoj8 a zformování a rozkvět několika regionálních 

tradic skalního umění – v oblasti Fezzánu a Wádí Džerat, v Maghribu 

(Severozápadní Africe), na náhorní plošině Tasíli-n-Ažžer, v pohoří Ahaggar a 

Air a v areálu Východní Sahary.9 Egypt, konkrétně nilské údolí Horního Egypta a 

Dolní Núbie a přilehlé pouštní oblasti – egyptská Západní poušť, Východní 

poušť a Núbijská poušť – tvoří významnou provincii skalního umění v rámci 

širšího regionu Východní Sahary.10 S tradicí Východní Sahary sdílí egyptské 

skalní umění převažující techniku zhotovení obrazů, obecně menší rozměry 

zobrazení11 a ve starších horizontech i řadu motivů, které přímo čerpají ze 

                                                
7 Ouzman, 2002, 30–41. 
8 Cf. D. W. Phillipson, African Archaeology (Cambridge, 2005); nástin vývoje v egyptské Západní 
poušti viz R. Kuper, „Routes and Roots in Egypt´s Western Desert. The Early Holocene 
Resettlement of the Eastern Sahara“, in R. Friedman, ed., Egypt and Nubia: Gifts of the Desert 
(London, 2002), 1–12; F. Wendorf, R. Schild, „Implications of Incipient Social Complexity in the 
Late Neolithic in the Egyptian Sahara“, in R. Friedman, ed., Egypt and Nubia: Gifts of the Desert 
(London, 2002), 13–20. 
9 K.-H. Striedter, Felsbilder der Sahara (Munich, 1984), 68, 112, 148, 200 a 240. 
10 P. Červíček, „Felsbilder Oberägyptens und Nubiens“, in R. Kuper, ed., Sahara: 10.000 Jahre 
zwischen Weide und Wüste (Handbuch zu einer Ausstellung) (Köln, s.d.), 279–285. 
11 Červíček, s.d., 279. 
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saharského „substrátu“.12 Na první pohled působí celá tradice egyptského 

skalního umění značně jednotným a soudržným dojmem. Při podrobnějším 

přezkoumání a analýze skalních obrazů v jednotlivých částech této provincie 

však vyjde najevo jistá regionální diferenciace, která souvisí s rozdílným 

kulturním a společenským vývojem a s odlišnými představami a podložím, 

z něhož skalní umění na konkrétních místech vycházelo a čerpalo. Zpracování a 

výzkum skalního umění Horního Egypta, Dolní Núbie a přilehlých pouštních 

oblastí proto vyžaduje regionální přístup a upřednostňování případových, 

regionálních studií na místo vytváření nadregionálního rámce, v němž se dá jen 

velmi těžko zamezit špatným interpretacím a nežádoucím zobecněním.13 

Na dokumentaci a výzkumu skalního umění Egypta se v letech 1963 až 

1965 podílel i Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze. 

V rámci mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie, ohrožených 

stoupajícími vodami budované Velké přehrady u Asuánu, uskutečnili čeští 

egyptologové v uvedených třech sezónách systematický epigrafický a předběžný 

archeologický průzkum na dvou oddělených úsecích nilského údolí, 

označovaných pro účely uvedené kampaně výrazem „koncese“. Cílem 

průzkumu bylo na přiděleném území vyhledat veškeré skalní nápisy, skalní 

rytiny a malby a archeologické objekty a lokality a tyto řádně zdokumentovat.14 

                                                
12 Hassan, 1993, 270. 
13 S důrazem na regionální přístup pojímá výzkum skalního umění Horního Egypta mj. v oblasti 
el-Kábu, významném středisku kulturního a společenského vývoje v predynastické době, 
belgická expedice v oblasti Horního Egypta, cf. D. Huyge, „Cosmology, Ideology and Personal 
Religious Practice in Ancient Egyptian Rock Art“, in R. Friedman, ed., Egypt and Nubia: gifts of the 
desert (London, 2002), 192–206. 
14 Průběh prací a nástin výsledků československé účasti na mezinárodní akci UNESCO viz Z. 
Žába, „Výzkumné práce Čs. egyptologického ústavu UK v Núbii (SAR)“, Nový Orient 18 (1963), 
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Soubor skalních rytin shromážděný v rámci zmíněného epigrafického průzkumu 

byl uspořádán do podoby základního katalogu a v roce 1999 publikován pod 

názvem Katalog der Felsbilder aus der Tschechoslowakischen Konzession in Nubien.15 

Uvedený katalog podává povšechný přehled o skalních rytinách 

zdokumentovaných na vymezeném území a představuje spolu s dalšími 

prameny a podklady vhodný základ k regionální a dílčí studii věnované 

skalnímu umění Egypta, a to hned z několika důvodů.  

Materiál byl shromážděn při důkladném a systematickém průzkumu dvou 

oddělených území a jedná se o soubor až na výjimky úplný.16 Vzhledem k tomu, 

že Dolní Núbie patří mezi archeologicky nejlépe prozkoumané oblasti na světě17 

a od 3. tisíciletí př. Kr. se region objevuje ve staroegyptských a v mladších 

horizontech též v dalších písemných pramenech, je možné shromážděný materiál 

studovat a interpretovat na pozadí dobře zdokumentovaného archeologického 

záznamu a ve světle nejrůznějších písemných pramenů. Porovnáním těchto 

skupin pramenů by mělo být možné zjistit vypovídací hodnotu analyzovaného 

                                                                                                                                            
296–299; Z. Žába, „Czechoslovak Discoveries of Inscriptions and Rock-Drawings in Nubia“, New 
Orient Bimonthly 4 (1965), 110–113; Z. Žába, „Čtvrtá výprava Čs. egyptologického ústavu UK do 
Núbie“, Nový Orient 20 (1965), 168–172; Z. Žába, „The Third Czechoslovak Expedition to Nubia in 
the Frame of the Safeguarding of the Nubian Monuments Project: Preliminary Report“, Fouilles en 
Nubie (1961–1963) (Cairo, 1967), 217–224; E. Strouhal, „Czechoslovak Research in Nubia 1961–
1967“, Current Anthropology 9 (1968), 539–541; Z. Žába, „Táfa and Rock-Inscriptions in Korosko“, 
Actes du IIe Symposium international sur la Nubie (Février 1–3, 1971). Supplément aux ASAE 24 (Le 
Caire, 1981), 39–44. 
15 F. Váhala, P. Červíček, Katalog der Felsbilder aus der Tschechoslowakischen Konzession in Nubien 
(Prag, 1999). 
16 Na výjimky narážíme v polní dokumentaci a ve vlastním katalogu, kde se na několika místech 
odkazuje na existenci dalších dokladů skalního umění v blízkosti konkrétní stanice s tím, že jejich 
podrobná dokumentace nebyla z různých důvodů provedena. Pro učinění alespoň základní 
představy o povaze materiálu na takto vynechaných úsecích je uvedena obsahová stránka obrazů. 
17 Dějiny výzkumu Dolní Núbie do zahájení mezinárodní akce UNESCO viz B. G. Trigger, History 
and Settlement in Lower Nubia (New Haven, 1965), 35–54; výzkum včetně mezinárodní akce viz W. 
Y. Adams, Nubia: corridor to Africa (London, 1984), 65–90. 
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materiálu a zhodnotit možnosti využití skalního umění Dolní Núbie jako 

pramene k poznání a rekonstrukci kulturního a společenského vývoje 

v konkrétní oblasti. Srovnání „reality“ archeologického záznamu a „reality“ 

písemných pramenů na jedné straně a „reality“ předkládané ve skalních 

obrazech na straně druhé může ukázat, do jaké míry a jakým způsobem se skalní 

umění od archeologického záznamu a písemných pramenů odchyluje, v jakém 

směru je přesahuje a co „jiného“ nám sděluje o populacích a skupinách, které 

v daném regionu žily a v krajině po sobě zanechaly stopy v podobě skalních 

obrazů.  

Zajímavá zjištění mohou navíc vyplynout i ze srovnání skalního umění 

z obou částí československé koncese mezi sebou: kulturní a společenský vývoj 

probíhal na obou uvedených úsecích dle více méně stejného scénáře,18 obě oblasti 

však vykazují trochu odlišné ekologické a geografické předpoklady pokud jde o 

kapacitu a úživnost regionu. Je možné předpokládat, že přírodním prostředím a 

místními poměry vyvolané specifické adaptace a zvolené strategie obživy, života, 

užívání i vnímání prostoru v rámci jednotné kulturní tradice se odrazily též 

v aktualizaci funkce skalního umění a jeho pozměněném užívání jako prostředku 

k označování krajiny a komunikace.19 

Předmětem této diplomové práce je prezentovat zvolené metody a 

přístupy, obecné možnosti studovaného materiálu a dílčí výsledky, kterých bylo 

dosaženo od zahájení nového zpracování skalního umění z československé 

                                                
18 Přehled dějin Núbie viz B. Trigger, Nubia under the Pharaohs (London, 1976); Adams (1984); a D. 
N. Edwards, The Nubian Past. An Archaeology of the Sudan (London-New York, 2004). 
19 Možné podoby a funkce skalního umění v krajině viz Bahn, 1998, 127–141. 



 10 

koncese v Núbii, jehož zamýšleným konečným cílem je vytvoření nového 

vědeckého katalogu shromážděného materiálu. 

 

 

Základní hypotézy a definice 

V souladu s Taçonem a Chippindalem20 se pod výrazem „skalní umění“ 

v této práci rozumí znaky či obrazy vytvořené či zanechané člověkem na 

přirozeném, nepřenosném skalním či jiném povrchu. Znaky a obrazy mohou být 

aplikovány na tento povrch nanesením minerálních pigmentů, popř. jiných 

barviv, technikou malby, kresby, rozmazáním barvy, otisknutím šablony, 

použitím včelího vosku k vytvoření motivu apod. V anglicky psaných 

publikacích se znaky a obrazy nanesené na skalní povrch označují výrazem 

„pictographs“. Kvůli neexistenci vhodného ekvivalentu v českém jazyce shrnuji 

skalní obrazy aplikované na skalní povrch výše uvedenými technikami pod 

poněkud nepřesné spojení „skalní malby“. Znaky a obrazy mohou být rovněž 

vytvořeny do skalního povrchu, a to rytím, vyklepáváním, řezáním, dlabáním, 

broušením, hlazením, leptáním21 i pouhými otisky rukou či prstů do tvrdnoucího 

povrchu,22 popř. dalšími technikami. Při vytváření obrazů do skalního povrchu 

se ve většině případů pomocí nejrůznějších nástrojů naruší skalní povrch a 

odstraní různě tenká či silná povrchová vrstva skály, čímž je dosaženo kontrastu 

mezi skalním povrchem a obnaženým místem, a tím i požadovaného účinu. 

                                                
20 Taçon, Chippindale, 2002, 6. 
21 Tamtéž. 
22 Tato metoda se objevuje především v jeskyních jižní Austrálie, mladopaleolitických jeskyních 
ve Francii a na různých místech ve Spojených státech, cf. Bahn, 1998, 101. 
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Znaky a obrazy vytvořené do skalního povrchu zde dále označuji ve shodě s 

Taçonem a Chippindalem výrazem „petroglyfy“23 nebo méně přesným, 

souhrnným spojením „skalní rytiny“. Na pomezí mezi skalními malbami a 

skalními rytinami stojí dodatečně kolorované či inkrustované petroglyfy, v nichž 

se v různém rozsahu a poměru kombinuje více metod zhotovení skalních obrazů. 

Konkrétní techniky zhotovení skalních obrazů, zastoupené v materiálu 

shromážděném československou expedicí v rámci epigrafického průzkumu 

v Núbii, jsou podrobněji rozebrány níže. 

V rozšíření skalního umění hraje důležitou roli geomorfologie, tedy 

existence vhodného povrchu či „podkladu“ v krajině, na nějž je možné obraz 

vytvořit. Nejčastěji se využívají skalní stěny a galerie, izolované skalní masívy, 

z mateřské skály uvolněné balvany a bloky, horizontální skalní platformy, skalní 

přístřešky a jeskyně (v nich nacházejí uplatnění stěny, strop i dno) apod. 

Konkrétní typy lokalit a skalních povrchů, zdokumentované na československé 

koncesi v Dolní Núbii, jsou vyjmenovány dále v textu. Fixace skalního povrchu, 

na němž nebo do něhož byly skalní obrazy vytvořeny, v krajině a jeho 

nepřenosnost představují velmi důležité faktory, které mají mimořádný význam 

při posuzování vnitřního obsahu a významu skalních obrazů. Nejde přitom 

pouze o umístění obrazu v krajině, ale též o jeho pozici na vlastním skalním 

povrchu i případné začlenění přirozených prvků skalního povrchu (trhlin, 

                                                
23 P. Bahn používá výraz „petroglyfy“ pouze k označení obrazů vytvořených technikou 
vydlabávání a vyklepávání, viz Bahn, 1998, 101. 
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prohlubní, nerovnosti) do vlastního skalního obrazu,24 jež mohou mít 

chronologické či kulturní implikace, popř. blíže specifikovat funkci obrazu.25 

Skalní obrazy studujeme přesně tam, kde je jejich tvůrci vytvořili a zanechali a 

kde byly umístěny s ohledem na konkrétní funkci nebo jako vyjádření určité 

funkce. Tímto se skalní umění docela odlišuje od drobného hmotného umění a 

soch, kamenných bloků, stél a totemů, které sice mohly být monumentální, ale 

přenosné. Volbu konkrétního místa, na němž byly skalní obrazy vytvářeny, 

určovala řada hledisek a faktorů, od fyzikálních, které braly v úvahu kvalitu 

(hladkost, tvrdost či tvar) skalního povrchu, jeho sklon a orientaci, přístupnost 

lokality a její vazbu na karavanní či jiné stezky a zdroje vody, až po faktory 

jevové a smyslové, které zohledňovaly nejrůznější vlastnosti, jež podněcovaly 

zrakové či sluchové vjemy (např. nápadné umístění v krajině či zvukové efekty, 

které vycházely ze skalního podkladu při dotyku) a estetické prožitky, nebo 

souvisely se spirituálními či duchovními zážitky a zkušenostmi (např. rozdělení 

prostoru na část prostoupenou pozitivní a negativní energií,26 rozlišování míst, 

která jsou spojena s mýty o stvoření, nebo na nich dochází či docházelo 

k setkávání s jinou realitou apod.).27  

Výraz „umění“, jímž označujeme tyto pozůstatky lidské činnosti, je 

poněkud zavádějící. V moderních západních společnostech je tento výraz zatížen 

                                                
24 Cf. T. A. Dowson, „Rain in Bushman belief, politics and history: the rock-art of rain-making in 
the south-eastern mountains, southern Africa“, n Ch. Chippindale, P. S. C. Taçon, eds., The 
Archaeology of Rock-Art (Cambridge, 2002), 73–89. 
25 Bahn, 1998, 99. 
26 D. S. Whitley, „Finding rain in the desert: landscape, gender and far western North American 
rock-art“, in Ch. Chippindale, P. S. C. Taçon, eds., The Archaeology of Rock-Art (Cambridge, 2002), 
11–29. 
27 Bahn, 1998, 99. 
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specifickým významem, který není zcela slučitelný s fungováním a uspořádáním 

mnohých společností, v nichž vytváření esteticky kladně působících obrazů 

souviselo s jinými potřebami a starostmi té které společnosti. Skalní umění 

představovalo jeden z prostředků komunikace u společností či skupin, které 

neznaly či nepoužívaly písmo – jak podotýkají Taçon a Chippindale, svět textů a 

psaných slov je od světa skalních obrazů v základu odlišný.28 Jako takové 

sloužilo skalní umění ke zprostředkování, zaznamenávání, předávání a 

plnějšímu prožívání a sdílení nejhlubších zkušeností, událostí a změn, jimiž 

uvedené společnosti procházely. Tvůrci skalních obrazů označovali různá místa 

v krajině prvky své kulturní, skupinové nebo individuální identity. 

Prostřednictvím skalních obrazů sdíleli nejrůznější informace, činili prohlášení o 

povaze místa i o sobě samých, označovali přírodní prostředí, přetvářeli je 

v kulturní krajinu a tuto krajinu vymezovali pro budoucí užívání. Skalní umění je 

dokladem rozličných způsobů užívání prostoru a krajiny, vnímání a osvojování 

si prostoru i světa i zvyšování a posilování společenské solidarity i integrace.29 

 

 

Zvolené metody a přístupy 

Cílem nového zpracování skalního umění z československé koncese 

v Dolní Núbii je stanovit vypovídací hodnotu analyzovaného materiálu, tedy 

zjistit, co nám skalní obrazy sdělují o životě společností a skupin, které obývaly, 

využívaly a označovaly vymezený prostor v různých obdobích prehistorie a 

                                                
28 Taçon, Chippindale, 2002, 2. 
29 Taçon, Chippindale, 2002, 1-10. 
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historie, o jejich způsobu vnímání a užívání krajiny i o jejich celkovém vnímání 

světa i prožívání nejrůznějších změn a událostí, které se jich bezprostředně 

dotýkaly. K „uchopení“ studovaného souboru skalního umění se zde využívají 

formální metody, „informované“ metody a metoda analogie, prezentované ve 

sborníku The Archaeology of Rock-Art.30 Důraz je kladen na kontextuální přístup31 

a ověření společenské funkce skalního umění. 

Většina prehistorického skalního umění, u něhož nemáme k dispozici 

žádné autentické svědectví, jež by nám poskytlo poznatky a vhled vycházející 

z bezprostřední lidské zkušenosti, se studuje a analyzuje pomocí formálních 

metod.32 Formální metody pracují s informacemi, které jsou obsaženy ve skalních 

obrazech samých, nebo s informacemi, které je možné vyvodit ze vzájemného 

vztahu mezi skalními obrazy, jejich vztahu k okolní krajině, nebo jejich vztahu k 

archeologickému kontextu, který máme k dispozici. V souboru skalního umění 

z československé koncese v Dolní Núbii jsou zastoupeny obrazy a motivy 

z různých období prehistorie i historie, stejné formální metody jsou aplikovány 

na všechny motivy, obrazy a horizonty, aby se zajistil stejný typ dat pro dílčí 

analýzy a studium kontextu.  

S formálními metodami úzce souvisí metoda analogie.33 Podobné nebo 

stejné motivy, které se objevují ve srozumitelnějších kontextech, mohou osvětlit 

některé méně uchopitelné části studovaného souboru. Tam, kde je analogie 

                                                
30 Ch. Chippindale, P. S. C. Taçon, eds., (Cambridge, 2002). 
31 Srov. též W. Davis, Masking the Blow. The Scene of Representation in Late Prehistoric Egyptian Art 
(Berkeley – Los Angeles – Oxford, 1992). 
32 Taçon, Chippindale, 2002, 7. 
33 Taçon, Chippindale, 2002, 8. 
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zjištěna u materiálu z datovaného kontextu, je možné konkrétní motivy nebo 

styly ukotvit s větší přesností na časové ose. Vedle skalního umění 

shromážděného a zdokumentovaného v nilském údolí v oblasti Horního Egypta 

a Dolní Núbie34 a v přilehlých pouštních regionech se pro účely zjištění analogií 

studují též motivy na keramice, drobné umění, reliéfy, nástěnné malby a další 

archeologický materiál z výše uvedené širší oblasti. Studium a přezkoušení 

analogií přináší důležité informace o četnosti a rozšíření určitých motivů v čase a 

prostoru a umožňuje začlenění studované sbírky skalního umění do širšího 

kontextu kulturního a společenského vývoje a historie Východní Sahary. 

Nicméně se má za to, že analogie formy neznamená analogii významu, a při 

hodnocení souboru skalního umění a zjištění analogií se postupuje opatrně tak, 

aby se zamezilo přenášení významů do jiných kontextů či období a celkovému 

neporozumění materiálu. 

Skalní umění z historických obdobích může být osvětleno do jisté míry 

prostřednictvím tzv. „informovaných“ metod.35 Tyto metody závisejí na určitém 

„vhledu“, který umožňují nebo zprostředkovávají přímo nebo nepřímo tvůrci a 

„uživatelé“ skalního umění. K získání tohoto vhledu či jinak podložených 

                                                
34 Zde jsou směrodatné především soubory skalního umění zdokumentované jinými zahraničními 
expedicemi v rámci mezinárodní akce UNESCO. Cf. M. Bietak, R. Engelmayer, Eine 
frühdynastische Abri-Siedlung mit Felsbildern aus Sayala – Nubien (Wien, 1963); G. Buschendorff-
Otto, „Epigraphische Dokumentation im sudanesischen Nubien 1963“, EAZ 5 (1964), 75–78; B. 
Piotrovski, Drevnjaja Nubia. Rezultaty rabot archeologičeskoj ekspedicii AN SSSR v OAR 1961–1962 
(Moskva, 1964), R. Engelmayer, Die Felsgravierungen im Distrikt Sayala – Nubien. I. (Wien, 1965); M. 
Almagro Basch, M. Almagro Gorbea, Estudios de arte rupestre nubio. T. 1., yacimientos situados en 
la orilla oriental del Nilo, entre Nag Kolorodna y Kasr Ibrim (Nubia Egipcia) (Madrid, 1968); P. 
Hellström, The Rock Drawings. The Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia. 1:1. Texts, 1:2. 
Plates (Odense, 1970); S. Curto, V. Maragioglio, C. Rinaldi, Korosko–Kasr Ibrim. Incisioni Rupestrini 
Nubiane (Milano, 1987); a K.-H. Otto, G. Buschendorff-Otto, Felsbilder aus dem sudanesischen Nubien 
(Graz, 1993). 
35 Taçon, Chippindale, 2002, 6–7. 
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informací se studují publikace uskutečněných etnografických či etnohistorických 

průzkumů a výzkumů v širší oblasti, historické písemné prameny nebo moderní 

pojetí konkrétního jevu či aspektu, u něhož si můžeme být jisti, že pramení z jisté 

starobylé moudrosti. „Informované“ metody umožňují zkoumat skalní obrazy 

jakoby „zevnitř“, z druhé strany. Jejich prostřednictvím je možné nahlédnout za 

to, co je zobrazeno, a spatřit skutečný význam. Při aplikaci „informovaných“ 

metod a podložených poznatků a významů je nutné brát v úvahu vždy i 

konkrétní kontext, vnitřní perspektivy a účel každého pramene či zdroje, z něhož 

takový poznatek a ověřený význam pochází, i skutečnost, že ikonografické 

významy se mohou v prostoru a čase výrazně měnit (mohou být geograficky a 

historicky idiosynkratické). Proto i při aplikaci „informovaných“ metod je nutné 

dbát na to, aby bylo zamezeno vztahování mladších, prameny podložených nebo 

regionálně specifických významů na motivy vzdálenější v čase i prostoru. 

Jak již bylo uvedeno výše, zvláštní důraz v novém zpracování souboru se 

klade na kontextuální přístup a s ním související společenskou funkci skalního 

umění. Kontext se sleduje na různých úrovních. Nejprve se zkoumá na nejnižší 

úrovni jediného panelu, v rámci něhož se hodnotí zobrazené náměty a námětové 

skupiny, základní fyzická charakteristika a principy uspořádání jednotlivých 

prvků (tj. struktura či „syntax“ zobrazení), definují se stylistické a kulturní 

horizonty a v jednotlivých horizontech se vyčleňují opakující se schémata nebo 

šablony. Na další úrovni se skalní umění studuje z mírně širšího záběru 

bezprostředního okolí či kontextu lokalit se skalními obrazy. Hodnotí se 

vzájemná „komunikace“, souvislost a provázanost jednotlivých panelů, 
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zobrazení a lokalit. Nakonec se soubor nahlíží z nejširší perspektivy celého 

regionu či provincie. Promítá se do celé krajiny, do níž je studované skalní umění 

zasazeno a jejíž se stalo součástí. Na této nejvyšší úrovni je cílem odhalit vzor (v 

angličtině pattern), který skalní umění v krajině vytváří, zhodnotit skalní umění 

jako prostředek komunikace a posoudit jeho funkci v krajině a v životě 

společenství, která tyto obrazy vytvářela a užívala.  

Na různých úrovních se vnímá též archeologický kontext skalního umění 

z československé koncese. Nejprve se sleduje na nižší úrovni jednotlivých lokalit 

s doklady skalního umění a následně v širším regionu Dolní Núbie a Východní 

Sahary celkově. Cílem tohoto přístupu je stanovit pro lokality konkrétní i celkový 

historický, ekologický, kulturní a náboženský rámec, na jehož pozadí je možné 

studovaný soubor skalního umění promítnout a interpretovat. 

 

 

Podklady a prameny k novému zpracování skalního umění (výchozí stav) 

Nové zpracování skalního umění z československé koncese v Dolní Núbii 

vychází z celé řady podkladů a pramenů. Na prvním místě je třeba uvést soupis 

skalních rytin, obsažený v základním katalogu skalních obrazů z československé 

koncese v Núbii. Katalog, který vyšel v Praze až v roce 1999, rozpracovali již 

koncem 60. a počátkem 70. let minulého století František Váhala a Jaromír 

Málek.36 Hned od počátku byl tento katalog pojímán pouze jako základní přehled 

shromážděného materiálu. Katalog předkládal soupis stanic s jejich stručnou 

                                                
36 Viz různé fáze přípravy katalogu skalních rytin z československé koncese v archívu Českého 
egyptologického ústavu FF UK. 
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charakteristikou a výčet lokalit a skalních povrchů s dochovanými skalními 

obrazy na konkrétní lokalitě. U každé lokality a skalního obrazu bylo dále 

uvedeno přesnější umístění lokality v krajině a její poloha ve vztahu k maximální 

hladině Nilu, stručná charakteristika naleziště včetně typu lokality a orientace 

skalního povrchu s obrazy ke světovým stranám, výčet zobrazených motivů 

s poznámkou související s vnitřním uspořádáním panelů a zobrazení (zda se 

jedná o skupinu obrazů nebo scénu) a základní „technické“ údaje týkající se 

způsobu zhotovení obrazu, stupně patinace, případných překryvů a bibliografie.  

S ohledem na co nejrychlejší zveřejnění alespoň základní informace o 

shromážděném souboru bylo u tohoto prvního katalogu upuštěno od klasifikace 

a stylistické analýzy skalních obrazů, stanovení relativní a absolutní chronologie 

obrazů a motivů, podrobnějšího zpracování obsahové stránky (hlavních námětů 

a námětových skupin), zhodnocení vztahu shromážděného materiálu 

k dochovanému a souvisejícímu archeologickému kontextu, začlenění 

studovaného souboru do širšího rámce skalního umění Severní či 

Severovýchodní Afriky a zodpovězení nejrůznějších kulturních a kulturně 

historických otázek, které shromážděný soubor vyvolává nebo může pomoci 

osvětlit. Tyto mnohé okruhy a problémy výzkumu skalního umění obecně se 

měly řešit formou navazujících, specializovaných vědeckých monografií, pro něž 

měl katalog sloužit jako výchozí bod. 

Dle plánu připraveného a předneseného Zbyňkem Žábou v roce 1971 

krátce před jeho smrtí na mezinárodní konferenci věnované Núbii37 měla na 

                                                
37 Žába, 1981, 39–44. 
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základní katalog navázat zvláštní monografie věnovaná zobrazením lodí na 

československé koncesi (Jaromír Málek), odborná studie zabývající se možnostmi 

využití patinace při studiu a datování skalních obrazů (Pavel Červíček), 

samostatná monografie pojednávající o některých symbolech, především otiscích 

chodidel a sandálů, tzv. plantae pedis (Miroslav Verner), monografie zaměřená na 

zobrazení slonů a dále hrochů, žiraf, antilop a gazel (František Váhala), další 

monografie zpracovávající zobrazení lidských postav, sexuálních symbolů, 

geometrických obrazů a znaků a zbývajících druhů zvířat (psů, skotu, oslů, koní, 

velbloudů, pštrosů, krokodýlů, hadů). Zvláštní publikaci pojednávající o třech 

malovaných skalních přístřešcích v Korosku měl připravit sám Zbyněk Žába. 

Z uvedeného ambiciózního plánu se kvůli předčasnému úmrtí Zbyňka 

Žáby v roce 1971 a Františka Váhaly v roce 1974, následnému rozpadu edičního 

týmu a dočasnému přerušení činnosti Československého egyptologického ústavu 

podařilo realizovat jen zlomek. Tématiku lodí a bárek ve skalním umění 

z československé koncese rozpracoval a v roce 1965 jako diplomovou práci 

obhájil Jaromír Málek,38 studie však zůstala v rukopise. Stejně dopadla i studie 

věnovaná problematice patinace a možnostem využití patiny při určování a 

datování skalních obrazů, kterou dostal za téma diplomové práce Pavel 

Červíček.39 Nepublikovaná a neobhájená zůstala i dvoudílná kandidátská 

disertační práce Františka Váhaly věnovaná slonům, hrochům, nosorožcům, 

                                                
38 J. Málek, Rytiny lodí na skalách československé koncese v Núbii (SAR). Typologický rozbor a datování 
(Diplomová práce) (Praha, 1965). 
39 P. Červíček,Význam patiny pro určování núbijských skalních kreseb (Diplomová práce) (Praha 1965). 
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žirafám a okapi v Egyptě a Núbii.40 světlo světa z tohoto rozsáhlého 

zpracovaného materiálu spatřila jen stručná časopisecká studie dotýkající se 

problematiky slona v Egyptě a Núbii41 a nastiňující zaměření připravované 

publikace o africké fauně ve skalním umění Dolní Núbie. V roce 1974 vyšla 

tiskem odborná monografie Some Nubian Petroglyphs,42 pojednávající o jedné 

z námětových skupin doložených v souboru skalního umění z československé 

koncese. Jedná se o motivy otisků chodidel a sandálů, erotické, geometrické a 

náboženské obrazy, znaky a symboly a další zobrazení. Ve stejném roce byla 

uveřejněna i publikace Zbyňka Žáby, věnovaná skalním nápisům 

z československé koncese v Núbii, která se okrajově dotýkala též skalních obrazů 

zdokumentovaných v přímé souvislosti se skalními nápisy z dynastické doby.43 

Výčet realizovaných publikací a výstupů uzavírá menší, ale obsažná časopisecká 

studie o arabských nápisech a obrazech z československé koncese v Núbii.44 

Ostatní úkoly zůstaly v různém stupni rozpracování.  

Navzdory odlišnému autorství je většině z výše uvedených studií a děl 

společný silný vliv názorů Zbyňka Žáby a jeho interpretace a datování 

zdokumentovaného souboru skalních obrazů. Žába považoval většinu ze 

shromážděného souboru za materiál z historických horizontů kulturního a 

                                                
40 F. Váhala, Slon, hroch a nosorožec v Egyptě a Núbii (nepublikovaná kandidátská disertační práce, 
I. díl) (Praha, 1973) a F. Váhala, Žirafa a okapi v Egyptě a Núbii (nepublikovaná kandidátská 
disertační práce, II. díl)  (Praha, 1973).  
41 F. Váhala, „Der Elefant in Ägypten und Nubien“, Zeitschrift für ägyptische Sprache und 
Altertumskunde 98 (1970), 81–83. 
42 M. Verner, Some Nubian Petroglyphs (Prague, 1974). 
43 Z. Žába, The Rock Inscriptions of Lower Nubia. Czechoslovak Concession (Prague, 1974). 
44 M. Fiedler, „Arab Rock Inscriptions and Drawings in the Czechoslovak Archaeological 
Concession in Nubia“, Archív Orientální 46 (1978), 38–45. 
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společenského vývoje v Dolní Núbii a v tomto směru usměrňoval i práci svých 

mladších kolegů na přidělených úkolech v rámci zpracování vědeckého katalogu. 

V souboru zdokumentovaném na skalních stěnách v Dolní Núbii navíc spatřoval 

silný egyptský vliv a materiál vnímal především v kontextu kulturního a 

historického vývoje v Egyptě. Druhý z pohledů mu dnes nemůžeme vyčítat, 

neboť až od 70. let minulého století se začaly rozbíhat intenzivní a systematické 

výzkumy v prostoru egyptské Západní pouště a v oblasti nilského údolí na 

úrovni 3. nilského kataraktu (Dongola) a dále na jih. Vliv a souvislost kulturního 

a společenského vývoje v Dolní Núbii se s doklady a poznatky, které byly v té 

době k dispozici, jinak nahlížet nedaly. 

Vedle publikovaných i nepublikovaných studií a monografií vychází nové 

zpracování skalních obrazů z československé koncese též z polní dokumentace. 

Tu tvoří mapy, výkopové a epigrafické deníky, nákresy a fotografická 

dokumentace nejrůznějšího formátu. Polní dokumentace je jediným pramenem 

poznání pokud jde o zdokumentované skalní malby, kterých se žádná z výše 

uvedených publikovaných nebo rozpracovaných prací vůbec nedotýkala. Terénní 

dokumentace však představuje též významný doplněk k již publikovanému 

materiálu. Pečlivým srovnáváním fotografické dokumentace s překresy 

v katalogu skalních rytin byly na mnoha místech objeveny nepřesnosti a omyly, 

které se v rámci nového zpracování opravují a obrazy nově identifikují a zařazují. 

Výkopové a epigrafické deníky navíc obsahují zcela nepostradatelné informace o 

bezprostředním archeologickém kontextu, který je v katalogu často opomenut 

nebo pojednán se značným odstupem a bez možnosti dalšího využití.  
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Prameny a podklady pořízené, shromážděné a rozpracované 

Československým egyptologickým ústavem Univerzity Karlovy v Praze doplňují 

též publikace z předchozích výzkumů a průzkumů uvedených částí nilského 

údolí, z nichž československá expedice při svém průzkumu vycházela. V první 

řadě se jedná o soupis památek Dolní Núbie, který v roce 1907 během 

osmitýdenní cesty Dolní Núbií pořídil inspektor památek v Luxoru, Angličan 

Arthur E. P. Weigall.45 Obrazy vyryté do skal v různých částech Egypta náhodně 

zaznamenali při svých cestách Egyptem a Núbií již cestovatelé a badatelé v 1. 

polovině 19. století. Mezi prvními byli Frederic Cailliaud, Linant de Bellefonds a 

Karl Richard Lepsius.46 Až do počátku 20. století však nebylo skalní umění 

považováno za svébytný druh pramene a pozůstatek lidské činnosti s konkrétní 

vypovídací hodnotou, umožňující komplexnější poznání vývoje v různých 

obdobích minulosti. Na jedné straně byly prehistorické obrazy Egypta zastíněny 

pozdějšími výdobytky, památkami a pozoruhodnostmi staroegyptské civilizace, 

na straně druhé se poněkud skromnější egyptské rytiny nemohly srovnávat 

s monumentálními skalními malbami a rytinami centrální Sahary a Libyjské 

pouště, které ve stejné době soupeřily o pozornost Evropanů.  

U Arthura Weigalla jsou skalní obrazy vůbec poprvé vnímány jako hodné 

systematičtějšího záznamu mezi ostatními památkami kulturního a historického 

vývoje v konkrétní oblasti a tedy – byť ne výslovně – jako součást 

                                                
45 A. E. P. Weigall, A report on the antiquites of Lower Nubia and their condition in 1906–7: the First 
Cataract to the Sudan frontier. Vol. 1. Text, Vol. 2. Plates (Oxford, 1907), 76–81, 100–107.  
46 Červíček, s.d., 279; a Trigger, 1965, 36. 
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archeologického záznamu i paměti kulturní krajiny.47 Důležité je též podotknout, 

že Weigall konal svůj průzkum nilského údolí mezi prvním a druhým 

kataraktem krátce po vybudování první přehrady u Asuánu a před jejím dalším 

několikerým navýšením. Hladina Nilu v severní části Dolní Núbie se na počátku 

20. století nacházela na nižší úrovni než v polovině 60. let 20. století, kdy stejnou 

oblastí proplouvala a procházela československá expedice. Některé památky, 

které Weigall při své cestě zaznamenal, byly v době československého průzkumu 

na přidělené koncesi již trvale zaplaveny, což by mohlo vysvětlovat skutečnost, 

že některé skalní obrazy hlášené Weigallem již československá expedice 

nezdokumentovala.48 

Druhou důležitou pomůcku při epigrafickém průzkumu československé 

koncese i při novém zpracování shromážděného souboru skalního umění 

představuje publikace Angličana Jamese Dunbara The Rock Pictures of Lower 

Nubia.49 Ta předkládá shrnutí výsledků a poznatků, které Dunbar získal během 

25 epigrafických průzkumů rozsáhlého území mezi prvním a druhým 

kataraktem v letech 1929 až 1939. Každá z Dunbarových cest trvala od 4 do 10 

dnů. Jeho publikace o skalním umění Dolní Núbie není přesným vědeckým 

katalogem, ale první skutečnou monografií věnovanou tématu skalního umění 

                                                
47 Viz též Weigallovu publikaci A Guide to the antiquities of Upper Egypt: from Abydos to the Sudan 
frontier (London, 1910) a Travels in the Upper Egyptian deserts (Edinburgh, 1909), v níž byly vůbec 
poprvé otištěny první přesné reprodukce nejstaršího umění Egypta, pořízené během průzkumu 
Východní pouště. 
48 Jedná se např. o malbu lidské postavy s ověnčeným kusem dobytka, kterou Weigall 
zaznamenal u vesnice Abú Hór na východním břehu Nilu v severní části pozdější československé 
koncese, cf. Weigall, 1907, 77; a zmínku v publikaci rakouské expedice v Bietak, Engelmayer, 
1963, 27. 
49 J. H. Dunbar, The Rock Pictures of Lower Nubia (Cairo, 1941). Průběžné výsledky svého 
průzkumu publikoval o 7 let dříve pod názvem „Some Nubian Rock Pictures“, Sudan Notes and 
Records, Vol. XVII (1934), Part II. 
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Dolní Núbie. Dunbarův průzkum pokrýval mnohem delší úsek nilského údolí 

než pozdější československá koncese, a jak Dunbar sám poznamenává, při svém 

průzkumu se nepouštěl příliš hluboko do vnitrozemí. Navzdory tomu, že 

Dunbarův materiál z uvedeného regionu není úplný, jeho vítaný přínos při 

novém zpracování souboru skalního umění spočívá stejně jako u Weigalla ve 

skutečnosti, že v jeho publikaci jsou zahrnuty lokality a skalní obrazy z nižších 

úrovní nilského údolí, které byly v době československého průzkumu Dolní 

Núbie již trvale zaplaveny vodami staré asuánské přehrady a v materiálu 

shromážděném československou expedicí tedy schází. 

Zcela zásadního významu z hlediska skalního umění na československé 

koncesi je předběžná zpráva o průzkumu, který zde v roce 1961 na počátku 

mezinárodní záchranné akce UNESCO uskutečnil Harry Smith pro Společnost 

pro výzkum Egypta.50 Jeho zpráva, otištěná v roce 1962, přinášela soupis objektů, 

lokalit a dokladů, které se nacházely na dosud neobsazených úsecích nilského 

údolí. Zpráva předkládala doporučení stran toho, které lokality na jednotlivých 

úsecích nilského údolí jsou hodny podrobnějšího výzkumu a dokumentace. 

Během svého průzkumu v oblasti Koroska Smith objevil a prokopal malovaný 

skalní přístřešek s výborně zachovanými skalními malbami.51 Tento přístřešek 

byl v roce 1963 podrobně prozkoumán a zdokumentován československou 

expedicí. Shromážděný materiál představuje vhodný základ pro 

strukturalistickou analýzu dochovaného zobrazení. O několik kilometrů dále po 

                                                
50 H. S. Smith, Preliminary Reports of the Egypt Exploration Society´s Nubian Survey (Cairo, 1962), 77–
104. 
51 Smith, 1962, 79–90. 
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proudu Nilu (tj. na východ od Koroska) Smith na pravém břehu Nilu v blízkosti 

vesnice Sinkárí zdokumentoval další skalní přístřešek zdobený skalními 

malbami, které stylem i náměty odpovídaly malovanému šeltru v Korosku.52 

Tento skalní přístřešek se bohužel neobjevuje v materiálu shromážděném 

československými odborníky během jejich epigrafického průzkumu na 

československé koncesi, a nezbývá než nad tím jen povzdechnout a vyjádřit 

politování. Skalní malby se v oblasti nilského údolí vyskytují velmi vzácně, o to 

důležitější je každý jejich doklad, který může usnadnit celkové zhodnocení 

tohoto typu pramene v celém souboru i širší oblasti.  

Smith ve svém soupisu archeologických objektů a lokalit na pravém břehu 

Nilu na východ (tj. dále po proudu) od Koroska uvádí další, československou 

expedicí nezdokumentované koncentrace skalních rytin u vesnice Šaturma a 

v oblasti Wádí el-Arab.53 Ačkoli se v uvedených případech jedná pouze o obecné 

poznámky stran povahy a rozsahu dalších dokladů, jejich zařazení do 

studovaného souboru je opodstatněné z hlediska cílů a přístupu, který nové 

zpracování skalního umění v dané oblasti sleduje. Publikace Weigalla, Dunbara a 

Smithe v tomto směru představují důležité doplňky k materiálu shromážděnému 

československou expedicí. 

V době, kdy československá expedice pracovala na přiděleném území, 

probíhal epigrafický průzkum i na jiných úsecích nilského údolí v oblasti jižního 

Egypta a severního Súdánu. Výsledky epigrafického průzkumu uskutečněného 

na ostatních koncesích byly publikovány jednotlivými expedicemi v řadě 

                                                
52 Smith, 1962, 90–91. 
53 Smith, 1962, 92–95. 



 26 

předběžných i podrobnějších monografií, studií a katalogů a představují 

zajímavý srovnávací, nikoli však výchozí materiál ke studiu skalního umění 

z československé koncese.54 

 

 

Geografický a ekologický kontext 

Území, které bylo přiděleno československé expedici k výzkumu a z něhož 

pochází analyzovaný soubor skalního umění, tvořily dva samostatné úseky 

nilského údolí.55 První, severní část československé koncese začínala na jih od 

vesnice Naga el-Birba v ústí chóru Kalábša na levém břehu Nilu a sahala až 

k severnímu okraji skalního chrámu Ramesse II. v Gerf Husénu. Délka severní 

části československé koncese činila 37 kilometrů. Druhá, jižní část československé 

koncese byla na severu vymezena vesnicí Naga el-Dóm el-Dakar na levém břehu 

Nilu (jižně od chrámu ve Wádí es-Sebúa) a na jihu vesnicemi Naga el-Bír na 

levém břehu a Naga Abú Šanak na pravém břehu Nilu. Délka jižní části 

československé koncese činila 30 kilometrů.  

Podklady k epigrafickému a archeologickému průzkumu tvořily mapy 

poskytnuté Střediskem pro dokumentaci a výzkum umění a civilizace starého 

Egypta v Káhiře a letecké snímky nilského údolí v Núbii, které pořídil 

francouzský Národní geografický ústav v září roku 1959.56 Epigrafický průzkum 

                                                
54 Viz pozn. pod čarou č. 20. 
55 Popis krajiny na uvedených úsecích viz Weigall, 1907, 78–107; pro obecné seznámení 
s charakterem núbijské krajiny cf. Adams, 1984, 21–26; viz též B. M. Sampsell, A Traveller´s Guide 
to the Geology of Egypt (Cairo – New York, 2004), 47–55. Pro stručný popis jednotlivých stanic se 
skalním uměním na československé koncesi viz příslušné stránky v katalogu.  
56 Cf. Žába, 1974, 20. 
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se na obou částech koncese prováděl na obou březích Nilu, k archeologickému 

průzkumu byly na severní koncesi československé expedici přiděleny oba břehy 

Nilu, na jižní části koncese pouze břeh levý. Zatímco délka koncese byla 

stanovena více či méně zřetelně a její vymezení na začátku průzkumu nečinilo 

žádných větších obtíží, šířka koncese byla poněkud problematičtější. Průzkum 

bylo nutné provést na celém území, které mělo být po napuštění budované Velké 

přehrady u Asuánu trvale zatopeno. Hladina budoucího umělého jezera měla 

sahat až ke 180 m. n. m. Hloubka průzkumu od Nilu do okolní krajiny byla 

ovlivněna vždy konfigurací terénu, který se měl ocitnout pod vodou, a na 

jednotlivých úsecích československé koncese se značně lišila.  

Z hlediska geografického, ekologického a v neposlední řadě i kulturního 

nepředstavovaly přidělené úseky nilského údolí žádnou uzavřenou oblast. 

Jednalo se o uměle určené výseky, které byly součástí poměrně jednotvárné 

topografické oblasti Dolní Núbie. Geologický podklad celého regionu tvořil 

hrubý, žlutohnědý núbijský pískovec, v němž si Nil vyhloubil poměrně úzké a 

hluboké koryto. Núbijský pískovec spočíval na tvrdší vrstvě žuly a dalších 

formací tzv. základového komplexu (basement complex), který však na 

sledovaném území nevystupoval výrazněji na povrch jako v oblastech dále na 

sever v okolí Asuánu a Kalábšské brány či na jih u druhého nilského kataraktu. 

Charakter krajiny v Dolní Núbii byl do značné míry ovlivněn erozí měkkého, 

vodorovně loženého núbijského pískovce, která po obou březích řeky vytvořila 

řadu více či méně horizontálních teras. Dno údolí svíraly po obou stranách skalní 

útesy a srázy, jejichž nadmořská výška se pohybovala od 30 do 90 metrů nad 
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výchozí úrovní. Útesy se buď pomalu svažovaly k břehu, nebo byly strmější a 

sahaly až k vlastnímu břehu řeky. Na levém břehu Nilu byly útesy na mnoha 

místech téměř překryty obrovskými písečnými dunami zlatavého písku Západní 

pouště. Na jižní části československé koncese byl levý břeh Nilu obzvlášť 

písečný. Řeka tu protéká ohybem u Koroska ve směru ze západu na východ, než 

se opět navrátí ke svému obvyklému toku ve směru z jihu na sever. Převažující 

severní či severozápadní vítr sem po většinu roku přinášel množství jemného 

písku ze Západní pouště a písečné duny, které se zde vytvářely, se na mnoha 

místech dotýkaly až samotného břehu Nilu. Monotónní, zvlněný povrch pouště 

se rozprostíral od horizontu k horizontu.  

Mimo údolí Nilu narušovaly jednotvárný průběh krajiny zbytky dřívějších 

vyšších formací, které se tyčily buď osamoceně jako izolované vrcholy ve tvaru 

pyramid nebo jako stolové hory, popř. byly uspořádány do větších či menších 

řetězů. Místy dosahovaly nadmořské výšky až kolem 160 m. n. m. Krajina na 

obou březích Nilu byla navíc protkána systémy širokých a mělkých wádí, 

dávných přítoků Nilu, které se do údolí svažovaly v nepravidelných intervalech 

či rozestupech. Na jižní části československé koncese byl pravý břeh Nilu wádími 

obzvláště rozbrázděn. Údolí Nilu bylo v celém regionu poměrně úzké a 

zaplavovaná oblast se zemědělsky využitelnou půdou nebyla kontinuální na 

žádném z obou břehů Nilu. Dodatečné plochy s úrodnou půdou skýtala ústí 

velkých wádí na obou březích Nilu, kde se též těsnala většina sídlištních lokalit 

z různých období kulturního a společenského vývoje člověka a nacházely se tu i 

větší koncentrace skalního umění z československé koncese. Model osídlení, 
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doložený v oblasti Dolní Núbie, potvrzuje zásadní vliv geografie na osídlení 

regionu v minulosti.  

 

 

Distribuce lokalit se skalním uměním na československé koncesi 

V průběhu epigrafického průzkumu na přiděleném území československá 

expedice objevila a zdokumentovala na obou koncesích 954 lokality s celkem 

1.139 skalními obrazy. 317 lokalit se 361 skalními obrazy bylo zjištěno na severní 

části československé koncese a 637 lokalit se 778 skalními obrazy leželo na jižní 

části koncese. Pro snadnější odkazování a orientaci během průzkumu i 

následného zpracování shromážděného materiálu byly lokality se skalními 

obrazy seskupeny a přiřazeny vždy k jedné ze stanic, tj. moderní vesnici nebo 

sídlišti, v jejichž blízkosti (větší či menší) byly skalní obrazy lokalizovány. 

Celkem bylo takto na obou částech československé koncese určeno 39 stanic se 

skalním uměním.  

Pro účely vysledování vztahu mezi skalním uměním a přírodním 

prostředím a krajinou, do nichž bylo skalní umění zasazeno jako nedílná součást 

a v nichž plnilo stanovenou funkci, není vhodné pracovat s modelem osídlení 

Dolní Núbie, který v oblasti existoval v době epigrafického průzkumu na 

počátku 60. let minulého století. Postavení staré asuánské přehrady v letech 1899 

až 1902 a její následné opakované navýšení mělo značný dopad na přírodní 

prostředí, dávný model osídlení i život obyvatel v Dolní Núbii. Některé části 

nilského údolí se napříště ocitly trvale nebo alespoň po většinu roku pod vodou. 

Kromě krajiny se však změnil i každoroční cyklus či rytmus řeky, kdy výši 
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hladiny Nilu nyní ovlivňovala přehrada a nikoli již řeka sama. Změn doznal i 

způsob zajišťování obživy, života i osídlení. Moderní geografie a distribuce 

populace v Dolní Núbii nám tak o jejich modelech v minulosti příliš mnoho 

neprozradí.57  

Skalní umění z československé koncese je nutné vnímat jako součást 

modelu osídlení a kulturní krajiny v předchozích obdobích vývoje. S pomocí 

map, do nichž byly zaznamenány jednotlivé lokality s doklady skalního umění, a 

stručných popisů stanic a lokali, obsažených v katalogu skalního obrazů, byl celý 

soubor rozdělen do menších „funkčních“ shluků a koncentrací lokalit. S nimi je 

možné dále pracovat při sledování prostorových, časových, obsahových i 

kulturních souvislostí. Lokality se skalním uměním tvořily skalní stěny, kamenité 

svahy, balvany či bloky uvolněné ze srázu či svahu, horizontální skalní platformy 

a skalní přístřešky či jeskyně. Lokality se skalními obrazy se vyskytovaly buď 

samostatně jako izolované doklady skalního umění, nebo se nacházely ve 

shlucích nebo vyšších koncentracích. V nich je možné studovat prostorové vztahy 

a „komunikaci“, souvislost či provázanost jednotlivých panelů a lokalit mezi 

sebou. V celé řadě případů vydala jediná lokalita se skalními rytinami více než 

jedno zobrazení (tj. skalní povrch se zobrazením, které sestává buď z jediného 

prvku, skupiny prvků, nebo scény či kompozice). Různé obrazy bylo možné 

nalézt buď na různých površích jedné a též skály, skalní stěny, balvanu nebo 

přístřešku, nebo na jednom a tomtéž povrchu téže skály, skalní stěny, balvanu 

nebo přístřešku. Tato skutečnost byla zohledněna v systému číslování, který 

                                                
57 Trigger, 1965, 12–13. 
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českoslovenští egyptologové používali v rámci epigrafického průzkumu pro 

účely dokumentace.  

Skalní obrazy byly zdokumentovány na skalních stěnách lemujících břehy 

Nilu a při plavbě po jeho hladině výborně viditelných, dále v ústích wádí 

v bohatších shlucích a koncentracích, ale i ve značné vzdálenosti od břehu Nilu 

ve wádích směřujících do nilského údolí. Vedle prominentních, snadno 

viditelných míst se obrazy vytvářely na místech skrytých před zraky 

kolemjdoucích. Vytvoření některých obrazů muselo obnášet značné úsilí, objevují 

se na zcela nepřístupných, ale dobře viditelných místech. U takto umístěných 

obrazů lze těžko pochybovat o funkci v komunikaci, označování a osvojování 

prostoru a sdílení informací. 

Z hlediska doby používání byly doloženy lokality se skalním uměním 

vykazující jediné, přechodné užití, mnohem častěji se však objevovaly 

„palimpsesty“, skalní povrchy a lokality vykazující dlouhodobé, opakované 

užívání, které dokládá několik vrstev skalního umění. Související archeologický 

materiál pak ozřejmuje aktivity doložené na těchto lokalitách a pomáhá stanovit 

účel jejich užívání. Ten mohl být hospodářský, kultovní, obytný či náhodný (užití 

místa jako zastávky na cestě).58 Účel užívání může osvětlit i obsahová stránka 

skalních obrazů. Vysledování možné souvislosti mezi lokalitami s vymezeným 

účelem užívání a konkrétními náměty může mít zajímavé implikace stran funkce 

skalních obrazů.  

                                                
58 Cf. J. Jelínek, „Sacred or profane?“, Sahara 8 (1996), 75–78. 
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Sledováním distribuce skalních obrazů na československé koncesi a 

především souvislostmi mezi obsahovou stránkou konkrétních panelů a jejich 

umístěním ve vztahu k Nilu i v rámci celé krajiny by mělo být možné rozlišit 

v souboru obrazy, které zanechali autochtonní obyvatelé oblasti a skupiny či 

jednotlivci, kteří regionem pouze procházeli.59 U obou skupin – původních 

obyvatel i osob procházejících oblastí – je možné předpokládat odlišné způsoby 

vnímání krajiny i světa, a tudíž i užívání a označování prostoru: zatímco pro 

jedny je příslušné přírodní prostředí domovem a jevištěm, na němž se odehrává 

jejich každodenní život, pro druhé je stejná oblast nepřátelským, nebo 

přinejmenším cizím prostředím, k němuž není vytvořena žádná citová či jiná 

vazba. Osvojení si takového prostoru pak bývá značně motivováno odlišnými, 

často jednorázovými důvody a účely aktuálními vždy v daný okamžik a není 

určeno ke stanovení možných forem užívání krajiny v budoucnosti. 

Vedle různých typů lokalit se skalním uměním byly zaznamenány i různé 

typy skalních povrchů. Převahu mají svislé plochy, které byly v krajině nejlépe 

viditelné, následují plochy šikmé a nakonec skalní povrchy či plochy 

horizontální. Mezi jednotlivými typy skalních povrchů je možné opět 

předpokládat rozdíly v zobrazovaných námětech. Vysledování asociací mezi 

jednotlivými typy lokalit a skalních povrchů a obsahovou stránkou skalního 

umění může přinést zajímavé výsledky s ohledem na stanovení chronologie, 

určení kulturního horizontu či specifikace funkce skalního obrazu. 

 
                                                
59 Cf. H. A. Winkler, Rock Drawings of Southern Upper Egypt, 2 vols. (London, 1938-1939) a jeho 
rozlišení mezi původními obyvateli horských či pouštních oblastí a tzv. „desert travellers“, 
osobami, které uvedený prostor pouze překračovaly. 



 33 

 

Techniky skalního umění doložené na československé koncesi 

Jak již bylo uvedeno výše, geologický podklad obou koncesí tvořil měkký, 

hrubozrnný pískovec, jehož povrch byl z větší části pokryt pouštním lakem 

neboli svrchní vrstvou, která dlouhodobým působením slunce, vody a písku 

získala tmavý odstín. Sytost tohoto odstínu a jeho zbarvení do černa či červena 

záviselo na obsahu manganu nebo železa v té které oblasti. Povaha podkladu 

nabízela vynikající vlastnosti pro techniku petroglyfu, která v celé oblasti Egypta, 

Núbie i okolních pouštních oblastí jednoznačně převažovala. S velmi malým 

úsilím bylo totiž možné dosáhnout velmi silného kontrastu mezi vytvořenou linií 

či obnaženou plochou a okolním povrchem skály, a v důsledku toho i estetického 

či jiného požadovaného účinu: stačí jen narušit svrchní vrstvu pískovce, což je 

mnohdy možné i pouze nehtem. Nejefektivnější pro techniku petroglyfu byly 

specializované kamenné nástroje, především různé druhy škrabadel a rydla, nebo 

prosté kamenné úštěpy.60  

Z technik petroglyfu jsou na československé koncesi nejčastěji doloženy 

technika punktování, vyklepávání, vyťukávání a obíjení. Může sledovat buď 

obrysovou linii, nebo být uplatněna plošně (en creux), popř. částečně plošně (pro 

znázornění srsti u dobytka či žiraf se občas části povrchu ponechávaly). Jedná se 

o Dunbarovu techniku č. 3, která předpokládá pohyb nástroje po skalním 

                                                
60 Cf. Bahn, 1998, 101–102. V oblasti centrální Sahary jsou v blízkosti galerií se skalními obrazy – 
především skalními rytinami – roztroušeny kamenné nástroje neolitické tradice. Mezi nimi jsou 
zastoupeny různé druhy škrabadel a rydel, která se mohla používat právě k vytvoření obrazů. 
Především koncová škrabadla skýtala nejvíce výhod při zhotovení obrazů. Viz Dunbar, 1941, 20; a 
J. Jelínek, Art rupestre du Sahara Central (Grenoble, 2006), 24. 
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povrchu ve směru nahoru a dolů.61 Další hojně zastoupených technik je rytí či 

škrábání kamenným či jiným nástrojem, spočívající v souvislejším pohybu 

dopředu a dozadu. Jedná se o Dunbarovu techniku č. 2.62 Rytí kamenným 

nástrojem však již vyžadovalo většího úsilí, přičemž konečný výsledek byl často 

stejný jako při použití méně náročné metody vyklepávání. U řady skalních 

obrazů z československé koncese i v jiných uměleckých tradicích skalního umění 

byla zjištěna posloupnost techniky vyklepávání a rytí: vyklepáním obrysové linie 

se nejprve načrtl zamýšlený tvar obrazu, který byl následně proveden či dotažen 

rytím. Jindy byly uplatněny obě techniky na jediném motivu zároveň – technika 

vyklepávání pro celkové podání tvaru obrazu a technika rytí pro zdůraznění 

některých významných detailů, např. zbytnělých rohů u dlouhorohého skotu. 

V mladších horizontech se k rytí používaly i nástroje kovové. Obrazy jimi 

vytvářené jsou často schematické a neumělé, což mohlo souviset spíše 

s nevhodností kovového nástroje pro skalní povrch než se sníženou schopností 

tvořit či zachytit charakteristický tvar žádaného předmětu.  

Ke zvýraznění kontrastu mezi plochou obrazu a okolím se vnitřek obrazu 

někdy vyhladil či vybrousil. Tato technika byla uplatněna u samostatně 

zobrazovaných motivů, např. dominantních zvířecích motivů (hrochů,63 

hovězího dobytka), nebo v různých kompozicích či scénách u ústředních prvků, 

kterým uvedená technika dodávala na významu a odlišnosti a které se díky této 

                                                
61 Dunbar, 1941, 19. 
62 Tamtéž. 
63 Např. u skalních obrazů č. 353/C, 354 a 355. 
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technice na skalním povrchu na pozadí ostatních motivů doslova skvěly.64 

Obrazy vytvořené na skalních stěnách československé koncese různými 

technikami petroglyfu byly většinou menších rozměrů, technikou zhotovení i 

rozměry značně zaostávaly za oblastí centrální Sahary a jejími monumentálními 

skalními rytinami.65 

Skalní rytiny či petroglyfy v souboru skalních obrazů z československé 

koncese jednoznačně převažují. Na obou úsecích bylo na 954 lokalitách a v rámci 

nich na 1.139 skalních površích objeveno a zdokumentováno na 5.229 

jednotlivých prvků či elementů tvořících rozličná jednoduchá nefigurativní 

zobrazení i složitá, sofistikovanější zobrazení figurativní. Vedle 

identifikovatelných motivů nesla většina skalních povrchů též stopy či zbytky 

starších, méně zřetelných a téměř docela zvětralých a setřených zobrazení, které 

již nebylo možné v krajině ani na skalním povrchu řádně rozeznat a určit. 

Na pomezí mezi petroglyfy a skalními malbami stojí výše uvedená metoda 

inkrustovaného či kolorovaného petroglyfu. Byla zjištěna v jednom ze skalních 

přístřešků v chóru Fomm el-Atmúr v oblasti Východního Koroska – v tzv. 

Československém šeltru.66 Skalní obrazy – lidské postavy se sekerami – jsou zde 

vytvořeny kombinací techniky petroglyfu, reliéfu (patrný je na trupu a hlavě 

postav) a malby či inkrustace červeným barvivem. Červená barva byla dále 

použita samostatně na zpodobení kusu skotu nalevo od postav se sekerami, je 

proveden obrysovou linií. Doklady této techniky, která v oblasti Dolní Núbie 

                                                
64 Např. u skalních obrazů č. 91, 103 a 312/A. 
65 Cf. L. Frobenius, Ekade Ektab. Die Felsbilder Fezzans (Leipzig, 1937) a Jelínek (2006). 
66 Cf. fotografická dokumentace a související polní dokumentace z roku 1963. 
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převažuje nad pravými skalními malbami, uvádí též Bietak a Engelmayer 

v oblasti Sajály.67  

Pravé skalní malby se na území Egypta na východ od pohoří Gebel 

Uweinat a náhorní plošiny Gilf Kebír objevují jen vzácně.68 V souboru skalního 

umění zdokumentovaného na československé koncesi představují skalní malby 

malou, ale nicméně značně významnou a rozmanitou skupinu. Všechny doklady 

byly nalezeny ve skalních přístřešcích, v nichž byly chráněny před nepříznivými 

vlivy počasí. Jeden skalní přístřešek s malbami byl zjištěn v Chóru Rahma na 

pravém břehu severní koncese.69 Jedná se o malby dvou lodí a zbytky zobrazení 

další lodi a červenou barvou provedené lidské postavy. Na jižní koncesi byly 

československou expedicí zdokumentovány tři další přístřešky s malbami. Jeden 

z nich se nachází nad stanicí Východní Korosko (dále po proudu směrem od 

vesnice Korosko). Na skalním povrchu jsou zde zobrazeny rozmanité znaky, 

symboly a schematicky podaná zvířata včetně velbloudů a jezdců. Jsou 

provedeny červenou a bílou barvou, nanesenou na skalní povrch v poměrně silné 

vrstvě a linii. Na téže skalní stěně jsou umístěny bílou barvou provedené arabské 

nápisy. Jedná se o doklad z nejmladších fází tradice skalního umění na 

československé koncesi.70 

V chóru Awes el-Guráni za Koroskem provedla československá expedice 

důkladnou dokumentaci skalního přístřešku, který tu již dříve objevil a částečně 

                                                
67 Bietak, Engelmayer, 1965, 27. 
68 Červíček, s.d., 269. 
69 Malby byly objeveny ve skalním přístřešku nál. číslo 35 R 3 a jsou zmíněny v Katalogu skalních 
obrazů pod č. 12. Konkrétní údaje viz polní dokumentace z roku 1964. 
70 Viz fotografická dokumentace z roku 1964 a související polní dokumentace. 
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publikoval James Dunbar.71 Centrálním prvkem na zadní stěně přístřešku byla 

srpkovitá loď provedená temně hnědočervenou a bílou barvou. Nalevo od lodi 

byla stejným odstínem vyobrazena kráva s telátkem a lidskou postavou se 

sekerou v levé ruce a prohnutým lukem v ruce pravé. Kráva měla lyrovité rohy, 

zvýrazněné vemeno a znatelná kopýtka do obloučku (jedná se o rys 

charakteristický pro závěrečnou fázi pastevecké umělecké tradice saharského 

skalního umění).72 Pod zobrazením provedeným temnou, hnědočervenou barvou 

bylo objeveno mladší zobrazení provedené světle červenou barvou. Jedná se o 

velmi schematicky podanou krávu s telátkem. Toto zobrazení bylo s největší 

pravděpodobností zamýšleno jako kopie starší kompozice.73 Malby v tomto 

skalním přístřešku doplňují nápisy v arabštině.  

Zcela mimořádné skalní malby zdokumentovala československá expedice 

v tzv. malovaném šeltru v Korosku. Tento skalní přístřešek objevil při 

předběžném archeologickém průzkumu nilského údolí v roce 1961 Harry Smith, 

který rovněž prozkoumal archeologický kontext spojený s uvedenými malbami.74 

Výjevy v malovaném šeltru jsou provedeny dvěma technikami. Starší technikou 

je malba temně červenou, bílou, černomodrou a řídkou okrovou barvou, obrazy 

podané touto technikou jsou uspořádány do složité scény vykazující 

pozoruhodnou strukturu. Celý výjev působí jako náboženské procesí lidských 

postav a dlouhorohého skotu. Některé z malovaných prvků byly později 

                                                
71 Dunbar, 1941, 35. 
72 J.-L. Le Quellec, P. et P. de Flers, Du Sahara au Nil: peintures et gravures d´avant les pharaons 
(Soleb, 2006). 
73 Viz fotografická dokumentace z roku 1963 a související terénní dokumentace. 
74 Smith, 1962, 79–90. 
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alterovány úmyslnými zásahy – na jednu stranu obtahováním základních obrysů 

a tvarů ve snaze oživit či zvýraznit původní zobrazení, na druhou stranu zásahy 

ničícími původní zobrazení – u několika postav skotu je doloženo odstranění 

malované hlavy seškrábáním barvy z povrchu skály, přičemž jde buď o 

odstranění celé hlavy včetně rohů, jindy jsou rohy ponechány. Uvedené zásahy 

patrně souvisí s pozdější rituální činností. Obrazy provedené druhou technikou – 

technikou rytí – jsou mladšího data, o čemž svědčí příležitostné překryvy i 

narušení jednotné kompozice a uspořádání celé scény. Složitá scéna dochovaná 

v malovaném šeltru ve Východním Kokosku představuje vhodný materiál 

k důkladnější strukturalistické analýze.75 

Jak již bylo uvedeno výše, Harry Smith při svém předběžném průzkumu 

objevil u Sinkárí další skalní přístřešek se skalními malbami, které žánrem i 

stylem odpovídaly z malovaného šeltru v Korosku. Jeho velmi stručný popis 

lokality je to jediné, co dnes máme o těchto dokladech skalních maleb k dispozici.  

 

 

Náměty a námětové skupiny ve skalním umění na československé koncesi 

Skalní obrazy zdokumentované na československé koncesi v Dolní Núbii 

zobrazují čtyři hlavní náměty či námětové skupiny. Většina motivů (prvků či 

elementů) je menších rozměrů. Objevují se buď samostatně (jako izolovaný prvek 

nebo element), jako skupina či počet prvků či elementů, nebo jsou uspořádány do 

různě složitých kompozic a scén, v nichž jsou odlišnými způsoby naznačeny 

                                                
75 Až na obecné zmínky o nálezu skalních maleb v malovaném šeltru v Korosku se veškeré údaje 
týkající se tohoto přístřešku omezují na polní a fotografickou dokumentaci z roku 1963. 
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konkrétní vztahy mezi jednotlivými prvky či elementy. Nejčastěji zobrazovaným 

námětem ve studovaném souboru skalního umění jsou divoká a domestikovaná 

zvířata (zoomorfní motivy), představují celkem 60 % všech motivů. Druhým 

nejčastějším motivem jsou antropomorfní postavy, v souboru zastupují 15 % 

všech prvků či elementů. Důležitou skupinu představují zobrazení lidských 

postav se zvířaty. Třetím nejčastěji se objevujícím motivem jsou symboly, znaky a 

varia, která představují 11 % souboru. Na čtvrtém místě v četnosti výskytu jsou 

různé druhy lodí a bárek, které zastupují 8 % sbírky. Zbývajících 6 % motivů, 

prvků a elementů připadá na neurčitá či neurčitelná zobrazení. 

Území přidělená československé expedici k výzkumu netvořila nijak 

hermeticky uzavřenou oblast, a proto i motivy, které zde byly identifikovány, 

přesahují v obou směrech i do dalších oblastí Dolní Núbie, kde se vyskytují ve 

stejných, podobných, ale i odlišných kontextech. Prostudováním souborů 

zdokumentovaných na jiných epigrafických koncesích v Dolní Núbii bylo možné 

lépe identifikovat některé těžko zařaditelné motivy. Porovnání podílu 

jednotlivých námětových skupin doložených na československé koncesi a na 

území Egypta v prostoru Východní pouště, Západní pouště a v Horním Egyptě 

v nilském údolí a vysledování nejčastějších asociací jednotlivých motivů 

v uvedených regionech pak potvrzuje rozdílný důraz na konkrétní motivy 

v jednotlivých oblastech a uměleckých či kulturních horizontech a naznačuje 

možné odchylky ve významu či obsahové náplni jednotlivých motivů. Jisté 
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posuny v převaze motivů i odlišném důrazu je možné sledovat i v rámci nilského 

údolí v Dolní Núbii směrem na jih k druhému kataraktu.76 

 

Zoomorfní motivy 

Tvůrci skalních obrazů byli ponejvíce inspirování přírodním prostředím, 

které je obklopovalo: zoomorfní motivy – divoké a domestikované druhy zvířat – 

se na skalních površích na československé koncesi objevují nejčastěji. Jsou 

zobrazeny buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími motivy. Ne všechna 

zvířata zobrazená na skalních stěnách na československé koncesi je dnes možné 

druhově přesně určit. Některá jsou podána značně schematicky či stylizovaně, 

přičemž uvedená zkratka jakékoli přiřazení k určitému druhu zcela znemožňuje.  

Schematická či stylizovaná zobrazení zvířat být pouhou uměleckou konvencí, 

zkratkou, která stručně vystihla povahu druhu, snadno srozumitelnou a 

uchopitelnou z původního kontextu, v němž zobrazení uvedených zvířat vnímali 

jejich bezprostřední adresáti a který nám ovšem dnes uniká. V některých 

případech jsou u takto stylizovaných či schematizovaných zobrazení činěny 

pokusy o jejich přiřazení k určitému druhu na základě jediného konkrétního rysu 

(např. rohů, oháňky, linie hřbetu apod.). Do jaké míry se však jedná o přesné 

uchopení zobrazeného zvířete je otazné.  

Ze zobrazení zvířat, která jsou identifikovatelná a přiřaditelná k určitému 

druhu, je patrné, že výběr druhů znázorňovaných na skalních stěnách nikterak 

neodpovídal jejich přirozenému výskytu v tehdejším přírodním prostředí. Hojně 

                                                
76 Srov. situaci blízkosti druhého kataraktu a severních oblastech Súdánu, popsanou v publikaci 
výsledků spojené skandinávské expedice (Hellström, 1970). 
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zastoupeny jsou jen některé druhy divokých a domácích zvířat, zatímco mnohé 

další druhy, o jejichž výskytu a významu v tehdejším přírodním prostředí a 

životě prehistorických populací jsme informováni z jiných pramenů, se na 

skalních stěnách vůbec nevyskytují, nebo jejich četnost neodpovídá jejich 

skutečnému zastoupení v přírodním prostředí. Některé druhy tedy byly hodny 

zobrazení pro své zvláštní postavení v myšlenkovém či duchovním světě 

tehdejších populací či pro svůj význam při uchopování prostoru a krajiny, 

zatímco pro jiná zvířata platila zvláštní tabu. To je velmi citelné např. u ryb, které 

hrály nezastupitelnou roli v obživě populací obývajících nilské údolí v různých 

obdobích prehistorie i historie – svědčí o tom četné nálezy kostěných harpun i 

kosterních pozůstatků různých druhů ryb. Ve skalním umění na československé 

koncesi se však se zobrazeními ryb takřka nesetkáme, s výjimkou mladších 

horizontů, kdy je ryba užívána jako křesťanský symbol. Jistá tabu se zdají 

dotýkat i supa, kobry, zmije, ježka, damana a dikobraza.77 Pokud jde o domácí 

druhy, jistý nesoulad mezi realitou archeologického záznamu a zobrazeními na 

skalních stěnách je patrný u ovcí, které jsou citelně podhodnoceny, prasat a 

koček.78  

I přes umělý výběr, dle něhož byla jistá část fauny ve skalním umění 

hodna zobrazení, zatímco na jinou část platila určitá tabu, se na skalních stěnách 

setkáváme se značnou druhovou rozmanitostí fauny. Ta především ve starších 

horizontech indikuje existenci odlišného přírodního prostředí a poměrů, než jaké 

v oblasti převládají v posledních několika tisíciletích od uzavření tzv. neolitické 

                                                
77 Obecný výčet dle Červíček, 1986, 72 s ohledem na studovaný soubor. 
78 Viz pozn. 77. 
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vlhké fáze. Nicméně je poněkud zavádějící usuzovat ze zobrazené fauny a 

z měnící se galerie zobrazovaných druhů v jednotlivých horizontech na povahu a 

celkový obraz přírodního prostředí a potvrzovat jimi změny prostředí a změny 

klimatu, jak si kladl za cíl např. Butzer ve svém pojednání Studien zum vor- und 

frühgeschichtlichen Landschaftswander der Sahara (Mainz, 1958, 1959).79 Výběr fauny 

pochopitelně vycházel z přírodního prostředí, v němž člověk žil, souvisel však 

spíš s jeho různými prioritami, preferencemi, potřebami a základní funkcí, kterou 

mělo zobrazení ve své konečné podobě mít. V době, kdy rozmanité populace 

vytvářely skalní obrazy, došlo v různých částech světa k přechodu od 

přisvojovacího (lovecko-sběračského) k výrobnímu (neolitickému) způsobu 

hospodaření. Tato změna se odrazila nejen ve způsobu zajišťování obživy, ale 

hluboce ovlivnila nejrůznější stránky života tehdejších společností a projevila se 

mj. i na úrovni vnímání okolního prostředí a světa, využívání prostoru, pohybu 

v prostoru, rytmu života, apod. Změna v četnosti zobrazení některých druhů ve 

skalním umění tedy spíše než jejich ústup z oblasti z důvodu změny přírodního 

prostředí značí změnu důrazu a preferencí tvůrců obrazů, změnu úhlu pohledu. 

V přírodním prostředí, které člověka obklopovalo, se mohly vyskytovat i nadále, 

jen pozornost, která jim byla dříve věnována, byla nově přesunuta jinam.  

Tento přesun je velmi barvitě doložen ve skalním umění centrální Sahary: 

přechod k výrobnímu hospodářství se dlouho vnímal jako reakce na stres 

vyvolaný klimatickými změnami, které způsobily proměnu prostředí, a tím i 

ústup některých druhů fauny do příhodnějších oblastí. V umělecké tradici 

                                                
79 Červíček, 1986, 89. 
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bovidiánské, v níž je hlavním námětem skalního umění skot a pastevecký život, 

se však i nadále setkáváme se zobrazeními žiraf a dalších druhů zvířat, které jsou 

dnes doloženy pouze v oblastech savan ležících dále na jih. Žirafy a další druhy 

se však v kompozicích vytvářených v umělecké tradici bovidiánské objevují již ne 

jako hlavní námět zobrazení, ale pouze na dokreslení přírodního prostředí, 

v němž se odehrával život tehdejších populací, který se však nově točil kolem 

jiného středobodu.80 

Na skalních površích československé koncese v Dolní Núbii představuje 

skot nejhojněji zobrazovaný motiv. Jedná se o jeden z motivů, které se objevují 

jako izolované prvky větších rozměrů na prominentních místech, častější je však 

jeho začlenění do složitých kompozic a scén, v nichž má obvykle ústřední roli. 

Skot jako motiv převažuje především na jižní části československé koncese, jejíž 

pravý břeh v oblasti Koroska v minulosti nejspíš skýtal vynikající podmínky pro 

chov a pastevectví dobytka. Na skalních stěnách v různých částech 

československé koncese se setkáváme s vyobrazeními zvířat, která lze jen obecně 

označit jako skot bez určení, zda se jedná o krávu či býka.81 Řadu zobrazení je 

možné vyhodnotit pouze jako schematizovaný skot,82 k jeho zpodobení je užito 

zkratky, která v původním kontextu nebránila identifikaci druhu a porozumění 

„vzkazu“. V řadě případů je však možné určit pohlaví zobrazeného kusu a 

                                                
80 A. F. C. Holl, „Tassilian Pastoral Iconography“, in A. F. C. Holl, Holocene Saharans. An 
Anthropological Perspective (London – New York, 2004), 81–109.  
81 Skalní obrazy č. 18, 19, 23/C, 29, 30/A, 63, 67, 72/B, 76, 97, 100, 143, 225/A, 251, 258, 319, 341, 
405/B, 414, 416, 418/A, 418/C, 420, 422, 423, 424/A, 424/B, 427, 434/C, 434/E, 435, 436/A, 
438/A, 439, 442, 450, 452/A, 454, 480, 534, 584, 497, 606, 619, 630, 631, 635, 669, 678, 685, 686, 687, 
692/B, 695, 701, 712, 741, 756/B, 766, 780, 792, 800/B, 813, 828/B, 831/B, 853/A, 853/B, 853/D, 
853/F, 853/L, 853/N, 873, 876, 893, 931/C, 938, 950/A, 950/B, 952. 
82 Skalní obrazy č. 255, 359, 580/C, 614, 618, 664, 714, 853/D a 886. 
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rozlišit býky,83 krávy84 i telátka85 a rozpoznat různé druhy zobrazeného skotu. 

V souboru je hojně zastoupen skot dlouhorohý,86 který patří do starších 

horizontů. Krátkorohý skot87 se objevuje v polovině 2. tisíciletí př. Kr.88 a 

v pozdějších obdobích dlouhorohý skot ve způsobu obživy zcela vytlačuje. 

Objevují se i zobrazení pratura89 a skotu s různě tvarovanými a deformovanými 

rohy – lyrovitými,90 srdcovitými,91 s vyvráceným rohem,92 kusadlovitými rohy,93 

                                                
83 Skalní obrazy č. 59, 111, 218/A, 225/B, 228, 357, 358, 366, 418/A, 418/B, 486, 699, 709, 739, 754, 
766, 767, 850, 853/B, 923 a 942. 
84 Skalní obrazy č. 209, 210/B, 218/A, 251, 267, 359, 363, 416, 421, 436/B, 515, 553, 591/A, 591/B, 
591/C, 611, 643, 466, 666/B, 702, 716, 741, 761/C, 766, 799, 852, 853/D, 934 a 938. 
85 Skalní obrazy č. 67, 93, 103, 123, 143, 144, 161, 209, 210/A, 228, 296, 357, 363, 378, 416, 421, 515, 
561, 628, 643, 692/D, 693, 716, 754/B, 766, 853/B, 853/D a 950/B. 
86 Skalní obrazy č. 10, 14, 17, 27, 31, 59, 86, 94, 102, 106, 111, 121, 138, 143, 144, 146, 159, 183, 218/B, 
228, 229, 233/A, 233/B, 234, 236, 244, 255, 256, 264, 274, 319, 340, 342, 353/A, 357, 358, 363, 365, 
366, 373, 375, 378, 384/A, 391, 401/A, 404/E, 405/B, 405/C, 413, 422, 438/A, 438/D, 440/A, 
452/A, 482, 489, 491, 514/A, 514/B, 515, 524, 525, 526, 527, 532/B, 534, 538, 542/B, 546/C, 560, 
561, 571, 580/B, 581, 583, 591/A, 596, 602/A, 602/C, 608, 610, 611, 616/B, 619, 620, 625, 626, 632, 
638, 642, 647, 660, 668, 669, 672, 677, 678, 692/C, 693, 696/B, 701, 705, 708, 710, 714, 717, 722, 
726/C, 737, 741, 743, 748, 754/A, 754/B, 769, 770, 779/A, 792, 796, 799, 800/A, 802, 813, 814/A, 
815, 823/B, 831/B, 843, 853/A, 853/C, 853/F, 853/L, 853/M, 853/N, 855, 858, 867, 868, 880/C, 
881, 897, 917, 919, 925, 931/B, 932, 933, 937/A, 938, 948, 950/A, 950/B a 954. 
87 Skalní obrazy č. 4, 11/B, 14, 17, 30/D, 31, 33, 42, 43, 46, 57, 67, 68, 69, 72/A, 74, 77, 84, 92, 102, 
103, 106, 109, 110, 111, 113, 115/A, 116, 118, 121, 122, 123, 136, 139, 141, 143, 161, 167, 179, 183, 184, 
190, 193/A, 197, 203, 209, 212, 218/A, 220, 221, 224, 225/A, 225/B, 227, 228, 230/B, 234, 235, 236, 
241, 255, 257, 264, 265, 268, 272, 273, 281, 282, 285, 287, 296, 300, 302, 308/B, 319, 320, 323, 341, 358, 
360, 384/A, 384/B, 393/C, 394, 429, 430/A, 430/B, 434/D, 438/A, 441, 444, 447, 455/B, 457, 468, 
471, 473, 481, 504, 505, 508, 510, 515, 521, 527, 531, 548/A, 568, 569, 580/B, 585, 591/B, 600/A, 601, 
603, 609, 614, 616/B, 618, 619, 620, 625, 627, 628, 633, 635, 638, 645/D, 647, 651, 663, 665, 668, 
692/B, 693, 698, 705, 704, 726/A, 743, 756/A, 764, 773/B, 783, 790, 793, 800/B, 802, 804, 805/A, 
805/B, 806/B, 806/C, 813, 815, 819, 822, 823/A, 825/A, 825/B, 832/B, 841/A, 841/B, 843, 849, 
853/A, 853/C, 853/D, 853/F, 853/G, 864, 866, 889, 890, 912, 918/B, 924, 934, 936, 937/B, 938, 948, 
949/A, 949/E, 950/A, 950/B a 951. 
88 Červíček, 1974, 181–186. 
89 Skalní obrazy č. 237, 298, 299 a 312/A. 
90 Skalní obrazy č. 99, 103, 144, 183, 301, 310, 356, 741, 760, 773/A, 777, 800/B, 813, 815, 830/B, 
853/C, 893 a 914. 
91 Skalní obrazy č. 72/B, 97, 358, 602/A, 604, 610, 643, 681, 691, 697, 709, 743, 754/A, 754/B, 
853/G, 853/L a 950/A. 
92 Skalní obrazy č. 183, 218, 278, 341, 444, 543, 544, 548/A, 578/A, 580/B, 591/D, 601, 602/A, 
602/B, 602/C, 607/B, 643, 647, 648, 665, 668, 689, 693, 698, 699, 702, 704/A, 708, 709, 738, 740, 741, 
742, 750, 754, 815, 833, 844/A a 935. 
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s dopředu obrácenými rohy94 – s obloučkovitými kopýtky95 a skot opatřený 

přívěsky, ozdobami i vypálenými znaky na kůži, kteréžto znaky potvrzují, že se 

jedná o domestikované kusy. Tyto detaily zobrazení často odkazují na kulturní 

horizont skupiny C. Překvapí nás značná rozmanitost provedení a zdůraznění 

některých rysů, které svědčí o péči, s níž byla zobrazení provedena, i o vědomí 

významu určitých znaků pro identifikaci zvířete jako druhu. To je díky těmto 

rozpoznávacím znakům, např. rohům, linii hřbetu, oháňce, kopýtkům apod. 

možné i v případech, kdy zobrazení není dokončeno.  

Jak již bylo naznačeno, skot se často objevuje v nejrůznějších kompozicích 

a scénách. Obvyklé je jeho zobrazení s lidskými postavami – pastevcem, který se 

dotýká oháňky býka, jenž je často zobrazen odlišnou technikou (hlazením) a je 

větších rozměrů, popř. zobrazení lidské postavy chytající býka do lasa. Poměrně 

častá je též kompozice krávy s telátkem. Podobné schéma samice a mláděte je 

doloženo i u dalších druhů zvířat – mj. žiraf, antilop, gazel, kozorožců a hrocha– 

a odkazuje s největší pravděpodobností na mateřskou péči a něhu. Uvedené 

schéma je možné nahlížet jako oslavu života a mateřství.96 

Z domácích zvířat se ve shromážděném souboru skalního umění 

z československé koncese objevují v menší míře též koza,97 osel,98 v některých 

                                                                                                                                            
93 Skalní obrazy č. 34, 46, 375, 644, 726/B, 749, 761/C, 764, 776, 779/B, 786, 794, 846, 847 a 853/B. 
94 Skalní obrazy č. 225/B, 713 a 915. 
95 Skalní obrazy č. 681, 684, 689, 738 a 740 a zobrazení dlouhorohého skotu v malovaném skalním 
přístřešku v Korosku. Jedná se o znak charakteristický pro závěrečnou fázi umělecké tradice 
pastevecké v saharském skalním umění. 
96 Cf. Hassan, 1993, 269–282. 
97 Skalní obrazy č. 31, 39, 62, 63, 124, 161, 169, 360, 800/B a 908. 
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případech i s jezdcem,99 ovce,100 pes101 – často v doprovodu lovce nebo ve 

složitějších loveckých scénách, které odkazují na agresivní mužskou identitu 

v protikladu k mateřským a něžným kompozicím samice s mládětem102 – a 

výjimečně též prase103 a kočka.104 Významnější skupinu z domácích zvířat tvoří 

kůň105 a velbloud,106 kteří jsou často zobrazováni s jezdci,107 mnohdy ozbrojenými 

a bojujícími. Pocházejí z mladších horizontů skalního umění Dolní Núbie, 

kteroužto skutečnost dokládá i odlišná technika zobrazení (často rytím pomocí 

kovových nástrojů). U jezdců na velbloudu není bez zajímavosti poznamenat, že 

na skalních stěnách na československé koncesi se setkáváme častěji s mladším 

                                                                                                                                            
98 Skalní obrazy č. 24, 26, 63, 76, 102, 138, 169, 179, 197, 202, 218/A, 225/A, 233/A, 234, 243, 
252/A, 255, 344, 357, 358, 384/A, 387, 406, 413, 433, 451, 470, 476, 479, 512, 513, 540/A, 545, 572/A, 
572/B, 693, 800/A, 853/A, 853/C, 853/D, 853/F, 862, 855, 904, 918/C, 941, 943 a 949/D. 
99 Skalní obrazy č. 67, 110, 225/A, 278, 476, 580/A, 918/C. 
100 Skalní obrazy č. 31, 58, 60, 70, 85, 91, 92, 96, 103, 203 a 220. 
101 Skalní obrazy č. 6, 10, 23/E, 28, 29, 30/D, 32, 34, 36, 48, 60, 63, 70, 72/A, 76, 81, 91, 92, 97, 99, 
103, 118, 123, 129, 161, 177, 181, 214/A, 220, 221, 224, 225/A, 225/B, 226, 227, 241, 253, 272, 278, 
281, 283, 318, 319, 328, 336, 344, 346, 357, 363, 366, 384/A, 409/B, 410, 426, 438/A, 447, 459, 460, 
469, 496, 509/B, 516, 524, 540/B, 541, 542/B, 545, 554, 557, 558, 564, 573, 580/C, 592, 593, 615, 635, 
637, 640, 643, 645/A, 645/C, 650, 669, 693, 721, 724, 771/A, 789/B, 805/B, 814/A, 816, 823/C, 824, 
825/A, 827/B, 834, 844/B, 845/B, 853/B, 853/C, 853/D, 853/F, 853/L, 853/P, 855, 879, 880/C, 
903, 908, 913, 918/C, 919, 937/A, 950/A a 954. 
102 Cf. Hassan, 1993, 269–282. 
103 Skalní obraz č. 675 a 798. 
104 Skalní obrazy č. 36, 324, 366 a 925, kočkovitá šelma též na skalním obraze č. 26 a 823/B. 
105 Skalní obrazy č. 1/A, 2/B, 6, 34, 82/A, 82/B, 90, 102, 122, 179, 197, 225/A, 247, 248, 252/A, 255, 
323, 358, 422, 438/B, 452/A, 470, 509/A, 535/A, 545, 546/B, 559, 622, 672, 768, 810, 815, 820, 920, 
921, 947 a 950/B. 
106 Skalní obrazy č. 10, 23/A, 24, 66, 76, 89, 108, 117, 123, 124, 161, 124/A, 179, 180, 192, 193/A, 199, 
200, 201, 205, 220, 225/A, 319, 323, 344, 366, 371, 381, 388, 393/A, 438/B, 438/D, 445, 464, 512, 519, 
540/B, 543, 546/B, 549, 562, 580/A, 589, 594, 616/A, 617, 620, 622, 623, 624, 672, 750, 801, 817, 820, 
829, 832/C, 836/B, 839, 880/C, 911, 938 a 954, velbloud s mládětem – skalní obrazy č. 623, 832/C a 
836/B. 
107 Skalní obrazy č. 23/A, 66, 76, 108, 352, 474, 475, 580/A, 585, 617, 836/A, 858 a 907. 
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způsobem osedlání tohoto zvířete, kdy jezdec sedí na vlastním hřbetu zvířete a 

často užívá nejrůznějších typů sedla (včetně arabského dřevěného).108 

Hojnost zobrazení skotu na skalních stěnách na československé koncesi 

v Dolní Núbii, která několikanásobně převyšuje ostatní domácí druhy zvířat, kež 

rovněž hrály úlohu ve stravě, obživě a každodenním životě tehdejších obyvatel 

Núbie, dokládá vedle ekonomického významu skotu i jeho značný význam 

společenský a rituální. Naznačuje vnímání skotu jako symbolu moci, majetku a 

společenského postavení. Společenský a rituální význam skotu podporují též 

archeologické doklady z oblasti egyptské Západní pouště a z neolitických lokalit 

v oblasti Súdánu.109 

Vedle domestikovaných druhů zvířat je na skalních stěnách Dolní Núbie 

hojně zastoupena divoká fauna. Tu reprezentují na jedné straně druhy typické 

pro dnešní pás savan – slon,110 různé druhy antilopy111 (Addax nasomaculatus,112 

bahnivec-Reducinae,113 buvolec,114 Ammodorca Clarkei,115 Kobus megaceros,116 

                                                
108 Červíček, 1974, 161–164. 
109 Cf. F. Wendorf, R. Schild, and the Associates, Holocene Settlement of the Egyptian Sahara. Volume 
I. The Archaeology of Nabta Playa (New York, 2001); a Edwards, 2004, 38–74. 
110 Skalní obrazy č. 78, 104, 118, 168, 223, 228, 240, 318, 353/A, 404/A, 404/B, 404/C, 406, 441, 536, 
649/B, 757, 807, 817, 844/A, 901. 
111 Skalní obrazy č. 13, 14, 23/H, 30/A, 30/D, 31, 46, 67, 85, 92, 102, 103, 110, 111, 118, 121, 130, 
163/B, 168, 177, 183, 220, 223, 224, 225/A, 225/B, 228, 277, 328, 336, 366, 372, 389, 390, 393/C, 398, 
413, 415, 419, 426, 438/B, 440/B, 442, 449/A, 449/B, 511, 519, 521, 532/A, 535/B, 540/C, 542/D, 
546/, 553, 555, 569, 570, 581, 590, 593, 613, 640, 645/A, 645/B, 652, 654, 668, 683/A, 688, 693, 
696/A, 700, 706, 717, 726/A, 729, 740, 751, 752, 754, 788, 774, 779/A, 800/B, 822, 823/A, 823/B, 
827/B, 845/B, 853/C, 853/F, 8A58, 860, 880/A, 880/C, 891, 903, 908, 914, 918/B, 924, 926, 929 a 
950. 
112 Skalní obrazy č. 136, 177, 265, 293, 519, 529, 530, 767, 779/A, 806/A a 800/B. 
113 Skalní obrazy č. 28, 545/B, 693, 723, 827/A, 926 a 950/A. 
114 Skalní obrazy č. 28, 135 a 398. 
115 Skalní obrazy č. 252/B. 
116 Skalní obrazy č. 287, 384/A, 413, 724, 787, 805/A, 825/B a 949/B. 
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antilopa koňská-Hippotragus equinus,117 antilopa s jelením tělem, Kobus defassa,118 

Kobus kob,119 antilopa žirafí-Gerenuk120 a přímorožec šavlorohý-Oryx tao121), 

hroch,122 kozorožec,123 žirafa,124 a lev,125 a na druhé straně fauna přizpůsobená 

k životu v suchém a polosuchém prostředí – různé druhy gazel126 (gazela 

damma,127 gazela dorcas a128 gazela leptoceros129), pštros,130 hyena,131 šakal132 a 

                                                
117 Skalní obrazy č. 476 a 536/B. 
118 Skalní obrazy č. 384/A, 384/B, 452/A, 645/B a 779/B. 
119 Skalní obrazy č. 319, 398, 408, 426, 443/B, 528, 530, 645/A, 645/B, 729/B, 823/B a 853/G. 
120 Skalní obrazy č. 9, 23/A, 25/B, 161, 226, 252/A, 252/B, 253, 277, 277, 384/A, 393/C, 412, 808, 
823/C, 844/A a 940. 
121 Skalní obrazy č. 13, 52, 220, 318, 384/B, 388, 389, 393/C, 635, 845/B, 909, 913, 918/B a 954. 
122 Skalní obrazy č. 51, 167, 353/B, 353/C, 354 a 355. 
123 Skalní obrazy č. 10, 14, 23/A, 23/C, 23/D, 23/F, 23/G, 26, 29, 30/D, 37, 40, 46, 48, 58, 60, 72/B, 
73, 80, 103, 123, 161, 221, 223, 228, 230/A, 230/B, 243, 319, 328, 345, 384/A, 392/A, 398, 401/C, 
413, 419, 438/A, 528, 557, 558, 564, 569, 573, 600/B, 605, 637, 645/A, 645/B, 648, 649/A, 655, 
692/D, 707, 754, 763, 775, 777, 779/A, 779/B, 786, 793, 797, 805/A, 805/B, 819, 823/B, 834, 835, 
836/B, 845/A, 845/B, 853/B, 853/C, 853/D, 853/F, 853/G, 894, 950/A, 951 a 953.  
124 Skalní obrazy č. (9, 12, 23/D, 24, 25/A, 42, 60, 62, 81, 114, 117, 118, 153, 155, 169, 178, 182, 195, 
197, 240, 252/A, 313, 319, 334, 335, 347, 348, 349, 353/B, 376, 384/A, 388, 393/B, 403/A, 403/B, 
404/G, 535/B, 638, 645/B, 744, 803, 805/A, 805/B, 806/A, 817, 845/B, 853/C, 853/D, 853/L, 856, 
857 a 902. 
125 Skalní obrazy č. 20, 30/B, 127, 228, 287, 358, 369, 370, 384/B, 461 a 927, doložen i 
s hornoegyptskou a dolnoegyptskou korunou na skalním zobrazení č. 339. 
126 Skalní obrazy č. 6, 10, 13, 14, 23/D, 37, 53, 60, 63, 72/A, 72/B, 81, 92, 102, 103, 104, 111, 118, 122, 
145, 154, 161, 163/B, 180, 181, 183, 184, 189, 225/A, 225/B, 228, 241, 252/A, 253, 271, 275, 278, 285, 
296, 302, 319, 323, 328, 336, 338/A, 344, 346, 353/B, 385, 366, 375, 384, 384/A, 384/B, 387, 388, 389, 
392/A, 393/B, 393/C, 403/A, 404/G, 411, 412, 415, 434/C, 443/A, 448, 452, 455/A, 469, 494, 516, 
525, 530, 533, 540/A, 591/B, 592, 600/B, 616/C, 635, 645/B, 649/B, 653, 676, 692/D, 704/B, 707, 
721, 723, 727, 729, 754, 762/B, 771/A, 779/A, 779/B, 781, 784, 785, 787, 789/C, 789/D, 797, 800/A, 
800/B, 806/A, 808, 812, 813, 826, 830/A, 844/C, 845/A, 845/B, 847, 853/G, 853/N, 853/P, 854/A, 
854/B, 864, 871, 874, 900, 913, 917, 918/B, 926, 943, 949/B, 949/C, 949/D, 949/E, 950/B, 950/C, 
951 a 954. 
127 Skalní obrazy č. 13, 225/A, 227, 298, 299, 397, 415, 446, 469, 696/C, 781, 789/C, 895/B a 853/E. 
128 Skalní obrazy č. 228 a 802. 
129 Skalní obrazy č. 14, 134, 228, 344, 363, 371, 658 a 692/D. 
130 Skalní obrazy č. 26, 30/D, 32, 41, 60, 72/A, 91, 103, 117, 119, 121, 148, 183, 224, 228, 310, 311, 
312/B, 319, 328, 344, 353/B, 366, 393/B, 394, 401/B, 412, 413, 447, 469, 476, 527, 535/B, 537, 539, 
540/A, 541, 585, 588, 591/B, 598, 600/A, 645/A, 645/B, 645/D, 647, 650, 651, 672, 756/B, 770, 
771/A, 789/B, 789/C, 789/D, 808, 809, 813, 823/C, 845/A, 853/A, 853/B, 853/C, 853/F, 855, 856, 
903, 917, 929 a 949/E. 
131 Skalní obrazy č. 12, 137, 448, 449/A, 548/B a 693. 
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zajíc.133 Z dalších druhů je v malém počtu zastoupen daněk, gepard, ichneumon, 

různé druhy ptáků – drop, jeřáb panenský, husice nilská, karakal, kobra, 

stylizovaní hadi (?), ještěrka, krokodýl (či kůže krokodýla?),134 levhart, liška, 

nosorožec (táhnou jej lidské postavy), opice, štír a varan. Početná jsou 

schematizovaná, neurčitelná či nedokončená zvířata.  

S výjimkou koně a velblouda, o jejichž přesném zavedení či příchodu do 

Egypta a Severní Afriky jsme zpraveni z jiných pramenů, nelze žádný ze 

zoomorfních motivů považovat za chronologický ukazatel. Za obecně nejstarší se 

na základě stylu, malého rozdílu v patině a případného zvětrání obrazů považují 

zobrazení divoké africké fauny, datování do nejstarších horizontů podporují i 

analogie ve výzdobě predynastické keramiky.135 Divoká africká fauna se však 

objevuje i v mnohem mladších horizontech s čerstvou patinou a ve stylu 

zhotovení, který se odlišuje od nejstaršího realistického či dynamického způsobu 

zobrazení. Pro datování zoomorfních motivů je proto nezbytné vzít v úvahu 

různé stránky zobrazení – velikost obrazu, rozměry a kvalitu skalního povrchu, 

obsahovou náplň, techniku a styl zobrazení, stupeň patiny i umístění motivu 

v rámci skalního panelu i v krajině. Posouzení uvedených hledisek u většího 

množství obrazů v jedné oblasti může přinést zviditelnění jistého vzoru či 

modelu skalního umění, který může mít jisté chronologické implikace.136  

                                                                                                                                            
132 Skalní obrazy č. 6, 66, 81, 409/B a 932. 
133 Skalní obrazy č. 10, 591/B, 853/L a 926. 
134 Skalní obrazy č. 28, 175, 176, 323, 329, 781 a 931/A. 
135 J. Vandier, Manuel d´archéologie égyptienne I (Paris, 1952), T. Wilkinson, Genesis of the Pharaohs. 
Dramatic New Discoveries that Rewrite the Origins of Ancient Egypt (London, 2003). 
136 W. Davis, „Towards a dating of prehistoric rock-drawings in Upper Egypt and Nubia", Journal 
of the Society for the Study of Egyptian Antiquities 8 (1978), 25–34, 84–58. 
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Antropomorfní postavy 

Zobrazení lidských postav představují 15 % z celkového počtu motivů v 

analyzovaném souboru skalního umění. Na československé koncesi bylo 

zdokumentováno celkem 776 jednotlivých lidských postav.137 Na severní části 

československé koncese byly lidské postavy zobrazeny na 90 skalních površích 

na levém břehu Nilu138 a na 40 skalních površích na pravém břehu Nilu.139 Na 

jižní části československé koncese bylo na levém břehu Nilu zjištěno pouhých 14 

skalních obrazů znázorňujících lidské postavy,140 kdežto na pravém břehu Nilu 

oživovaly lidské postavy celkem 173 skalních povrchů.141 Zobrazení lidských 

postav vykazují značnou rozmanitost a dlouhé časové rozpětí. Převažují postavy 

mužské, objevují se ale i postavy ženské, v několika dokladech uspořádány 

s mužskou postavou a dítětem do jakési triády či „rodiny“. Lidské postavy jsou 

                                                
137 Do tohoto počtu nejsou zahrnuty posádky lodí, které jsou vnímány jako součást zobrazení lodí 
a bárek. 
138 Skalní obrazy č. 1/B, 2/A, 2/C, 3, 72/A, 75, 76, 77, 79, 82/B, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 99, 101, 102, 
103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112A, 112/B, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 132, 
143, 144, 161, 163/B, 164/A, 164/B, 165, 166/A, 166/B, 168, 171, 174/A, 177, 179, 180, 183, 190, 
193/A, 194/A, 196, 198, 201, 203, 208, 209, 210/A, 210/B, 245/A, 246, 247, 250, 251, 252/A, 253, 
255, 257, 260, 278, 279, 281, 283, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 300, 303, 307/B a 308/A. 
139 Skalní obrazy č. 8, 11/A, 14, 15, 20, 21, 22, 23/A, 23/B, 23/C, 24, 25/A, 30/B, 30/C, 30/D, 
30/E, 31, 33, 42, 60, 66, 67, 69, 219, 220, 221, 222, 224, 225/A, 225/C, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 
238, 312/A, 312/B a 317. 
140 Skalní obrazy č. 319, 323, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 352, 353/B, 371, 943, 944 a 945. 
141 Skalní obrazy č. 326, 332, 357, 358, 360, 361, 362, 365, 366, 367, 368, 373, 383, 384, 385, 386, 387, 
390, 401/A, 401/B, 403/A, 403/B, 405/A, 407, 409/A, 410, 412, 414, 419, 432, 434/A, 434/C, 
434/D, 434/E, 436/A, 437, 438/A, 438/B, 440/B, 442, 447, 456, 458, 459, 460, 461, 474, 475, 476, 
481, 484, 490, 496, 499, 500, 505, 524, 526, 527, 531, 532/A, 532/B, 534, 535/A, 536, 540/A, 541, 
542/B, 543, 546/A, 550, 557, 560, 562, 578/A, 580/A, 580/B, 581, 583, 584, 585, 591/B, 591/C, 603, 
607/A, 608, 609, 610, 614, 616/B, 617, 620, 625, 627, 628, 635, 636, 645/C, 647, 648, 661, 662, 666/A, 
667/A, 678, 685, 692, 696/A, 696/B, 698, 699, 701, 704/B, 717, 726/A, 735, 741, 749, 756/B, 764, 
765, 771, 772, 775, 777, 789/A, 799, 800/B, 806/A, 813, 823/B, 823/C, 825/A, 830/B, 831/B, 
832/C, 833, 834, 836/A, 840, 845/B, 853/A, 853/C, 853/D, 853/K, 853/L, 853/N, 853/O, 853/P, 
855, 858, 859, 872, 875, 880/C, 892, 896, 897, 898, 902, 907, 908, 910, 911, 913, 918/B, 918/C, 919, 
922, 929, 934, 937/C a 949/D. 
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zobrazeny v různých stylech a s různou mírou prokreslení detailů, vedle 

schematizovaných či stylizovaných postav se setkáváme i se zobrazením 

antropomorfních postav s propracovanými detaily, z nichž je možné usuzovat na 

příslušnost k určité kulturní entitě a na konkrétní kulturní a chronologický 

horizont. V nejstarších horizontech se setkáváme se stylizovanými lidskými 

postavami, které svou podobou připomínají drobné umění predynastické 

doby,142 s ithyfalickými a steatopygickými mužskými postavami – často lovci 

ozbrojenými různými druhy luků a dalšími předměty – s perem ve vlasech.  

V mladších horizontech je nejčastější zobrazení lidských postav v různě 

složitých scénách a při různých činnostech souvisejících se skotem a pasteveckým 

způsobem života. Tato zobrazení převažují především v jižní části 

československé koncese v oblasti Koroska, kdežto na severní části československé 

koncese jsou doložené scény poněkud rozmanitější s tím, že lovecká tématika zde 

má převahu nad pastevectvím. V souvislosti s antropomorfními motivy je třeba 

uvést celou galerii lidských postav v malovaném přístřešku v Korosku, kde je 

doložena mj. i tzv. sukně s „honzíkem“, známá z výzdoby keramiky skupiny 

C.143 Pro tento horizont je charakteristické i zobrazení lidských postav s horní 

částí těla v podobě trojúhelníku či lichoběžníku, kulatou hlavou a sekerkou 

v pravé či levé ruce. Postavy tohoto typu jsou často znázorněny, jak stojí za 

hovězím dobytkem a dotýkají se volnou rukou jeho oháňky. V nejmladších 

horizontech doplňují galerii lidských postav jezdci na koni a na velbloudu a 

lidské – především mužské – postavy ozbrojené kovovými zbraněmi a často 
                                                
142 Srov. Např. zobrazení tanečnic (skalní obraz č. 322). 
143 W. B. Emery, L. P. Kirwan, The Excavations and Survey between Wadi es-Sebua and Adindan 1929–
1931 (Kairo, 1935), pl. XXIII. 
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v bojích a soubojích. Egyptianizující zobrazení lidských postav tvoří jen nepatrný 

zlomek v rámci této námětové skupiny.  

Přesnější datování i interpretace antropomorfních zobrazení na 

československé koncesi bude vyžadovat stejný způsob analýzy, jaký jsem 

uváděla výše u zoomorfních motivů, tedy posouzení obsahové stránky s 

přidruženými motivy, spolu s velikostí obrazu, rozměry a kvalitou skalního 

povrchu, techniky a stylu zobrazení, stupně patiny a umístění motivu v rámci 

skalního obrazu i v širším kontextu krajiny, přičemž korelaci mezi skutečnými 

způsoby obživy a činnostmi v různých horizontech a jejich zobrazením na 

skalních panelech může ozřejmit studium archeologického kontextu. 

 

Znaky, symboly a varia 

Podíl skalních obrazů se znaky a symboly ve studovaném souboru 

představuje 11 % ze všech motivů, tj. 607 symbolů, znaků a ostatních motivů 

celkem. 291 znaků a symbolů bylo zdokumentováno na severní koncesi na 51 

skalních površích na levém břehu144 a 27 skalních površích na pravém břehu.145 

316 znaků a symbolů bylo zaznamenáno na jižní koncesi na 3 skalních površích 

na levém břehu146 a na 144 skalních površích na pravém břehu.147 Znakům, 

                                                
144 Skalní obrazy č. 1/C, 2/A, 2/C, 5, 6, 7, 71, 79, 81, 95, 98, 115/A, 115/B, 162, 163/A, 164/A, 
164/B, 168, 183, 186, 188, 191/A, 191/B, 191/C, 191/D, 193/A, 193/B, 194/A, 194/B, 200, 203, 
204, 205, 206, 207, 213/B, 245/A, 249, 250, 266, 267, 268, 269, 270, 273, 275, 276, 280, 301, 302, 303.  
145 Skalní obrazy č. 29, 31, 34, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 126, 137, 143, 149, 
150, 157, 220, 225/A, 239.  
146 Skalní obrazy č. 323, 945 a 947. 
147 Skalní obrazy č. 384, 397, 398, 402, 407, 431, 432, 434/D, 437, 438/B, 438/C, 449/A, 452/A, 
452/B, 454, 455/A, 465, 466, 472, 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 492, 493, 494, 495, 
496, 497, 499, 502, 503, 507, 509/A, 517, 518, 547, 554, 559, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572/A, 576, 
578/C, 580/B, 584, 591/A, 591/B, 591/C, 600/A, 612, 613, 616/A, 621, 625, 630, 631, 641, 645/A, 
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symbolům a ostatním motivům doloženým na československé koncesi byla 

věnována odborná studie Miroslava Vernera Some Nubian Petroglyphs,148 která 

byla připravena v rámci podrobnějšího vědeckého zpracování širších 

námětových skupin a dílčích aspektů skalního umění. V uvedené studii byly 

pojednány otisky nohou a sandálů, různé druhy symbolů (kříž, svastika, 

pentagram, spirála, smyčka, rohatý oltář, obětní stoly, koptské anagramy, ostatní 

a neurčitelné symboly a znaky) a erotické obrazy. Arabskými znaky a symboly, 

především vlastnickými značkami (awsām), arabskými vlastními jmény a 

různými zobrazeními se zabýval Milan Fiedler v časopisecké studii „Arab Rock 

Inscriptions and Drawings in the Czechoslovak Archaeological Concession in 

Nubia“.149  

Stejně jako zoomorfní motivy, lidské postavy a lodě pocházejí zobrazení 

symbolů a znaků z delšího časového období překlenujícího několik tisíciletí. 

Nejstarší vrstvy či horizonty skalního umění na československé koncesi obsahují 

kurvilineární motivy, vlnice, spirály a koncentrické kružnice a polokružnice.150 

Otisky rukou, které jsou charakteristické jako doprovodný motiv v saharském 

skalním umění datovaném do tohoto období,151 se na československé koncesi 

nevyskytují. Nejstarší znaky a symboly se velmi často nacházejí na horizontálních 

                                                                                                                                            
659, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 679, 682, 692/A, 692/E, 715, 718, 719, 721, 722, 724, 728, 729, 730, 
732, 733, 734, 735, 736, 737, 745, 747, 748, 756/C, 773/B, 778, 779/A, 787, 788, 789/A, 790, 791, 795, 
805/A, 813, 825/A, 827/B, 828/A, 832/A, 837, 838, 844/C, 848, 850, 852, 853/A, 853/C, 853/F, 
853/I, 853/L, 853/P, 858, 861, 863, 870, 872, 882, 883, 888, 892, 894, 895, 899, 905, 929, 932, 949/D, 
950/A, 950/C.  
148 Praha, 1974. 
149 Archív Orientální 46 (1978), 38–45. 
150 Viz např. skalní obrazy č. 888 a 899. 
151 Červíček, 1992–1993, 44. 
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skalních platformách či površích. Stáří tohoto horizontu a motivů v něm 

doložených potvrzují dva doklady. Prvním z nich je údaj 5.900 až 5.300 př. Kr., 

získaný prostřednictvím radiouhlíkové metody (analýzy AMS) při datování 

kurvilineárních motivů a zobrazení tzv. rybářských vrší či pastí152 na lokalitě el-

Hóš v Horním Egyptě, přičemž se nevylučuje, že uvedený horizont může být 

starý až 13.000 let.153 Druhým z dokladů je nález geometrických a kurvilineárních 

motivů na lokalitě Abka v oblasti druhého kataraktu, které byly na základě 

vertikální stratigrafie a radiouhlíkové metody aplikované na přidružený 

archeologický materiál datovány do 8. či 7. tisíciletí př. Kr.154 Datování 

uvedených motivů, které čerpají ze společného saharského „substrátu“ skalního 

umění, do doby předcházející 4. tisíciletí př. Kr., podporují i analogie ve výzdobě 

saharské keramiky,155 keramiky objevené na neolitickém pohřebišti na lokalitě 

Kadero v Horní Núbii156 i pozdější analogie ve výzdobě keramiky 2. stupně 

nakádské kultury.157 

                                                
152 O zobrazení tzv. rybářských vrší či pastí ve skalním umění Sahary viz . Huyge, „On Labyrinth 
Fish-Fences in Saharan Rock Art", Sahara 6 (1994), 77–80. 
153 D. Huyge, „L´Art le plus ancien de la Vallée du Nil: les pecheurs d´El-Hosh“, Archéo-Nil 12 
(2002), 121–122; D. Huyge, „Egypt´s oldest "art"? The petroglyphs of El-Hosh“, Egyptian 
Archaeology 13 (1998), 34–36. 
154 O. H. Myers, „Abka Re-excavated“, Kush 6 (1958), 131–141; O. H. Myers, „Abka Again“, Kush 8 
(1960), 174–181; cf. též W. Davis, „Dating prehistoric rock drawings in Upper Egypt and Nubia“, 
Current Anthropology 19 (1978), 216–217; W. Davis, „Towards a dating of prehistoric rock-
drawings in Upper Egypt and Nubia", Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities 8 
(1978), 25–34, 84–58; W. Davis, „ Sources for the study of Rock Art in the Nile Valley“, Göttinger 
Miszellen 32 (1979), 59–74; W. Davis, „The earliest art in the Nile valley“, in L. Krzyzaniak, M. 
Kobusiewicz, eds. Origin and Early Development of Food-producing Cultures in North-eastern Africa 
(Poznan, 1984), 81–94. 
155 P. Červíček, „Chorology and Chronology of Upper Egyptian and Nubian Rock Art up to 1400 
B.C.“, Sahara (1992–1993), 44.  
156 Edwards., 2004, 54. 
157 Vandier, 1952, 329. 
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Do starších horizontů či vrstev skalního umění na československé koncesi 

patří i starší typ otisků nohou či sandálů (tzv. plantae pedis či vestigia). Tento 

starší typ má hruškovitý tvar, u sandálů jsou pásky často uvolněné. Obvykle se 

vyskytují na horizontálních skalních površích. V několika případech jsou do 

„těla“ těchto starších typů sandálů či chodidel zakomponovány silně stylizované 

lidské (většinou mužské) postavy.158 Fekri Hassan nahlíží tyto starší typy otisků 

chodidel a sandálů, někdy doplněných o stylizované lidské postavy, jako složitý 

symbol, který spojuje či objímá obě pohlaví, jako spojení mužského a ženského 

principu.159  

Z mladších horizontů se v souboru skalních obrazů na československé 

koncesi objevují symboly a značky známé z výzdoby keramiky Skupiny C – 

vedle koncentrických půlkruhů a symbolu v podobě kola je to i tzv. 

Šalamounova stopa,160 hvězda o šesti ramenech, symboly v podobě písmen P, E 

či S a další. Jejich datování mezi nejstarší i mladší vrstvy podporuje střední 

stupeň patinace. Největší množství symbolů, znaků a dalších zobrazení v rámci 

této námětové skupiny pochází z mérojské či římské doby, ballánské kultury, 

křesťanské doby a doby arabské. Ze znaků a symbolů se objevují mladší varianty 

otisků sandálů a chodidel, zobrazení ženských pohlavních orgánů i vlastního 

koitu, různé druhy křížů, obětní oltáře, obětní stoly, křesťanské symboly (ryba, 

                                                
158 Viz např. skalní obraz č. 872. 
159 F. Hassan, „Rock art. Cognitive schemata and symbolic interpretation: a matter of life and 
death“, in G. Calegari, ed., L´arte e l´ambiente del Sahara preistorico: dati e interpretazioni. Atti del 
convegno organizzato dal Centro Studi Archeologia Africana e dal Museo Civico di Storia Naturale di 
Milano, Milano 24-27 ottobere 1990 (Milano, 1993), 270. 
160 Skalní obraz č. 301 a 303. 
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kotva), kapličky a kmenové či vlastnické značky. K určení a zařazení některých 

znaků se opět vychází z analogií, např. na keramice i dalších předmětech.161  

Již v úvodních pasážích této práce zde bylo uvedeno, že ikonografické 

významy mohou být geograficky a historicky idiosynkratické. To platí především 

u této skupiny námětů, kde se v nejstarších fázích setkáváme s některými motivy 

obdařenými zcela konkrétním významem vyplývajícím z daného kontextu a 

kulturního a společenského vývoje (např. spirály a starší typy vestigií) a znovu 

na ně narážíme o několik horizontů později, tentokrát však již v aktualizovaném 

kontextu. Význam, který v mladších fázích mohou dokládat též prameny jiné 

povahy, není vhodné transponovat i do období předcházejících.  

Do této kategorie motivů je možné zařadit i dva zvláštní druhy zobrazení, 

které byly zjištěny na řadě skalních povrchů na několika lokalitách především 

v jižní části československé koncese. Oba prvky byly během epigrafického 

průzkumu na československé koncesi dokumentovány, ale nebyla jim přiřazena 

zvláštní nálezová čísla v rámci systému číslování, který československá expedice 

používala. Jedná se o řady rytých, většinou rovnoběžných rýh či drážek různé 

hloubky a délky162 o tzv. „cup-holes“ či „cup-marks“ neboli vyhloubené důlky 

většinou kruhového tvaru s různým průměrem a hloubkou, které se vyskytovaly 

buď na stejném povrchu jako výše uvedené rýhy nebo samostatně a které mohly 

                                                
161 D. Dunham, „A Collection of ´Pot-Marks´ from Kush and Nubia“, Kush 8 (1965), 131–148. 
162 Skalní povrchy se zobrazením č. 43, 82/B, 96, 144, 175, 178, 185, 239, 272, 273, 275, 276, 363, 397, 
432, 438/A, 454, 455/A, 466, 469, 487, 490, 492, 508, 510, 513, 541, 561, 572/B, 573, 581, 583, 618, 
632, 658, 669, 671, 675, 685, 686, 721, 724, 729, 733, 734, 748, 753, 762/A, 773/B, 781, 788, 811, 817, 
821, 825/A, 826, 853/A, 853/B, 853/C, 853/D, 853/E, 853/F, 853/G, 853/L, 853/N, 855, 862, 904, 
915, 932, 938, 949/A, 950/A (dle katalogu). 
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být uspořádány do řad, spirál a dalších vzorů.163 V provedení i asociaci těchto 

prvků je zřejmá značná variabilita, při interpretaci těchto značek je proto lepší 

vycházet vždy z konkrétní situace a neusilovat o jediné možné a všeobecně 

platné vysvětlení.  

Paralelní rýhy se nejčastěji interpretují jako počítací čárky – tomu by 

odpovídala asociace těchto prvků se zoomorfními motivy, hlavně skotem a 

dalšími druhy domestikovaných zvířat. Pavel Červíček164 dává tyto rýhy do 

souvislosti se zbožnou úctou jednotlivců či skupin, kterou tito projevovali na 

místech opatřených zvláštním významem či funkcí, na místech nabytých 

posvátnou či božskou mocí. Toto vysvětlení podporuje skutečnost, že se rýhy 

objevují v kombinaci s motivy z nejstarších horizontů, především kurvilineárními 

motivy a vestigii typickými pro starší horizonty umělecké tradice egyptského 

skalního umění, popř. obecně s motivy, které vykazují pokročilou patinu, což je 

ovšem ukazatel jen doplňkový.  

„Cup-marks“, univerzální motiv značného stáří,165 se často objevují na 

stejných plochách jako rýhy, nebo samostatně. Obvyklá je jejich kombinace či 

asociace se stejným typem motivů jako u paralelních rýh. Vysvětlují se jako 

místa, do nichž se vkládala potrava určená božstvu, nebo v nichž se mlelo zrno – 

umístění těchto prvků na horizontálních površích by tuto interpretaci 

podporovalo. V některých případech se s nimi však setkáváme na jiném než 

horizontálním povrchu, navíc jde o důlky uspořádané do různých obrazců a o 

                                                
163 Skalní povrchy se zobrazením č. 187, 431, 432, 455/A, 455/B, 513, 572/B, 671, 672, 690, 692/B, 
723, 729, 733, 748, 777, 787, 789/A, 817, 821, 852, 853/A, 835/E, 853/L, 864, 880/C, 892 (?), 932. 
164 Váhala, Červíček, 1999, 157; a Červíček, 1986, 71–88. 
165 Bahn, 1998, 105. 
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různých rozměrech. Jejich přesné vyhodnocení může být provedeno až 

v konečné fázi zpracování. 

 

Lodě 

Nejrůznější typy lodí představují 8 % zobrazení z celého souboru skalního 

umění na československé koncesi. Celkem bylo zdokumentováno na 435 

zobrazení lodí, z nichž 288 bylo nalezeno na severní koncesi, na 54 skalních 

površích na levém břehu166 a na 36 skalních površích na pravém břehu.167 Na 

jižní části československé koncese bylo objeveno 207 zobrazení lodí, na levém 

břehu byly obrazy lodí zjištěny na 9 skalních površích168 a na pravém břehu Nilu 

na 88 skalních površích.169 Tematickým rozborem zobrazení lodí se ve své 

diplomové práci zabýval Jaromír Málek pod vedení Zbyňka Žáby.170  

Zobrazení lodí představují významný motiv ve skalním umění Horního 

Egypta a Dolní Núbie – Pavel Červíček rozlišuje celkem 33 typů lodí zobrazených 

na skalních površích v uvedené oblasti.171 Zobrazení lodí mají značnou 

                                                
166 Skalní obrazy č. 2/A, 92, 102, 111, 120, 164/A, 164/B, 165, 170, 171, 172, 173, 174/A, 174/B, 183, 
184, 210/A, 210/B, 211, 212, 213/A, 214/A, 214/B, 215, 216, 245/A, 252/A, 253, 259, 261, 262, 263, 
265, 272, 282, 284, 285, 286, 287, 289, 294, 295, 296, 297, 302, 303, 304, 305, 306, 307/A, 307/B, 
308/A, 308/B a 309. 
167 Skalní obrazy č. 10, 11/A, 23/A, 23/B, 28, 49, 50, 58, 59, 60, 125, 129, 131, 132, 133, 136, 144, 151, 
152, 156, 158, 160, 161, 217, 218/A, 218/B, 221, 223, 225/A, 236, 241, 242, 243, 311, 315 a 316. 
168 Skalní obrazy č. 319, 321, 323, 351, 372, 379, 380, 382 a 943. 
169 Skalní obrazy č. 325, 326, 327, 330, 331, 334, 337, 338/B, 343, 358, 362, 363, 364, 365, 368, 374, 
385, 395, 396, 399, 400/A, 400/B, 402, 405/A, 423, 425, 428, 429, 434/B, 463, 522, 523, 530, 543, 557, 
563, 569, 580/B, 591/B, 591/C, 591/D, 601, 605, 619, 627, 634, 639, 645/A, 649/A, 711, 757, 759, 
761/A, 761/B, 761/C, 762/A, 770, 771, 805/A, 813, 817, 818, 820, 830/B, 833, 841/B, 842, 844/A, 
845/A, 845/B, 853/A, 853/B, 853/G, 853/L, 853/N, 853/O, 855, 858, 877, 884, 902, 918/B, 918/C, 
930, 931/C, 939, 949/A a 954. 
170 Málek (Praha, 1965). 
171 Červíček, 1974, 98–138, typologický rozbor lodí z oblasti Sajály v Dolní Núbii viz R. 
Engelmayer, Die Felsgravierungen im Distrikt Sayala – Nubien. I. (Wien, 1965); rozbor zobrazení lodí 
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výpovědní hodnotu jako doklad rozvoje plavby, ale též i kultovní role lodí 

v životě společností a skupin obývajících nilské údolí i přilehlé pouštní oblasti. 

Různé podoby lodí, znázorňované ve skalním umění, mají své četné analogie 

v archeologickém materiálu a uměleckých předmětech, které jsou datovatelné, i 

ve výzdobě keramiky a dalších předmětů. Získáváme tak rozhodný doklad pro 

prehistorické či mladší stáří určitých obrazů – v materiálu z československé 

koncese jsou zastoupeny srpkovité lodi různého typu (Winklerovy sickle-shaped 

boats) i lodě s rovným dnem a kolmo vysoko zdviženou přídí i zádí (Winklerovy 

square-boats) včetně jejich různých derivací.172 Je však důležité mít na paměti, že 

v oblasti Dolní Núbie se určitý druh lodi či konkrétní praktiky plavby udržely až 

do historické doby a jejich přesnější datování tedy není možné právě kvůli 

dlouhému přežívání. 

Rozmanitost typů i způsobů zobrazení lodí na skalách na československé 

koncesi je pozoruhodná. Setkáváme se zde se znázorněním lodí v podobě 

prostého obloučku – těžko datovatelného motivu – až po složité a detailně 

propracované typy lodí, které umožňují zakotvení motivu přesněji na časové ose. 

Jednotlivé typy lodí různě kombinují základní vybavení – vesla, stěžeň, 

kormidelní vesla, takeláž, ozdobenou či různě provedenou příď či záď, 

standarty, palubní přístřešky či nástavby, plachty, přepravované lidské postavy, 

náklad či dobytek, posádku – veslaře, neobvyklé není ani zobrazení množství 

lidských postav táhnoucích loď na laně provlakou.  

                                                                                                                                            
zdokumentovaných mezi vesnicí Naga Kolorodna a Kasr Ibrím viz Almagro Basch, Almagro 
Gorbea, 1968, 293–297. 
172 Winkler, 1938, 35–39. 
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Obrazy lodí nepředstavují nejčastější motiv ve skalním umění na 

československé koncesi navzdory skutečnosti, že obě části koncese se táhnou více 

méně podél břehů Nilu. Rozdíl mezi procentuálním zastoupením tohoto motivu 

na československé koncesi (8 %) a procentuálním zastoupením zobrazení lodí ve 

skalním umění ostatních částí Egypta, Núbie a okolních pouštních oblastí (20 

%)173 může naznačovat odlišný způsob užívání prostoru a v tomto případě Nilu 

jako dopravní tepny i poněkud pozměněné vnímání Nilu v každodenním i 

duchovním životě zdejších populací. Detailní analýza uvedených typů lodí a 

jejich promítnutí do prostoru československé koncese může přinést zajímavé 

výsledky o tvůrcích či účelu těchto zobrazení, která Pavel Červíček klade do 

souvislosti s Texty pyramid a specifickým myšlenkovým a duchovním světem 

Egypta v době Staré říše.174 Do jaké míry se zde jedná o přenášení zjištěných, 

ověřených významů ze známého kontextu staroegyptského náboženského světa 

do geograficky i kulturně vzdálenějších oblastí a údobí, to potvrdí probíhající 

analýza. 

 

 

Závěr 

V úvodu tohoto stručného nastínění metod, přístupů, výchozího stavu a 

povahy zpracovávaného materiálu byla mnohokrát zdůrazněna specifická 

povaha skalního umění jako archeologického či historického pramene i onen 

                                                
173 Červíček, 1974, 98. 
174 P. Červíček, „Rock art and the ancient Egyptian Pyramid texts“, Sahara 10 (1998), 110–111. 
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značně stresující rozpor, kdy je možné vidět zobrazení, ale není možné se dobrat 

jeho podstaty a významu.  

S postupným pronikáním do tajemství této pozoruhodné studnice 

informací o životě a světě dávných společností se vynořují stále nové a nové 

otázky, které je nutné průběžně zodpovědět, a otevírají se stále nové úhly 

pohledu, jak na tento úžasný materiál nahlížet. 

Soubor skalního umění z československé koncese je natolik mnohotvárný 

a bohatý, že jeho uchopení a pochopení si vyžádá ještě mnoho času a studia. 
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