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Anotácia 

Práca sa zaoberá rímskymi fortifikáciami v Egypte. Hlavný dôraz kladie na tábory 

légii a auxílii. Ich popis tvorí prvú časť práce. Ďalšie fortifikačné prvky, dejiny 

provincie i výskyt popisu fortifikácii v písomných prameňoch, ktoré zasadzujú 

tábory do kontextu krajiny a historických súvislostí, sú podané stručnejšie. 

Zahrnutá je i časť venujúca sa v stručnosti rímskemu námorníctvu. V druhej časti 

sa práca snaží poukázať na funkcie táborov, vývoj fortifikačného systému, 

podobnosti v architektúre jednotlivých táborov a architektonické paralely 

v ostatných provinciách Rímskej ríše.          
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Annotation 

This paper deals with roman fortifications in Egypt. The main emphasis is laid on 

roman fortresses on forts. Their descriptions are included in the first part of the 

paper. Another fortification’s elements, history of roman province and mentions 

of forts in ancient writings, which put the forts in geographical and historical 

context, are described more shortly. The paper includes a brief part about roman 

navy too. In the second part of the paper the author tries to point out the functions 

of forts, development of fortification system, the architectural similarities between 

forts in Egypt and to find architectural parallels in other parts of Roman Empire.    
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0. Úvod 

Táto diplomová práca sa zaoberá rímskymi fortifikáciami v Egypte. Z časti 

vychádza z mojej bakalárskej práce, ktorá sa venovala užšej skupine fortifikácii 

len v údolí Nílu. 1 Popis lokalít v údolí je upravenou, doplnenou a skrátenou 

verziou popisu v bakalárskej práci. Podobne z nej vychádza i kapitola dejín, ktorá 

bola doplnená niektorými spresňujúcimi informáciami a časťou o dobe pred 

pripojením Egypta k Rímskej ríši. Po preštudovaní ďalšej literatúry som došla 

i zmene niektorých tvrdení. napr. o výskyte rímskeho tábora v Mirgisse, o ktorom 

som predtým pochybovala, či o určení Mehendi ako rímskej fortifikácie, ktoré sa 

ukázalo byť čisto stredovekou lokalitou. Výsledkom zmien oproti bakalárke bolo 

aj vytvorenie kapitoly o problematických stavbách.  

Chronologicky je táto práca vymedzená rokmi 30 p. n. l. a 641 n.l. V texte delím 

používam rozdelenie na principat, dominat a byzantskú dobu. V literatúre hlavne 

staršej sa objavuje len delenie na rane rímsku a neskoro rímsku dobu a to ešte 

s rôznymi vymedzeniami, ktoré nie je dostačujúce. Predelom medzi dominatom  

a byzantskou dobou je pre mňa rok 395, kedy došlo k rozdeleniu ríše na 

Východnú a západnú Rímsku ríšu. Geograficky je práca vymedzená hranicami 

dnešné Egypta s výnimkou Mirgissy, ktorá dnes leží v Sudáne. Preto sa zaoberám 

i Sinajom, ktorý bol v staroveku súčasťou provincie Arabia, či neskôr Palestina. 

K tomuto ma viedlo aj to, že v prácach o týchto provinciách sa Sinaju zvyčajne 

nevenuje pozornosť.   

U popisu lokalít postupujem geograficky a to zo severu na juh a zo západu na 

východ. Tak je údolie Nílu popisované proti toku rieky. Vo Východnej púšti 

najskôr severné cesty, potom južné. Každá cesta od Nílu k Červenému moru. 

Názvy používam ako antické tak moderné. U údolia a oáz, prevládajú staroveké, 

ak sú známe. Vo Východnej púšti naopak moderné, pretože sú v literatúre viac 

používané, a u niektorých lokalít nie je stotožnenie s antickým názvom úplne isté. 

Pri prepise arabských názvov vychádzam z tvarov bežne používaných v češtine. 

U tých ktoré sa v česky písanej literatúre nevyskytujú sa držím anglického 

prepisu, hlavne v novších publikáciách. Bežne používam i delenie egyptských 

                                                             
1 Šurinová, Miroslava. 2011. Rímské vojenské tábory v údolí Nílu. Bakalárská práca. Univerzita 
Karlova v Praze. 
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dejín na ríše a dynastie. K objasneniu prikladám chronologickú tabuľku 

v prílohách. 

Táto práca má celkovo dvadsať kapitol rôznej dĺžky. Najobsiahlejšie sú kapitoly 

popisujúce jednotlivé pevnosti. Prvá kapitola je stručnými dejinami Egypta pod 

Rímskou vládou. Druhá kapitola sa venuje dejinám výskumov. Nejde v nej 

o dejiny celej egyptológie ani o dejiny bádanie o rímskom Egypte, ale o bádanie 

ktoré sa zameriavalo priamo na rímske fortifikácie s pár dôležitými objavmi 

z rímskej doby. Tretia kapitola predstavuje vymedzenie názvov ako i základný 

popis rímskeho tábora. V štvrtej kapitole sa nachádzajú pevnosti v údolí Nílu, 

v piatej v oázach v Západnej púšti, v šiestej pevnosti vo Východnej púšti, 

v siedmej lokality na Sinaji a osma sa zaoberá pobrežím Stredozemného mora. 

Deviata kapitola sa zaberá ďalšími potencionálnymi lokalitami, kde by mohli byť 

rímske fortifikácie. V desiatej kapitole sú zas stavby, ktoré boli za rímske 

fortifikácie v minulosti pokladané, no ukázali sa byť niečím iným a stavby, ktoré 

boli rímskym vojskom využité sekundárne ako i stavby, ktorých interpretácia 

zostáva sporná. Jedenásta kapitola popisuje v krátkosti strážne veže. Dvanásta 

najskôr predstavuje rímske námorníctvo a následne prechádza k rímskej flotile 

usídlenej v Alexandrii. Písomným prameňom, ako antickým autorom i ranne 

stredovekým, tak epigrafickým správam sa venuje kapitola trinásť. V štrnástej je 

len rýchlo predstavený súpis jednotiek, ktoré v Egypte sídlili a to z dorazom na 

principat, pretože v domináte by šlo v podstate o prepisovanie Notitia Dignitatum. 

Kapitola pätnásť zhŕňa to ako vyzeral celý systém pevností počas jednotlivých 

storočí. V následnej kapitole je tento vývoj porovnaný s tým, čo sa vie o hrozbách 

a dôvodoch k stavbe táborov. Sedemnásta kapitola popisuje funkcie táborov. jej 

časť o limite úzko súvisí z predošlou kapitolou. Kapitola číslo osemnásť zhŕňa 

materiál a dispozície táborov v Egypte. V devätnástej kapitole som sa pokúsila 

nájsť podobné stavby v iných provinciách a porovnať Egypt s provinciami, ktoré 

sú k nemu najbližšie a majú podobnú klímu. Práca končí krátkym zhrnutí. 

Nezanedbateľnú časť tvoria i obrázková, mapová a tabuľková príloha.    
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1. Dejiny rímskeho Egypta 

Medzi tým, čo do Egypta vkročil Octavian a tým, kedy do Egypta vkročil Amr ibn 

al-As, uplynulo 671 rokov. Týchto skoro sedem storočí predstavuje dobu, po 

ktorú bol Egypt súčasťou Rímskej ríše. V druhej polovici to síce už bola ríša, 

ktorú dnes nazývame Byzantskou, no oni sami sa stále nazývali Rimanmi, i keď 

hovorili grécky. V odbornej literatúre sa rímska doba v Egypte zvyčajne delí na 

ranú a neskorú. Raná v tomto podaní zahrňuje prvé tri storočia, do vlády 

Dioclatiana. Neskorá 4.-7 storočie. Ďalším možným rozdelením, snáď o niečo 

presnejším, je principát, dominát a byzantská doba. 

1.1 Pred provinciou 

Rím začal vstupovať do dejín Egypta dávno predtým, ako sa z Egypta stala rímska 

provincia. Diplomatické vzťahy s Rímom nadviazal už Ptolemaios II. v roku 273. 

p. n. l. Medzi národmi bola vyhlásená amicitia, priateľstvo. Následne bola 

obnovená po Prvej púnskej vojne. Niekoľkí z ptolemaiovských kráľov dokonca 

odkázali Egypt v závete Rímu. Učinil tak Ptolemaios VIII. a neskôr Ptolemaios X. 

Ani v jednom prípade k predaniu Egypta Rimanom nedošlo. No k čomu už došlo, 

bolo predanie Kyrenaiky Rimanom na základe závetu Ptolemaia Apiona. 

Ptolemaios XII Neos Dionysos bol podporovaný rímskym senátom, ktorému dĺžil 

peniaze. Ptolemaios XII prenechal Rimanom, asi trochu i nasilu, Cyprus v roku 59 

p. n. l.   Senát Ptolemaia podržal i proti egyptskej delegácii, ktorá prišla do Ríma 

proti kráľovi protestovať. Poslal ho späť do Egypta v sprievode Aula Gabinia, 

prokonzula Sýrie, a jeho vojenských jednotiek. Tí pomohli Ptolemaiovi dostať sa 

späť na trón. Gabiniovi vojaci v Egypte, či presnejšie v Alexandrii, zostali. 

Nazývali ich Gabinianmi. Tvorili ochranku Ptolemaia XII. Podľa správ Rimanov 

z doby pobytu Caesara v Alexandrii, sa Gabiniani prispôsobili miestnemu životu, 

oženili sa a prestali plniť svoje armádne povinnosti.2 

Gabiniani neboli prvými Rimanmi, ktorí sa usadili v Egypte. Predtým to boli 

najmä obchodníci a vyslúžilci z armádnych radov. Za posledných Ptolemaiovcov 

Rimania pomaly začali prenikať i do egyptskej správy. Rímske mená sa vo väčšej 

miere objavujú na papyroch od polovice 1 storočia p. n .l., pravdepodobne sa 

jedná o Gabinianov. Ďalší rímsky vojaci prišli do Egypta s Pompeiom a následne 

                                                             
2 Capponi, Livia. 2010. The roman period.str.180-182. 



4 
 

s Caesarom. Obyvatelia Alexandrie si už za Caesarovej prítomnosti mali myslieť, 

že sa stanú rímskou provinciou. Caesar sa však vrátil do Ríma. V Egypte však 

ponechal tri légie pod velením Ruphia. Mali chrániť Kleopatru VII. Ďalšie légie 

prišli do Egypta s Marcom Antoniom. Po pripojení Egypta k ríši sa v krajine 

nachádzalo pomerne veľké množstvo rímskych vojakov. Túto situáciu musel 

Octavian riešiť vydaním ediktu o usídľovaní veteránov z rímskej armády vo 

Fajúme ešte v čase druhého triumvirátu, teda v rokoch 42-30 p. n. l.3 

Zlomový okamih predstavuje bitka u Actia. Octavianova flotila pod vedením 

Marca Vipsania Agripu porazila Kleopatrinu flotilu pod vedením Marca Antonia. 

Octavian dorazil do Egypta až desať mesiacov po bitke pri Actiu. Najskôr šiel do 

Sýrie a odtiaľ po súši do Egypta cez Pelusium. Medzitým Cornellius Gallus šiel 

tiež po súši, ale z Kyrenaiky. Marcus Antonius a Kleopatra VII. spáchali 

samovraždu. Ptolemaia Caesariona, údajného Caesarovho syna, nechal Octavian 

zavraždiť. Ostatné Kleopatrine deti poslal na výchovu do Ríma. O vlastnom 

pobyte Octaviana v Egypte sa vie málo. Navštívil Memfidu, kde odmietol 

obetovať Adidovy s tým, že on obetuje bohom a nie zverom. V Alexandrii mal 

navštíviť hrob Alexandra Macedónskeho. Octavian sa nedal prehlásiť za faraóna, 

on by to asi senát ani neprežil, no neskôr je na chrámových reliéfoch ako faraón 

zobrazovaný. Už na stéle Galla z Filé je Octavianovo meno v kartuši, ale len 

v hieroglyfickej verzii. Rimania s egyptským kňazstvom vychádzali pomerne 

dobre, až na malé škrípanie hneď po obsadení. Dva dni pred vstupom Rimanov do 

Egypta umrel hlavný Ptahov veľkňaz, ale jeho nástupca bol vymenovaný až po 

dva a pol roku, čo je pomerne dlhá doba.4 

Octavian vstúpil do Egypta dňa 1. augusta 31 p. n. l. Na mieste jeho vojenského 

tábora vzniká mesto Nikopolis. Augustus vytvára nové správne usporiadanie 

Egypta, ktoré s menšími obmenami vydrží po tri nasledujúce storočia. Oproti 

starším názorom, ktoré tvrdili, že Rimania ptolemaiovsky systém len mierne 

upravili, sa dnes už vie, že zmeny boli oveľa rozsiahlejšie. Octavian z riadenia 

krajiny vylúčil Egypťanov a rovnako im zakázal vstup do armády okrem 

najnižších pozícii v námornej flotile. Pre egyptsky vidiek, v podstate celý Egypt 

                                                             
3 Capponi, Livia. 2010. The roman period. str.11-12., Capponi, Livia. 2005. Augustan Egypt: The 
Creation Of A Roman Province. str.2-8,14-15., Lewis, Naphtali.1999. Life in Egypt Under Roman 
Rule. str.15. 
4 Herklotz, Friederike. 2012. Aegypto Capta:Augustus and the Annexation of Egypt.str. 11-16. 
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okrem Alexandrie a ďalších štyroch miest, sa toho zas tak mnoho nezmenilo. 

Lebo už za posledných Ptolemaiovcov plynula do Ríma až tretina úrody. Ani dane 

sa veľmi nezvýšili, len sa zefektívnil systém ich vyberania. 5 

1.2 Principát 

Nie je isté, či sa Egypt oficiálne stal rímskou ? už v roku 30 p.n.l., alebo až v roku 

27. Prvé roky rímskej nadvlády neboli pokojné. Cornelius Gallus, prvý prefekt, 

mal podľa nápisu na obelisku poraziť v Thebaide 5 búriacich sa miest za 15 dní. 

Na Filé sa stretol s kušitským vládcom a dohodol sa s ním na hraniciach v Syene. 

Veľa prospechu mu  však jeho úspechy nepriniesli, lebo bol nútený spáchať 

samovraždu. Gallus bol aj básnikom, ktorý sa poznal s Vergíliom a Ovídiom. Jeho 

elégie sa našli v Qasr Ibrime. V roku 20 p. n .l. vypuká ďalšia rebélia v Thebaide, 

tento krát proti novým daniam.6 

Aj keď sa Rimania pomerne skoro dostali až do Dolnej Núbie, nejavili záujem 

podmaniť si Merojskú ríšu, ktorá bola vtedy hlavnou mocnosťou v Núbii. 

Rimania usídlili svoje posádky v Syene, vymenovali miestodržiteľa pre oblasť 

Triakontaschoenu a možno aj Dodekaschoenu. Merojskú ríšu si zaviazali ako 

spojenecké kráľovstvo. Zrejme si vynútili platenie tribútu. Druhý prefekt Aelius 

Gallus podnikol s jednotkami z Egypta ťaženie do Arábie. Toto ťaženie 

znamenalo pre Rimanov hneď dve katastrofy. Po prvé sa nezdarilo samotné 

ťaženie v Arábii. Po druhé z Núbie vpadli Merojci do Egypta. Príčiny tohto vpádu 

nie sú známe. Možno sa jednalo o snahu Merojcov zväčšiť svoje územie, alebo 

boli nespokojní s rímskym daňovým zaťažením. Aelius bol zbavený funkcie.7 

Tretím prefektom sa stal Publius Petronius. V roku 25, či 24 p. n. l. podnikol 

protiútok proti Merojcom. Pri Dakke ich zahnal na útek. Merojci dostali tri dni na 

to, aby sa stiahli zo Syene. Potom sa Petronius pustil do ďalšieho útoku. Zajal ich 

generála, obsadil Qasr Ibrim a došiel až do Napaty. Chcel poraziť kráľovnú, ktorá 

sa v antických prameňoch objavuje pod menom Kandence. 8  Lenže slovo 

                                                             
5 Lewis, Naphtali. 1999. Life in Egypt Under Roman Rule.str.15., Capponi, Livia. 2005. Augustan 
Egypt: The Creation Of A Roman Province. str. 2-8,14-15. 
6 Capponi, Livia. 2011. Roman Egypt. str.13., Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: 
exploring Rome's Egyptian frontier. str. 145-147. 
7 Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str.127. 
8 Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str. 148-149., 
Jameson, Shelagh.1968. Chronology of the Campaigns of Aelius Gallus and C. Petronius. str .71-
76. 
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Kandence je vlastne nubijské slovo pre kráľovnú obecne, jej meno bolo 

Amanirenas. Vie sa o nej, že mala iba jedno oko.9 Merojci navrhli mier. Petronius 

mierovú ponuku síce odmietol, zničil Napatu, ale obrátil sa na pochod späť do 

Egypta. Možno to bolo z klimatických dôvodov, pretože začínalo leto a na 

Rimanov mohli byť miestne teploty privysoké. Petronius nechal posádku v Qasr 

Ibrime, ktorý mal dať posilniť a opraviť. Posádku vybavil zásobami na dva roky. 

Merojci pozbierali sily a v roku 22 p. n. l. sa vypravili dobyť Qasr Ibrim späť. No 

Petronius s vojskom tam bol skôr. Priebeh bitky nie je známy, no vie sa, že 

Merojci opäť začali vyjednávať o mieri. Keďže Petronius nechcel robiť 

rozhodnutia sám, a Merojci nehodlali vyjednávať len s veliteľom vojsk, poslali 

preto merojskú delegáciu priamo za Augustom na Samos, kde sa vtedy cisár 

nachádzal. Augustus im vo všetkom vyhovel. Zrušil aj predtým dohodnuté tribúty. 

Ustanovil hranicu na Hiera Sykaminos, kadiaľ prebiehala aj za Ptolemaiovcov.10 

Z územia Meroejskej ríše je známe množstvo luxusných predmetov 

pochádzajúcich z Rímskej ríše. Najviac nálezov pochádza z hrobov. Jedná sa o 

kovové nádoby, úlomky skla, terru sigilatu, inú keramiku a mince Severa, 

Diocletiana, Valensa, Licinia a Claudia.11 Po ustanovení hraníc sa styky Rímskej 

ríše s Meroe zdajú byť priateľské a obchodné. Neznamená to však, že by bol 

v Dolnej Núbií pokoj. Územie rímskej provincie začali ohrozovať kočovné kmene 

Blemmyjcov, Megabarijcov, Nobataicov a Troglodytov. Troglodytes sa 

pohybovali vo východnej púšti. Blemmyjci sa v histórii Egypta objavujú pomerne 

dlho. Prvá zmienka o nich je zo stély kušitského kráľa Anlamaniho, ktorá je 

datovaná do 623-592p. n. l. Doba ich najväčšej činnosti spadá do  neskoršieho 

obdobia medzi rokmi 250-550 n.l. Blemmyjci boli kočovníci, divokí nájazdníci a 

bojovníci. Niektorí antickí autori o nich píšu ako o polomýtických bytostiach, 

ktoré nezanechávajú stopy pri chôdzi v piesku a majú oči na hrudi. Nobataici 

priniesli do oblasti núbijský jazyk. Významní sú až v 5.st n. l. Teórie o ich pôvode 

sa líšia. Najčastejšie sa ich pôvod kladie do Západných oáz či Sudánu.12 

                                                             
9 Capponi, Livia. 2011. Roman Egypt. str.13. 
10 Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str.148-149., 
Bowman, Alan K. 1989. Egypt after the pharaohs: 332 BC-AD 642 : from Alexander to the Arab 
Conquest .str.40. 
11 Kirwan, L. P. 1957. Rome beyond The Southern Egyptian Frontier. str .18-19. 
12 Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str .132-133. 
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Do Egypta podľa Augustovho nariadenia mali senátori zakázaný vstup. Už za 

Tiberia bol zákaz porušený Germanikom. Ten vstúpil do Alexandrie bez 

povolenia od Tiberia. Cestu vysvetlil záujmom o pamiatky. Keď videl, že v 

Alexandrii panuje hlad, nechal otvoriť sýpky pre miestnych obyvateľov. To bolo 

pre Rím nebezpečným znamením. Egypt totiž predstavoval hlavný zdroj obilia. 

Počas panovania Caligulu vypukli nepokoje v Alexandrii medzi gréckym 

a židovským obyvateľstvom.13 Caligula Alexandriu navštívil, no okrem riešenia 

situácie mal aj iné záujmy. Povrávalo sa, že nechal odňať pancier z tela Alexandra 

Macedónskeho a sám ho nosil. Claudius mal vraj sponzorovať prieskum južného 

Egypta a Etiópie.14 Expedíciu mal do Egypta vyslať aj Nero. Dvaja centurioni, 

pravdepodobne aj s menšou skupinou radových vojakov, vyrazili zo Syene na juh 

hľadať pramene Nílu. Podľa správ videli slony, papagáje a iné exotické zvery. 

Došli až do močaristých oblastí okolo Bieleho Nílu. Skutočný zámer cesty však 

zostava otázny. Mohlo sa jednať o prieskum obchodných ciest alebo situácie pred  

plánovaným dobytím územia. V Judei však vypuklo v roku 66 n. l. židovské  

povstanie a upriamilo cisárovu pozornosť iným smerom.15 

Dňa 1. júla 69 n. l. bol Vespasian v Alexandrii vyhlásený za cisára. Titus navštívil 

Alexandriu po porážke Jeruzalema. Vďaka zachovaným papyrom poznáme presný 

dátum jeho návštevy, bolo to 25.apríla 71. n. l. Z Domitianovej doby pochádzajú 

správy o ojedinelej bitke medzi Rimanmi a Meroejcami. Papyrus z 89-91 n. l. 

obsahuje hlásenie veliteľa jazdnej jednotky Mettia Rufa. S Traianom sa spája 

obnova kanála spájajúceho Níl s Červeným morom. Hadrian navštívil Egypt 

dvakrát. Prvýkrát pravdepodobne v septembri až  v októbri roku 117. Druhýkrát 

sa vydal na plavbu po Níle v rokoch 129-130 n. l. Skúsenosti Marca Aurelia s 

Egyptom už také príjemné neboli. V roku 172 začala revolta boukoloi. Viedol ju 

kňaz Isidoros. Povstalci prezlečení za ženy zajali jedného centuriona, obetovali ho 

a zjedli. Takmer sa im podarilo dobyť Alexandriu. Poráža ich Avidius Cassius 

guvernér Sýrie. Ten sa po príchode do Alexandrie v roku 175 vyhlasuje za cisára. 

                                                             
13 Milne, J.Grafton. 1913. A History of Egypt under Roman rule. str.26-29. 
14 Capponi, Livia. 2011. Roman Egypt. str.29. 
15 Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str.150-151., 
Kirwan, L. P. 1957. Rome beyond The Southern Egyptian Frontier.str. 17. 
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Cassius ako cisár dlho nevydrží. O tri mesiace neskôr Marcus Aurelius prichádza 

do mesta. Začínajú perzekúcie všetkých, ktorí Cassiovy pomáhali.16 

Septimus Severus roku 193 povoľuje vstup Egypťanov do senátu. Následne 

v rokoch 200-202 n. l. navštevuje Egypt. Zavádza reformy, všetky centrá nomov 

povyšuje na municípia. Caracalla vydáva Constitutio Antoniniana, čím Egypťania 

získavajú rímske občianstvo, no zároveň vydáva aj edikt, podľa ktorého mali 

odísť z Alexandrie všetci Egypťania a ísť obrábať pôdu. Alexandrijskí  obyvatelia 

Caracallovi vytkli zavraždenie Getu, čo malo za následok presunutie légie 

z Nikopola do Alexandrie a masaker obyvateľstva na cisárov príkaz.17 

V druhej polovici tretieho storočia za vlády Philipa Arabsa prebehli zmeny vo 

vyberaní poplatkov, daní a deľbe pôdy. Cisár sa pravdepodobne snažil vybrať viac 

peňazí na ťaženia na východe. Reformy nemali úspech a neprežili svojho tvorcu. 

Egypt chudobnel a cisár z neho získaval ešte menej ako predtým. Navyše začínajú 

vážne problémy s Blemmyjcami. Bojovať  proti nim musel Decius. Za jeho vlády 

priamo napadli Egypt. Na Galiena naliehal prefekt Egypta, aby nechal posilniť 

južnú hranicu. Za Aureliana sa Egypt nakrátko stáva súčasťou Palmýrskeho 

kráľovstva. Po porážke Zenobie vládne bohatý kupec Firmus. Aurelian situáciu 

zvláda a pripojuje Egypt naspäť k ríši. Pokúšal sa i o zmeny v krajine napr. 

reorganizoval nílsku dopravu. V roku 276 n. l. vpadli Blemmyjci až do Thebaidy. 

Zajali mestá Coptos a Ptolemais. Vyhnal ich až Probus s vojskom. Jeho sýrske 

légie ho v Egypte vyhlásili za cisára. Ako cisári pred ním sa snažil o zmeny, tento 

krát v zavlažovaní, ale veľký dopad nemali.18 

1.3 Dominát 

Obdobie dominátu predstavuje pre Egypt dobu plnú zmien. Ako prvý z tetrarchov 

navštevuje Egypt na prelome rokov 293 a 294 n. l. Galerius. Pri svojom pobyte 

zrovnáva so zemou mestá Coptos a Busiris. Zrejme preto neskôr dostáva tituly 

Aegyptiacus maximus a Thebaicus maximus.19 

                                                             
16 Capponi, Livia. 2011. Roman Egypt. str. 29-33,191., Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: 
exploring Rome's Egyptian frontier. str .151.  
17 Capponi, Livia. 2011. Roman Egypt. str.34.,, Kehoe, Dennis. 2010. The Economy: Graeco-
Roman. str. 318., Milne, J.Grafton. 1913. A History of Egypt under Roman rule. str.72. 
18 Parsons, P.J. 1967. Philippus Arabs and Egypt. str. 137-141., Jackson, Robert B. 2002. At 
empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str.151-152. 
19 Bowman, Alan K. 1989. Egypt after the pharaohs: 332 BC-AD 642 : from Alexander to the 
Arab Conquest. str.44., Bowman, Alan K. 1978. The Military occupation of Upper Egypt in the 
Reign of Diocletian. str.,26-27. 
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V tradícii revolt a vyhlasovania sa za cisárov pokračuje Domitius Domitianus, 

nazývaný aj Achiles. Vyhlásenie Domitia za cisára v roku 297 n. l. bolo dôvodom 

prvej Diocletianovej cesty do Egypta. Zdá sa, že Diocletian bol posledný cisár, čo 

osobne navštívil Egypt. Potom možno ešte Konštantín v 325 n. l. Diocletian sa 

vzdorocisára rýchlo zbavuje. Vydáva sa na juh, aby tam bojoval s Blemmyjcami 

a inými kmeňmi.  No uvedomuje si neudržateľnosť Dolnej Núbie. Dáva stiahnuť 

zvyšky vojska z Dodekaschoenu, a ustanovuje hranicu na Syene. V neskoro 

antických prameňoch sa tvrdí, že mal pozvať Nobadov do vyprázdneného územia 

Dodekaschoenu, aby sa tam usídlili a vytvorili nárazníkové pásmo. Táto cesta mu 

pomohla spoznať problémy v krajine, ktoré sa snažil vyriešiť reformami. Egypt 

stráca svoje výnimočné postavenie v ríši. Musí opustiť svoj vlastný kalendár 

a menu, a prejsť na rímske normy. Latinčina sa stáva úradným jazykom Egypta, 

gréčtina stráca svoje doteraz vedúce postavenie. Dôvod druhej Diocletianovej 

návštevy je nejasný. Možno súvisela s potláčaním kresťanstva. Táto doba je v 

koptskom prostredí nazývaná érou mučeníkov. Diocletian podporoval staré kulty. 

Možno i preto umožnil Nobataicom prístup do svätyne na Filé 20 

Diocletian rozdeľuje Egypt na tri menšie provincie: Aegyptus Herculia, Aegyptus 

Iovia a Thebais. Egypt sa stal súčasťou diecézy Orient. Samostatná diecéza 

Aegyptus vznikla až v roku 371 n. l. Vytvárali ju štyri egyptské provincie: 

Aegyptus, Augustamnicu, Arcadiu a Thebais spolu s provinciami Libya Superior 

a Libya Inferior. Názov Aegyptus Iovia sa po čase skrátil na Aegyptus. 

Augustamnica vznikla premenovaním Aegyptus Herculia, z nej sa na konci 4. 

storočia oddelila Arcadia. V 6. storočí sa provincie ďalej delili na: Aegyptus 

Primus, Aegyptus Secundus, Augustamnica Prima, Augustamnica Secunda, 

Thebais Inferior, Thebais Superior, Arcadia. 

Novozaložený Konštantínopol preberá vedúce postavenie centra východného 

Stredomoria a znižuje tak význam Alexandrie. Mení sa aj vzťah Blemmyjcov 

a Meroejcov k ríši. Zdá sa, že tento krát k lepšiemu. Posielajú totiž blahoželanie 

Konštantínovi k 30. výročiu vlády. Keď sa o niečo neskôr posťažujú Julianovi na 

veliteľa armády Artemia, nechá ho cisár popraviť. Menšie nepokoje vyvolajú 

mnísi, ktorým cisár Valens nechal zrušiť výnimku z povinného vstupu do armády. 
                                                             
20 Capponi, Livia. 2010. The roman period. str. 193., Sanchez, Jose Ramon Aja. 2009. Diocletiano 
y la fronteraa Nubia. str. 138-141., Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's 
Egyptian frontier. str.152-153. 
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Theodosius, kedže sa rozhodol, že celá ríša má byť kresťanská, začal 

s pretváraním chrámov na kostoly. Aby znížil počet dezercií nespokojných 

Egypťanov, premiestnil légie vytvorené v Egypte do Macedónie. Namiesto nich 

do Egypta poslal légie tvorené prevažne Gótmi. 21 

1.4 Byzantská doba 

Za Theodosia II. Blemyjci opäť predstavujú problém. Vpadnú do Veľkej oázy 

a berú si zajatcov. Odveta sa koná až za Marciana, kedy rímske jednotky donútia 

Blemmyjcov pustiť zajatcov a nahradiť  škody. Veliteľ vojska Maximinus 

uzatvára s Blemmyjcami dohodu. Blemmyjci smú navštevovať chrám na Filé 

a požičiavať si kultovú sochu Isidy. Ako náhle Maximinus umrie, kmene 

vtrhávajú do Thebaidy, no tentokrát sú rýchlo vyhnané. 22 

Za vlády Justiniana I. vypukne v Egypte mor. Pridá sa k tomu aj zemetrasenie 

a prenasledovanie Koptov po odklone od oficiálnej cirkvi na Chalcedonskom 

koncile.23 Justinian s Theodorou sa rozhodnú obrátiť na kresťanskú vieru aj duše 

Núbijcov a Blemmyjcov. Najprv sa im podarilo konvertovať Núbijcov, ktorí sa 

potom obrátili proti Blemmyjcom. Blemmyjci prijali kresťanstvo 536 n. l. 24 

Justinian dal zavrieť chrám na Filé, čo mohlo mať súvislosť s obnovením 

nájazdov za Justina II. Pretože niektoré časti núbijských kmeňov v tejto dobe ešte 

stále vyznávali staroegyptské kulty. Tiberius II. posiela do Horného Egypta 

Aristomacha, ten situáciu skľudňuje, ale za prekročenie právomoci je následne 

odsúdený na smrť. Vďaka predošlým vojenským úspechom dostáva milosť.25 

V roku 602 n. l. nastupuje na trón Fokas. Ríša je ohrozovaná ako zo severu tak aj 

z východu. V Egypte sa búria núbijské kmene na južnej hranici a z náboženských 

dôvodov Kopti. K tomu všetkému v roku 606 n. l. vypukla revolta v Pentapoli 

v provincii Afrike. Správca provincie Herakleios sa vzbúril proti cisárovi. Hlavné 

boje prebiehali v Egypte. Herakleios poslal do Egypta s vojskom svojho bratranca 

Niceta. Za Foka tu bojoval veliteľ vojsk Bonosus. Bonosus obsadil pevnosti na 

Fare a v Pelusiu. Neskôr získava pre Foka celú Deltu. No v bitke u Alexandrie 

bola Bonasova armáda porazená. Keď Nicetas dorazil do Nikiou, kde boli vojská 
                                                             
21 Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str.154. Milne, 
J.Grafton. 1913. A History of Egypt under Roman rule. str.94-97. 
22 Milne, J.Grafton. 1913. A History of Egypt under Roman rule. str.99-102. 
23 Capponi, Livia. 2011. Roman Egypt. str.40. 
24 Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str .155. 
25 Milne, J.Grafton. 1913. A History of Egypt under Roman rule. str.107-111. 
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Bonasa usídlené, Bonasovi nezostávalo nič iné ako z Egypta ujsť. Cez Sýriu 

odišiel do Konštantínopola. V týchto bojoch sa spomínajú ešte dve pevnosti: 

Kariun, kde sa uchýlil Bonasas a Manuf, ktorú mal zabrať Nicetas. 

Herakleios po kratšom pobyte v Tesalonikách prejde do Konštantínopola, kde sa 

ešte stihne stretnúť s Fokom, ktorý je následne zavraždený dvoranmi. Herakleios 

sa stáva cisárom. V roku 615 Kopti vytvárajú spojenectvo so sýrskou cirkvou, no 

to už sa do Sýrie dostávajú Peržania. O rok neskôr stoja Sasánovské vojská na 

hraniciach Egypta. Cez podobnú trasu, ako kedysi Kambýses a Alexander 

a neskôr Arabi, prejdú cez Pelusium do Memfidy a odtiaľ do Alexandrie. 

Pelusium zajali ľahko. O zajatí Babylonu nie sú správy. Alexandria zabrala 

Peržanom viac času. Bola opevnená a dala sa zásobovať z mora. No nezhody 

medzi rôznymi skupinami obyvateľstva vyprodukovali zradcu. A tak Peržania na 

loďkách zamaskovaní za rybárov a s heslom od zradcu vplávali do prístavu. 

Odtiaľ im už nič nebránilo, aby zabili stráže pri bráne a vpustili vojsko do mesta. 

Pri dobývaní Alexandrie si mali počínať mimoriadne kruto a zabíjať všetkých, 

ktorí im prišli pod ruky. No samotné mesto poničené nebolo. Nato Peržania 

ovládli Egypt až po Syene. Tradícia vraví, že ich Kopti vítali ako osloboditeľov. 

No súveké písomne správy poukazujú na to, že Peržania drancovali egyptskú 

krajinu, búrali kostoly a kláštory, dokonca, že predávali egyptské deti do 

otroctva.26 

Herakleios zaútočil priamo na Perzskú ríšu. Hoci Peržania so svojimi spojencami 

Avarmi a Slovanmi obliehali Konštantínopol, Byzantínci s útokmi na Perzskú ríšu 

neprestávali. Potom ako Herakleios obsadí Jeruzalem, sa Peržania stiahnu ako 

z Egypta, tak aj zo Sýrie. 

V roku 610 n. l., kedy nastúpil v Konštantínopole na trón Herakleios, začína 

hlásať svoje učenie v púšti Arabského polostrova Mohammed. Mohammed mal 

nechať napísať a poslať listy vládcom okolitých krajín, teda kmeňovým princom, 

ale aj cisárovi do Konštantínopola a guvernérovi Egypta, aby prijali Islam. 

Guvernér Egypta na správu odpovedal opatrne s tým, že ponuku zváži. Posla si 

uctil a poslal ho naspäť s darmi. No cisár na list nereagoval. Posla po ceste z 

                                                             
26 Butler, Alfred Joshua. 1902. Arab Conquest and Last 30 years of Roman Domination. str .5-
27,69-92. 
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Konštantínopola v Mute zabili. Podľa Buttlera tak Herakleios mohol v očiach 

muslimov začať vojnu s cisárstvom, ktorá skončila až dobytím Konštantínopola 

v roku 1453. 

Po odchode Peržanov z Egypta sa patriarchom stáva Cyrus, ktorý začína ostrý boj 

proti Koptom. No o rozsahu prenasledovania v podstate nevie, pretože sú známe 

z koptských prameňov, a tie pravdepodobne zveličujú. Po dobytí Jeruzalema, Amr 

ibn al-As presvedčí chalífu Omara k ťaženiu do Egypta. Keď sa v Egypte 

dopočuli o postupe Arabov, začali posilňovať a opravovať pevnosti. Mali vraj 

vykopať aj príkop okolo Babylonu. Obnovené sú byzantské posádky v Pelusiu, 

Babylone, Alexandrii, Nikiou, Athribe a pravdepodobne aj v Hornom Egypte. 

Ako prvé Arabom prišlo do cesty Pelusium. Správy o jeho dobytí sa rôznia. Podľa 

jedných ho dobyli rýchlo, podľa iných ho museli obliehať a vyhladovať. No Arm 

nemal mužov navyše, aby tam zanechal posádku. Tak len nechal strhnúť hradby 

a pokračoval na Migdol. Amr sa rýchlo dostáva do Delty. U Memfidy prekračuje 

Níl. Postavila sa mu skupinka Byzantíncov, ktorých Amr pobije v pevnosti Abuit. 

Ďalej postupuje do Fajumu a zaberá ho. 6 júna 640 vstupuje do Egypta druhá 

arabská armáda a utáborí sa pri Heliopole. Arm sa vracia z Fajúmu a pripája sa 

k nim. Tu proti nim vytiahnu posádky z Babylonu, ktoré predtým posilnili 

jednotky z Nikiou. Bitka pre Byzantíncov dopadla katastrofálne a pozostatky tých, 

čo prežili, sa navrátili k Babylonu. 27 

V septembri toho istého roku začalo obliehanie Babylonu. Arabi s dlhodobým 

obliehaním veľké skúsenosti nemali. Mali síce ukoristené obliehacie stroje, no 

nevedeli ich správne používať a ani opraviť. Cyrus sa snažili vyriešiť situáciu 

nevojensky. Poslal babylonského biskupa, aby s Amrom vyjednával. Keď to 

nevyšlo, prosil Herakleia aby uzavrel s Amrom zmluvu. Cisár to odmietol. Cyrus 

sa dokonca pokúša Arabov uplatiť. Posádka z Babylonu podniká prepadové akcie 

proti obliehateľom, hlavne počas ich modlitieb. V marci 641 sa rozširuje správa 

o smrti Herakleia a to mení situáciu. Veliteľ posádky Babylonu ponúka 

kapituláciu. Požaduje len, aby jeho mužom bolo dovolené odísť. Zmluva je 

                                                             
27 Butler, Alfred Joshua. 1902. Arab Conquest and Last 30 years of Roman Domination. str .120-
130, 194-233, 184-185, 138-144. 
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potvrdená Arabmi 6. apríla 641 na Veľký piatok. Na odchod dávajú Byzantíncom 

tri dni, tí na Veľkonočný pondelok odchádzajú z Babylonu. 

Po páde Babylonu sa Arabi vydali smerom na Alexandriu a po ceste dobývajú 

Nikiou. Tam rozprašujú byzantskú flotilu. Alexandriu obliehajú celé leto, lebo 

situáciu komplikuje rozvodnený Níl. Alexandria sa nakoniec vzdáva 

8.novembra 641. 28 Týmto dátumom sa končia antické dejiny Egypta . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Butler, Alfred Joshua. 1902. Arab Conquest and Last 30 years of Roman Domination. str . 249-
273,291-329. 
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2. Dejiny výskumu 

Egypt ako rímska provincia je známy i neznámy. Na jednej strane sa dá povedať, 

že je najlepšie známou provinciou rímskej ríše. Vďačí za to svojej suchej klíme, 

ktorá uchovala obrovské množstvo papyrov. Tie vypovedajú o každodennom 

živote v provincii. Čo sa týka fungovania správy a systému vyberania daní, nemá 

poznanie situácie v Egypte obdoby. Ale to sa už nedá tvrdiť o archeologickom 

poznaní. V údolí Nílu je dnes kvôli záplavám, poľnohospodárstvu, a rastu počtu 

obyvateľov a sídlisk, väčšina stavieb zničená. Zachovali sa tu skoro len kamenné 

stavby. Kameň však bol určený na stavbu chrámov, ktoré sa aj v rímskej dobe 

stavali podľa faraónskeho modelu. V oblastiach púšte sú pamiatky zachované až 

neuveriteľne dobre, no len málo z nich bolo vo väčšej miere archeologicky 

skúmaných. K výnimkám patrí napríklad mesto Karanis. 

Hoci rímske a ptolemaiovské pamiatky stáli po dlhú dobu mimo hlavný záujem 

bádateľov, sú prítomne v ich povedomí už od samého začiatku. Napoleonova 

expedícia v roku 1789 okrem vojakov doviedla do Egypta i 150 odborníkov 

z rôznych oborov. Tí zaznamenávali všetky staroveké stavby, na ktoré narazili. 

Výsledkom Napoleonovej expedície je nespočetné množstvo kresieb hlavne od 

Dominiqua Vivanta Denona. Hlavným výsledkom bola niekoľko zväzková 

publikácia Description de l‘ Egypte,  ktorá obsahuje i obrázok Babylonu ako aj 

polohu Nag el- Hagar, ktorú správne označuje ako rímsku lokalitu. Rovnako aj 

mnohí ďalší raní cestovatelia zaznamenávali všetky pamiatky. Medzi prvými to 

boli Charles Jacques Poncet a William George Browne, ktorí sa venovali západnej 

púšti. Vo východnej púšti Juan de Castro d’Anville lokalizoval Berenike, no na 

jeho objav sa zabudlo. 29 

2.1 18. a 19. storočie 

K nárastu prieskumov došlo za vlády Muhamada Aliho, kedy sa konali expedície 

za nerastnými surovinami do západnej i východnej púšte. Ani jedna nebola zatiaľ 

zameraná na pamiatky, aj keď poskytovali občasné popisy hlavne dobre 

zachovaných stavieb. No nie vždy sú dôveryhodné ako napr. od Jamesa Bruca, 

ktorý cestoval cez východnú púšť v 1765-1773. Avšak niektoré jeho popisy 

                                                             
29 Verner, Miroslav. 2008. Objevování starého Egypta. Paseka. str .17,20., Le Quesne, Charles. 
1995. Old Cairo: Fortress into city. str .3-5. Vivian, Cassandra. 2000. The western desert of Egypt: 
an explorer's handbook.str.33-56. 
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vyzerajú ako prebraté z druhej či tretej ruky. Rovnako nepresný je i Procockov  

plán Babylonu z 1743. Pre poznanie rímskych vojenských pamiatok bol dôležitý 

Belzoni, ktorý popísal víťazný oblúk v Bawiti, Cailliaud, Linant de Bellefonds, 

Russegger a iní.30 

Hneď na začiatku 19. storočia v roku 1818 Belzoni znovuobjavil Berenike, ktorú 

pripodobňuje k Pompejam s množstvom zasypaných domov. Publikoval i prvý 

plánok lokality. V Narrative of the operations and recent discoveries within the 

Pyramids, Temples, Tombs, and Excavations in Egypt and Nubia, and of a Jurney 

to the Coast of the Red Sea, in search of the ancient Berenice, and another to the 

Oasis of Jupiter Ammon živo popisuje nielen hľadanie strateného mesta 

a nepríjemnosti cestovania v púšti, ale i rímske fortifikácie vo východnej púšti, na 

ktoré natrafil, ako napr. Samut.31 

V prvej polovici storočia cestoval za účelom hľadania ložísk uhlia vo východnej 

púšti i James Burton, ktorého ale viac zaujímali staroveké pamiatky než nerastné 

suroviny. Jeho poznámky a zápisky žiaľ nie sú publikované. V prieskumoch 

pokračovali Frederic Cailliaud, ktorý pátral po smaragdových doloch, i Louis 

Maurice Linant de Bellefonds, ten zas sprevádzal expedície hľadajúce ložiská 

zlata medzi rokmi 1818-1835. Okrem východnej púšte popísal i pamiatky v Núbii 

a Sudáne až po oblasť Dongoly. Ďalší, kto robil v rovnakej dobe geologický 

prieskum bol Giovanni Battista Brocchi, ktorý zmieňuje veľa lokalít, ktoré 

ostatným unikli. Najvýznamnejším pre východnú púšť bol Sir John Gardner 

Wilkinson. Jeho nákresy, plánky a popisy sú veľmi presné. Nakreslil niekoľko 

rímskych fortifikácii Berenike, a ako prvý nakreslil Abu Shaar.32 

Významnými prieskumníkmi západnej púšte v 19. storočí boli Baron Heinrich 

von Minutoli, Jean Raimond Pacho, Bayle St. John. Ich cieľom bolo oblasť 

zmapovať a hľadať surovinové zdroje. Vedecké expedície v západnej púšti 

                                                             
30 Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense, Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The 
Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str. 34., Le Quesne, Charles. 1995. Old Cairo: 
Fortress into city. str.3-5. 
31 The Berenike Project Belzoni.G.1821. Narrative of the operations and recent discoveries within 
the Pyramids, Temples, Tombs, and Excavations in Egypt and Nubia, and of a Jurney to the Coast 
of the Red Sea, in search of the ancient Berenice, and another to the Oasis of Jupiter Ammon. 
str.308,316,324. 
32 Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense, Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The 
Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str. 41, 118,209, 226,309., Sidebotham, Steven 
E. and John A.Riley, Hany A. Hamroush, Hala Barakat. 1989. Fieldwork on the Red Sea Coast: 
The 1987 season. str. 131-137. 
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začínajú až po 1860. V 1873 navštívila a zmienila až Rahlfsova expedícia 

Amonov chrám v Síwe. Ale ani potom sa pamiatkam expedície moc nevenovali. 33 

Mimo záujem nezostala ani oblasť Núbie. Anton Franz Prokesh von Osten 

nakreslil prvý plánok Kertássí v roku 1819 a následné F.C.Gau druhý plánok 

v roku 1827. Popisy lokalít v Núbii podáva i Lepsius v správach zo svojich ciest v 

rokoch 1842-1845.34 Významnými objavmi z rímskej doby boli Petriho fajúmske 

portréty v 1888 a papyry z Oxyrhynchu, ktoré objavili Bernard P.Grenfelt 

a Arthur S.Hunt v 1896. Papyry obsahovali antické literárne diela ale i bežné 

záznamy, mnohé o  rímskom vojsku. 19. storočie však neskončilo pre rímske 

pamiatky dobre, lebo bol zničený legionársky tábor v Nikopole.35  

2.2 20. storočie  

Na konci 19. a na začiatku 20. storočia pôsobil Alfred Joshua Butler, ktorý sa 

zaoberal hlavne ranými Koptami. Pritom bol jeden z prvých, kto sa podrobnejšie 

sa zaujímal o pevnosť Babylon. K jeho významným dielam patria The Ancient 

Coptic Churches Of Egypt a Arab Conquest and Last 30 years of Roman 

Domination. V prvom diele nielenže poskytuje dovtedy najrozsiahlejší plán 

Babylonu, ale zamýšľa sa aj nad polohou Augustovského tábora popísaného 

Strabonom. Poukazuje na nepresné staršie plány. Jeho plánok Babylonu bol 

najviac zobrazovaný a považovaný za správny až do Sheehanovej publikácie 

z 2010. Butler popis pevnosti prekladá vlastnými zážitkami z prieskumu. 

Napríklad ako presviedčal mnícha, aby mu svietil sviečkou pri návšteve severnej 

veže pod kostolom sv. Juraja. Alebo, ako chodil každý deň k jednej arabskej 

záhrade, kým tam niekoho nestretol.  Potom  sa pod zámienkou napitia  sa vody 

dostal dnu a presvedčil majiteľa, aby mu pomohol merať rímske múry.36 

Na začiatku 20. storočia prebehli výskumy v Núbii. V Šellál ich viedol G.A. 

Reisner. V roku 1906 prebiehali vykopávky okolo Dakky.37 Vznikol plánok Núbie 

                                                             
33Vivian, Cassandra. 2000. The western desert of Egypt: an explorer's handbook. str.33-56., 
Issawi.B. 2009. Počátky novodobého objevování egyptské západní poušte. str.13-46. 
34 Verner, Miroslav. 2008. Objevování starého Egypta. str. 50-59., Žába, Z. 1963. Second Season 
(1962) of the Czechoslovak Institute of Egyptology in Nubia: Tafa and Qertassi. str,212-215., 
Breasted, James H. 1906. Oriental Exploration Fund of the University of Chicago. First 
Preliminary Report of the Egyptian Expedition. str .57. 
35 Reeves, Nicholas. 2006. Starověký Egypt: Kronika velkých objevů..str.78, 107., Alston, Richard. 
1998. Soldier and Society in Roman Egypt: A Social History. str. 192-193. 
36 Butler, Alfred Joshua.1884. The Ancient Coptic Churches Of Egypt. str. 155-177. 
37 Reisner, George Andrew. 1910. Archaeological Survey of Nubia.   
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z prieskumu v rokoch 1909-1910. Na Sinaji bol významnou postavou Jean Clédat. 

Viedol výskumy v Qasr Gheit, v roku 1905 v Magdolos, od roku 1910 

rozsiahlejšie výskumy v Pelusiu, ktoré už predtým skúmali Carrez-Maratay a F. 

Griffith. V roku 1914 sa Cládat presunul do Sile, kde vyčistil štyri veže, no pri 

popise pevnosti neuviedol jej polohu. Krátky popis pevností v Sile pochádza aj od 

Petrieho a jeho tímu. 38 Až v roku  1905 je G. Legrain prvý, kto spomína rímske 

stavby v Luxore. Západnej púšti stále dominovali cestovatelia ako Edmoustone 

a Drovetti, ktorí  len spomínajú názvy lokalít. Objavujú sa i prvé lepšie popisy ako 

Umm Dabadib od Blundella, ktorý  neskôr v 1907 skúmal manavari v Charge, a 

prvé obrázky Umm Dabadib od Balla.39 Prieskumom východnej púšte a pobrežia 

Červeného mora počas Prvej svetovej vojny bol poverený George William 

Murray. Nakreslil množstvo máp. Popisoval staroveké pamiatky, aj keď to nebolo 

jeho primárnou úlohou.40 

V 30-tych rokoch skúmal oblasť Marsa Matrou Bates.41  Baraizee podáva len 

krátku správu o múre Luxoru a Monneret de Villard, v ňom rozpoznáva rímsky 

tábor.42 Cez Druhú svetovú vojnu objavil Almásy pri prieskume západnej púšte 

preslávenú preddynastickú  jaskyňu plavcov. Bermannova expedícia v 1933 

skúmala západnú púšť a hľadala i bájnu oázu Zarzura. 43  Anthony de Cosson 

v 1935 bol prvý, kto popísal tábor  al-Burdan.44 Popisy východnej púšte z 40-tych 

rokov zanechal Leo A. Tregenza.45 

Po druhej svetovej vojne dochádza k prvým výskumom zameraným priamo na 

rímske pevnosti v údolí Nílu.  Badawy publikuje v 1947 El-Káb.46 V roku 1948 

došlo k oficiálnemu objaveniu Dionysias a jeho následnému skúmaniu 

                                                             
38 Bard, Kathryn A. 1999. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. str. 955-956., 
Alston, Richard. 2002. The City in Roman and Byzantine Egypt. str.201., Firth,C.W. 1915. 
Archaeological Survey of Nubia.Report for 1909-1910. str. 30-33., Clédat, M. 1912. Fouilles à 
Qasr Gheit. str.145–68., Alston, Richard. 1998. Soldier and Society in Roman Egypt: A Social 
History, str. 201., Alston, Richard. 2002. The City in Roman and Byzantine Egypt. str .201. 
39 Rossi, Corinna.2000. Umm el-Dabadib, Roman Settlement in the Kharga Oasis: description of 
the visible remains. With a note on “Ayn Amur”. str.340. 
40 Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense, Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The 
Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str.73. 
41 Bard, Kathryn A. 1999. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. str .564-568. 
42 el-Saghir, M. and Golvin, J.-C., Reddé, M., Hagazy, El-S., Wagner, G. 1986. Le camp remain de 
Louqsor. str. 1-2. 
43 Issawi.B. 2009. Počátky novodobého objevování egyptské západní poušte. str.13-46. 
44 Grossmann, Peter. 1997.On the Roman Army Camp at al-Burdân (Egypt). str.45-56. 
45 Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense, Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The 
Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str.103. 
46 Badawy,A. 1947. Fouilles d’el Kab 1944-1946. str. 357-371. 
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francúzsko-švajčiarskym tímom, pod vedením Jaquesa Schwartza v rokoch 1948-

1950.47 V 1951 prebehli výskumy Luxore, a o niečo neskôr v 1968 prebiehalo 

čistenie chrámu. Viedol ho Abdul Qader Muhammad.48 

Hlavným bádateľom pre východnú púšť cez 50-te roky bol David Meredith. 

Navštívil ju síce len dva krát, ale zaoberal sa ňou podrobne a publikoval množstvo 

článkov. Hlavným bádateľom pre západnú púšť bol Fachri, hoci mnohé stavby 

určil mylne, dodnes jeho publikácie zostávajú hlavnými zdrojmi informácii 

o oázach.49 

Počas izraelskej okupácie Sinaja sa usídlili vojenské jednotky na lokalite 

Magdolos a pevnosť rozsiahlo poškodili. Izraelci podobne ako Napoleon 

nedoviedli len vojakov ale i vedcov. Izraelskí archeológovia skúmali pod vedením 

Eliezera Orena Pelusium a Dahab v 1956, ten i neskôr zostáva hlavne izraelským 

záujmom.50  

V 60-tych rokoch  prebehli prieskumy Núbie pod UNESCO pred zatopením 

Asuanskou priehradou. Začali výskumy na Qasr Ibrim. K prieskumom prispela 

vtedy i československá expedícia, ktorá skúmala lokalitu Kertássí a Táfa a 

zaznamenali strážne veže v Núbii, pod vedením Z. Žaby s Koreckym 

a Strouhalem v 1961, čo viedlo k následnej českej expedícii do východnej púšte 

k Mons Claudianus v 1963, ale jednalo sa len o letmý a krátky prieskum. Medzi 

mnohými ďalšími prieskumníkmi Núbie treba zmieniť J.J. Hestera a P.M. 

Hoblera, ktorí robili  prieskum rímskych ciest v Núbii v 1965.51 

Osemdesiate roky znamenali rozvoj výskumov v oboch púšťach. V 1977-1983 

prebehol archeologicky prieskum Dachly pod vedením J-Milla. 52  Od 1976 

skúmajú Francúzi lokalitu Duš, kde bol v 1989 objavený poklad zlatých šperkov. 

                                                             
47 Schwartz, Jacques and Wild H. 1950. Qasr-Qarun : Dionysius 1948. str.63. 
48 el-Saghir, M. and Golvin, J.-C., Reddé, M., Hagazy, El-S., Wagner, G. 1986. Le camp remain de 
Louqsor. str.1-2.  
49 Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense, Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The 
Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str. 231. 
50 Bard, Kathryn A. 1999. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. str. 955-956., 
Meshel, Zeev. 2000. Sinai: Excavations and Studies.str.18., Alston, Richard. 2002. The City in 
Roman and Byzantine Egypt. str .201. 
51 Verner, Miroslav. 2008. Objevování starého Egypta. Paseka. str.50 -59., Strouhal, J.J. Hester a 
P.M. Hobler. 
52 Kaper, Olaf E. 2012. The Western Oases. str .719. 
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Pre IFAO ju vybral Sergue Sauneron. 53 V Dachle začal vykopávky  Colin A. 

Hope  a jeho austrálsky tým na lokalite Kellis v roku 1986 54 

Na Sinaj prichádzajú Japonci, ktorí sa síce sústredia na islamské obdobie, ale 

nevyhýbajú sa ani starším lokalitám. Raithou skúmali už v roku 1984.55 V tom 

istom roku sa ujal vedenia archeologického výskumu v Magdolos El-Maksoud 

a po roku sa k nemu pridal Dominique Valbelle.56 

Výskumy priamo zamerané na rímsky tábor prebehli Luxor až v roku 1983 pod 

vedením J. Cl. Galvina, Mohamed el-Saghira, el-Sayeda a Michel Reddého.57 Nag 

el-Hagar bol skúmaný 1984-1985 pod vedením  Mihi el-Din Mustafu a 1986-1989 

pod vedením Usamu Abdel Waretha.58 

Podrobný prieskum východnej púšte začal na konci 80-tych rokov pod University 

of Delaware. Je spojený hlavne s menom Steven E. S Sidebotham. Venovali sa 

prieskumu púštnych ciest a prístavu Berenike, kde ale povolenie k vykopávkam 

bolo vydané až v roku 1994, lebo ležala vo vojenskom pásme. Na Berenike 

spolupracovali s University of Leiden do 2008 a potom s Varšavskou univerzitou. 

Sidebotham viedol i vykopávky v  Abu Shaar. 59 Výskumy v Myos Hormos 

vykonávali archeológovia z University of Chicago v rokoch 1978-1982. 60 . 

V rokoch 1987-1993 prebiehali výskumy pod vedením Valerie Maxfield a Davida 

Peacocka v Mons Claudianus.61 

V 1990-1991 prebehol základný prieskum a následná  fotodokumentácia 

Babylonu pod vedením Sheehana, Grossmanna, Le Quesna. Následne v roku 1994 

prebehli vykopávky v okolí južnej brány. 62  V prieskumoch cez 90-te roky 

                                                             
53 Instituit Français d’archeologie orientale, Kaper, Olaf E. 2012. The Western Oases.str. 719. 
54 Kaper, Olaf E. 2012. The Western Oases.str.720., Reeves, Nicholas. 2006. Starověký Egypt: 
Kronika velkých objevů..str.228. 
55 Grossmann Peter. 2007. Early Christian architecture in Egypt and its relations to the 
architecture of the Byzantine world. str. 358-361.,Kawatoko, Mutsuo. 2005. Multi-disciplinary 
approaches to the Islamic period in Egypt and Red Sea Coast. str. 848–849. 
56 Bard, Kathryn A. 1999. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. str. 955-956. 
57 el-Saghir, M. and Golvin, J.-C., Reddé, M., Hagazy, El-S., Wagner, G. 1986. Le camp remain de 
Louqsor. str .1-2. 
58 Wareth, Usama Abdel and Zignani Pierre.1992. Nag al-Hagar. A Fortress with a Palace of the 
Late Roman Empire. Second Preliminary Report. str. 186-188. 
59 Sidebotham, Steven E. 2011. Berenike and the Ancient Maritime Spice Route. str. 16-19. 
60 Blue, Lucy. 2007. Locating the Harbour: Myos Hormos/Quseir al-Qadim: a Roman and Islamic 
Port on the Red Sea Coast of Egypt 2007. 
61 Maxfield, Valerie A. and Peacock, David, 2001. Survey and excavation, Mons Claudianus 1987-
1993. volume 2. Excavation part 1.str. 3.  
62 Le Quesne, Charles. 1995. Old Cairo: Fortress into city. str.3-5. 
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pokračuje Siedebotham. Skúma hlavne  cesty. V 1991 to je cesta medzi Abu Shaar 

a Qenou, v 1995 cesty z Berenike, a tri sezóny 1996,1997,1998 venoval ceste Via 

Nova Hadriana. Maxfield a Peacock sa v 1994 presunuli do Mons Porphyrites, 

kde zostali do 1998.63 Pelusium skúmal Mohamed Abd el-Moksoud, Mohamed el-

Samie a Ahmed el-Tabai. Niekedy sa na výskumoch podieľali aj zahraničné tímy 

ako napr. Kanaďania v roku 1993.64 V 1997 Grossmann navštívil al- Burdan.65 

Slávnym sa stalo objavenie údolia zlatých múmii v Bahriji v 1999.66 Na konci 20. 

storočia na Sinaji Kawawoto skúmal Rayu a Raithoua Zeeva Meshel zas Dahab. 67 

2.3 21. storočie  

V novom tisícročí sa pokračovalo v začatých projektoch. V Qaret el-Toub od 

1999 viedli výskumy Coli, Laisneya Marchand.68 Od 1999 do 2005 sa uskutočnil 

projekt na znižovanie podzemnej vody  a s ním spojené výkopy v Babylone pod 

vedením Petra Sheehana. Tím z University of Southhampton pod vedením David 

Peacocka a Lucy Blue skúmal Myos Hormos v rokoch 1999-2006.69 R. S.Bagnall 

začal v 2004 vykopávky v Ahmeide.70 

Dokumentačné práce SCA71 Inspectorate Aswan v zastupení El-Bialyho, Swiss 

Institute of Architectual and Archaeological Research on Ancient Egypt  

a Institute of Prehistory and Archaeolgy of the Roman Provinces of the University 

of Munich v Nag el-Hagar v roku 2005 mali za úlohu spracovať keramiku 

z predošlých výskumov. V 2006 prebehol i geofyzikálny prieskum vykopávky. 72 

                                                             
63 Maxfield, Valerie A. and Peacock, David, 2007. The Roman imperial quarries: survey and 
excavation at Mons Porphyrites, 1994-1998 str. 42-81. 
64 Grzymski, Krzysztof and Julie Andreson, John Hayes, Mohamed Abdel-Samie, Ahmed el-
Tabai, Osama Hamza. 1993. Canadian-Egyptian Excavation at Tell el-Farama (Pelusium) West: 
Spring 1993. str.111-113. 
65 Grossmann, Peter. 1997.On the Roman Army Camp at al-Burdân (Egypt). str .45-56. 
66 Reeves, Nicholas. 2006. Starověký Egypt: Kronika velkých objevů.str.237. 
67 Kawatoko, Mutsuo. 2005. Multi-disciplinary approaches to the Islamic period in Egypt and Red 
Sea Coast. str. 851-853., Meshel, Zeev. 2000. Sinai: Excavations and Studies. str.18. 
68 Colin, Frédéric and Damien Laisney, Sylvie Marchand. 2000. Qaret el-Toub : un fort romain et 
une nécropole pharaonique. 
69 Blue, Lucy. 2007. Locating the Harbour: Myos Hormos/Quseir al-Qadim: a Roman and Islamic 
Port on the Red Sea Coast of Egypt. 
70 Kaper, Olaf E. 2012. The Western Oases.str.720. 
71 Supreme Council of Antiquities. 
72 Mackensen, Michael a dal. 2006. The Late Roman Fort at Nag el-Hagar near Kom Ombo in the 
Province of Thebais. str .161., Karelin, Dmitry.2011. Imaging of the Late Roman Castrum. 
Hypothetical Computer Reconstruction of Nag el-Hagar Fortress in Egypt. str. 1-5. 
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V 2006 bol objavený pomocou satelitných snímkach tábor Narmoutheos. 

Následné výskumy vedie Edda Bresciani s tímom z Univerzity v Pise.73 

V sezóne 2006 - 2007 prebehli reštauračné a konzervačné práce na freskách 

v kapli insígnií v Luxore.74 Tím The British Museum a the University of Rome 

“La Sapienza”  v 2007 objavil neskoro antickú fortifikáciu v Nag el-Qarmila75 

V 2008 došlo k obnoveniu výskumov v Berenike. V tom istom roku Fred 

Leenhuis objavil rímsku pevnosť v el-Qasr, zatiaľ žiaľ nepublikovane.76A  začali 

výskumy v Charge pod vedením Coriny Rossi a Salimy Ikram. V Bahriji to na 

začiatku boli hlavne výskumy SCA pod vedením Zahiho Hawassa, a menších 

tímov z rôznych krajín, medzi nimi aj Česka.77 Vo východnej púšti pokračujú 

Francúzi na lokalitách Umm Balad, al-Zarqâ, al-Muwayh , Dawwî, Bir Sayyâla, 

al-Hamrâ, Bir al-Hammâmât, Qusûr al-Banât, Khashm al-Minayh, Abû Qurayya, 

Duwayq , Jirf.78 A taktiež stále pokračujú dnes už desaťročia prebiehajúce poľské 

výskumy v Alexandrii. 

Posledným objaveným rímskym táborom je Zawiyet el Agdab u el-Salloum na 

dnešných hraniciach Egypta a Líbye. Bol objavený v roku 2010 a tiež zatiaľ nie je 

publikovaný.79 

2.4 Publikácie venujúce sa rímskym fortifikáciám v Egypte 

Väčšina táborov je publikovaná vo výkopových, predbežných a iných správach 

o danej lokalite alebo danom projekte. Prevažne v odborných periodikách. 

Monografia zatiaľ vyšla len na Babylon- Babylon of Egypt: The Archaeology of 

Old Cairo and the Origins of the City od Sheehana,  Luxor- Le camp remain de 

Louqsor od el-Saghir a kolektív a Dionysias- Qasr-Qarun : Dionysius v dvoch 

zväzkoch od Jacques Schwartz a H. Wild. Ďalšími knižnými publikáciami sú The 

Roman imperial quarries: survey and excavation at Mons Porphyrites od Maxfied 

a Peacock a niekoľko zväzkové výkopové správy Survey and excavation, Mons 
                                                             
73 Bresciani, Edda. 2009 Egittologia.unipi.it/pisaegypt  
74 Bagnall, Roger S. and Davoli, Paola. 2011. Archaeological Work on Hellenistic and Roman 
Egypt. str. 128. 
75 Gatto, Maria Carmela and col. 2009. Archaeological Investigation in the Aswan-Kom Ombo 
Region(2007-2008).str. 15., Gatto, Maria Carmela and Daniela Zampetti. 2008. Report on the 
2008 field season.  The British Museum and the University of Rome “La Sapienza” 
Archaeological Project in the Aswan-Kom Ombo Region str. 4-7. 
76 Kaper, Olaf E. 2012. The Western Oases.str.720. 
77 Kaper, Olaf E. 2012. The Western Oases. str .719-720. 
78 Cuvigny,Hélène and col. Les praesidia romains du désert Oriental. 
79 Limess konferencia 2012  
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Claudianus 1987-1993 od rovnakých autorov venujúce sa celej oblasti lomov. Pre 

východnú púšť je dôležitá i La route de Myos Hormos: l'armée romaine dans le 

désert oriental d'Egypte. A Sidebothamove širšie práce The Red Land: The 

Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert a Berenike and the Ancient 

Maritime Spice Route. Pre západnú púšť je základnou literatúrou Fachriho 

Bahriyah and Farafra a The western desert of Egypt: an explorer's handbook od 

Casandry Vivain. Obe však obsahujú množstvo nepresností. Dobré popisy lokalít, 

ako oáz tak východnej púšte i Núbie, poskytuje Jackson v  At empire's edge: 

exploring Rome's Egyptian frontier.  

Celkovo je málo prác, ktoré sa zaoberajú rímskymi fortifikáciami v Egypte ako 

takými, alebo aspoň podávajú popis väčšej skupiny fortifikácii. Prehľad lokalít 

poskytuje Alston v Soldier and Society in Roman Egypt: A Social History, 

v Apendixe II. Nemá však všetky lokality a niektoré uvádza mylne. Či už spomína 

lokality, u ktorých už bola interpretácia ako rímskej fortifikácie vyvrátená, alebo 

prehadzuje názvy jednotlivých lokalít, či veľmi zjednodušuje rozmery a tvary.  

Architektúrou táborov ako aj otázkou limitu a vexilácií sa zaoberá Valeria 

Maxfiel. Sústreďuje sa však na východnú púšť a najnovšie na Núbiu. Michel 

Redde zas väčšinu svojej pozornosti venuje západnej púšti a snaží sa poukázať čo 

je, a čo nie je rímska pevnosť. Pochodovými tábormi v Núbii sa v članku 

Installations along the Nile South of the First Cataract zaoberal Derek Welsby. 

O porovnanie s inými provinciami a zhodnotenie architektúry sa snažili v La route 

de Myos Hormos Jean Pierre Brun, Adam Bülow-Jacobsen, Dominique Cardon, 

Jean-Luc Fournet, Martne leguilloux, Marie-Agnes Matelly a Michel Redde. 

Obmedzili sa však len na to, že s Afrikou moc podobnosti nie je, a na pár lokalít 

v Sýrii.       

Rímskymi fortifikáciami sa v poslednej dobe začal zaoberať Dmitry Karelin, 

ktorý publikoval niekoľko článkov, ale prevažne rusky. Snaží sa však porovnávať 

jednotlivé tábory medzi sebou i s inými v ďalších provinciách. Zostáva však len 

u vybraných lokalít v Egypte, prevažne Diocletianskych. A na iných provinciách 

hľadá paralely jednotlivých architektonických prvkov než celých pevností. Je 

tvorcom digitálneho modelu Nag el-Hagar. 
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3. Typy táborov a ich názvoslovie 

V odbornej literatúre je zaužívaný systém pomenovania jednotlivých rímskych 

fortifikácii. Delia sa podľa veľkosti, veľkosti posádky a funkcie. Samotní Rimania 

ich delili inak. Najbežnejším označením tábora je v antickej literatúre castrum, pl. 

castra. Tie delili na castra stativa - trvalé, castre aestiva - letné a castra hiberna - 

zimné. Tábory flotily označovali castra navalia alebo nautica. Okrem slova 

castrum sa vyskytne i castellum pre auxiliárny tábor. I pre auxiliárny sa používalo 

castrum. V grécky hovoriacej časti Rímskej ríše sa pre tábor trvalý používalo 

phrourion a pre dočasný stratopedon.80  

Dnes je základné delenie na tábory dočasné a trvalé. Trvalé sa delia na tábory 

légii, auxiliárne tábory, malé tábory a veže. V nemčine sa používajú pojmy Castra 

legionis či Legionslager pre legionárske, Kastell pre auxiliarne, Kleinkastellen pre 

malé tábory. U auxiliárnych vytvárajú ďalšie špecifickejšie názvy ako 

Kohorskastell, Vexilationkastell a pod. V angličtine sú to fortress, fort, fortles, 

zoradené od najväčšieho po najmenší, a camp pre dočasné tábory.   

Autori píšuci o rímskych fortifikáciách v Egypte často toto delenie ignorujú. 

Niektorí sú schopní na pol strane textu, v popise jednej a tej istej stavby, použiť 

fort, fortress i camp dokopy. Vo veľkej miere je to spôsobené tým, že sú to 

prevažne egyptológovia a papyrológovia a nie klasický archeológovia. 

Výnimočne sa vyskytnú i takí, ktorí názvoslovie dodržujú, napr. Valeria Maxfield.  

V slovenčine sa na označenie používa rímsky tábor alebo rímska pevnosť. Hoci by 

bolo vhodnejšie pre skoršie fortifikácie používať tábor a pre neskoršie pevnosť, 

v tejto práci sú oba výrazy používane ako synonymá. Nielen pre spestrenie jazyka, 

ale hlavne kvôli tomu, že ani jeden plne nevystihuje charakter rímskych 

fortifikácii.   

K rímskym fortifikáciám patria ešte i opevnenia miest. Tie v Egypte boli 

zriedkavé. Zachované v podstate nie sú. Opevnená bola Alexandria, jej opevnenie 

je však ptolemaiovské. Hradby pravdepodobne mala Antinoopolis. Možno Syene 

a Taposiris Magna. Byzantské sú doložené v Abu Mina a Pharan na Sinaji. 81  

 

                                                             
80 Campbell, Duncan B.2009. Roman Auxiliary Forts 27 BC-AD 378. str. 4-5. 
81 Grossmann Peter. 2002. Christliche Architektur in Ägypten. str. 347-348. 
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3.1 Dočasné tábory 

Dočasné tábory (camps) stavala rímska armáda podľa správ antických autorov, 

medzi nimi Caesar, každú noc. Tých, ktoré sú známe, je nespočetne menej, než by 

sa dalo očakávať. To môže byť spôsobené tým, že väčšina ich bola objavená pri 

leteckej prospekcii, ktorá neprebehla na celom území Rímskej ríše. Najviac je ich 

známych v Británii, ktorá je letecky nasnímaná v podstate celá. Dočasné tábory 

v Británii tvoria až tri štvrtiny z celkového počtu známych táborov. Ďalej boli 

zistené v Škótsku, Walese, Jordánsku, Izraeli, Holandsku, Španielsku, Slovensku 

a Česku. Okrem stavu poznania mohla mať na stav zachovania vplyv i doba 

okupácie, od pár dní až po niekoľko mesiacov. Dlhšie využívané plochy mohli 

byť budované kvalitnejšie.  

Moderné rozdelenie delí dočasné tábory na pochodové, stavané počas ťažení, 

cvičné, stavané, aby si vojaci precvičili techniku stavby, obliehacie, ktoré mali 

trochu trvalejší charakter a konštrukčné, ktoré slúžili ako ubytovanie a sklady, 

kým sa postavil tábor trvalý. Nie vždy sa dá rozlíšiť, o ktorý sa jedná, alebo, či 

neplnil viac funkcií, či dokonca či sa už nejedná o tábor trvalý.  

Dočasné tábory sa líšia podľa oblastí, kde boli postavené. Prispôsobovali sa 

terénu. Kým na rovinách sú to pravidelné obdĺžniky, okrem republikánskych 

a rano Augustovských, ktoré sú polygonálne, na kopcoch sú nepravidelné. Podľa 

Vegetia mohli byť i okrúhleho i trojuholníkového tvaru, no také doložené nie sú. 

V Európe sa z nich zachováva len prikop. V púštnych oblastiach, kde nebolo 

väčšinou možne prikop vykopať i u dočasných táborov stavali múr, či  val 

z kameňa. Kým v Európe je kamenný múr často až neskoršou fázou trvalého 

tábora, v púšťach sa použitie kameňa nedá brať ako chronologický prvok. 

Vnútornú zástavbu tvorili stany usporiadané podobne ako budovy u trvalých 

táborov. Len v obliehacích táboroch, ktoré mohli slúžiť i roky, dochádzalo 

k stavbe budov. Najznámejším príkladom obliehacích táborov je osem táborov 

okolo Masady. Podobne ako i pri obliehaní Jeruzalema boli  légie rozdelené na 

menšie skupiny v menších táboroch. Dočasné tábory v Egypte Welsby považuje 

za obliehacie. Konštrukčné nie sú doložené v celej severnej Afrike. Cvičné tábory 

sú známe len z Germánie a Británie. Pochodový v Afrike tiež nie je doložený a na 

Prednom východe je doložený jeden a jeden pravdepodobný. Welsby uvádza 

teóriu, že v púštnych oblastiach mohli stavať zariby. Zariba je ohradenie 
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zo suchých kríkov, ktoré používali ešte i Briti v 19 storočí. Takáto štruktúra sa 

nezachovala. Alebo, že len napichali do piesku pila muralila, čo tiež nezanechalo 

stopy. 

Dočasné tábory sa v púštnych oblastiach datujú hlavne podľa historického 

kontextu. Nálezov z nich väčšinou moc nepochádza. Podľa prvkov stavby ako sú 

titulus a clavicula sa určiť nedajú, pretože ich chronologické použitie zostáva 

okrem Británie nejasné. Podľa vzťahu k iným budovám sa dá určiť len veľmi 

široké obdobie. Napr. Mirgissa, že je mladšia než opevnenie zo Strednej ríše. 

Preto sa tie v Núbii najčastejšie kladú do doby Petroniovej výpravy do Napaty.82 

V Egypte dočasnými tábormi sú: Qasr Ibrim tábor A a B, Mirgissa, a možno 

Šellál. 

3.2 Tábory légie 

Tábor légie (Fortress, Legionslager ) je jediný popísaný v antickej literatúre. Ale 

i tu je problém s tým, že Polybius i Pseudohiginus popisujú tábory dočasné 

a Vegetius zas neskoré. Stále tábory začínajú Rimania stavať až za Augusta. 

Hlavný tvar táborov v principáte je obdĺžnik so zaoblenými rohami tzv. tvar 

hracej karty (playing-card, spielekarte). Ideálne by mal mať štyri brány. Väčší 

šesť. Postupne sa tvar vyvíja a s tým, ako sa veže predsúvajú pred múr, zaoblené 

rohy strácajú zmysel a začínajú sa stavať rohy ostré. Múr v Európe je najskôr 

stavaný z dreva a zeminy. V púštnych oblastiach sa od začiatku používa kameň, 

pre nedostatok dreva. Na vale i múre býval ochodz. V angličtine sa označuje ako 

rampart pokiaľ je na vale alebo násype u múru, a catwalk ak je na vrchu 

kamenného múru. No rozdelenie sa v prípade publikácii o Egypte nedodržiava. 

Často sa objavuje rampart, i keď ide jasne o catwalk. Veže sa nachádzali po 

bokoch strán, v rohoch, a ďalšie u múru v rôznom počte podľa veľkosti tábora. 

Vnútorná plocha sa delila na preatenturu, retenturu a latera praetorii. Brány na 

nazývali porta praetoria - hlavná, porta dekumana - zadná a bočné - porta 

principalis dextra a porta principalis sinestra. Svoje názvy mali i ulice. Via 

principalis viedla popred principie. Via praetoria šla od hlavnej brány k pricipiam. 

Via quintana v zadnej časti oddeľovala retenturu a lateru praetorii. Via dekumana 

                                                             
82 Welsby, Derek. 1998. Roman Military Installations along the Nile South of the First Cataract. 
str. 158-162.,Cerdán, Angél Morillo.2009. str. 243., Jones, Rebecca H., 2012. Roman Camps in 
Britain.str.9-27, 84,109-110. 
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šla od zadnej brány, teoreticky by sa dala označiť za pokračovanie via praetoria. 

Via sagularis obiehala tábor dokola. Centrom boli princípie (headquarters), kde 

bola umiestnená táborová svätyňa, pokladnica, archív a kapľa insigníi. Tvarom 

mali snáď pripomínať fórum. Mali portikový dvor a priečnu chodbu v tvare 

baziliky. Praetorium, obydlie velenia légie, sa zvyčajne nachádzalo vedľa 

principii. Vo väčších táboroch sú i ďalšie budovy identifikované ako domy 

dôstojníkov, úradníkov. Pripomínajú civilné domy. Radový vojaci boli ubytovaní 

v contuberniach. Boli to dlhé budovy s dvoma radami miestností. Dvojica 

miestností za sebou tvorila jeden celok. Na konci contubernii sa nachádzala väčšia 

časť určená pre centuriona. Často sa stavali vo dvojiciach, spojené zadnou stenou. 

Ďalšími budovami v tábore boli horrea, sýpky. Skladovali tam potraviny. 

Charakteristická je podoba ich základov. Obvodný múr ma zubovité výbežky na 

posilnenie stability. Podlaha stála na pilierikoch podobným hypokaustu, či na 

múroch. Podlaha sa dávala vyššie, aby tam nešla vlhkosť, čo v púšťach nie je 

problém. Asi preto sa tam typické horrea veľmi nevyskytujú. Ako dielne, fabricae, 

sa väčšinou určujú budovy, na ktoré nič iné nesedí. Valetudinarium, nemocnica, 

mala dvor a dva rady miestností okolo obvodu.  Medzi miestnosťami mohli byť 

úzke uličky. V dvore býval malý chrám. Kúpele, thermae, majú následnosť 

miestností ako civilné: frigidarium – chladná, tepidarium - teplá a caldarium - 

horúca miestnosť. Mali rôzne tvary a rozmery, ale často boli budované vonku za 

táborom, aby sa predišlo možnému požiaru. V tábore sa mohli nachádzať i latríny, 

sklady a pece. Občas sú niektoré budovy identifikované ako kuchyne. V neskorej 

antike dochádza k presunu contubernii k obvodným múrom táborov, a tak 

k posilneniu obrannej funkcie. Zároveň, s tým zaniká delenie vnútornej plochy 

tábora na tri hlavné časti, a usporiadanie budov je voľnejšie. Okolo táborov sa 

kopali hrotité príkopy. V púštnych oblastiach príkopy nie sú časté. v Egypte sú 

doložené u Abu Shaar a Nag el-Hagar. Každá légia mala trochu svoj štýl stavby. 

Aj keď všetky sledovali rovnaký model, predsa nie sú dva rímske tábory, ktoré by 

boli rovnaké.83  

Tábormi légie v Egypte sú: Nikopolis, Babylon, Luxor, Pelusium 

a pravdepodobne al-Burdan. 

                                                             
83 Campbell, Duncan B. 2006. Roman Legionary Fortresses 27BC-AD378. str. 33-56., Johnson, 
Anne. 1983. Roman Forts str. 2-220,. Bidwell, Paul.2007. Roman Forts in Britain. str .19-21. 
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3.3 Tábory auxílií 

Tábory auxílií (Forts, Kastellen) sú menšie ako legionárske no sú im veľmi 

podobné. Vnútorné usporiadanie sa riadi rovnakými pravidlami. V auxiliárnych 

však býva menej budov. Nutne musia mať contubernia, principie a praetorium. 

Ich veľkosť sa pohybuje od 0,6 ha po 6 ha, ale môžu byť i väčšie. Niektoré mohli 

byť stavané pre vexiláciu légie, no bez písomných dôkazov sa to nedá rozoznať.84  

U auxiliárnych táboroch je častá snaha určiť podľa počtu a tvaru contubernii, či 

v nich sídlila ala alebo kohorta, počet vojakov, či prítomnosť koni. Rané baraky 

mali rôzne veľkosti a počet menších miestností. Vždy však mali jasne odlíšiteľnú 

väčšiu časť pre centuriona, ktorá bola širšia než zvyšok contubernii. Neskoro 

rímske contubernia sú menej kvalitne stavané. Niekedy ani izby nie sú spojené do 

jedného celku, ale sú to samostatne stojace izby v rade ako vo Vindolande 

a Wallsend. Časť pre centuriona sa zmenšila, už nevybeháva z línie. Pri táboroch, 

ktoré boli prestavované dochádza k redukcii počtu contubernii, čo odpovedá 

zmenšeniu jednotiek. Prítomnosť koní v tábore predstavovala po dlhú dobu 

problém. Výskumy v South Shields a Wallsend v Británii i Oberstimme v Raetii 

prišli s návrhom, že v prvej časti contubernii boli ustajnené kone a druhá zadná 

bola určená pre ľudí. Tí mohli spať i v podkrovnej časti. Svoje tvrdenia dokladajú 

vysokou hladinou fosfátov v strednej časti prvých miestností contubernii. Cez 

fosfátovú analýzu boli identifikované aj stajne faraónskej armády v Pirammese. 

Otázna je prítomnosť žien. I keď by sa podľa starovekých literárnych popisov 

dalo čakať, že mali vstup do tábora zakázaný. Výnimkami boli len ženy vysokých 

dôstojníkov. Nálezy občas naznačujú opak. Ide hlavne o nálezy ženských 

a detských topánok. V Británii sa v 4. storočí v táboroch objavujú i pohreby 

nemluvniat.85 

Auxiliárnymi tábormi v Egypte sú: Abu Shaar, Ed-Der, Qaret el-Toub, Šellál, 

Dakka, Nag el-Hagar, el-Kab, Narmoutheos, Dionysias, Sile a Magdolos.  

3.4 Malé tábory 

Malé tábory (Fortlets, Kleinkastellen) mali malé posádky. Sú to všetky tábory, do 

ktorých by sa nevošla celá auxiliárna jednotka. Ich posádku tvorili väčšie, či 
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menšie vexilácie. Ich tvar sa líši podľa geografickej oblasti. V Európe sú to 

miniatúry auxiliárnych táborov. Najznámejšie sú míľové tábory od Hadrianovho 

valu, či Germánie. Na východe sú prevažne kamenné štvorcové s ostrými rohmi. 

Sú samostatne stojace, ale vyskytnú sa i u múrov a valov, do ktorých môžu byť 

i začlenené, ako na už spomínanom Hadrianovom vale. Nemávajú principie 

a praetorium, pretože velenie zostávalo v hlavnom tábore. V Európe sa v neskorej 

antike ich tvar mení. Pre malé tábory sú používané ďalšie označenia ako 

praesidia, hydreumata, centenaria, burgi, quadriburgia.86 

Medzi malé tábory v Egypte patria všetky stavby vo východnej púšti okrem Abu 

Shaar, na Sinaji, a oázach okrem Qaret el-Toub a ed-Der a v údolí Nag el-

Qarmila.  

3.4.1 praesidium, hydreuma, lacci 

Všetky tri pojmy sa vyskytujú na ostrakách a nápisoch v Egyptskej východnej 

púšti. Niekedy aj všetky tri spoločne, ako na nápise zo Siket. Zdá sa preto, že 

označovali rôzne veci. Antickí autori s týmito pojmami narábali pomerne voľne. 

Neexistuje preto úplná zhoda na ich identifikácii. Zdá sa, že praesidium 

označovalo opevnenie, teda rímsky tábor. Hydreuma určovala zastávku so 

studňou a laccí zastávku s cisternou. Siket by tak bol opevnenie so studňou 

a cisternou.87 Podľa A. Alföldi je praesidium mala fortifikácia väčšia ako burgus, 

stavaná proti barbarom v čase mieru. Širšie vysvetlenie pojmu praesidium je 

strážené miesto. Na prednom východe sa častejšie na označenie malých rímskych 

fortifikácii na púštnych cestách používalo hydreuma.88  

3.4.2 centenarium, burgus, quadriburgium 

Centenarium sa najčastejšie používa na označenie stavieb v severnej Afrike 

v okolí Tripolitany. Tu označuje opevnené farmy. Väčšina týchto opevnených 

fariem je z 3.a 4.st.nl. Majú okolo seba príkop. Niektoré majú zaoblené rohy 

a vnútorný dvor. Typická opevnená farma mala pôdorys v tvare obdĺžnika so 

stranami do 20 metrov, a dve až tri poschodia. Nemajú okná v obvodnom múre, 

majú len jeden vstup a ten ešte zosilnený. Sídliť v nich mali tzv. limitánci. Podľa 
                                                             
86 Symonds, Matthew.2009.Fortlets and their adaptation for artificial frontiers. str. 955-962. 
87 Bagnall, R. S., Bülow-Jacobsen, A. and  Cuvigny, H. 2001. Security and Water on the Eastern 
Desert Roads: The Prefectus Julius Ursus and the Construction of Praesidia under Vespasian.str. 
330-331. 
88 Visy, Zsolt.2009.Praesidia et burgi in the Early Roman Empire.str. 989. 
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teórii sa jedná o veteránov, ktorí vzali obranu hraníc do vlastných rúk. Okrem toho 

môže centenarium označovať malú pevnosť bez veží určenú pre jednu centúriu.89 

Slovo burgus sa v 1-2. storočí v textoch neobjavuje, len v germánskych názvoch 

ako časť slova, čiže teutoburgium. Preto sa domnievajú, že má pôvod v 

germánskych jazykoch. Iní myslia,  že je z gréčtiny z pyrgos, čo znamená veža. 

Najviac sa označenie burgus používa na neskoro rímsku vežu. Neskoro rímske 

veže bývali väčšie ako strážne veže predošlého obdobia. Rozmery sa pohybujú 

okolo 12 metrov. Prevažne mali obdĺžnikový pôdorys a boli celé postavené 

z kameňa. Okrem veží sa slovo burgus používa i pre malé neskoro rímske 

fortifikácie bez veží i s vežami.90 

Quadriburgium označuje malú rímsku pevnosť štvorcového, či obdĺžnikového 

tvaru, ktorá má len štyri veže v rohoch nerozlišujúc tvar veží.91 

V neskorej antike si treba dávať pozor i na používanie označenia praetorium. 

Označuje často civilné stavby. V lepšom prípade sú označené ako civilné 

praetoria. Názov sa preniesol z vojenského prostredia na obydlie cisára, ako 

hlavného veliteľa vojska, a neskôr i na sídla guvernérov, či budovy, v ktorých 

cisár pobýval počas svojich ciest.92 

3.5 Veže 

V latinčine počas principátu sa nazývajú turri, sg. turrus. V Európe sú známe 

prevažne z línie limitu. Okolo ciest vo vnútri provincie sú doložené v Panónii. 

Najskôr boli celé stavané z dreva, neskôr mali spodnú časť murovanú z kameňa. 

Pôdorys bol prevažne štvorcový so stranou okolo 5 m, prípadne hexagonálny. 

Okolo seba mali vykopaný kruhový príkop. Strecha sa rekonštruuje ako sedlová 

alebo šikmá do štyroch strán. Otázna je aj poloha vstupu. Kým Briti navrhujú 

vstup v úrovni terénu, Nemci dávajú vchod na poschodie. Vytvorenie siete veží sa 

datuje do doby Domitiana. Jednotlivé veže však boli stavané už predtým. Na 

východe boli skúmané hlavne neskoro rímske veže. Aspoň boli datované ako 

neskoro rímske. V Sýrii sa tiahnu aj vnútri provincie od Damašku k Bostre. 

                                                             
89 Barker, Graeme. 2002. A Tale of Two Deserts: Contrasting Desertification Histories on Rome's 
Desert Frontiers. str. 6-10., Buck, D. J. 1985. Frontier processes in Roman Tripolitana.str. 179-
181., Goodchild, R. G. 1950. The Limes Tripolitanus II, str. 33-38. 
90 Visy, Zsolt.2009.Praesidia et burgi in the Early Roman Empire.str. 989. 
91 D. L. Kennedy and Derrick N. Riley. 1990. Rome's desert frontier from the air. 
92 Kostěnec Jan, 2007. Pozdně antické paláce římského a post-římského světa (3.-8. století) 
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V púštnych sú všetky kamenné. Vrch sa predpokladá, že mal skôr len ľahkú 

strechu z palmových listov alebo z látky, a boky boli voľné. Vstup sa v nich 

nenašiel. Predpokladá sa, že sa na ne liezlo po rebríkoch. Kvôli piesku nemajú 

okolo seba kopané príkopy.93  
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4. Tábory v Údolí 

Rímske tábory sú rozmanité. Nachádzali sa tu ako legionárske tábory, auxiliárne 

tábory, tak i dočasné tábory. Sú najviac ohrozené moderným osídlením, no sú 

i najlepšie preskúmané. Z celkovo šestnástich ich dnes existuje len desať. Dve 

z nich boli objavené v posledných desiatich rokoch. Popisom jednotlivých táborov 

začnem v Delte. Najskôr na jej západom okraji, a potom na východnom okraji, 

a budem postupovať proti toku Nílu. Do oblasti údolia zaradzujem i Fajjum, ktorý 

niekedy býva skôr vnímaný ako oáza. No na rozdiel od oáz bol už od Strednej ríše 

napojený kanálom na Níl. 

4.1 Nikopolis 

Nikopolis sa nachádzal východne od Alexandrie. Jeho pomenovanie, Víťazné 

mesto, malo pripomínať víťazstvo Octaviana nad Marcom Antoniom. Nikopolis 

bol sídlom légie, či légii od principátu až po vpád Arabov. Sídlili tu už Augustové 

vojská ešte pred oficiálnym vytvorením provincie. Následne tu sídlila jedna 

z troch légii. Po znížení počtu légii na dve, za vlády cisára Tiberia, sa Nikopolis 

stal sídlom oboch týchto légii. Neskôr, keď v Egypte zostala už len jedna légia, 

stále bola usídlená v tábore v Nikopoli. Vojenskú posádku v byzantskej dobe 

dokladajú hlavne literárne pramene, ktoré popisujú nepokoje v Alexandrii. Za 

umiestnenie hlavnej vojenskej posádky vďačil Nikopolis svojej polohe 

takpovediac hneď za bránami Alexandrie.         

O samotnej pevnosti sa mnoho nevie. Do dnešných dní sa nedochovala, a popisy 

cestovateľov opisujú stavbu, ktorá zodpovedá fortifikácii dominátu, či neskorej 

antiky. Jednalo sa teda o poslednú fázu stavby tábora, alebo o neskorší tábor, 

ktorý sa celkovo podobal na tábor v Luxore alebo el-Lejjun, vežami na Pelusium, 

a typom muriva na Babylon. 

 O tábore z raného principátu, v ktorom by mohli sídliť dve légie nie je nič známe. 

Dokladmi existencie raňajšieho využívania lokality sú len dva nápisy, CIL III 13 

a CIL III 14 datované do 2. storočia n. l.94  

Tábor známy z popisov bol ešte pomerne dobre zachovaný na konci 19. storočia, 

kedy bol zničený pri stavbe paláca egyptského miestokráľa. V tábore bola 

objavená mozaika s Bakchom Evaristom Brecciom. Žiaľ, neexistuje žiaden 
                                                             
94 Alston, Richard. 1998. Soldier and Society in Roman Egypt: A Social History. str.192-193. 
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nákres, kresba, či fotografia tábora.95  Tábor je len na pár mapách z 18. a 19. 

storočia. Na nich je len naznačený ako štvorec pri pobreží, v lepšom prípade, 

štvorec s popisom Roman camp. Našťastie existuje pár podrobných slovných 

popisov. 

Najpodrobnejší popis poskytuje John Murray v knihe Handbook for Travellers in 

Lower and Upper Egypt z roku 1875: 

„ Asi 2 míle za Francúzskou líniou alebo 2 a pol od Rosettskej brány je rímska 

lokalita nazývaná Ceasarov alebo Rímsky tábor. Vyznačuje polohu Nikopole 

alebo Juliopole, kde Augustus porazil Antoniovych prívržencov, a je to miesto, kde 

sa o 1832 rokov neskôr stretli anglická a francúzska armáda. Tábor sa podobá na 

Myos Hormos a na opevnené stanice alebo hydreumata v púšti, ale bol 

mohutnejší, väčší a lepšie postavený. Bol skoro štvorcový, merajúc 291 krokov, vo 

vnútri 266 krokov. Múr je široký od 5 do 5 a pol kroku. Má štyri vchody, jeden 

v strede každej strany, 15 krokov široký a chránený kruhovými alebo 

polkruhovými vežami s priemerom 18 krokov alebo 12 vo vnútri. Na každej strane 

je šesť veží vzdialených od seba 33 krokov, okrem tých, čo sú pri vchode, tie sú 

vzdialené len 15 krokov. Tie na štyroch rohoch sú väčšie od iných a majú 22 

krokov v priemere. Severozápadná strana stojí veľmi blízko mora a neďaleko od 

juhozápadnej brány sú zvyšky aquaduktu, ktorý ho zásoboval vodou, ...  

Praetorium, veliteľov dom, mal veľkú mozaiku s rôznymi ornamentálnymi 

zobrazeniami a polfigúrou Bakcha držiaceho v jednej ruke strapec hrozna 

a v druhej žezlo, atribút Osirida. Pri mori, vonku pri severozápadnom rohu 

tábora sú kúpele a dlhý kanál vyložený kameňmi, ktorý ako sa zdá, zásoboval 

kúpele čerstvou vodou. Múry pevnosti boli z kameňa s radmi plochých tehál či 

dlaždíc v intervaloch typických pre rímske budovy... Na jednom mieste tento nápis 

— IMP. CAESARI M. AVREL. ANTONINO AVO. ARMEN. MEDIC. PARTH. 

GERMAN. SARMAT. MAXIM. TRIE. POTEST. XXX. IMP. Vm. COS. III. P. P. 

TRIB. LEG. II. TR. PORT. — postavený pre M. Aurelia tribunom II. Legie 

nazývanej Trajana fortis, v 8 roku jeho vlády. Z toho istého obdobia sa zachovalo 

veľa jeho mincí nie ďaleko odtiaľto. Bol tu tiež kameň s pár hieroglyfickými 

značkami obsahujúci meno osoby nazývanej Rameses, pravdepodobne donesený 
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z toho istého miesta. Avšak mnohé z týchto zaujímavých pozostatkov už úplne 

zmizli.“96 

V  ďalšom vydaní Handbook for Travellers in Lower and Upper Egypt z roku 

1880 sa v aktualizovanom popise píše : „Tábor, dnes takmer vymazaný 

obrovským palácom Miestokráľa... Severozápadná strana stála blízko mora, 

v súčasnosti je v záhradách paláca...“ Taktiež píše, že mozaika z praetoria je 

skoro úplne zničená. No spomína aj mramorový blok, pravdepodobne podstavec 

pod sochu, s latinským nápisom datovaný do 11. roku vlády Septimia Severa.97  

4.2 Pelusium 

Staroveké Pelusium, dnešná Tell el-Farama, ležiaca na východnom okraji Nílskej 

Delty, 33,5 km juhovýchodne od centra Port Saidu. Bola miestom, kde bol 

zavraždený Pompeius.98 Nachádzalo sa tu osídlenie, ktoré ležalo neďaleko ústia 

pelusijskeho ramena Nílu do mora a bolo centrom výroby skla. Ako prví lokalitu 

skúmali Carrez-Maratay a F. Griffith. Od roku 1910 viedol rozsiahlejšie výskumy 

J. Clédat. Počas izraelskej okupácie skúmali lokalitu izraelskí archeológovia pod 

vedením Eliezera Orena, no bola to i doba, kedy si priamo v pevnosti mali 

izraelskí vojaci urobiť základňu. Po navrátení Sinaja Egyptu robili výskum 

väčšinou egyptský archeológovia ako Mohamed Abd el-Moksoud, Mohamed el-

Samie a Ahmed el-Tabai. V roku 1993 v spolupráci kanadského týmu.99    

Pravidelnosť dispozície narušuje severná strana, ktorá smeruje šikmo a následné 

sa lomí, a mení tak obdĺžnik na päťuholník. Východná strana meria 180 m, 

západná 210 m, južná 368 m a severná 365 m. Celá pevnosť je postavená 

z pálených tehál o rozmeroch 5-7 x 9-11 x 22-25 cm. Spájané sú nekvalitnou 

šedivou vápenitou maltou, ktorá obsahuje kúsky ohorených kúskov vápenca a 

uhlíky. Obvodný múr pevnosti je široký 2,2 m. Len na severnej stane je o niečo 

hrubší, a z vnútornej strany vybavený opornými múrikmi. Tenší je v okolí veží, 

kde dosahuje len hrúbku 1 metra. Líce múru boli z kvalitnejších tehál kladených 

striedavo ako behúne a väzáky, ktoré občas prebiehajú cez celú šírku múru. No 
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miestami bol používaný len jeden spôsob kladenia tehál. Jadro múru tvorili 

z väčšej časti druhotne použité polámané tehly. Vo vnútri rohových veží bol na 

stavbu použitý i numulitický vápenec, ktorý je dnes skoro celý erodovaný, 

a ružovkastá malta neveľkej kvality obsahujúca zlomky tehál. 

Tábor má 36 veží nepočítajúc veže u brán. Všetky, i tie u brán predstupujú 

smerom von. Rohové veže sú tri kruhové s priemerom zhruba 7 m a točitým 

schodiskom, a štvrtá v juhozápadnom rohu je pravouhlého tvaru s rozmermi 5 x 4 

m. Veže po stranách sú U- tvar predstupujúce pred múr pevnosti zhruba 5 m 

a široké 4 m. Na kratších stranách ich je po šesť a na dlhších po desať. Ich 

priemerne vzájomné vzdialenosti sú na kratších stranách 21 m a na dlhších 25 m. 

Všetky veže boli duté a prístupné cez vstup priamo z vnútra táboru.100     

Brány mal tábor tri. Každá je trochu iná. Severná brána má najjednoduchšiu 

konštrukciu. Nachádza sa v mieste, kde severná strana mení svoj priebeh. Bola 

posilnená použitím granitových blokov. Jedná sa o jednoduchý priechod s dvoma 

pravouhlými vežami. Východná veža je skôr dvojveža. Východná brána sa 

nachádza v strede východnej steny. Po stranách má dve pravouhlé veže, ktoré 

mali v sebe dve protiľahlé niky, ktoré boli v neskoršom období zamurované. 

V línií vstupu sa smerom do vnútra tábora tiahnu dve steny, a vytvárajú tak 

vnútorný priestor dlhý 7,1 m. Brána mala dvoje dverí, jedny vonkajšie a jedny 

vnútorné. U oboch sa našli stopy po usadení závory a umiestnení vrát. Vonkajší 

vstup bol navrchu zakončený oblúkom. Do veží viedli schodiská z vnútra pevnosti 

rovnobežné s múrom vstupu. Schodiská boli z vonkajšej strany chránené ďalšími 

rovnobežnými múrmi. Južná brána nie je v strede strany, ale je posunutá smerom 

na západ. Po bokoch jednoduchého vstupu boli dve vonkajšie veže prístupne po 

schodiskách z vnútra. Múry vybiehajúce do vnútra tábora tvoria menšiu 

miestnosť. Pri opravách bola zúžená. Okrem hlavných brán boli objavené dve 

postranné bránky. Jedna, medzi druhou a treťou U- vežou severnej strany od 

západného rohu a druhá,  medzi prvou a druhou U- vežou východnej strany od 

severného rohu. Obe boli neskôr zamurované. Z vnútornej zástavby je známe len 

veľmi málo. V Severovýchodnom rohu sú stopy po dvoch budovách. Západne od 

severnej brány začínalo schodisko vedúce na hradby a východne od nej miestnosť 
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v múre so strmo klesajúcim prahom a viditeľnými prestavbami, čo viedlo k teórii, 

že by sa mohlo jednať o sýpku.101 

Podľa Grossmanna, el-Maksouda a el-Taba‘iho je stavba byzantská. Podľa znovu 

sa objavujúcich štvorcových veží vo vojenskej architektúre na východe kladú 

dobu vzniku do 6. storočia n. l. Doložené stopy po požiari spájajú so sasanovským 

vpádom do Egypta, a následné opravy do doby tesne pred Arabským vpádom.102 

Písomné pramene zmieňujú rímske vojsko v Pelusiu minimálne od 3. storočia. 

Tábor z tohto obdobia nie je známy, no podľa popisov zo začiatku 20. storočia by 

sa na blízkom Tell el-Makhzan mala nachádzať pevnosť o rozmeroch 100 x 100 

metrov.103 

4.3 Magdolos 

Dnešná lokalita Tell el-Herr ležiaca 10 km juhozápadne od Pelusia bola 

stotožnená so starovekým Migdolom, či neskoro antickým Magdolos. Nachádzajú 

sa tu tri pevnosti, postavené jedná na druhej, sídlisko a pohrebiská. Najstaršie 

nálezy pochádzajú z 5. storočia p. n. l. a lokalita bola osídlená do neskorej antiky. 

Prvé výskumy viedol Jean Clédat v roku 1905, no nie sú dodnes publikované. 

Počas izraelskej okupácie sa tu usídlili vojenské jednotky a pevnosť bola rozsiahlo 

poškodená. Lokalitu skúmal i izraelský archeológ Eliezer Oren. V roku 1984 sa 

ujal vedenia archeologického výskumu El-Maksoud, a po roku sa k nemu pridal 

Dominique Valbelle.104 

Prvá pevnosť na lokalite s rozmermi 124 x 124 m nie je bližšie datovaná. Druhá, 

o niečo väčšia so stranou 140 m, vznikla počas prvej perzskej okupácie Egypta. 

Má pravouhlé bastiliony a je vystavaná z neobvyklých cylindrických nepálených 

tehál. Sú v nej rozpoznateľné štyri fázy osídlenia. Prvé tri sú perzské. V tretej sa 

našla Atická keramika zo 4. storočia p. n. l. Posledná fáza je ptolemaiovská. Po 

zničení druhej pevnosti vznikli na lokalite dve ptolemaiovské stavby, veža 

                                                             
101 el-Maksoud, Mohamed and Ahmed el-Tabai, Peter Grossmann. 1993. The late Romana army 
Castrum at Pelusium (Tell el-Farama). str. 97, 102,100, 97-100. 
102 el-Maksoud, Mohamed and Ahmed el-Tabai, Peter Grossmann. 1993. The late Romana army 
Castrum at Pelusium (Tell el-Farama). str.103. 
103 Alston, Richard. 2002. The City in Roman and Byzantine Egypt. str.201., Clédat, M.1913. Le 
temple de Zeus Cassius à Peluse. 
104 Bard, Kathryn A. 1999. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. str. 955-956. 
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v severovýchodnom rohu a chrám pri západnej bráne druhej pevnosti. Chrám bol 

začlenený do rímskej pevnosti.105 

Rímska pevnosť je najmenšia. Jej vznik sa datuje do 3. storočia na základe mincí. 

V archeologickom kontexte sa tu našli mince Aureliana, tertedrachmy Proba (282 

n. l.) a Maxiniana. Najväčšie množstvo tvoria Diocletianove tetradrachy z roku 

296 n. l. a Konštantínove mince. No chýbajú mince Valentiniana a mladšie. 

Z toho sa usudzuje, že tábor bol po roku 360 n. l. opustený a do jeho hradieb sa 

nasťahovalo civilné obyvateľstvo, ktoré tu zotrvalo do 7. storočia.106       

Rímsky tábor bol postavený z pálených a nepálených tehál. Má štvorcový pôdorys 

so stranou 90 m. Do múru na západnej strane je začlenený ptolemaiovský chrám. 

Brána sa nachádzala na východnej strane. U brány boli dve veže, ktoré by sa dali 

označiť ako typ cut-off. Ďalšie veže sa nachádzali v rohoch, po dve na južnej 

a severnej strane, a jedna na východnej strane. Všetky majú pravouhlý tvar 

a presahujú múr z oboch strán. Od brány viedla kolonádová cesta. Zachovali sa 

báze 16 stĺpov. Okolo vnútorného okraja múru sa tiahne súvislý rad jednoduchých 

miestností. V lepšie zachovanej severnej polovici sú štyri bloky contubernii. 

V južnej polovici tábora boli objavené stopy po veľkej budove. Možno sa jednalo 

o nejaké vodovodné zariadenie, ku ktorému mohli viesť vodovodné potrubia 

nájdené v severnej časti tábora. Na mnohých miestach sú zjavné  byzantské 

úpravy.107    

4.4 Sile 

Tento tábor bol objavený dvakrát. Už v roku 1914 ho skúmal J. Cládat. Vyčistil 

štyri veže, no pri popise pevnosti neuviedol jej polohu. Krátky popis pochádza aj 

od Petrieho a jeho tímu, no taktiež bez polohy.108 Znovuobjavený bol až v roku 

1994 pri záchrannom archeologickom výskume. 109  Leží neďaleko moderného 

mesta Qantara 44 km južne od Port Said len 3,5 km na východe od Suezského 
                                                             
105 Bard, Kathryn A. 1999. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. str.956. 
106 Valbelle, Dominique. 1998. Les garnisons de Migdol (Tell el-Herr) de l'époque achéménide au 
Bas- Empire, str.813-815., Bagnall, Roger S. and Davoli, Paola. 2011. Archaeological Work on 
Hellenistic and Roman Egypt, str. 113., Bard, Kathryn A. 1999. Encyclopedia of the Archaeology 
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107 Valbelle, Dominique. 1998. Les garnisons de Migdol (Tell el-Herr) de l'époque achéménide au 
Bas- Empire. str..813-815., Bard, Kathryn A. 1999. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient 
Egypt. str.957. 
108 Alston, Richard. 2002. The City in Roman and Byzantine Egypt. str.201. 
109 el-Maqsoud, Mohamed Abd and Peter Grossmann, Mohamed Kamal Ibrahim, Ramadan Helmy 
Mohamed. 1997. The roman castrum of Tell Abu Sayfi at Qantara. str..221. 
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prieplavu. Podobne ako v Magdolos, aj tu vznikol rímsky tábor na staršej perzskej 

pevnosti. S Magdolos možno mal spoločnú i posádku. Podľa Valbelleho a Carrez-

Maratraya bola ala I. Thracum Mauretaniae doložená v Sile, a rozdelená na dve 

časti. 330 mužov malo sídliť v Sile a 170 v Magdolos. Sile je jedným z mála 

presne datovaných táborov v Egypte, a to stavebným nápisom z roku 288 n. l. 110 

Staršia perzská pevnosť má obdĺžnikový tvar a je väčšia ako jej rímska 

nástupkyňa. Rímska pevnosť má dve strany postavené na základoch perzskej 

pevnosti. Je však výrazne menšia, no taktiež obdĺžnikového tvaru orientovaného 

východozápadne. Dlhšie strany merajú 160 m, kratšie 100 m. Priemerná hrúbka 

múrov je 4 m. Dochované sú len základy z nepálených tehál. Rohové veže sú 

kruhového tvaru s priemerom dvoch tretín hrúbky múru. Preto sa zdajú pomerne 

malé. Veže pozdĺž múrov sú polkruhové s rovnakým polomerom ako rohové veže. 

Na dlhších stranách sú po štyri polkruhové veže. Dve vnútorné sú veľmi blízko 

pri sebe a pravdepodobne lemovali brány. Na kratších stranách je po jednej veži. 

Tieto nie sú umiestnené v strede strán, ale sú mierne posunuté. Predpokladá sa 

u nich existencia menších bránok.111 

Vnútorná zástavba  je takmer neznáma. U múru sa nachádzajú pravouhlé 

výstupky zhruba v polovici vzdialenosti medzi vežami, ktoré výkupcovia 

interpretujú ako podporu schodísk vedúcich na hradby. Vnútorná zástavba mala 

pravdepodobne viacero fáz. Pôvodná via sagularis bola neskôr zastavaná 

budovami priliehajúcimi k múrom. Clédat spomínal kolonádovanú ulicu, no 

novšie výskumy ju nepotvrdili. 112 

4.5 Babylon 

Jedna z najzaujímavejších rímskych pevností sa nachádza priamo v centre 

modernej Káhiry. Zachovaná je len malá časť. Vnútorná plocha je prekrytá 

stredovekou a novovekou zástavbou koptskej štvrti. Pohľad na tábor sa zmenil po 
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nedávnych prácach pod vedením Petra Sheehana, ktorý navrhol viac pravidelný 

plán pôvodnej stavby.  

Pôvod mena Babylon sa snažili vysvetliť už antickí spisovatelia. Diodorus 

Sicílsky a Strabón píšu, že si tu vytvorili základňu vojaci pochádzajúci 

z mezopotámskeho  Babylonu. Ján z Nikiu tvrdí, že perzský tábor nechal založiť 

pri vpáde do Egypta Nabukadnessar v roku 568 p. n. l. Ďalšia možnosť je, že šlo o 

grécke skomolenie egyptského názvu Heliopole Pr-H’pi n Iwnw (Chrám Hapiho 

v One ).113 Oblasť bola využívaná minimálne od Novej ríše. Nálezy keramiky 

z povrchu, redepozitov a pomiešaných vrstiev sú od 8. st. p. n. l. do 20 st. n. l. 

Nálezy z výkopov zatiaľ nie sú publikované.114 

V rímskej dobe, za vlády Traiana, vzniklo nové napojenie kanála k Červenému 

moru (Kapitola 17). Do doby Traiana bol dlho datovaný i tábor. Na začiatku 20. 

storočia sa objavil názor, že sa jedná o byzantskú fortifikáciu z 5. storočia. Dnes 

sa má za to, že je Diocletianska. Vychádza sa hlavne z architektonickej 

podobnosti s inými Diocletianskymi tábormi v Egypte i ríši. Potvrdený by mohol 

byť i papyrus z roku 299, hovoriaci o povolaní Aurelia Unephirisa z Theadelphie 

na práce do Babylonu.115 

Tábor bol päťuholník, ktorý vznikol z obdĺžnika zrezaním jedného rohu kvôli 

toku Nílu. Neobvyklým prvkom sú dve mohutné veže kruhového pôdorysu, občas 

nazývané vodná, či železná brána, a začlenenie vodného kanála do plochy tábora. 

Predpokladaná rozloha tábora je 3 ha. Zachované sú len južná strana dlhá 100 m, 

juhozápadná 220 m a 190 m východnej strany. To, čo sa v minulosti pokladalo za 

kúsok severnej strany, je pravdepodobne časť východnej brány. Ďalší múr 

na dnešnom grécko-ortodoxnom cintoríne bol kvôli malej šírke skôr pozostatkom 

vnútornej zástavby. Arabské pramene spomínajú, že Amrova mešita bola 

postavená priamo pri pevnosti. Dnešná Amrova mešita by mala ležať na 

pôvodnej. Ak by východná brána bola v polovici východnej strany, tak by sa 
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severný múr nachádzal v miestach, kde dnes vedie cesta okolo areálu mešity. 

Výskumy v tejto severnej oblasti sú celkovo problematické, pretože cestu 

obklopuje z jednej strany mešita a z druhej cintorín. Pri projekte na znižovanie 

vody tu pár sond vyhĺbených bolo, no nič nezachytili. Celkovo sa aj tak 

predpokladá, že celá severná časť bola rozobraná a materiál z nej poslúžil na 

výstavbu Káhiry pri jej založení. Južnú časť pravdepodobne zachránili kostoly na 

nej vystavané, ktoré boli v tej dobe stále funkčné.116  

Tábor bol postavený z vápenca a pálených tehál, technikou opus vittatum. Líce sú 

tvorené striedajúcimi sa piatimi radami kameňa a tromi radami tehál. Tehly majú 

tmavočervenú farbu. S bielo-žltkastým kameňom tvoria ostrý kontrast. Spájané 

boli naružovelou maltou. Vnútro je vyplnené vápencovými úlomkami. Rady tehál 

sa tiahnu cez celú šírku múru. Obvodné múry pevnosti sú široké 4 m. Mohli 

dosahovať výšku 10 až 11 m poprípade až 15 m. Oblúky a okná boli z pálených 

tehál. Vo vnútorných múroch veží sú viditeľné diery po trámoch, čo niesli 

podlahu. V roku 1989 boli zistené dnes už neexistujúce oblúky pri východnom 

múre z vnútornej strany, možno podperný systém pre schodiská, a ochoz s 

cimburím pri južnej bráne. 117 

Veže v rohoch boli pravdepodobne pravouhlé. Ostatné mali tvar U. Ich dĺžka je 14 

metrov. Vnútri mali miestnosti, a mohli mať až tri poschodia. Celkovo ich mohlo 

byť až 23. Päť dvojíc pravdepodobne lemovalo brány. Veže na južnej strane majú 

postranné bránky. Najlepšie zachovaná je južná brána, dnes z veľkej časti 

zrekonštruovaná. Samotný priechod je navrchu zakončený oblúkom a nad ním sa 

nachádza ozdobný tympanon so zuborezom. Ďalšia klenba sa rysuje v murive nad 

priechodom. Možno bola len ozdobná. Stavebný nápis sa žiaľ nedochoval. Brána 

mala vnútorný dvor s tromi východmi, dva vedú k vežiam, jeden do tábora.  

V stenách dvora sa nachádzajú štyri niky. Možno na sochy tetrarchov. Táto brána 

mala byť najozdobnejšia, čo by naznačovalo že viedla k sídlisku. Z východnej 

brány sú známe len kúsky, zdá sa byť podobná južnej. Západnú bránu by malo 
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byť vidieť zabudovanú do múrov okolo cintorína. Na severe sa predpokladajú dve 

brány.118 

Posledný vstup do tábora predstavoval kanál. Na severe nie je jeho ohraničenie 

jasné. Na juhu ho lemovali dve kruhové veže s priemerom 29 m. Medzi nimi 

postavená stena je až stredoveká. Severná z veží je dnes pod kostolom Mari 

Girgis. Južná patrí do areálu koptského múzea. Plán veží je zrkadlovo súmerný. 

Vysoké boli 16 m. Mali tri poschodia. V strede kruhový priestor a okolo osem 

trepezoidných miestností. Severná kruhová veža má tri koncentrické kruhy múrov, 

južná len dva. V centre veží sa nachádzal kruh stĺpov, v každej po osem. Vstup do 

veží bol z vnútra pevnosti zhruba z východu. Z vonku veží sa oproti sebe 

nachádzali niky. Jedna na každej veži. V severnej nike sa zachoval podstavec 

stĺpu. Možno pochádzal ešte z prístavu. Je teória, že veže mohli slúžiť aj ako 

nilometre.119     

Z vnútornej zástavby je známeho len veľmi málo. Zdá sa, že cesty vedúce od 

brán, plochu delili na pravidelné insuly. Sú tu miestnosti postavené samostatne a 

okolo múrov s rozmermi 13 x 9,5 m, pravdepodobne contubernia. Postavené boli 

z masívnych kamenných blokov. Archeologicky sa potvrdili pri múre pri severnej 

kruhovej veži a okolo východného múru. Majú malú podlhovastú predsieň 

a štvorcovú izbu. Medzi niektorými viedli 2,5 m široké cesty k vežiam. Vo 

východnej polovici sa podarilo zachytiť i múry veľkých budov. Jedna z nich je 

možno pripcipiami alebo praetoriom. Má hrubšie steny ako baraky a iný 

komplikovanejší pôdorys, ako stavba vo východnej polovici tábora. Nachádza sa 

taktiež v blízkosti predpokladanej západnej brány. Podlaha je tam o 1 meter vyššie 

ako u veží.120  

V ranom stredoveku vznikli na území pevnosti koptské kostoly, no nie je 

vylúčené, že niektoré mohli vzniknúť už v byzantskej dobe. S kostolmi súvisí 

stredoveký názov oblasti Qasr ash-Shama (palác sviečok / svetiel). Arabi v okolí 

Babylonu založili Fustát. Toto pomenovanie vychádzalo z latinského slova 
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fossatum, teda príkopu okolo Babylonu, ktorý však nie je archeologicky, ani 

historicky doložený. Oblasť na juh od Fustátu začali nazývať Misr. To je arabské 

slovo pre pevnosť. V Arabčine meno Mirs, Egyptu zostalo dodnes.121 

Otázna zostáva poloha raného rímskeho tábora popisovaného Strabonom. Poloha 

Diocletianskeho tábora nesedí na Strabonov popis, je teda nepravdepodobné, že 

by ležal pod ním. K teóriám patrí skalnatá vyvýšenina al-Rasad, 122 či káhirská 

Citadela.123 Zaujímavý je Butlerov návrh, že ležal v mieste, ktoré  na začiatku 20 

st. volali Dair Bablun, kde sa nachádza i kostol sv. panny Márie v Babylone na 

schodoch‘.124 

4.6 Dionysias 

Lokalita leží pri juhozápadnom konci jazera Birket Qarun, u dnešného Qasr 

Qarún. Východne od tábora bolo osídlenie od 3. storočia p. n. l. do 4. storočia n. l, 

ktorého centrom bol ptolemaiovský chrám Sobeka. K oficiálnemu objaveniu 

tábora došlo až v roku 1948, hoci bol vždy viditeľný. Nasledoval rozsiahly 

archeologický výskum francúzsko-švajčiarského tímu. No po jeho skončení sa zas 

tábor rýchlo zaniesol pieskom. Sídlila tu ala V. Praelectorum. 125 

Pevnosť je obdĺžniková o rozmeroch 94 x 80 m vrátane veží. Nárožné veže sú 

pravouhlé a rôznej veľkosti. Najmenšia je severozápadná s rozmermi 8,2 x 5,45 

m, a najväčšia severovýchodná 9,5 x 5,6 m. Po stranách sú štyri veže v tvare U, 

v strede strán a po bokoch brány, a jedna pravouhlá v strede západnej strany. U - 

veže majú rozmery 6 x 5,25 m. Pravouhlá má 6,2 x 8,9 m. Základy múru sú 

z kameňa. Múr je z polovypálených tehál žltej farby z lokálnej hliny spájaných 

čistou bahnitou maltou. Kladené sú v striedajúcich sa radách behúňov a vezákov, 

a ich kombinácií.  Pri stavbe tábora boli prevažne použité nepálené a polopálené 

tehly, no vyskytujú sa aj pálené tehly, vápenec a drevo. Pálené tehly a kamene sú 

spájane vápenitou maltou, so stopami sadry, jemného štrku, keramických 
                                                             
121 Sheehan, Peter. 2010. Babylon of Egypt: The Archaeology of Old Cairo and the Origins of the 
City. str.79-86. 
122 Lambert, Phyllis and Johan Bellaert, Richard Paré. 2001. Fortifications and the synagogue: the 
Fortress of Babylon and the Ben Ezra Synagogue, Cairo. str. 54-56.,Karelin, Dmitry. 2009. Some 
Features of Roman Military Architecture in Egypt. str. 4. 
123 Sheehan, Peter. 2010. Babylon of Egypt: The Archaeology of Old Cairo and the Origins of the 
City. str.72. 
124 Butler, Alfred Joshua.1884. The Ancient Coptic Churches of Egypt. str. 173-174,251-252. 
125 Schwartz, Jacques and Wild H. 1950. Qasr-Qarun : Dionysius 1948. str.63., Schwartz, Jacques, 
a Wild H.1969. Qasr-Qarun : Dionysius 1950. str.2-3., Bowman, Alan K. 1978. The Military 
occupation of Upper Egypt in the Reign of Diocletian. str.140. 
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a sklenených fragmentov. Nepálené tehly boli omietnuté. Múr má priemernú 

hrúbku 3,8 m. Pôvodná výška múrov nie je známa. Na severe je zachovaný len 

okolo 1 metra, na juhu maximálne do 3,9 metra.126 

Brána sa nachádza v strede severnej strany. Mala pôsobiť veľkolepo. Okrem U - 

veží bol pristavaný múr z pálených tehál omietnutý na bielo. Samotný priechod 

vytváral vnútorný dvor dlhý 12,85 m, skladajúci sa z dvoch častí. Prvá, vonkajšia, 

bola vybudovaná z vápenca. Druhá,  dlhšia a o niečo málo širšia bola postavená 

z pálených tehál. Koniec tejto časti bol spevnený použitím kameňa. Neskoršie tu 

pribudli prístavby okolo múrov z polopálených tehál. Brána bola uzatváraná 

dvojkrídlovými dverami. Jedny drevené dvere objavili v roku 1948 zachované do 

výšky pol metra. Zachovali sa vďaka nánosom piesku, no ako píše Schwartz, pri 

dotyku sa rozpadali na prach. Zachrániť sa podarilo iba kovové pánty. Postranná 

bránka tu bola len jedna, v severnej časti západnej strany vedúca do miestnosti 

contubernii. 127 

Contubernia sú okolo múrov a dva bloky v strede tábora. Ich rozloženie nie je 

úplne symetrické, líši sa počet miestností. Bloky v strede tábora majú v strede 

schodisko. Výkopcovia razantne pochybujú o tom, že by baraky mali poschodie, 

a tak by schodiská mohli viesť jedine na ich strechu, poprípade na nejaké 

zastrešené kolonády. Ďalšie schodiská vedú na jednotlivé nerohové veže. 

Kasárenské izby majú rozmery 3,57 x 4,47 m. Stavené boli z nepálených tehál 

s kamennými zárubňami, prekladmi a prahmi. V niektorých miestnostiach, 

prevažne v okolí severovýchodného rohu, boli v stenách vybudované niky. Pred 

miestnosťami sa tiahol portikus tvorený piliermi z pálených tehál a malty. Medzi 

piliermi sú viditeľné neskoršie, nie práve pravidelné steny. Výkopcovia prišli 

s teóriou, že by mohli slúžiť ako vetrolamy a zadržiavať nánosy piesku. To by 

vysvetľovalo aj ich neskorší vznik, ktorý by vychádzal zo skúsenosti s miestnymi 

klimatickými javmi počas osídlenia tábora. Pomedzi pravidelné kasárenské 

miestnosti sa nachádzajú ešte štyri miestnosti v tvare písmena L. Výkopca prišiel 

s teóriou, že by mohlo ísť o zbrojnice. No všetky sú umiestnené pri schodiskách, 

čo by skôr naznačovalo spojitosť s ich konštrukciou. Vnútri v tábore sa 

                                                             
126 Schwartz, Jacques and Wild H. 1950. Qasr-Qarun : Dionysius 1948. str.63-65., Badawy v 
Schwartz, Jacques, a Wild H.1969. Qasr-Qarun : Dionysius 1950. str.45-46. 
127 Schwartz, Jacques, a Wild H.1969. Qasr-Qarun : Dionysius 1950. str.7-9., Schwartz, Jacques 
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nenachádzajú cisterny, vodovody, kuchyne, sýpky, či  výrobné okrsky. Schwartz 

navrhuje, že časť posádky by mohla byť ubytovaná v priľahlom meste alebo 

aspoň využívala jeho služby.128 

K južnej strane prilieha tzv. administratívny blok. Má komplikovaný plán 

s množstvom prestavieb. Sám autor výkopovej publikácie priznáva, že 

pomenovanie zvolil len preto, že lepšie vysvetlenie nemal.  Oproti bráne sa 

nachádza tzv. bazilikalný komplex. Vedie k nemu via praetoria s kolonádou 

široká 13 metrov. Deväť stĺpov v čase výskumu stálo. Mali iónske hlavice a stáli 

na štvorcovom podstavci. Pri juhozápadnom konci kolonády boli objavené 

pozostatky oblúka. Je  možné, že kolonádová cesta bola zastrešená. Štvorcová 

miestnosť s apsidou, kapľa insígnií, stojí na vyvýšenom pódiu prístupnom po 

osem stupňovom schodisku. V apside bola objavená socha Nemesis. Na západ sú 

tri malé miestnosti priliehajúce k administratívnemu bloku. Na východ je jedna 

veľká miestnosť tiež s vyvýšenou podlahou a lavičku okolo troch stien. Na konci 

tejto miestnosti, paralelne s obvodným múrom, priliehajúc jednou stranou k múru, 

sa nachádza ďalšie schodisko. Pravdepodobne pokračovalo ponad oblúk apsidy. 

129  

Kearelin si myslí, že tábor mohol byť postavený proti Blemmijcom, pretože proti 

beduínom boli účinejšie menšie fortifikácie.130 Datovanie tábora je Diocletianske. 

Lander priamo uvádza rok 288, a U - veže považuje za neskoršiu prístavbu po 

roku 306 n. l.131 No papyrus datovaný do roku 306 n. l. sa o stavbe vyjadruje ako 

o novej. Žiadne nálezy z tábora nie sú staršie ako 290 n. l. I porovnanie 

s Luxorom a Babylonom nasvedčuje o prvých rokoch rokov 4. storočia n.  l. 

Podľa Schwartza to vyzerá, že jednotky odišli narýchlo niekedy po roku 395 n. l. 

Nasledovalo už len sporadické civilné osídlenie.132  

4.7  Narmoutheos 

Moderné Medinet Madi sa nachádza na juhozápadnom okraji Fajúmskej oázy 

približne 10 km od mesta Minja. Lokalita je známa hlavne chrámom z 12. 

dynastie, ktorý bol prestavovaný v Novej ríši i za Ptolemaiovcov. V rímskej dobe 
                                                             
128 Schwartz, Jacques, a Wild H.1969. Qasr-Qarun : Dionysius 1950. str..4-6,9-11,32-38. 
129 Schwartz, Jacques, a Wild H.1969. Qasr-Qarun : Dionysius 1950. str.12-22. 
130 Karelin, Dmitry.2009. Roman Military Architecture in the Oases of the Western Desert in 
Egypt. str. 119. 
131 Lander, James. 1984. Roman Stone Fortification. str.190. 
132 Schwartz, Jacques, a Wild H.1969. Qasr-Qarun : Dionysius 1950. str.1. 
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v okolí chrámu vzniklo mesto. To, že tu bola aj vojenská pevnosť, donedávna 

naznačovali len tri písomné zmienky. Prvou, bol názov jednotky, cohors IV 

Numidorum, a tábora v Notitia Dignitatum. Druhou, bolo meno veliteľa tábora 

Flavia Salvitia na papyre P.Thead4. Tretia zmienka, taktiež na papyre, bola 

objavená v jednom z rímskych domov priamo v Medinet Madi. Samotný tábor bol 

objavený až pomocou satelitných snímok v roku 2006. Archeologický výskum 

začal Edda Bresciani s tímom z Univerzity v Pise už v Novembri 2006. Zatiaľ 

prebehli tri výkopové sezóny v rokoch 2006 a 2007. Bresciani datuje tábor na 

základe podobností s Dionysias, a nálezov Diocletianových a Maximianových 

mincí do obdobia Diocletianových reforiem na prelome 3. a 4. storočia n. l. 133 

Pevnosť leží na okraji rímskeho mesta len pol kilometra od chrámu. Má štvorcový 

pôdorys so stranou dlhou 50 m. Stavebný materiál je rôzny, no  prevažujú 

nepálene tehly. Prekvapivo vo veľkom množstve bolo použité aj drevo na trámy 

a nosníky. Veží je šesť a všetky predstupujú smerom von. Štyri štvorcové sú 

v rohoch. Zvyšné dve, jedna štvorcová a jedna polkruhová, ležia tesne vedľa seba 

na západnej strane. Obvodný múr o šírke 3,8 m je najlepšie zachovaný v 

severozápadnej časti  do výšky 1 m. Tábor má dve brány, hlavnú na severe 

a menšiu na juhu. Severná brána bola vystavaná z kameňov a nepálených tehál. 

Naproti tomu, menšiu južnú bránu tvoria pálené tehly spájané maltou. Severná je 

v strede stany, južná je posunutá na východ. Na konci cesty vedúcej osi severnej 

brány bola ceremoniálna platforma, bema, vysoká 1 m. Vstupovalo sa z nej 

do kaple insígnií. Z tejto oblasti pochádza nález niekoľkých korintských hlavíc 

a pätiek stĺpov, no nevie sa či zdobili kapľu alebo kolonádu okolo cesty. Okolo 

múru sú jednoduché miestnosti contubernii. Budovu v severozápadnom rohu 

považuje Bresciani kvôli nálezom fragmentov maľovanej omietky 

s geometrickým motívom za sídlo veliteľa tábora.134  

Tábor mal dômyselne prepracovaný vodovodný systém. Vnútri, na západ od 

južnej brány sa nachádza cisterna na vodu. Cisterna je štvorcového tvaru 

s rozmermi 3.35 x 3,35 m. Z časti je vytesaná do skaly, a z časti postavená 

z pálených tehál. Tehly tvorili klenbu, ktorá sa však zrútila. Vnútri v cisterne, 

v suti 3 m pod povrchom, sa našla korintská hlavica, ktorá pravdepodobne patrila 
                                                             
133 Bresciani, Edda. 2009 Egittologia.unipi.it/pisaegypt [online]. The Castrum 
Narmoutheos., Bresciani, Edda. 2007. Medinet Madi: site of the Castrum Narmoutheos. str. 30-32. 
134 Bresciani, Edda. 2007. Medinet Madi: site of the Castrum Narmoutheos. str. 30-32. 
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stĺpu podopierajúcemu klenbu. Vodu do cisterny privádzal kanál zahĺbený v skale 

a prekrytý klenbou z pálených tehál. Vodovodných kanálov tu bolo odkrytých 

viac. Všetky sú v dobrom stave. Okrem kanálov s klenbou z pálených tehál, sú tu 

aj kanály prekryté kamennými platňami, či terakotovými doskami.135 

4.8 Luxor 

Za svoj dnešný názov vďačí Luxor rímskemu táboru. Al-Uksur v arabčine 

znamená tábory. Tábor vznikol okolo Novoríšskeho chrámu Amona, ktorý dlho 

pútal hlavnú pozornosť bádateľov. Chrám Opet resejet, južný Amónov hárem, sa 

za Ptolemaiovcov stal miestom uctievania zbožšteného Alexandra Macedónskeho. 

Za Hadriana bolo pred chrámom postavené malé Serapeum. V dobe stavby tábora 

už chrám pravdepodobne nebol aktívne využívaný. Pri stavbe tábora vznikla 

luxorská skrýš ukrytím sôch pod podlahu. Kult Alexandra vystriedal kult cisára. 

S nástupom kresťanstva vyrástol v Rammessovskom nádvorí kostol, a na ňom 

v 13. storočí vznikla mešita. Toto miesto tak slúži k náboženským účelom skoro 

nepretržite takmer 3500 rokov. Najskôr sa myslelo, že rímske ruiny sú 

pozostatkom mesta. Až v Monneret de Villard spoznal vojenský charakter 

a datoval stavbu do doby tetrarchie. P. Lacau a H. Riardom publikovali preklady 

latinských nápisov. Výskumy priamo zamerané na rímsky tábor prebehli až v roku 

1983. Práce viedli J. Cl. Galvin, Mohamed el-Saghir, el-Sayed a Michel Reddé. 

Najnovšie prebehla konzervácia fresiek v kapli insignií v rokoch 2006-2007.136  

Vznik tábora sa datuje do konca roku 301 n. l., poprípade začiatku 302 n. l. 

Datovanie tábora vychádza z nápisov na tetrastyloch, a datovania fresky ako aj 

literárnych správ o usídlení légii za Diocletiana. Ten mal v Thebaide usídliť dve 

légie. Vyskytol sa názor, že by obe mohli byť usídlené práve v Luxore. Proti tomu 

iní tvrdia, že by tam pre dve légie, hoci Diocletianske, nebolo dosť miesta.  

Posledná písomná zmienka o tábore je v koptských spisoch z doby tretej Perzskej 
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okupácie z rokov 619- 629 n. l. Peržania si v tábore zriadili vojenské 

veliteľstvo.137 

Tvar rímskeho tábora je lichochobežníkový, no veľmi pripomínajúci obdĺžnik. 

Nepravidelnosť je spôsobená tým, že sleduje os chrámu, ktorá je v severnej časti 

trochu zošikma. Tábor meria od severu na juh 249 – 268 m, a z východu na západ 

202 – 207 m. Múr pevnosti  bol postavený z nepálených tehál. Severný múr 

začleňuje do stavby Rammesovský pylon, u ktorého je trochu zachovaný. Je hrubý 

4,6 m, čo je viac ako ostatné strany, pravdepodobne kvôli začleneniu pylona. Na 

ostatných stranách hrúbka dosahovala maximálne 3,6 m. U pylonu je i najlepšie 

zachovaná veža a jediné zachované schodisko na ochoz. Najhoršie je zachovaná 

západná časť, ktorá bola vo veľkej miere odplavená Nílom.138 

Tábor mal pravdepodobne 32 veží, teda ak mali pravidelné rozostupy. Nárožné 

veže boli pravouhlé. Ostatné veže mali tvar U. Veže u brán boli pravdepodobne 

plné. Na leteckých snímkach z 30-tych rokoch 20. storočia je ešte vidno obrysy 

rohovej veže, U - veží a múru v severovýchodnej časti. V 80-tych rokoch 20 

storočia boli rozpoznateľné už len dve, obe u pylonu. Východná je zachovaná ešte 

dnes do výšky 2 metre, západná len v základoch a v uchytení na pylon. Základy 

boli zo zle vypálených tehál tmavočervenej až načernalej farby. Pri vežiach boli 

postranné bránky tvaru L. Doložené sú len v zachovaných vežiach, u ostatných sa 

predpokladajú. Priechody bránok tvoria klenuté chodby. V oblúkoch boli 

zabudované amfory, pravdepodobne na odľahčenie. Nesú stopy po zamurovaní.139  

Brán mal tábor sedem. Dve na juhu, jednu v strede východnej strany, jednu 

v severnej časti západnej strany a tri na severnej strane. Ústrednú na severe tvoril 

pylon. Ostatné brány boli lemované U - vežami a mali vnútorne dvory, až na 

západnú, kde sa asi nevošiel. Zachované sú len kamenné časti vo všetkých okrem 

                                                             
137 Bagnall, R.S. and Rathbone, D.W. 2004. Egypt from Alexander to the Copt. str.192., Török, 
László. 2005. Transfigurations of Hellenism: aspects of late antique art in Egypt, A.D. 250-700. 
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južnej, ktorá bola odplavená. Najlepšie zachovaná je východná, dnes i prístupná 

verejnosti. Pôvodne bola i najozdobnejšia, pretože viedla k mestu.140 

Chrám predstavuje os tábora, a zároveň ho delí na dve polovice. Východná časť, o 

málo väčšia, je široká 109 m, kým západná len 96 m. Cesty rešpektujú os tábora 

a bežia v strede každej polovice. Na ne vedú kolmé cesty od tetrastylov k bránam. 

Západná je však mierne odklonená. Cesta, prechádzajúca západným 

tetrastylom  tvorí  jedinú vnútornú spojnicu tábora. Do východnej časti vedie cez 

Rammesovské nádvorie. Z vnútornej zástavby tábora sú známe v podstate len 

tetrastyly a cesty. Majú základy stále in situ. Západný tetrastyl sa podľa nápisu na 

ňom datuje do roku 301 n. l. Východný tetrastyl do konca roku 308, alebo na 

začiatok 309 n. l.141    

Amonov chrám pravdepodobne slúžil ako principie. Nádvorie Rammesa II. 

zostalo takmer nedotknuté. Hlavné priechody v chráme boli zužované a postranné 

zamurované. Na nádvorí Amenhotepa III. boli pravdepodobne umiestnené sochy 

tetrarchov. Svätyňa bárky bola prestavaná na kapľu insígnii. Bola tam zvýšená 

podlaha o dva stupne, použitím bubnov stĺpov z 25. dynastie. Celá miestnosť mala 

byť zastrešená drevenou povalou. Priechod do ďalších priestorov, vtedy kaple 

Alexandra Veľkého, bol zamurovaný a bola tam postavená nika a dva stĺpy. 

Tvorili baldachýn pre trón, sochu, či oltár.142  

Najznámejšia je freska tetrarchov v kapli insígnii. Zachovaná je len na južnej 

strane, a na kúsku východnej strany. Pôvodne pokrývala aj stranu západnú. Výjav 

je členený do pásov. Spodný pás tvorí rad geometrických motívov 

napodobňujúcich farebné kamene. Figurálne scény sú vo vyššom hornom páse. 

Stred výjavu sa nachádza v nike. Sú tam znázornení štyria stojaci tetrarchovia 

v purpurových plášťoch. Tetrarchovia sú rozdelení do dvojíc. Medzi dvojicami sa 

vznáša busta Jupitera. Jeden z tetrarchov drží palicu, druhý glóbus. Vo vrchnej 

polkupoli niky je znázornený orol držiaci vavrínový veniec. Najzachovalejší je 

výjav na ľavo od apsidy. Je tu rad vojakov so zbraňami a výzbrojou, nastupujúc 
                                                             
140 el-Saghir, M. and Golvin, J.-C., Reddé, M., Hagazy, El-S., Wagner, G. 1986. Le camp remain 
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141 el-Saghir, M. and Golvin, J.-C., Reddé, M., Hagazy, El-S., Wagner, G. 1986. Le camp remain 
de Louqsor. str. 11-12. 
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pred dve sediace postavy na vyvýšenom priestranstve. Aj za nimi stoja vojaci 

so štítmi. Celá scéna má slávnostný charakter. Napravo od apsidy je zachovaná 

iba malá skupinka vojakov. Vojaci majú na sebe hnedé a žlté plášte a bielomodré 

tuniky s dlhými rukávmi. Štíty, ktoré držia v rukách, majú jasnú modrú farbu. Dá 

sa tu predpokladať zrkadlový výjav k ľavej polovici. Alebo možno príchod cisára. 

Niektorí bádatelia sa domnievajú, že ide o zachytenie skutočnej návštevy 

Diocletiana.143  

4.9 El-Káb 

Lokalita El-Káb bola osídlená už v preddynastickej dobe. Ľudia sa tu pochovávali 

v Starej ríši do mastab, a v Strednej a Novej ríši do hrobiek tesaných do kameňa. 

Dnes lokalite dominuje Novoríšsky chrám Nechbety, ktorá tu bola uctievaná 

spoločne so Sobekom a Thovtom, ktorí mali postavené vlastné menšie chrámy. 

Masívny ohradený múr z nepálených tehál vznikol v čase vlády 30. dynastie. Za 

Ptolemaiovcov sa rozvíjalo sídlisko známe pod názvom Eileithyiaspolis. 

Osídlenie pretrvalo minimálne do 2. storočia n. l.144 

Rímsky tábor vznikol pravdepodobne za Diocletiana. Jeho datovanie vychádza 

predovšetkým z nálezov mincí, ktoré sú z 4. storočia.145 Tvar, hlavne nárožné 

veže taktiež poukazujú na dobu Diocletianovu. Tábor nie je veľmi dobre 

zachovaný. K jeho zničeniu prispelo pravidelné zaplavovanie Nílom a nánosy 

bahna, ako i faláhovia rozoberajúci nepálene tehly. Na stavbu pevnosti bol použitý 

materiál zo starších okolitých stavieb. Na kamenných kvádroch sú viditeľné 

hieroglyfické nápisy. Leží taktiež na základoch ohradeného múru Nechbetinho 

chrámu z nepálených tehál, ktorý bol v tejto časti skoro zničený, aj keď len kúsok 

od rímskej fortifikácie je ešte i dnes zachovaný až do výšky niekoľkých metrov. 

To, či šlo o úmyselné rozobratie sa nedá dokázať. Orientácia pevnosti sleduje tok 

Nílu.146 

Tábor má štvorcový pôdorys so stranou 50 metrov nepočítajúc veže. Veže má len 

štyri, a to v rohoch. Sú pravouhlého tvaru s rozmermi 15x6 m. Múr tábora je 

široký 3,6 m. Väčšinu muriva tvoria žlté tehly s rozmermi 34x17x8 alebo 
                                                             
143 el-Saghir, M. and Golvin, J.-C., Reddé, M., Hagazy, El-S., Wagner, G. 1986. Le camp remain 
de Louqsor. str. 27-31. 
144 Hendrikx, Stan. 1998. Habitations de potiers a El Kab a L’epoque romaine. str.1353-1355. 
145 Bowman, Alan K. 1978. The Military occupation of Upper Egypt in the Reign of Diocletian. 
str.225. 
146 Badawy, A. 1947. Fouilles d’el Kab. str.357-359. 
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30x16x7cm. Predstavujú prvú fázu stavby. Tmavé tehly s rozmermi 22x11x5 sú 

z druhej stavebnej fázy a je ich omnoho menej. Kamenné kvádre sú používané na 

nárožiach, dôležitých a namáhaných miestach, no aj v ploche múru, kde pre ne nie 

je vysvetlenie. Tábor má jednu bránu a štyri postranné bránky umiestnené pri 

vežiach. Hlavná brána viedla k Nílu, leží tak v strede západnej strany. Po 

jednoduchom úzkom priechode sa trochu rozširovala a viedla do veľkej 

miestnosti, ktorá mala hlavný východ priamo dopredu a dva menšie priechody do 

strán. Postranné bránky majú tvar písmena J. Všetky sa točia rovnakým smerom 

proti smeru hodinových ručičiek. Vychádzajú z vnútorného rohu pevnosti 

a končia vonku u napojenia veže na múr. Sú dlhé 6,57m a široké 1,31 m a mali 

klenutý strop. Smerom do vnútra pevnosti sa mierne rozširujú. V priečelí 

z vonkajšej strany boli použité pálene tehly, inak tehly nepálene. Neskôr boli 

zamurované tmavými tehlami.  

Vnútorná zástavba je súmerne usporiadaná. Okolo vnútornej časti múrov obiehala 

via sagularis. Priamo v strede je najdôležitejšia budova tvorená predsieňou 

so štyrmi stĺpmi a troma miestnosťami. Stredná miestnosť je prístupná 

z predsiene, ktorá mala vyvýšenú podlahu z pálených tehál. Je zakončená apsidou, 

a má ešte o niečo viac vyvýšenú podlahu z pálených tehál usporiadaných do tvaru 

rybej kosti. Asi sa jednalo o kapľu insignií. Bočné miestnosti majú vlastné vstupy. 

Severne i južne od veľkej budovy sú bloky s troma jednoduchými miestnosťami. 

Tie, ako aj dlhý blok so šiestimi miestnosťami pozdĺž východnej strany slúžili 

pravdepodobne na ubytovanie posádky. Tento východný blok má dve schodiská 

naznačujúce existenciu ďalšieho poschodia. Budovy na západnej strane sú horšie 

zachované. Schodiská viedli i na ochodzu. Ich existenciu dokladajú výstupky 

múrov u severnej a južnej strany, podobné podporám schodísk napr. v Nag el-

Hagar. Okrem pár bubnov zo stĺpov tu neboli objavené žiadne výzdobné prvky ani 

omietka. 147    

4.10 Nag el-Hagar 

Staroveký názov lokality nie je známy, aj keď sa vyskytla teória, že sa v staroveku 

nazývalo Praesentia. Nachádza sa 14 km južne od Kom Ombo. Pravdepodobne tu 

sídlila časť légie III. Diocletiany. Od začiatku 5. storočia sa do pevnosti 

nasťahovali Kopti. Lokalita je ako „Rímske ruiny“ označená už v Description de 
                                                             
147 Badawy, A. 1947. Fouilles d’el Kab. str.362-368. 
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l’Égypte. Archeologické výskumy začali až v roku 1984. Najskôr ich viedol Mihi 

el-Din Mustafa, a neskôr do roku 1989 Usama Abdel Wareth. Novšie výskumy 

prebehli v rokoch 2005 - 2006 v spolupráci Supreme Concil of Antiquities 

Inspectorate Aswan v zastúpení El-Bialyho, Swiss Institute of Architectual and 

Archaeological Research on Ancient Egypt a Institute of Prehistory and 

Archaeolgy of the Roman Provinces of the University of Munich. V druhej sezóne 

prebehol i geofyzikálny prieskum, pri ktorom bol objavený príkop 

u juhovýchodného rohu pevnosti. Spresnený bol aj plán východnej polovice. 

Táboru sa venuje i Karelin, ktorý vytvoril jeho digitálny model.148 

Tábor má štvorcový plán so stranou 152 m. V rohoch sa nachádzajú štvorcové 

veže s rozmermi 14 x 14 m. U všetkých boli zistené postranné bránky tvaru 

písmena J. Zvyšných 15 veží má tvar U. Šesť z nich je umiestnených okolo troch 

brán. Brány mali pravdepodobne dvoje dverí. Brána chýba len na východnej 

strane. U - veže sú široké 6,5 m a vybiehajú pred múr do dĺžky 9 m. Postranné 

bránky sú len u jednej z dvojice u brán. Z vnútornej strany múru oproti vežiam sa 

nachádzajú pätice pravouhlých výstupkov. Niesli schodiská s pieskovcovými 

stupňami. Ich kúsky sú zachované severne od porty praetorie. Na múr sú použité 

dva základné materiály. Celá časť u Nílu bola postavená z pieskovcových 

kvádrov. Múr tu bol široký 4,3 m. Líce má zo starostlivo poukladaných kvádrov, 

jadro z menej kvalitného kamenného materiálu. Ostatné strany sú z nepálených 

tehál o šírke 4,5 m. Kameňom sú spevnené aj brány na sever a juh.149 

Via praetoria i via principalis boli kolonádové, široké 12 metrov a dláždené 

kamennými doskami. Na ich krížení mohol byť tetrapylon. Zo stĺpov sa poväčšine 

zachovali len podstavce z nepálených tehál. Tábor má i viu sagularis. Východná 

časť tábora mala pravdepodobne pravidelnejšie budovy aj ich rozloženie. Naproti 

Porte praetorii sa u východného múru nachádzali principie s praetoriom. Zvyšok 

                                                             
148 Mackensen, Michael a dal. 2006. The Late Roman Fort at Nag el-Hagar near Kom Ombo in the 
Province of Thebais. str. 161,163., Wareth, Usama Abdel and Zignani Pierre.1992. Nag al-Hagar. 
A Fortress with a Palace of the Late Roman Empire. Second Preliminary Report. str.186-188., el-
Bialy, Mohamed and Mackensen, Michael. 2007. Report on the Second Season of the Egyptian-
Swiss Joint Mission at the Late Roman Fort at Nag el-Hagar. str.39-46.,  Karelin, Dmitry.2011. 
Imaging of the Late Roman Castrum. Hypothetical Computer Reconstruction of Nag el-Hagar 
Fortress in Egypt.str. 1-5. 
149 Wareth, Usama Abdel and Zignani Pierre.1992. Nag al-Hagar. A Fortress with a Palace of the 
Late Roman Empire. Second Preliminary Report. str.189-193., Karelin, Dmitry.2011. Imaging of 
the Late Roman Castrum. Hypothetical Computer Reconstruction of Nag el-Hagar Fortress in 
Egypt.str. 1-5. 
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zaberali contubernia. V severnej polovici západnej časti sú dve veľké budovy s 

dlhými miestnosťami identifikované ako sýpky. Ich podlaha, vytvorená technikou 

opus insigmus z malty, kúskov terakoty a štrku, je vyššie ako úroveň ulíc. Ďalšie 

budovy nemajú presnejšiu interpretáciu, snáď by sa mohlo jednať o obydlia 

úradníkov. Celú juhozápadnú štvrtinu tábora zaberá tzv. palác, kúpele 

a vodovodné zariadenia. Palác je komplikovaná budova, do ktorej sa vstupuje cez 

malú miestnosť s apsidou, s podlahou z numulitického vápenca z vie praetorie. 

Nasleduje dlhý vestibul zakončený apsidou. Z neho sa prechádza do malej 

miestnosti s polostĺpmi, odkiaľ sú prístupné ďalšie menšie miestnosti a portikový 

dvor. Za dvorom je triklinium so zvýšenou podlahou. Západnú časť paláca tvoria 

štyri malé miestnosti, jedna s pylastrami, a jedna veľká miestnosť delená v strede 

radou stĺpov, ktorá nemala dláždenú podlahu. Nachádzajú sa tu schodiská 

naznačujúce existenciu vyšších poschodí. Na východ od paláca ležia menej 

zachované aj menej preskúmane kúpele. Boli postavené celé z pálených tehál, čo 

bolo dôvodom k ich rozoberaniu už v staroveku. Možno k nim priradiť aj latríny 

na konci paláca s kúskom zachovanej cloaky, 45 cm širokej a 50 cm vysokej 

z pálených tehál, navrchu položených do tvaru striešky. Nie je doložené 

hypokaustum. Južne od paláca je sakíja z pálených tehál a budova zvaná castellum 

aquae. Sú tu i pece s vrstvami popola. Táto oblasť bola rozsiahlo poničená pri 

neskoršej zástavbe. Z týchto neskorších stavieb by sa budova v juhozápadnom 

rohu možno dala označiť ako kostol. Budovy vnútri tábora sú stavané hlavne 

z nepálených tehál. Vyskytujú sa i pálene tehly použité na líce múrov. Kameň je 

väčšinou z neskorších prestavieb. 150   

Pri U - veži na severnej strane porty praetorie bol objavený súbor mincí, u ktorého 

nebolo možno zistiť dobu uloženia. Obsahoval 77 kusov zo 4. storočia, mince 

Konštantína, Konstancia, Licinia a Crispia. Z ostatnej plochy tábora je len 9 

ďalších rímskych mincí, Maximiana Herculia, Dioclatiana a Konštantiana, a jedna 

ottomanska. 151  Úplne chýbajú ostraka a iné epigrafické nálezy. Keramika je 

z obdobia 280/300 n. l. po 6 storočie. Obsahuje African Red Slip Ware pôvodom 

                                                             
150 Wareth, Usama Abdel and Zignani Pierre.1992. Nag al-Hagar. A Fortress with a Palace of the 
Late Roman Empire. Second Preliminary Report. str.196-203.,Mackensen, Michael a dal. 2006. 
The Late Roman Fort at Nag el-Hagar near Kom Ombo in the Province of Thebais. str.166. 
151 Wareth, Usama Abdel and Zignani Pierre.1992. Nag al-Hagar. A Fortress with a Palace of the 
Late Roman Empire. Second Preliminary Report. str.203., Mackensen, Michael a dal. 2006. The 
Late Roman Fort at Nag el-Hagar near Kom Ombo in the Province of Thebais. str.171-172. 
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z Tuniska,  Egyptian Red Slip Ware z 4. - 5. storočia a severoafrické 

a východostredomorské amfory.152 Vo východnej časti tábora našli pätky stĺpov 

z červeného granitu, možno z principií. Priestor medzi západným múrom a Nílom 

bol dláždený. Mohol by sa tam nachádzať aj prístav.153  

Datovanie  pevnosti do konca 3. storočia n. l. vychádza z nálezov, a z podobnosti 

s inými Diocletianskymi tábormi v Egypte. Zostáva otázne, pre koho bol 

postavený tzv. palác. K návrhom patrí, že by šlo o sídlo pre Diocletiana pri jeho 

ceste do Horného Egypta, alebo  sídlo guvernéra Thebaidy, či miesto pre 

prijímanie Blemmyjských delegácií. 154  

4.11 Nag Qarmila 

Táto len pomerne nedávno objavená stavba sa objavuje pod rôznymi názvami. 

V súhrnných správach o výskumoch je označovaná ako fortifikácia vo Wadi 

Kubbaniya. Priamo v správe prieskumného projektu, v rámci ktorého bola 

objavená, je nazývaná ako veža v Abu Heta. Najbližšie je  dnes k egyptskej 

dedine Nag Qarmila. Samotná poloha Abu Heta leží 2 km západne od dediny. 

Názov Nag Qarmila je na rozdiel od presnejšie polohy Abu Heta dohľadateľný na 

mape.  

Jedná sa o pravouhlú vežovitú stavbu z neskorej antiky. Nachádza sa na 

vyvýšenine a má tak dobrú strategickú polohu a výhľad na okolie. Postavená je 

z kameňa spájaného maltou. Múr je miestami zachovaný do výšky troch metrov. 

Vnútorná zástavba používa i nepálene tehly. Vnútri stavby boli objavené i pálené 

tehly, ktorých pôvodné umiestnenie však zostáva neznáme. Umiestnenie brány nie 

je jasné, snáď sa nachádzala na severnej, či východnej strane. Miestnosti vnútri 

fortifikácie sa nachádzali okolo múru. Mali klenuté stropy z nepálených tehál. Sú 

zachované na južnej a východnej strane. Počet poschodí týchto miestností nie je 

známy. Na južnej strane sú síce zachované pozostatky pravdepodobne schodiska, 

ale to mohlo viesť na ochodzu, ak stavba nejakú mala.     

                                                             
152 Mackensen, Michael a dal. 2006. The Late Roman Fort at Nag el-Hagar near Kom Ombo in the 
Province of Thebais. str. 171, 173-188. 
153 Mackensen, Michael a dal. 2006. The Late Roman Fort at Nag el-Hagar near Kom Ombo in the 
Province of Thebais. str.1164-1165., Wareth, Usama Abdel and Zignani Pierre.1992. Nag al-
Hagar. A Fortress with a Palace of the Late Roman Empire. Second Preliminary Report. str.194. 
154 Wareth, Usama Abdel and Zignani Pierre.1992. Nag al-Hagar. A Fortress with a Palace of the 
Late Roman Empire. Second Preliminary Report. str. 205-207., Bagnall, Roger S. and Davoli, 
Paola. 2011. Archaeological Work on Hellenistic and Roman Egypt, 2000-2009. str. 131. 
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Prieskum lokality ako fortifikácie, tak okolitého pohrebiska s jednoduchými 

hrobmi, prebehol v januári 2008. Na oboch bola pri povrchovom zbere zistená 

keramika datovaná do 7.-8.storočia. Jednalo sa o lokálnu keramiku. Importov 

a skla sa našlo len veľmi málo. V pevnosti je množstvo neskoro rímskych amfor 

typu 7. V stavbe sa nachádza aj množstvo popola. Prieskumný tým si nebol 

celkom istý funkciou stavby. Blízkosť pohrebiska by ponúkala interpretáciu ako 

kláštora, ale to hneď vylučujú lebo typologicky nezodpovedá. Kvôli polohe 

a podobnosti s inými stavbami sa prikláňajú k fortifikácii. Taktiež sa domnievajú, 

že keramika je len z poslednej fázy osídlenia pevnosti a jej výstavba je staršia.155 I 

keď 7. storočie vyzerá už stredoveko,  musíme si uvedomiť, že Egypt bol 

byzantský až do  roku 641. 

4.12 Šellál 

Lokalita Šallál ležala na planine na východnom brehu Nílu, oproti ostrova Fíle. 

Dnes je zaplavená vodami Asuánskej priehrady. Možno sa jedná o staroveké 

Contra Philae, kde mala sídliť légia I. Maximiana.156 

Archeologické výskumy na začiatku 20. storočia viedol G.A. Reisner. Popisuje 

dve rímske fortifikácie. U menšieho objektu Welsby pochybuje o interpretácii. 

Pretože sa tu výrazne líši plánok od slovného popisu. Kým Reisner píše, že menší 

a starší tábor bol štvorcového pôdorysu s bránou v strede každej strany, a bol 

obklopený jednou priekopou v tvare písmena V. Na plánku je štvorec s jedným 

vstupom na severe a múrmi vybiehajúcimi za líniu rohov. Welsby naopak 

spomína správy o ďalšom malom možnom tábore, ktorý však Reisner 

neuvádza.157  

Väčší objekt na plánku taktiež nie úplne odpovedá popisu. Reisner ho popisuje 

ako nepravidelného tvaru a tvrdí, že je mladší a spomína dve brány. Na plánku sú 

len dve strany, no vyzerajú na obdĺžnik len s jednou bránou s claviculou 

vo východnej strane. Reisner tu odkryl fragmenty silnej štruktúry z nepálených 

                                                             
155 Gatto, Maria Carmela and col. 2009. Archaeological Investigation in the Aswan-Kom Ombo 
Region(2007-2008).str. 15., Gatto, Maria Carmela and Daniela Zampetti. 2008. Report on the 
2008 field season.  The British Museum and the University of Rome “La Sapienza” 
Archaeological Project in the Aswan-Kom Ombo Region.str. 4-7. 
156 Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str.119., Bard, 
Kathryn A. 1999. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. str.177. 
157 Welsby, Derek. 1998. Roman Military Installations along the Nile South of the First Cataract. 
str.160-162. 
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tehál. V juhovýchodnom a severovýchodnom rohu boli pozostatky po stavbách, 

pravdepodobne vežiach. Priekopa mala tiež tvar V a rozmery 1,5x1 m. Na dne 

priekopy boli napadané nepálené tehly z múrov. Veľká časť z konštrukcie bola 

zničená pri stavbe železničnej trate do Šellálu. Mince a keramiku Reisner 

označuje veľmi široko ako rímske. Alston uvádza datovanie oboch táborov do 

prvých dvoch storočí n. l. Welsby zasa spomína mincu Constantina II, no zároveň 

dodáva, že sa tam mohla dostať i neskôr. Tábor neoznačuje za dočasný, lebo 

produkcia nepálených tehál si vyžadovala dlhší čas.158   

V severovýchodnom rohu väčšieho objektu sa nachádzali dva hromadné hroby. 

Prvý hrob, hlboký 120 cm, obsahoval 62 tiel a narušoval hroby z Novej ríše. Kosti 

v ňom boli poukladané s určitou pravidelnosťou v troch vrstvách striedajúc 

východozápadný a severojužný smer. Našla sa tam minca, ktorú Raisner popisuje 

len ako neskoro rímsku. Druhý hrob zasahoval len 20 cm pod povrch v čase 

výskumu. Obsahoval 40 tiel omotaných v plátne, niektoré i so šnúrkami, 

prekrytých tehlami a kameňmi. Všetky kostry boli mužské. Veľa lebiek malo 

v zadnej spodnej časti pukliny typické pre obesenie, na ktoré poukázal doktor 

Wood Jones. Jedno telo malo ešte okolo krku slučku. Ďalšia lebka niesla stopy 

sečnej rany. Danej osobe bola odťatá hlava. Iné tela vykazovali známky bodných 

a sečných rán. Hroby je ťažké datovať. Akákoľvek pohrebná výbava v nich 

chýbala.159  

4.13 Pselchis 

Pselchis bolo staroveké meno modernej Dakky. Vzdialenej 60 km vzdušnou 

čiarou na juh od Kertássi. Lokalita už neexistuje, pretože bola zatopená vodami 

Asuánskej priehrady. Zachránený bol len Ptolemaiovský chrám, postavený za 

Ptolemaia IV v 3. storočí p. n. l. Po postavení rímskej pevnosti sa chrám ocitol 

v jej vnútri. 

Tábor bol postavený okolo chrámu, ale nebral ho ako základ svojej orientácie. 

Medzi chrámom o obvodným múrom tábora bolo dostatok voľného priestoru. 

Z vnútornej zástavby  nie je známe skoro nič, pretože bola poškodená sabachinmi. 
                                                             
158 Welsby, Derek. 1998. Roman Military Installations along the Nile South of the First Cataract. 
str.160-162., Alston, Richard. 1998. Soldier and Society in Roman Egypt: A Social History. str.33., 
Trigger, Bruce G. 1965. History and settlement in Lower Nubia, str.124-125., Reisner, George 
Andrew. 1910. Archaeological Survey of Nubia, str.72-73., Reisner, George Andrew. 1910. 
Archaeological Survey of Nubia. str.72-73. 
159 Reisner, George Andrew. 1910. Archaeological Survey of Nubia. str.73. 
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V strede pevnosti je i neskoršia kresťanská hrobka z pálených tehál a bielej 

vápenej malty. Pevnosť bola postavená prevažne z nepálených tehál, len miestami 

na zosilnenie boli použité pieskovcové bloky. Z obvodného múru je známa len 

časť južnej a západnej strany. Obe majú po jednej bráne. Je známy i juhozápadný 

roh, ktorý je ostrý a nemá vežu. Južná brána je jednoduchšia s dvoma 

polkruhovými vežami. Múr u nej bol širší. Po čase bola zablokovaná. Západná 

brána ma dve U - veže predstupujúce múr z oboch strán, ktoré boli ale neskôr 

obostavané pravouhlými stenami, vytvoriac tak pravouhlé veže. Murivo 

pravouhlej časti však nie je spojené s U - vežami. Medzi oboma múrmi je 4-5 cm 

medzera. Vnútri veží boli miestnosti prístupné zozadu.  

K nálezom patria fragmenty drevených dverí s medenými a bronzovými plátkami, 

asi na posilnenie, a s železnými klincami. Na medených plátkoch sú stopy po 

ohni. U juhozápadného rohu bola rúra na vodu urobená z amfor, datovaných do 3 

st., ktoré mali odlámané dná. Boli zasunuté jedna do druhej a upevnené bahennou 

maltou. Ďalej našli ručný mlynček z granitu. Bol tu nájdený i latinsky nápis, ale je 

veľmi fragmentárny. Dalo sa prečítať len  LEG III na jednom úlomku, a ET COH 

na druhom. Teda tu asi bola vexilácia III. légie a nejakej kohorty. Na jednej zo 

štvorcových veží bol pekne opravovaný pieskovcový blok, možno určený na 

nápis, ktorý už ale nestihli vytesať.160 

Zložité je datovanie pevnosti. Trigger tvrdí, že Ostraka a nápis z vnútornej plochy 

pevnosti sú datované do 1. storočia n. l. Maxfield si myslí, že pevnosť je 

trajánska. Firth výstavbu tábora pri prieskume datoval medzi 150-250 n. l. a 

prestavby do 3. storočia, či dokonca do 4. storočia n. l. Nedokončené prestavby by 

vysvetlil náhlym odchodom vojska za Diocletiana.161 

4.14. Qasr Ibrim A 

Oba dočasné tábory v Qasr Ibrim objavil Mark Horton v 1990 na leteckých 

snímkach oblastí, ktoré boli vyhotovené pred zatopením Asuanskou priehradou. 

Tábor A je väčší, ma rovnobežníkový tvar. Leží na miernom kopčeku. Z tej 

strany, z ktorej je zraz, nie je opevnenie. Celková rozloha je odhadom 3,8 ha. Bol 

by tak dosť veľký pre 1200 vojakov. Brána ma vnútornú claviculu. Múr bol široký 
                                                             
160 Firth,C.W. 1915. Archaeological Survey of Nubia.Report for 1909-1910.str. 30-33. 
161 Firth,C.W. 1915. Archaeological Survey of Nubia.Report for 1909-1910.str. 30-33., Trigger, 
Bruce G. 1965. History and settlement in Lower Nubia, str.126., Maxfield, Valerie A. 2009. 
Aswan and the River Nile.str. 76. 
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2 metre a postavený z kameňa. Príkop tu kvôli prírodným podmienkam kopaný 

nebol. Na snímkach by mala byť viditeľná i vnútorná štruktúra, čo by napovedalo 

dlhodobejšiemu používaniu. Priamo zmieňujú šesť rád pravouhlých miestností, 

a v strede zdvojenú radu. Jedná sa o contubernia. Tábor by tak mohol byť 

identifikovaný ako obliehaný.162 

4.15. Qasr Ibrim B  

Menší z táborov má trapezoidný tvar. Nachádza sa len niekoľko metrov od tábora 

A. Múr je taktiež z kameňa o šírke zhruba 2 m. Identifikované boli dve brány, 

jedna s vnútornou claviculou, a druhá tvorená úsekmi múru idúcimi rovnobežne, 

ktoré tvoria úzky koridor. Odhadovaná rozloha je 1,33 ha. Tábor by tak ubytoval 

800 vojakov. Výpočty počtu posádky sú však podľa „vzorcov“ vytvorených na 

základe európskych táborov.163 

4.16. Mirgissa 

Lokalitu skúmal J. Vercoutter v roku 1963, ale ten opevnenie neidentifikoval ako 

rímske, ale ako novoríšske. Tábor sa nachádza vnútri pevnosti zo Strednej ríše. 

Rímska fortifikácia využíva staršiu stavbu. Juhovýchodná časť bola odplavená 

Nílom. Tvar je zhruba štvorcový. Nepravidelnosť je spôsobená snahou začleniť 

vyvýšeninu. Odhad rozlohy sa pohybuje od 3,99 po 5,15 ha. Príkop by do 

sypkého materiálu ani nebolo možné vykopať. Múr je postavený z kameňov, ktoré 

tvoria líce, a z úlomkov kameňa, tehál a zeminy, ktoré tvoria jadro múru. 

Doložené sú dve brány, obe s vnútornou claviculou. Jedna je široká 8 metrov 

a druhá 5,7 metra. Jedna je v strede severozápadnej strany, druhá v strede 

juhozápadnej strany. Pravdepodobne tu bola i tretia, v severovýchodnej strane. 

Avšak chýbajú nálezy, ktoré by boli datované. Výnimkou je len jedna rímska 

minca, žiaľ bez presnejšieho datovania. Najpravdepodobnejšia doba výstavby je 

Petroniova kampaň. Welsby si myslí, že šlo skôr o obliehací tábor. Nachádza sa 

oproti ďalšej pevnosti zo Strednej ríše – Dabnarti, ktorú teoreticky mohli využívať 

Kušiti.164 

                                                             
162 Welsby, Derek. 1998. Roman Military Installations along the Nile South of the First Cataract. 
str. 161-166. 
163 Welsby, Derek. 1998. Roman Military Installations along the Nile South of the First Cataract 
str. 161-166. 
164 Welsby, Derek. 1998. Roman Military Installations along the Nile South of the First Cataract 
str. 161-166. 
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5. Tábory v Oázach 

Egyptské oázy ležia na západ od údolia Nílu v Líbyjskej púšti, ktorá je 

východným okrajom Sahary. Je tu celkovo päť veľkých oáz: Síwa, Bahríja, 

Farafra, Dachla a Charga. Niektorí počítajú medzi oázy i Fajúm, no ja ho kvôli 

napojeniu cez kanál na rieku radím k údoliu Nílu. Pamiatky v oázach sa veľmi 

rýchlo ničia, pretože v posledných desaťročiach prudko stúpa počet obyvateľov. 

S tým, ale zároveň došlo i k rozvoju výskumov.  

Za Rímskej ríše zažívali oázy svoj zlatý vek. Počas rímskej doby význam oáz 

rástol a vrchol zažívali na počiatku neskorej antiky. Celkovo sa oázy delili na tri 

oázy. Staroveká Ammoniake je dnešná Siwa. Oasis Parva zahrňovala Bahriju 

s Farafrou. Oasis Magna zas Chargu s Dachlou. Iné označenie delilo oázy na 

vonkajšiu a vnútornú. Divné na tomto pomenovaní je, že Charga s Dachlou boli 

vonkajšia a Bahrija s Farafrou vnútorná oáza. Dnes by sa nám to zdalo logickejšie 

presne naopak. Pre Rimanov predstavovali oázy spolu s údolím obilnicu ríše. 

Oázy ešte i vinicu ríše. Najdôležitejšou bola Dachla, aj keď dnes sa viac zdá, že 

dôležitejšia bola Charga, ale to je spôsobené len stavom poznania.165  

Ohrozené zo Sahary boli kmene Goniotajcov, Mastitajcov, Maziquetov a iní 

saharskí beduíni, ale aj Nubatai a Blemijci z Núbie. Toto nebezpečenstvo však 

začalo byť podstatnejšie až v 3. st. a pretrvalo do 6. storočia.166  

V Síwe, Farafre a Dachle zatiaľ žiadne stavby neboli isto identifikované ako 

rímske fortifikácie. Lokalitami, ktoré sa v literatúre objavujú ako možné rímske 

fortifikácie, sa budem zaoberať v Kapitole 10. Je len potrebné zmieniť, že v 

Dachle mala sídliť Ala Quadrorum, 167  pochádzajúca z územia Kvádov, teda 

dnešného Slovenska.  

5.1 Bahríja 

Osídlenie v Bahriji bolo už v praveku. Písomné zmienky sú zo Starej ríše. Pod 

úplnú kontrolu faraónov sa dostala až v 18.dynastii, kedy zažila prvé obdobie 

                                                             
165 Karelin, Dmitry.2009. Roman Military Architecture in the Oases of the Western Desert in 
Egypt. Hölbl Günther. 2005. Altägypten im Römischen Reich III.str. 34., Bagnall, R.S. and 
Rathbone, D.W. 2004. Egypt from Alexander to the Copt.str. 249-251. 
166 Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str.161. 
167 Vivian, Cassandra. 2000. The western desert of Egypt: an explorer's handbook.str.62., Bagnall, 
R.S. and Rathbone, D.W. 2004. Egypt from Alexander to the Copt.str. 263. 
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prosperity. Ďalším obdobím rozkvetu bola vláda 22. dynastie.  Najväčší rozkvet 

však začal až v dobe rímskej.168 

V roku 213 n. l. bola do Bahríje poslaná Ala Apriana, ktorá mala dohliadať na 

dodávky obilia. Všetky tri tábory sa datujú, ale až do obdobia neskoršieho, do 

konca 3. Storočia, a hlavne do 4.-5.storočia. Známy je ešte aj víťazný oblúk 

v Bawiti, ten ale pravdepodobne nebol súčasťou fortifikácie, ale mesta.169   

5.1.1 Qaret el-Toub 

Tábor sa nachádza tesne za koncom moderného osídlenia Bawiti na ceste smerom 

k Siwe. Neďaleko od neho je chrám Qasr Allam a faraónska nekropola. Lokalita 

je zle zachovaná a dá sa pomerne ľahko prehliadnuť, preto si ju Fachry moc 

nevšímal. Ešte v rokoch 1998 a 1999 boli zaznamenané plieniteľské skupiny na 

lokalite. Zachovali sa len pozostatky základov, kusy tehál, skál a keramika 

roztrúsená po povrchu. Vďaka odlišnému sfarbeniu pôdy je dobre 

identifikovateľný pôdorys. Postavený bol z nepálených tehál. Tvar je skoro 

štvorcový s rozmermi 60 x 65 m. Orientácia sa len mierne líši od svetových strán. 

Tábor obklopuje mierna depresia z troch strán, možno by sa mohlo jednať 

o pozostatok príkopu. Brána sa nachádzala na východnej strane. Z veží bolo 

možné zaznamenať len dve, lepšie len vežu v juhozápadnom rohu. Má polkruhový 

charakter, ale možno bola kruhová. Z vnútornej zástavby je známeho pomerne 

málo. Mala však pravidelný plán. Hlavná cesta od brány do stredu tábora bola 

lemovaná kolonádou. Budovy oproti bráne boli dláždené. Pravdepodobne sa jedná 

o principie a praetorium.  Keramika je rímska. 10 kusov 2-3. st. n. l. A 101 kusov 

4-5.st. Dva exempláre faraónskej novoríšskej keramiky považujú za donesené 

z neďalekej nekropole. Našla sa i jedna minca Constantia Galla z 351, či 354 n. l. 

Vyskytol sa i názor, že antický názov mohol byť Psobthis. No nedá sa to 

dokázať.170   

 

 
                                                             
168 Fakhry, Ahmed.1974. Bahriyah and Farafra.str. 56-67. 
169 Vivian, Cassandra. 2000. The western desert of Egypt: an explorer's handbook.str.196-204., 
Fakhry, Ahmed.1974. Bahriyah and Farafra. str. 79-106. 
170 Colin, Frédéric and Damien Laisney, Sylvie Marchand. 2000. Qaret el-Toub : un fort romain et 
une nécropole pharaonique. str. 145-150., Colin, Frédéric and Labrique, Françoise. 2003. 
Recherches de terrain en Egypt: Chronique 2003. Recherches archéologiques dans l’oasis de 
Bahariya . str.166-169. 
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5.1.2 el-Rís 

Sa nachádza v južnej časti Bahríje zvanej el-Héz. Okrem pevnosti sa tam 

nachádza i ranokresťanský kostol, sídlisko a tzv. palác. Pevnosť má rozmery 30 x 

20 m. Postavená je z nepálených tehál. Nemá veže a pôdorys nie je úplne 

pravidelný. Mala viacero poschodí, čo dokladajú trámové otvory v múre. Stavba 

mala asi dve fázy. Vo východnej časti sú použité tehly s inými rozmermi. 

Vnútorná zástavba je doložená u severnej steny štvorcovou miestnosťou, 6x6 m. 

Keramika zo zberu datovaná do 3.-5.st. n. l. obsahuje aj African Red slip ware.171 

5.1.3 Qasr Masuda 

Masuda leží zhruba 5 km južne od el-Rís. Pevnosť je malá a štvorcová so stranou 

18 m. Múry sú zachované len do výšky 0,5-0,8 m. Vchod sa nachádza na 

východnej strane. Pevnosť je postavená z nepálených tehál na skalnej vyvýšenine. 

Vnútri sa nachádza trinásť miestností, a v strede dvora cisterna hlboká cez 3 

metre. Povrchová keramika obsahovala hlavne lokálnu keramiku, amfory 

i keramiku s červeným listrom. Datovanie keramiky je od prelomu 2. a 3. st. po 4 

st. n. l. Český tým stavbu označil ako centenárium.172 

5.2 Charga 

V Charge je najviac zachovaných rímskych fortifikácii. Najlepšie sú aj známe. 

Archeologické výskumy sa uskutočnili len v Qasr Duš, ktorý ako aj iné tzv. 

opevnené chrámy zmieňujem v kapitole 10.3. Inde šlo len o zbežné prieskumy. 

V Charge sú i stavby označované ako strážne veže, tými sa zaoberám v kapitole 

11. 

V Charge je päť rímskych pevností. Ich poloha viedla k vytvoreniu viacerých 

teórii o ich funkcii. Karelin sa podivuje nad tým, že fortifikácie sú na severe a nie 

na juhu oázy. Všetky až na ed-Der datuje do 5. st. n. l rovnako aj Hölbl. Tvrdí, že 

mali chrániť oázu pred Blemijcami, ale uvádza i teóriu, že strážili väzňov v oáze, 

                                                             
171 Karelin, Dmitry.2009. Roman Military Architecture in the Oases of the Western Desert in 
Egypt.str.220., Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. 
str.237., Bárta, Miroslav a Vladimír Brůna, Viktor Černý, Jiří Musil, Jiří Svoboda, Miroslav 
Verner. 2004.  Průzkum oázy El-Hajez. Oáza Baharíja. 6. 3. - 31. 3. 2004, 2. sezóna.str. 16-18. 
172 Colin, Frédéric and Damien Laisney, Sylvie Marchand. 2000. Qaret el-Toub : un fort romain et 
une nécropole pharaonique. str. 158., Vivian, Cassandra. 2000. The western desert of Egypt: an 
explorer's handbook.str.209., Bárta, Miroslav a Vladimír Brůna, Viktor Černý, Jiří Musil, Jiří 
Svoboda, Miroslav Verner. 2004.  Průzkum oázy El-Hajez. Oáza Baharíja. 6. 3. - 31. 3. 2004, 2. 
sezóna.str. 18-19. 
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aby neušli do údolia.173 Avšak podľa môjho názoru je to nepravdepodobné, lebo 

cesta cez púšť bola náročná, a utečenec bez zásob by ju asi neprežil. Navyše, oázy 

boli bežným osídlením a nie väzením, aj keď tu bol zvyk odpratať nepohodlné 

osoby do oáz existujúcich už vo faraónskych časoch. Za Rimanov to bol napr. 

spisovateľ Domitius Ulpianus. Alston tvrdí, že pevnosti v oázach sú z 4.-5. st. n. l, 

ale ich funkciu považuje za nejasnú.174 Vivian tábory považuje za ochranu cesty 

Darb el-Arbain. Jackson si tiež kladie otázku, prečo sú pevnosti okolo 

severovýchodného escarpmentu. Zvažuje, že ochránili oázy od údolia, ale to je 

veľmi pochybné.175 V piatom storočí sa v oáze začali usídľovať kresťanský mnísi 

ako napr. Nestorius, ktorí ich popisujú ako nebezpečné miesta plné chorôb 

s nezdravou klímou, stále ohrozované nájazdníkmi, 176  čo podporuje teóriu 

o ochrane pred beduínmi.   

5.2.1 Qasr el-Gib 

Je najsevernejšie položený tábor v Charge. Má zhruba štvorcový tvar s rozmermi 

16,5 x 15,5 m. Je pomerne dobre zachovaný, a to až do výšky 11,5 m. Okrem 

východnej strany, ktorá je už spadnutá. Mal štyri rohové kruhové veže, z ktorých 

sú zachované len základy. Obvodný múr je z nepálených tehál a bol široký 1,8 m. 

Na jeho vrchole je zrejmý ochodz. Na vnútornej strane múru sú diery po 

drevených trámoch, ktoré niesli vyššie poschodia. Pevnosť mala len jednu bránu 

na južnej strane. Brána nebola v strede južnej strany, ale v jej východnej polovici. 

Je široká 1,5 m, vysoká 1,9 m a zakončená na vrchu oblúkom. Vnútro tvoril 

centrálny dvor a miestnosti okolo východnej a západnej strany, celkovo ich je 

šesť. Všetky mali minimálne dve poschodia. Niektoré majú v prízemnej časti ešte 

zachované stropy, ktoré sú tvorené klenbou. Západne od brány sa nachádza 

schodisko vedúce na ochodz. Všetka povrchová keramika bola určená ako 

neskoro rímska. Stavba mala byť používaná Otomanskou armádou.177    

 

                                                             
173 Karelin, Dmitry.2009. Roman Military Architecture in the Oases of the Western Desert in 
Egypt.str.223, 227,236., Hölbl Günther. 2005. Altägypten im Römischen Reich III.str. 43-47. 
174 Alston, Richard. 2002. Soldier and Society in Roman Egypt: A Social History.str.193. 
175 Vivian, Cassandra. 2000. The western desert of Egypt: an explorer's handbook.str.110. 
176 Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str.164. 
177 Reddé, Michel.1999. Sites militaires romains de l'oasis de Kharga. str. 378., Vivian, Cassandra. 
2000. The western desert of Egypt: an explorer's handbook.str.93-94., Jackson, Robert B. 2002. At 
empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str.186. 
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5.2.2 Qasr el-Sumeira 

Nachádza sa 4 km južne od Qasr el-Gib. Je štvorcového pôdorysu o strane 14 m. 

Mala malé rohové veže, ktoré sú ale veľmi poničené, takže sa nadá určiť ani ich 

tvar. Múr je zachovaný až do výšky 7 a miestami 8 metrov. Smerom k vrcholu sa 

postupne zužuje. Na vrchu múru je ochodz. Je postavená z nepálených tehál, no 

vnútri sa vyskytuje i pár kameňov. Vnútro je veľmi poničené. Datovanie nie je 

isté. Ale z podobnosti a vzťahu polohy k el-Gib sa odhaduje rovnaká doba 

postavenia. Rovnako ako v el-Gib aj tu sa nakrátko usídlila Otomanská armáda.178 

5.2.3 Ain Labecha 

Nachádza sa na severnom okraji Chargy pod eskatmentom. Okolo sa rozkladalo 

antické osídlenie. Tábor je maličký s rozmermi 16x18 m. Najlepšie sú zachované 

jeho rohové veže, a to až do výšky 11,5 m. Tvar veží je nepravidelný. Kým 

juhovýchodná a severovýchodná by sa dali nazvať kruhovými, tak severozápadná 

má tvar podkovy, a juhozápadná až tvar hruškovitý. Ani veľkosť veží nie je 

rovnaká. Najväčšia je podkovovitá s priemerom cez štyri metre a najmenšia 

hruškovitá len málo cez tri metre. Bránu má jednu, a to na východnej strane 

navrchu ukončenú oblúkom. Bránou sa však nevchádzalo priamo do centrálneho 

dvora, ale do jednej miestnosti pri múre. Všetky miestnosti sú okolo vnútornej 

strany múru. Nejde však o pravidelné pravouhlé miestnosti, ako v podobných 

pevnostiach. Niektoré steny miestností sú mierne či viac zaoblené. Jedna stena je 

dokonca v diagonálnom smere pevnosti. Stred tvorí otvorený dvor. Zaujímavý je 

samotný múr pevnosti, lebo je dvojitý. Vonkajší i vnútorný múr bol z nepálených 

tehál. Priestor medzi nimi bol vyplnený drobnejším materiálom. Medzi oboma 

múrmi sú ešte krátke, ale hrubé spojovacie múry. Celý tábor ma kamenné základy 

z nasucho kladeného opracovaného kameňa. Rédde síce uvažuje, že by stavba 

mohla mať počiatky v principáte, no konštrukcia veží poukazuje na neskoršie 

obdobie.179   

 

 

 
                                                             
178 Reddé, Michel.1999. Sites militaires romains de l'oasis de Kharga. str.379. Vivian, Cassandra. 
2000. The western desert of Egypt: an explorer's handbook.str.93-94. 
179 Reddé, Michel.1999. Sites militaires romains de l'oasis de Kharga. str. 380. 
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5.2.4 Qasr Dabadib 

Inak nazývaný i Ain Alwán, leží 13 km západne od Ain Labechy. Pevnosť 

obklopuje osídlenie Umm Dabadib obohnané hradbou.180  Stavba je pravouhlá 

s rozmermi 14x16 m. Ako jediná pevnosť v Charge má pravouhlé veže, a k tomu 

len dve. Aj keď ich nazývajú rohovými, nie sú rohové vo vnímaní rímskej 

vojenskej architektúry. Obe sú síce pri rohoch, ale priliehajú len k južnej strane 

pevnosti. Veža v juhovýchodnom rohu má vnútri okolo múru schodisko vedúce na 

vrchol. Celá stavba je z nepálených tehál. Múr je však v úrovní prízemia širší, 

a smerom nadol k základom sa ešte rozširuje. Brána sa nachádza na južnej strane, 

no nie je centrálne umiestnená. Stavba mala štyri poschodia. Zachované sú kúsky 

múrov z vnútorných miestností, ktoré obiehali a napájali sa na obvodný múr, 

okrem južnej strany. Inak z vnútra nie je známe nič. Nie je ani isté, či tam bol 

vnútorný dvor. V obvodnom múre sú zrejme okná.  Zdá sa, že každá miestnosť vo 

vnútri mala vlastné okno cez múr, čo je veľmi neobvyklé. Okná mali i veže, a to 

v niekoľkých radách nad sebou. Datuje sa to do neskorej antiky.181 Geoffrey a Mc 

Bride uvažujú o tom, že by aspoň základy pevnosti mohli postaviť už Peržania. 

Zároveň zmieňujú druhú fortifikáciu na lokalite, ktorú síce označujú ako „small 

fort”, ale asi sa jedná o vežu, keďže pevnosť Qasr Dabadib označujú ako 

„fortress“. 182 Rossi si myslí, že rozšírenie múru pri základoch Qasr Dabadib je 

neskoršou prístavbou. 183 Vzhľadom k atypickým prvkom ako okná, len dve veže 

a ich umiestnenie sa dá pochybovať, či je stavba rímska fortifikácia. Lebo sa 

datuje len podľa toho, že ju obklopuje rímske osídlenie. Archeologické výskumy 

sa tu nekonali, tak sa dá pochybovať o ich vzťahu.      

5.2.5 Qasr ed-Der 

Tento tábor leží v severovýchodnej časti Chargy, 20 km od Hibis. Má skoro 

štvorcový plán s rozmermi 74 x75 m. Na Réddeho plánku je asi kvôli 

nepresnejším meraniam kreslený ako rovnobežník, a zároveň na tomto plánku je 

zle otočená severka, ktorá miesto severu ukazuje na západ. Tábor má štyri rohové 
                                                             
180 Rossi, Corinna.2000. Umm el-Dabadib, Roman Settlement in the Kharga Oasis: description of 
the visible remains. With a note on “Ayn Amur”. str.341. 
181 Reddé, Michel.1999. Sites militaires romains de l'oasis de Kharga. str. 381., Karelin, 
Dmitry.2009. Roman Military Architecture in the Oases of the Western Desert in Egypt.str. 226. 
182 Geoffrey, J., Mc Bride, D. and Rossi, C. 1999. Brief Report on the 1998 Um El Dabadib 
Project. str. 5-6. 
183 Rossi, Corinna.2000. Umm el-Dabadib, Roman Settlement in the Kharga Oasis: description of 
the visible remains. With a note on “Ayn Amur”. str. 343.  
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veže kruhového tvaru. Všetky majú priemer 5,8 m. Do týchto veží sa vstupovalo 

zo štvorcovej predizby. Vchody do predizby z ochodze sú ešte zachované u veží 

v južných rohoch. Po stranách mal ešte po dve U - veže, z ktorých pre múr 

vystupuje len polkruhová časť s priemerom 5,2 m, na každej strane. Do veží sa 

vstupovalo dvermi z ochodze. A každá mala ešte po tri okná. Zachovaných je len 

päť U - veží, obe na západnej strane a po jednej na stranách zvyšných. Múr je 

miestami zachovaný, najlepšie na južnej strane, až do výšky 12,5 m. Široký bol 

3,6 m a postavený z nepálených tehál. Na vrchu mal ochodzu, na ktorú viedli 

schodiská vybudované priamo v múre a široké 1,8 m. Jediná doložená brána je na 

západnej strane. Je široká 4,4 m. Kvôli zlému stavu východnej a severnej strany, 

hlavne v ich strede, sa nedá povedať, či tam neboli ďalšie brány. Rédde spomína, 

že z vnútra nie je známe nič, lebo je to zaviate pieskom. Na satelitných snímkach 

z roku 2010 sú viditeľné budovy okolo južnej strany tábora. Datovanie sa uvádza 

len širokým pojmom neskoré cisárstvo, až na Karelina ktorý ho datuje do vlády 

Diocletiana. Mohlo by sa jednať o tábor, kde sídlila Ala I Abasgorum, spomínaná 

v Notitia Dignitatum.184  

5.3 Cesty z oáz 

Z Bahríje viedlo šesť ciest. Do al-Bahnasy dlhá 190 km, na ťave zdolateľná za 4 

dni. Do Fajúmu dlhá 240 km, trvala 6 dní. Cesta do Gízy, kadiaľ bola už v roku 

1930 postavená moderná cesta, má 340 km. Cesta do Farafry bola dlhá 185 km a 

do Siwy 400 km. Z Farafry viedla okrem cesty do Bahríje a Siwy i cesta do 

Dachly dlhá 200km. A do Asyjutu 280 km.185Z Chargy viedla cesta do Lykopole, 

do Antaiopolite, k Hermouthis a k Apolonopolis Magne. Hlavne cez ňu 

prechádzala Darb el-Arbain, vedúca do centrálnej Afriky. Z Dachly viedla hlavne 

spojnica na Chargu, a dve cesty na sever. Žiadna z týchto ciest nebola 

upravovaná. Okolo niektorých sú značky z kameňov tvoriace malé mohylky ale 

nedajú sa datovať.186 

 

 

                                                             
184 Reddé, Michel.1999. Sites militaires romains de l'oasis de Kharga. str.379., Naumann, Rudolf. 
1939. Bauwerke der Oase Khargeh. str. 2., Karelin, Dmitry.2009. Roman Military Architecture in 
the Oases of the Western Desert in Egypt.str. 223-224. 
185 Fakhry, Ahmed.1974. Bahriyah and Farafra. str. 22-27, 159-162. 
186 Bagnall, R.S. and Rathbone, D.W. 2004. Egypt from Alexander to the Copt.str. 249-251. 
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6. Tábory v Východnej púšti 

Východná púšť je viac podobná Sinaju než západnej púšti. Dalo by sa povedať, že 

je to kamenitá púšť, aj keď sa tu vyskytujú i piesočné pláne. Je tvorená pohoriami, 

ktoré sú na juhu vyššie. Medzi nimi sú wadi, ktoré umožňujú priechod oblasťou. 

Na severe sú pohoria tvorené vápencami a pieskovcami, na juhu prevažuje granit. 

Dažde sa vyskytnú len zriedka, no bývajú prudké a výdatné. Vysušená pôda nie je 

schopná všetku vodu pohltiť, a tak vznikajú povodne.  

Menšie osídlenia sa tu nachádzali už v praveku. Pre faraónov bola východná púšť 

zdrojom nerastných surovín, ktoré pre nich získavali jednotlivé výpravy. 

Trvalejšie osídlenia z faraónskej doby sú riedke, napr. prístav Wadi Gawasis, či 

pevnosť zo Strednej ríše vo Wadi al-Hudi. Zmena v osídlení nastáva za 

Ptolemaiovcov. Dochádza k nárastu trvalých osídlení. Pre Macedónsku dynastiu 

bol dôležitý dovoz slonov z Afriky, a hlavne ložiská zlata. Vytvorili i prvé stanice 

pre podporu transportu cez púšť. Sústredili sa hlavne na južnejšie oblasti okolo 

Samutu a Baramije. Rimania tak na ptolemaiovske snahy nadviazali, ale v ďaleko 

väčších rozmeroch. Najsevernejšiu časť východnej púšte tiež veľmi nevyužívali. 

Zato intenzívne začali s ťažbou kameňa v strednej časti východnej púšte okolo 

Mons Claudianus a Mons Porphirites. Vystavali sieť fortifikácii i neopevnených 

staníc okolo ciest. Stavané boli hlavne vo wadí, len zriedka na vyších polohách. 

Zlatý vek zažívali prístavy na pobreží Červeného mora. Okrem Rimanov 

vo východnej púšti žili i beduínske kmene. Najvýznamnejšími boli Blemijci. 

Blemijska archeológia je však len vo svojich začiatkoch.187  

Rímske lokality sú stotožňované so svojimi antickými názvami podľa popisov 

antických autorov, epigrafických nápisov a ostrak.188 Zložitejšie, než identifikácia 

lokalít je ich datovanie. Niektoré vznikli prestavbou starších ptolemaiovskych 

stavieb. Len málo z rímskych fortifikácii vo východnej púšti bolo archeologicky 

skúmaných. Väčšina sa preto datuje podľa epigrafických dokladov v ich okolí, 

nápisov na ostrakach, zberov povrchovej keramiky, či historického kontextu, čo 

nie je vždy presné. Epigrafické doklady sa dajú pokladať za spoľahlivé, ak priamo 

                                                             
187 Sidebotham, Steven E. and Martin Hense,Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The 
Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str. 23-31., Gates-Foster, Jennifer. 2012. The 
Eastern Desertand the Red Sea Ports str. 741-742., Sidebotham, Steven E. and Zitterkopf. 1995. 
Routes through the Eastern Desert of Egypt.str. 42. 
188 Bülow- Jacobsen, Adam. Traffic on the Roads between Coptos and Red Sea.str.72. 
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hovoria o stavebnej činnosti. Takým je nápis z Aphrodito za vlády Domitiana, 

ktorý hovorí o rozširovaní studne a vylepšovaní opevnenia. Iné, hoci veľmi rané, 

napr. z Compasi a Apollonos Hydreuma z doby Augustovej, datujú len osídlenie 

oblasti, nie však konkrétnu stavbu. Ďalšou, často používanou pomôckou pre 

datovanie je výskyt beduínov. Sidebotham, preto datuje väčšinu praesidii do doby 

Flaviovcov, a hlavne Hadriana, kedy nebezpečenstvo od beduínov stúplo. Iní 

používajú záznamy z papyrov o prítomnosti rímskej armády vo východnej púšti. 

Tá bola najväčšia v prvých troch storočiach. V polovičke 3. storočia došlo pod 

vplyvom situácie v celej ríši k poklesu. No už v 4. storočí dochádza zas 

k zvýšeniu vojenskej prítomnosti, a trvá až do 6. storočia. Najspornejšie sú 

pevnosti okolo cesty z Koptu do Myos Hormos. O tejto ceste sa nezmieňuje 

žiaden antický autor. Oproti ostatným cestám sú si navzájom veľmi podobné. Na 

prvý pohľad vyzerajú ako neskoršie rímske pevnosti. A. Bernard ich datoval do 1-

2 st. podľa najväčšej aktivity prístavu. Cuvigny tvrdí, že k opevňovaniu 

dochádzalo v druhej polovičke 2. storočia. Do principátu ich datuje aj Maxfield, 

tvrdiac, že sú si veľmi podobné a boli postavené, podľa jedného stavebného plánu. 

A taktiež uvádza, že sa nedajú datovať podľa architektúry. No tá sa ignorovať 

nedá. Zitterkopf a Sidebotham pripúšťajú datovanie niektorých fortifikácii do 

dominátu.189 

6.1 cesty cez Východnú púšť 

Vo východnej púšti sa rozlišuje päť hlavných ciest: Cesta z Qeny do Abu Shaar 

s odbočkami do Mons Claudianus a Mons Porphyrites dlhá 180 km. Cesta 

z Koptu do Myos Hormos dlhá 160 km. Cesta z Edfu do Berenike meria 340 km. 

Cesta Z Koptu do Berenike dlhá 240 km, ktorá má spoločný úsek s cestou z Edfu 

do Berenike, i s cestou z Koptu do Myos Hormos. A najdlhšia 800 km dlhá Via 

Nova Hadriana. Ďalšie neboli tak významné ani tak udržované. Sú to cesta zo 

Syene k pobrežiu Červeného mora, či cesta do Marsa Darb a iné bočné cesty.190 

                                                             
189 Cuvigny,Hélène ed. 2003. La route de Myos Hormos: l'armée romaine dans le désert oriental 
d'Egypte. Sidebotham, Steven E. and Martin Hense,Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: 
The Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str. 91., Gates-Foster, Jennifer. 2012. The 
Eastern Desertand the Red Sea Ports. str. 737-739., Maxfield, V. A. 1996. The Eastern Desert 
Forts and the Army in Egypt During the Principate. str. 12, 14,15., Zitterkopf, Ronald E. and 
Steven E. Sidebotham. 1989. Stations and Towers on the Quseir-Nile road. str.190. 
190 Sidebotham, Steven E. 2011. Berenike and the Ancient Maritime Spice Route.str. 3,127-128. 
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Tieto cesty boli upravované, ale nie tak zložito ako cesty v európskych 

provinciách. Ich povrch bol vyčistený od piesku a štrku. Len na veľmi zle 

priechodných úsekoch boli stavané rampy. Úplne na nich chýbajú míľniky. Teórií 

na vysvetlenie ich absencií je viacero. Od toho, že sa jednoducho nedochovali, cez 

to, že by boli veľmi nákladné po využívanie iného, možno staršieho systému 

označovania ciest. Poslednú teóriu podporuje výskyt malých mohyliek, veží a 

bočníc ciest z odhrnutého materiálu.191   

Via Nova Hadriana je najmladšou cestou cez východnú púšť, ale môže poslúžiť 

ako príklad za všetky. Jej datovanie je isté. Nechal ju postaviť cisár Hadrian, ktorý 

ňou spojil Berenike a Antinoopilis, ktorú tiež založil. Najskôr prebieha cez púšť 

a následne okolo pobrežia Červeného mora. Práve jej úsek po pobreží mohol 

neoficiálne existovať už skôr. Via Nova Hadriana sa však nedrží priamo 

morského pobrežia. Prebieha skôr po okraji prímorskej planiny na úpätí pohorí. 

Dôvodov je k tomu viac. Zdroje vody hneď u mora sú slané. U hôr je väčšia šanca 

nájsť pitnú vodu. Ústia wadi do mora bývajú hlboké a členité, cesta by nemohla 

byť taká rovná. Okrem hlavnej cesty boli zistené cesty sekundárne, vždy napojené 

na hlavnú. Často sú rovnobežné s hlavnou, mohlo by sa jednať o staršie fázy 

cesty. Križovatky s ďalšími veľkými cestami zatiaľ známe nie sú. Ako ostatné 

bola vyčistená. Z odpadového materiálu boli vytvorené kopčeky po jej okrajoch. 

Kúsok ďalej, je rad mohyliek rôznych veľkostí a tvarov, niekedy však i dva rady 

s trochu iným smerom, preto sa niektorí domnievajú, že mohylky slúžili ako 

stavebné značky pri tvorbe cesty. Aj tu boli strážne veže. Šírka cesty sa 

v jednotlivých úsekoch líši od 9,7 m po 30 m. Via Hadriana prebieha po veľmi 

nehostinnej krajine. Je otázne, prečo došlo k jej vybudovaniu. Na transport tovaru 

bolo efektívnejšie používať kratšie cesty. Ani staníc na nej nie je tak veľa. 

Pravdepodobne jej primárna funkcia bola administratívna.192 

O tom, ako sa cestovalo po východnej púšti informujú ostraká. Najčastejšie sa 

spomínajú osly. Ďalej kone, ktoré používala armáda, a ťavy, aj keď zmienok 

o nich je menej, než by sa čakalo. Doložené sú i vozy, ale nevie sa ako vyzerali. 

Voly, čoby ťažné zvieratá, používané síce byť mohli, ale v ostrakach sa skoro 

                                                             
191 Sidebotham, Steven E. 2011. Berenike and the Ancient Maritime Spice Route.str.147-149. 
192 Sidebotham, Steven E. and Zitterkopf, Ronald E. 1996. Survey of the Via Hadriana by the 
University of Delaware: The 1996 Season.str.221-227., Sidebotham, Steven E. and Zitterkopf, 
Ronald E., C. Christina Helms. 2000. Survey of the Via Hadriana: The 1998 season.str.118. 
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nevyskytujú, a ani ich kosti vo východnej púšti. O tom, či ľudia chodili pešo, 

alebo sa vozili na osloch, či vozoch, správy tiež mlčia.193    

6.2 Via Nova Hadriana 

To, že cestu nechal založiť cisár Hadrian, dáva pre datovanie fortifikácii terminus 

post quem. No niektoré mohli byť i staršie. Po dĺžke celého priebehu cesty cez 

východnú púšť, až kým nedosiahne pobrežie, sú známe len neopevnené zastávky. 

Fortifikácie sa objavujú až potom, keď sa cesta stáča na juh a ide paralelne 

s pobrežím. Veľa z nich bolo identifikovaných až na konci 20. storočia. Je tu však 

i najväčší tábor vo východnej púšti Abu Shaar.194 

6.2.1 Abu Shaar al-Bahri 

Abu Shaar al-Bahri je veľmi biedne zachovaná lokalita. Leží 80 km severne od 

Abu Shaar. Pravdepodobne sa jednalo o praesidium. Mohlo by sa však jednať 

i o neopevnenú zastávku so studňou. Našiel sa tam i črep z rano rímskej úžitkovej 

keramiky.195 

6.2.2 Abu Shaar al-Qibli 

V literatúre je často označovaná ako hydreuma v Abu Shaar. Je to menšia pevnosť 

ležiaca ďalej v púšti pri upätí pieskovcového pohoria, dnes medzi obrábanými 

poľami. Dobre zachovaný je tu aj vodovodný systém so studňou. Voda bola 

privádzaná od studne ležiacej pol kilometra na západ. Pevnôstka, nielen že slúžila 

ako zastávka na ceste, ale po vybudovaní auxiliárneho tábora v Abu Shaar ho 

zásobovala vodou. Mali tu dosť vody aj na zavlažovanie menších polí, napr. 

pestovanie zeleniny. Jeden zisťovací výkop mal za úlohu preskúmať nižšie vrstvy, 

no žiadne osídlenie pred výstavbou pevnosti sa nenašlo. 

Postavená bola v 2.storočí n. l. Má  rozmery 41,6 x 49,1 m. Múry sú v základoch 

široké 1,6-1,64 m, a zachované sú do výšky pol metra. Mala len jeden vstup zo 

západnej strany. Wilkinson predpokladal druhý vchod v strede východnej steny, 

no pri výskume sa prišlo na to, že ide vlastne o polkruhovú vežu. Celkovo sú 

tu  tri veže. Prvá veža je v západnej stene, severne od brány, druhá 

                                                             
193 Bülow- Jacobsen, Adam. Traffic on the Roads between Coptos and Red Sea. str. 64-67. 
194 Sidebotham, Steven E. and Zitterkopf, Ronald E. 1996. Survey of the Via Hadriana by the 
University of Delaware: The 1996 Season.str.228. 
195 Sidebotham, Steven E. and Zitterkopf, Ronald E. 1997. Survey of the Via Hadriana: The 1997 
Season.tabulka na str.355. 
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v juhozápadnom rohu bola rozsiahlo poničená vodou, a tretia už zmienená, 

v strede východnej steny. Vnútri pevnosti, v juhovýchodnom rohu, sa nachádza 

pomerne veľká  nádrž na vodu. Vnútri nádrže sa našli pozostatky bielej vode 

odolnej omietky. Nájdených bolo aj množstvo veľkých nádob, pravdepodobne 

tiež na vodu. Iných nálezov je pomerne málo. Ostraky z 2. storočia sa zmieňujú o 

Traianovi. Vačšina keramiky i ostrák je z 5-7.storočia.196 

6.2.3 Abu Shaar 

Lokalita Abu Shaar sa nachádza necelých 20 km od známeho letoviska Hurghada. 

Auxiliárny tábor leží na brehu mora a so severu ho obklopujú hotelové komplexy. 

Antické meno lokality nepoznáme. V minulosti si mnohí mysleli, že sa jedná 

o staroveký prístav Myos Hormos, no táto teória bola vyvrátená. Lokalita bola 

objavená už v 19.storočí.  

Ide o rímske opevnenie z doby Diocletiana s rozmermi 77,5 x 64 m. Podľa 

fragmentov nápisu sponad brány pevnosti, bola postavená v rokoch 309-311 n. l. 

Sídlila tu ala Nova Maximiana, pravdepodobne s ťavami, s veliteľom Aureliom 

Maximom. Múry majú murované základy vystavané z nepálených tehál, a sú 

omietnuté. Široké  sú 1,5 m a dosahovali výšky 3,5-4 m. Obranné príklopy boli 

len na severnej a južnej strane pevnosti. Z východnej strany je vzdialená len 25 

metrov od mora. Má dve brány, väčšia z nich sa nachádza v strede severnej steny 

a druhá, menšia, v strede západnej steny. Neobvyklá je malá postranná bránka pri 

juhozápadnej veži. Brány pevnosti sa zatvárali dverami z píniového alebo 

akáciového dreva.197  

Nie je isté, či mala 12 alebo 13 veží. Veže sú obdĺžnikovitého a štvorcového 

tvaru. Štyri veže sú v rohoch pevnosti, a po dve na každej strane, na severnej a 

západnej pri bránach. Problematická je južná strana západného vstupu, kde by 

mohlo ísť o akúsi dvoj vežu. Vnútri pevnosti boli dve cesty, od severnej brány 

k principiam, ktorá bola obklopená kolonádou, a druhá od západnej brány cez celý 

komplex. Na ubytovanie posádky slúžili budovy contubernii v severnej polovičke 

tábora. Je tu 56 miestností z čoho sa usudzuje, že pevnosť obývalo okolo 200 

jedincov. K múrom prilieha 38-39 miestností, ktoré boli interpretované ako 
                                                             
196 Sidebotham, S.E., 1993. University of Delaware Fieldwork in the Eastern Desert of Egypt,str. 
263-266. 
197 Sidebotham, S.E., 1993. University of Delaware Fieldwork in the Eastern Desert of 
Egypt,str.268-271. 
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sklady. V centre boli principie, neskôr premenené na kostol. V južnej 

polovici  administratívne budovy, celkovo päť, kuchyňa,  horrea, a miestnosť na 

prípravu jedla s veľkou pecou z pálených tehál a fragmentmi mlecích kameňov. 

Našlo sa tu i veľa hracích plôch vyškrabaných do kameňov, i hracie figúrky, ktoré 

slúžili vojakom na krátenie dlhej chvíle.198 

Pevnosť bola osídlená v dvoch fázach. V 4.st. n. l. tu bola vojenská posádka, ktorá 

pevnosť opustila asi pokojne. Od konca 5.st. n. l. do začiatku 7.st. n. l. sa tu 

usídlila komunita kresťanov, to potvrdzuje aj nález kostry zabalenej v látke 

s motívom  kríža. Z nálezov sú najzaujímavejšie katapultové strely zo sadrovca,  

každá váži 9 kg.199  

Severne od pevnosti sa nachádzajú kúpele. Sú dochované do výšky 1,52 m . Majú 

rozmery 18 x 22,8 m. Vnútri mali dva bazény i miestnosť s hypokaustom. Našiel 

sa tam aj úlomok tabuľového skla. Z ďalších nálezov to sú mince Constantina I a 

keramika z 5st. n. l.-7.st. n. l. Zvonku ku kúpeľom boli neskôr pristavané ďalšie 

steny, asi kresťanské osídlenie. Kresťania kúpele pravdepodobne premenili na 

baptistérium.200 

6.2.4 Abu Gariya  

Nachádza sa len 36 km južne od Hurghady. Má štvorcový tvar s rozmermi 34 x 35 

m. Má mierne zaoblené rohy. Vstup má len jeden. Brána sa nachádza na 

východnej strane. Veže má len dve a sú umiestnené po bokoch brány. Obe sú 

polkruhového tvaru. Z vnútornej zástavby je známa len budova v juhozápadnom 

rohu priliehajúca k múru s piatimi miestnosťami. Nejde o obvykle jednoduché 

miestnosti okolo múru. Juhovýchodnú časť zaberá trojdielna samostatne stojaca 

cisterna. V strede je moderná studňa. Datovanie sa uvádza ako neskoré 1-2.st. n. l. 

a rané 3. st.201  Dnes je u pevnosti beduínska osada kmeňa Ma’aza, do ktorej vozia 

turistov z Hurghady, takže sa na internete dajú nájsť fotky pevnosti, aj keď 

                                                             
198 Sidebotham, S.E., 1993. University of Delaware Fieldwork in the Eastern Desert of 
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Red Land: The Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str.241-242. 
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70 
 

s nepresnými popismi, lebo turisti väčšinou ani netušia, že ide o starovekú 

pamiatku.202 

6.2.5 Wadi Safaga 

Pevnôstka sa nachádza 18 km južne od moderného mesta Safaga, u ústia wadi. Má 

rovnobežníkový tvar so stranami 31 x 31 m. Je veľmi zle zachovaná. Poznateľné 

sú len hrubé obrysy. Mala mierne zaoblené rohy. Postavená bola z kameňa. Brána 

je poničená. Nachádzala sa na severovýchodnej strane a mala dve polkruhové 

veže. Iné veže nie sú doložené. Z vnútra je známa cisterna a miestnosti okolo 

múru. Na lokalite bola rano rímska keramika.203 

6.2.6 Quei 

Dnes už v podstate neexistujúca stavba sa nachádzala 33 km južne od Wadi 

Safaga. Zničená bola záplavami. Na začiatku 20. storočia bola ešte viditeľná 

a zaznamenaná. Mala štvorcový pôdorys a miestnosti okolo múru.204 

6.2.7 Marsa Darb 

Z tohto praesidia, ležiaceho 164 km od Wadi Safaga, sú zachované len základy. 

Má štvorcový plán so stranou 36 m. U južného rohu sú doložené i dve miestnosti 

pri múre. Na rozdiel od vyššie zmienených, ma ostré rohy. Veže asi nemala. 

Poloha brány zostáva neznáma. Datovanie je určené len približne a predbežne ako 

rano rímske.205 

6.2.8 Wadi Lahma 

O tejto pevnosti sa dá povedať, že tvorí okolie Berenike. Je staršia než Via Nova 

Hadriana, ktorá okolo nej prechádza. Má štvorcový tvar so stranou 16 m. Severnú 

polovičku zaberá jedna veľká miestnosť. Vstup je z juhu. Vedie do miestnosti, 

z ktorej sa prechádzalo do severnej a minimálne ďalších troch miestností po jej 

bokoch. Rohy má ostré a nemá žiadne veže. Nálezy keramiky sú ako 
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University of Delaware: The 1996 Season.str.229. 
205 Sidebotham, Steven E. and Zitterkopf, Ronald E. 1996. Survey of the Via Hadriana by the 
University of Delaware: The 1996 Season, obr 6 a 7.tabuľka na str.224., Sidebotham, Steven E. 
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ptolemaiovské, tak rano rímske z 1. či 2. st., a možno neskoro rímske 

z 4.storočia.206 

6.3 Qena-Abu Shaar 

Táto cesta šla primárne do Mons Porphyrites. Spojenie s pobežím Červeného 

mora hralo až vedľajšiu úlohu. Slúžila prevažne k preprave kamenných blokov 

k Nílu. K preprave tovaru od  Červeného mora sa nepoužívala. Vozili sa odtiaľ len 

zásoby pre osídlenie u lomov, hlavne ryby. Plány a datovania v starších 

publikáciách sú nepresné, pretože ich datovali podľa doby fungovania Myos 

Hormos. Dnes sa skôr datujú podľa nálezov a doby využívania lomov. Tvar 

fortifikácii je rozličný. Väčšina z nich na tejto ceste má u seba napájadlá. 

Priemerne sú od seba vzdialené 20-30 km, no v priamom okolí lomov, kde je 

pohorie najvyššie, sú vzdialenosti kratšie okolo 10 km.207 

6.3.1 al-Aras 

Prvé presidium od Nílu bolo spoločné pre cestu do Mons Porphyrites i cestu 

k Mons Claudianus. Dnes je táto lokalita veľmi zle zachovaná. Známy je vlastne 

len jeden roh pevnosti. Bola štvorcová s rozmermi 44 x 48 m. Mala 

pravdepodobne jednu bránu na východnej strane. Prítomnosť cisterny dokazuje 

nájdený kúsok múru s vode odolnou omietkou. Severne od pevnosti sa nachádzali 

napájadlá. Keramika z lokality sa datuje do 1-3-st. n. l.208 

6.3.2 al-Heita na kopci 

Menšia pevnosť na lokalite al-Heita sa nachádza na vyvýšenej polohe priamo nad 

druhou väčšou pevnosťou. Má nepravidelný tvar, ktorý trochu pripomína klin. 

Jediný vstup sa nachádza na južnej strane. V rohoch a pozdĺž severnej strany má 

štyri štvorcové výbežky, ktoré asi boli vežami. Dlhá je 75 m. V najširšej časti má 

35 m a zužuje sa k 13 metrom. Múry sú hrubé 0,6 m. Pravdepodobne dosahovali 

až výšky 6-8 m. Z vnútra je známych len pár miestností. Tie, čo priliehali k múru, 
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mali klenuté zastrešenie a niesli schodiská. Ochodz doložený nie je. Zdá sa, že 

severná strana nebola vôbec dokončená. 209 

6.3.3 al-Heita 

Väčšia pevnosť pod kopcom ma pravidelnejší tvar. Západná najmenej dochovaná 

strana sa zdá, že šla šikmo. Rozmery pevnosti sú 76 x 45 m. Jediná brána sa 

nachádza na južnej strane a je lemovaná dvoma polkruhovými, či U - vežami. 

V rohoch boli veže omnoho väčšie a štvorcové. Múry mali dosahovať až výšky 8 

m. Celá stavba bola postavená z nepálených tehál, čo prispelo k tomu, že bola 

rozsiahlo poničená. V nepálených tehlách sú kúsky keramiky. Datovaný bol len 

jeden úlomok a to do 1-2.st. Kamenné základy mali len veže. Ochodz sa 

v popisoch pevnosti nespomína. Len na severnom múre je polkruhovitá štruktúra 

nazývaná vyhliadkovou plošinou. Pri nej by malo byť sčasti zachované 

i schodisko.    

Z vnútornej zástavby sú známe miestnosti okolo múru. Sú však dlhé a úzke. Majú 

stopy po klenutých stropoch. V severovýchodnom rohu je stavba s troma izbami, 

nazvaná horeum, ktorá k múru neprilieha. V strede pevnosti je väčšia 

komplikovanejšia budova, no je zle zachovaná. Západne od brány je obdĺžniková 

cisterna. Na jej stavbu boli použité i pálené tehly. Vedľa cisterny je veža 

z pálených tehál. Podobne ako aj inde sa domnievajú, že slúžila na manipuláciu 

s vodou. Východne u brány je štvorcová miestnosť s vyvýšenou podlahou. Teória, 

že by šlo o vežu, sa nezdá pravdepodobná. Vonku pri pevnosti boli dve studne a 

napájadlá. Keramika z lokality sa datuje do 1-2. a 4-7. st. n. l. Naznačuje tak dve 

oddelené fázy osídlenia210 

6.3.4 al-Saqqia 

Al- Saqqia je lokalita s dvoma ohradenými depresiami. Pravdepodobne sa jednalo 

o studne. Pri nich sa nachádzajú veľké napájadlá, maličká pevnosť, a ďalšie 

menšie stavbičky. Keramika z lokality pochádza z 1.-4.st. n. l. Vyskytujú sa tu 

i importované amfory z Tuniska typu africano grande. Pevnôstka je obdĺžnikovitá 

s rozmermi 19 x 25 m. Má jednu bránu na južnej strane. Brána bola po čase 
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zúžená. U brány sú dve polkruhové veže. Iné veže nemá. Na stavbe sú zrejmé dve 

stavebné fázy. Prvá bola budovaná z hnedého ílovca, a prestavby realizovali 

v šedom ílovci. Vnútri nie je ani cisterna ani studňa. Našla sa tam však omietka 

maľovaná červenou farbou. Vnútorná zástavba je nepravidelná. Vypĺňa skoro celu 

plochu. Izieb je tam asi 11. Sú rôzne veľké a rôzne usporiadané. Nie je tam 

centrálny dvor ani centrálna chodba.211 

6.3.5 Deir al-Atrash 

Praesidium v Deir al-Atrash má lichobežníkový tvar. Rozmery dvoch dlhších na 

seba kolmých strán sú 55 x 55 m. Brána sa nachádza vo východnej polovici južnej 

strany. Veže sú pravouhlé v tvare obdĺžnika. Každá má iné rozmery. Štyri veže sú 

v rohoch, dve po bokoch brány, a po jednej u východnej a západnej strany. Všetky 

sú vysunuté smerom von, až na východnú u brány, ktorá prečnieva múr z oboch 

strán. Múr je silný 1 m. Základy sú postavené z kameňa a múr z nepálených tehál. 

Juhovýchodná veža je celá postavená z kameňa. Je i najlepšie zachovaná, a to až 

do výšky 3,5 metra. Vyskytujú sa i pálené tehly, a to vo východnom múre, jedná 

sa však o neskoršiu úpravu. Neskoršou prístavbou sú možno i veže u brány. 

Všetky stavby vo vnútri sú čisto z nepálených tehál. Miestnosti sú stavané okolo 

múru, majú však rôzne veľkosti a orientácie. Je tu zrejmý, aký taký centrálny 

dvor. V ňom sa nachádza priehlbina. Pravdepodobne to bola studňa. 

V juhozápadnom rohu pevnosti je cisterna, ku ktorej viedol akvadukt, viditeľný aj 

za múrmi pevnosti. Vnútri sú i dlhé samostatne stojace budovy nepriliehajúce 

k múru. Pri dlhej budove v južnej časti je veža z nepálených tehál  nejasnej 

funkcie. Miestnosti u východnej strany bývajú označované ako horreum. 

Zachované je i schodisko. Napájadlá vedľa pevnosti mali vlastnú cisternu. Sú 

skoro také veľké ako pevnosť. Keramika na lokalite pochádza z 1-2 st., ale 

prevažne z 4-7. st.212 

6.3.6 Qattar 

Pevnosť na lokalite Qattar je jedna z horšie zachovaných na tejto ceste. Celý 

severozápadný roh bol odplavený a západná časť je veľmi zle zachovaná. Mal 

rozmery 33x44 m, a len jednu bránu lemovanú dvoma polkruhovými vežami 
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smerujúcu na severozápad. Ďalšie polkruhové veže mala v rohoch. Vnútri je 

vykopaná moderná studňa a dve malé stavbičky. Z pôvodného vnútra sú známe 

len miestnosti okolo južného múru. Boli to typické jednoduché miestnosti. Po 

kratších stranách sú zložitejšie štruktúry s viacerými miestnosťami. Vnútorná 

zástavba sa podobá pevnostiam Badia a Umm Balad. Doložený je ochodz 

i parapet. Keramiky je málo z 1-2. st., a veľa z 3-4. st. Vyskytnú sa i amfory 

africano grande z Tuniska. Západne bola nejaká dnes už zničená štruktúra, 

pravdepodobne napájadla.213 

6.3.7Umm Balad 

V Umm Balad je menšia stavba v tvare obdĺžnika. V antike niesla názov 

Domitiane, ktorý bol neskôr zmenený na Kaine Catania. Jediná brána je 

na východnej strane. Je chránená polkruhovou kamennou stenou, vzdialene 

pripomínajúcou claviculu. U brány boli i  dve malé U - veže. Zachované sú len ich 

zvyšky. Jedna sa nachádzala ešte v ohybe krycieho múru, čo by mohlo napovedať, 

že múr vznikol neskôr. Iné veže nemá. Rohy sú ostré. Vnútri ma veľkú cisternu. 

Vnútorná zástavba je bohatá a členitá. Okrem rady miestností a dvoj miestností 

okolo dlhších strán, sú tu i ďalšie dva rady miestností okolo centrálnej ulice. 

Oproti vstupu leží najväčšia a asi najdôležitejšia stavba s akýmsi pódiom. Za ňou 

bolo podľa výčnelkov v múre schodisko. Okrem toho má ešte ďalšie dve 

schodiská. Preto sa dá predpokladať ochoz, napájadlá neboli zistené. Keramika je 

datovaná do 1-2. st. n. l.214  

6.3.8 Badia 

Pevnosť je obdĺžniková s polkruhovými vežami po stranách a rohoch. Veží má 

celkovo deväť. Štyri sú v rohoch, dve u brány, a po jednej v strede ostatných 

strán. Všetky veže sú presunuté von, a všetky boli k múru pridané až neskôr, ale 

nedá sa určiť kedy. Nemusí to však byť veľký časový interval. Brána je v strede 

južnej strany a pred sebou ma krycí múr - claviculu. Rozmery celej pevnosti sú 

37x47 m. Je postavená z miestneho kameňa. Vnútri sa dá rozpoznať centrálny 

dvor. Miestnosti sú usporiadané okolo dvora, i keď nie moc pravidelne. Niektoré 

i priliehali k múru. Oproti bráne je najväčšia budova v pevnosti s troma 
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miestnosťami. Nestala samostatne, ale bola spojená s miestnosťami za ňou. Býva 

považovaná za svätyňu, či principie so svätyňou. Celá stavba ma dve fázy. 

V druhej fáze boli do najväčšej budovy pridané dve kruhové štruktúry, zatiaľ 

neznámeho účelu. A vznikla i jama na miešanie malty. Doložené sú dve schodiská 

v severozápadnom rohu, a v juhovýchodnej časti i ochozu. 

Novšie výskumy vniesli aspoň trochu svetla do doby postavenia. Našla sa tu 

odpadová jama, ktorá je z časti prekrytá múrom pevnosti. Je teda určite staršia. 

Z odpadovej jamy pod múrom pochádza keramika, laná, kosti a Domitianova 

tetradrachma. Aj keď najranejšia fáza stavby zostáva neistá, dá sa tvrdiť, že 

pevnosť bola postavená po polovici 2. st. Používaná bola minimálne do polovice 

5. storočia. Nachádza sa tu keramika a sklo zo začiatku 5. storočia. Mince 

za vlády Theodosia a Konstantina II. Keramika z celej lokality je datovaná do 1-7. 

st. n. l. s medzerou cez veľkú časť 3. storočia. Južne od preasidia sú 

napájadlá, zapadne je oválna ohrada s jednou vežou v múre, možno ohrada pre 

zvieratá, pretože vnútri nemá nič. Badiu využívali beduíni ešte do 20 storočia.215  

6.3.9 Wadi Belih 

Wadi Belih leží východne od Mons Porphyrites. Je to podivná stavba, ktorá síce 

trochu  pripomína iné praesidia, ale paralelu nemá. Základný tvar je síce štvorec, 

ale dve strany sú zalomené. Vo výsledku je to šesťuholník, a k tomu ma ešte 

prístupovú chodbu. Rozmery hlavnej časti sú 28 x 25 m. Chodba je dlhá 10 m 

a široká 2 m. Brána je až na konci tejto chodby. Na konci múru chodby sú kolmé 

múry tvoriace bránu. Za nimi sú plošiny, možno predstavovali pokus o veže. Inak 

veže nemá. Nemá ani cisternu ani studňu. Štrnásť miestností tvorí tvar písmena U, 

no nepriliehajú k múrom. Nie všetky múry vnútorných miestností sú rovné. Pred 

vyústením chodby do centrálneho dvora je polkruhová stena neznámeho účelu. 

Sidebotham si myslí, že stanicu prestali používať, keď postavili Abu Shaar al-

Qibli. Keramika z lokality sa datuje do 1-2.st. n. l. Múr je široký len 1 m. Jackson 
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odhaduje posádku na 15-18 jazdcov alebo na 28-30 pešiakov, a nazýva stavbu 

monitorovacou stanicou.216 

6.3.10. Mons Porphyrites 

Veľká pevnosť v Mons Porphyrites leží vo Wadi Abu Ma’amel. Skúmala ju 

nemecká expedícia v 50-tych rokoch a v 90-tych V. Maxfield a D. Peacock 

skúmali celú oblasť Mons Porphyrites, zahrňujúc i Badiu. Upravili plánok 

nemeckej expedície. Pevnosť je veľmi zle zachovaná. Má tvar obráteného 

písmena L. Pôvodná stavba bola menšia. Po čase, došlo k rozšíreniu o severný 

dvor a o východnú radu miestností, a k postaveniu veží. Len sa nevie presné 

poradie. Navrhujú, že prvá pevnosť bola postavená na konci prvého, či na 

začiatku 2 st. n. l. Pretože väčšina materiálu z lokality pochádza z doby 

Antoniovcov, čo je hlavná fáza okupácie pevnosti, preto musela byť postavená 

skôr. Potom je opustená, a druhá okupácia je cez 4 storočie, ale trvá však len 

krátko. Severná časť mohla byť pristavaná už v 2 st., ale i neskôr. Východnú 

prístavbu dávajú do neskorej antiky teda do 4 st., čo dosvedčujú nálezy keramiky 

i mincí. Pôvodná stavba mala tiež L tvar, ale nemala veže. Mala ostré rohy. 

Poloha vstupu sa nemenila. Je z južnej strany. Západná strana mala tri úseky 

pôsobiace schodovito. Po prístavbách nadobudla pevnosť dlhší tvar. Na východnej 

strane mala dve polkruhové veže, ale rôzne veľké. Na severnej, dve veže nie moc 

pravidelného tvaru, ale obe sa trochu snažia vyzerať ako polkruh, rohová je štvrť 

kruh. Vnútro vyzerá na prvý pohľad dosť chaoticky. Je tam cesta vedúca od brány 

na sever. V južnej časti je cisterna a miestnosti, kde sa našli mlynčeky, a 

miestnosť s pecami, označovaná ako kuchyňa, i ďalšie malé izby. V strede je 

obdĺžnikový dvor, v ktorom sú dve nedokončené kamenné mortaria. Okolo má 

malé izby. Vo východnej časti sú malé izby tvoriace obrátené U, jedna jeho časť 

ide okolo pôvodného múru. Na severe je štvorcový dvor s ďalšími malými 

miestnosťami okolo múru. Sú výsledkom prístavby. Vo východnej prístavbe je 

ďalšia línia malých miestností. Novšie múry sú hrubšie. Mohli byť posilnené proti 

povodniam. Celá pevnosť je postavená vo svahu, tak má trošku terasovitý 
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charakter. 217 Nemci rovnako, ako aj v Mons Claudianus považovali južné budovy 

za obydlia, a severné za sklady. 218 

6.3.11 Malá Mons Porphyrites 

Medzi Badiou a Mons Porphyrites leží mala pevnôstka s rozmermi 22x22 m. Od 

Mons Porphyrites je vzdialená 4 km južným smerom. Rovnaká vzdialenosť je i 

k Badii. Je štvorcová. Miestnosti ma u múru, ale len pár. Veže nemá. Jej podrobný 

popis zatiaľ nebol publikovaný. Býva zakresľovaná v mapách. 

6.4 Qena- Mons Cladianus 

Prvý úsek má spoločný s cestou k Mons Porphyrites, potom prechádza cez Wádi 

Fatiri. Spoločnú majú len jednu pevnosť al-Aras (Kapitola 6.3.1). Jej používanie 

je dané dobou fungovania lomov. Po ukončení ťažby v Mons Claudianus bola 

opustená. Na rozdiel od cesty do Mons Porphyrites sa nezdá, že by bola používaná 

v neskorej antike.219 

6.4.1 Qreiya 

Qreiya je malá štvorcová pevnosť, vedľa ktorej sa nachádzajú na rozlohu väčšie 

napájadlá. Na satelitnej snímke sú viditeľné miestnosti okolo múrov. U južnej 

strany sú väčšie a u východnej strany menšie. Zdá sa, že brána smerovala 

k západu.  

6.4.2 Abu Zawal 

Ďalšia pevnosť je o niečo väčšia, no veľmi zle zachovaná. Má tvar obdĺžnika. 

Vnútorná zástavba sa nedá rozoznať, rovnako ani to, či mala veže. Lokalita bola 

využívaná už v ptolemaiovskej dobe, kedy vznikla studňa. Rimania studňu 

zväčšili a postavili okolo nej opevnenie. Studňu po stáročia ďalej využívali 

beduíni.220 

6.4.3 Mons Claudianus 

Hlavná pevnosť v Mons Claudianus ležiaca vo Wadi Umm Hussein, patrí medzi 

väčšie vo východnej púšti. Postavená bola z miestneho granitu. Okolo nej sa 
                                                             
217 Maxfield, Valerie A. and Peacock, David, 2007. The Roman imperial quarries: survey and 
excavation at Mons Porphyrites, 1994-1998.str. 10,21. 
218 Kraus, Theodor, Röder,J and Müller-Wiener, W. 1967. Mons Claudianus- Mons Porphyrites. 
str.165-170. 
219 Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier.str.67. 
220 Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier.str.68. 
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rozkladá civilné osídlenie s chrámami a kúpeľmi. Má rozmery 75x70 m. Je dobre 

zachovaná. V západnej časti je múr zachovaný až do výšky 4 m.  

Má jasne dve stavebné fázy. Nemci sa pokúsili navrhnúť podobu prvej fázy. 

Podoba obvodného múru je jasná. Mal tvar obdĺžnika orientovaného 

východozápadne s jednou bránou v strede západnej strany, a oblé rohy. Podoba 

vnútornej zástavby je viac menej hypotetická. Oproti bráne stála veľká budova, 

ktorú nazývajú chrámom. Okolo múrov navrhovali malé miestnosti. V južnej časti 

na ubytovanie vojakov, a v severnej dlhšie a užšie miestnosti ako sklady. Ďalej 

samostatne stajace budovy s dvoma, či troma veľkými miestnosťami v južnej 

polovici, zložitejšiu budovu a jednu dlhú a úzku stavbu v severnej polovici tábora, 

a u západnej strany cisternu a veľkú miestnosť. Pri návrhu vychádzali z náznakov 

v neskoršej fáze. Otázna je doba vzniku stavby. Návrhy sa väčšinou pohybujú v 1-

2 st. n. l. 

 V druhej fáze bola pridaná severná časť, ktorá dnes tvorí tretinu tábora a všetky 

veže. Len severná veža bola stavaná spolu s múrom. U všetkých ostatných je 

viditeľné, že boli pristavané neskôr. Všetky sú plné. Veže v južných rohoch sú 

štvorcové so stranou 5 m. V strede južnej strany je veža polkruhová. A v strede 

severnej stany je pravouhlá veža. U brány, ktorej poloha sa nezmenila, sú dve 

malinké polkruhové veže. Pred bránu bola pristavaná clavicula z kameňa. Múr 

druhej fázy má tak isto ako aj múr prvej fázy ochozu. Je ale poznateľne širší. 

Prístavba má ostré rohy. Druhá fáza sa datuje až do neskorého cisárstva teda 

dominátu. No vyskytli sa i názory, že i druhá fáza bola postavená ešte 

v principáte. Vnútorná zástavba prešla veľkými zmenami v 3-4 storočí. Dajú sa v 

nej rozpoznať ulice, ktoré sú približne na seba kolmé. Do pravouhlej siete 

zapadajú i cesty v prístavbe. Inak je taká zložitá a chaotická, že je len veľmi ťažko 

rozoznať jednotlivé stavby.221 Maxfiels a Peacock si myslia, že sa jedná skôr o 

opevnené osídlenie, než čisto vojenský tábor.222 

 

 
                                                             
221 Kraus, Theodor, Röder,J and Müller-Wiener, W. 1967. Mons Claudianus- Mons Porphyrites. 
str. 121-128. 
222 Maxfield, Valerie A. and Peacock, David, 2001. Survey and excavation, Mons Claudianus 
1987-1993. volume 2. Excavation part 1.str. 3., Maxfield, Valerie A. and Peacock, David, 1997. 
Survey and excavation, Mons Claudianus 1987-1993. volume 1. Topography and quarries.str. 34-
45. 
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6.4.4. Hydreuma Mons Claudianus 

Druhá menšia pevnosť v Mons Cladianus je z 1.st n. l. Od hlavného osídlenia je 

vzdialená kilometer západným smerom. Má nepravidelný tvar pripomínajúci 

otočené písmeno L. Je položená v nerovnom teréne. Pod múrom v južnej časti je 

kamenná štruktúra, buď šlo o staršiu stavbu, alebo o vyrovnanie terénu pred 

stavbou pevnosti. Múr je široký 1,5-1,8 m. Vysoký bol asi 3 m. Severná strana 

skolabovala, ale bola opravená ešte v staroveku. Vstup leží na severe. Od neho sa 

tiahne ulica, ktorá tvorí stredovú os tábora. Všetky miestnosti sú postavené okolo  

múru, ale len okolo dlhších strán. Sú nezvyklo dlhé a úzke. V juhozápadnej časti 

sú dve väčšie budovy. Jedna má tri miestnosti. Veže v rohoch sú štvorcové, plné, 

a presahujú múr z oboch strán. U brány majú tvar obdĺžnikov a tiež presahujú múr 

z oboch strán. Na západe sa zdá, že múr pokračoval za líniu pevnosti. V týchto 

miestach je iná stavba, ktorá k pevnosti prilieha, no je otázne, či k nej patrila. 

Navrhované založenie je za Domitiana. Niektoré artefakty by sa dali datovať už 

do časov Nerových. Najpočetnejšie sú Trajánske ostraká. Osídlenie pokračuje 

minimálne do časov Antonia Pia. Maxfied si zas myslí, že šlo o zmiešané, civilno 

vojenské osídlenie.223   

6.4.5 Barud 

Jeho staroveké meno Tiberiane, by mohlo poukazovať na Tiberiovske založenie, 

ale nie sú pre to archeologické doklady.  V ostrakach je označované ako 

praesidium s lacci. Nachádza sa východne od Mons Claudianus. Slúžilo asi ako 

zastávka na ceste k pobrežiu. Pevnosť je štvorcová s bránou na severnej strane. 

U brány ležiacej na severnej strane sú dve, zhruba polkruhové veže. Jedna je zle 

zachovaná, druhá má trošku pretiahnutý tvar do strany. V rohoch sú kruhové veže, 

okrem severozápadného rohu, kde je štvorcová a väčšia. Pozdĺž strán je len jedna 

polkruhová na juhu. Vo vnútornej zástavbe je viditeľne oddelená východná časť 

širším múrom. Na múre sa nachádzal ochodz prístupná po kamennom schodisku. 

Vo východnej časti sú len veľké miestnosti, a už spomenuté schodisko. Tvorí 

zhruba štvrtinu vnútornej plochy. Západná časť má miestnosti okolo múrov. 

Väčšie miestnosti u brány, kde je i cisterna. Ďalšie stavby zaberajú stred plochy. 

                                                             
223 Maxfield, Valerie A. and Peacock, David, 1997. Survey and excavation, Mons Claudianus 
1987-1993. volume 1. Topography and quarries., str. 141-148., Maxfield, V. A. 1996. The Eastern 
Desert Forts and the Army in Egypt During the Principate. str. 16. 
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Voľným priestranstvom je len cesta medzi miestnosťami u múru a miestnosti 

v strede. Keramika z lokality sa datuje do 2-3.st n. l. Prakticky nič sa s určitosťou 

nedá datovať pre dobu Antoniniovcov.224 

6.5 Koptos- Myos Hormos 

Táto cesta prechádza cez Wadi Hammamat, ktoré bolo používané už vo 

faraónskej dobe. Jeho prvé zobrazenie sa nachádza na turínskom papyre z 20. 

dynastie. V okolí cesty za nachádza veľké množstvo skalných nápisov od 

faraónskej doby do stredoveku. Rímske pevnosti sú tu od seba vzdialené 

priemerne iba 15 kilometrov. Z epigrafických pamiatok je známe, že dôležité 

stanice boli i v lokalite Laqeita, ktorá je dnes veľmi poničená, a vo Fawakhir, 

spolu s lomami a sídliskom. Ani na jednej však rímska fortifikácia spoľahlivo 

potvrdená nebola. Laqeita sa nachádza medzi al- Matulov a Qasr al-Banat. Bola 

miestom, kde sa oddeľovala cesta do Berenike. Fawakhir je medzi al-Hammat 

a al-Zerqa.225 

6.5.1 al- Matula 

Prvé praesidium na ceste je dnes veľmi poničené. Pri výskume v roku 1987 boli 

ešte múry sledovateľné 3 m pod súčasný povrch. V popise u Reddeho, len o rok 

neskôr, sa stretávame s tým, že už neexistuje. Postavená bola z kameňa 

a nepálených tehál. Z vnútornej zástavby boli známe len dve miestnosti. Obe 

u múru a postavené z nepálených tehál. Tvar bol obdĺžnikovitý s polkruhovými 

nárožnými vežami. Poloha brány nie je známa. Nie je doložená ani cisterna ani 

studňa.226  

6.5.2 Qasr al-Banat 

Je malá pevnosť tvaru obdĺžnika s rozmermi 38,6 x 31,2 m. Postavená je 

z pieskovca a ďalších druhov kameňa a vápenitej malty. Zitterkopf a Sidebotham 

označujú murivo za veľmi pozorné a kvalitne vybudované. Má zaoblené rohy. 

                                                             
224 Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense,Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The 
Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str. 81., Alston, Richard. 2002. Soldier and 
Society in Roman Egypt: A Social History.obrazok 4., Maxfield, Valerie A. and Peacock, David, 
1997. Survey and excavation, Mons Claudianus 1987-1993. volume 1. Topography and quarries. 
str. 275-279. 
225 Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str. 99-100. 
226 Zitterkopf, Ronald E. and Steven E. Sidebotham. 1989. Stations and Towers on the Quseir-Nile 
road. str.179-180., Golvin, Jean-Claude and Michel Reddé. 1986. Quelques recherches récentes 
sur l'archéologie militaire romaine en Égypte. str. 130. 
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Pripomína klasický tvar hracej karty. Brána sa nachádza v strede severnej strany. 

Na vnútornej strane rohov má pravouhlé výstupky. Teoreticky by mohli niesť 

veže. U brány má dve pravouhlé veže predstupujúce pred múr smerom von. 

Vnútro tvorí prstenec miestností okolo múru a centrálny dvor. Nie je tu studňa. 

Podľa popisov by v južnom rohu mala byť cisterna. Zdrojom vody bola studňa od 

pevnosti vzdialená necelý kilometer juhovýchodným smerom. Pevnosť je dobre 

zachovaná do výšky  1,8-1,9 m až na severovýchodný roh poničený záplavami. 

Bol objavený stavebný nápis : “Vale.[…] et Anton[…] praesidi[…]”. Vale by 

mohlo byť Valerius, v tom prípade sa uvažuje o Valeriovy z ala Herculiana, ktorá 

sídlila v Kopte okolo 185 n. l. Na Antonia, či Antonina sú viacerí kandidáti z 

obdobia od 101-202 n. l.227  

 6.5.3 al-Muweih 

V antike bola známa pod menom Krokodilo. Pevnosť má zničený severovýchodný 

roh. Sú tu zrejmé stavebné úpravy. Je postavená z mäkšieho kameňa, preto je aj 

horšie zachovaná. Má skoro štvorcový pôdorys so stranami  48,1x47,6 m. Nemala 

studňu, len cisternu v juhovýchodnom rohu. Má polkruhové veže v rohoch a dve 

u brány. Poloha brány bola pôvodne na severnej strane, no bola zabudovaná a bola 

vytvorená nová brána s vežami na južnej strane. K zmene mohlo dôjsť v snahe 

zabrániť stekajúcej vode z pohoria, vstup do tábora. Kúsok od vstupu bol 

objavený kamenný prah. Z vnútornej zástavby sú to miestnosti okolo múru, už 

zmienená cisterna aj kúsky vode odolnej omietky. V severozápadnom rohu je 

väčšia budova, jej účel je však neznámy. Schodiská viedli na ochodz. Táto 

pevnosť bola skúmaná a čistená, no rýchlo bola opäť zaviata pieskom. Datovania 

sa líšia. Redee navrhuje skoré cisárstvo, Bernard 2.st. n. l. a Cuvigny 1 st. n. l. 

Skúmaná bola odpadová jama južne od pevnosti, v ktorej určili 4 fázy osídlenia. 

Datovanie prvej nie je celkom isté, možno obdobie Flaviovcov alebo Traiana. 

Druhá fáza je Hadriánska, po ktorej je lokalita opustená. Fázy 3 a  4 sú krátke a 

                                                             
227 Zitterkopf, Ronald E. and Steven E. Sidebotham. 1989. Stations and Towers on the Quseir-Nile 
road. str.179., Golvin, Jean-Claude and Michel Reddé. 1986. Quelques recherches récentes sur 
l'archéologie militaire romaine en Égypte. str. 178-180., Cuvigny,Hélène ed. 2003. La route de 
Myos Hormos: l'armée romaine dans le désert oriental d'Egypte.str. 73-77. 
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menej rozsiahle. Reokupácia pravdepodobne súvisela s obnovou ťažby vo 

Fawakhir. 228    

6.5.4 al-Hammamat 

Staroveké Persou má štvorcový tvar so stranou 50 m. Brána sa nachádza na 

severnej strane. V rohoch má oblé veže, každú mierne iného tvaru. Dve severné sú 

skôr polkruhové, kým dve južné sú skôr kruhové. Pozdĺž južnej strany je 

štvorcová veža. U brány sú ďalšie dve pravouhlé veže, ktoré boli prístupne po 

schodisku u vnútornej strany múru. Všetky veže predstupujú múr smerom von. 

Vnútri sú miestnosti priliehajúce k múru. Hexagonálna studňa v centre je 

moderného dáta. Pravdepodobne je však vykopaná na mieste starovekej. 

V juhovýchodnom rohu bola postavená mešita. Našiel sa tu stavebný nápis, no 

o datovaní veľmi nevypovedá. Prevažná väčšina keramiky z lokality pochádza 

z 2. storočia.229 

6.5.5 al-Zerqa 

Najzachovalejšia stavba na tejto ceste sa v rímskych časoch nazývala 

Maximianon. Postavená je z nafialového kameňa. Ma zachovaný ochodz i parapet 

v oblasti juhovýchodného rohu, kde je múr zachovaný do výšky 3,2 m. Miestami 

je zachovaný až do výšky 4 m. Pevnosť je štvorcová s polkruhovými vežami 

v rohoch a u brány. Brána sa nachádza na severnej strane. Neskôr bola zúžená. 

Celkové rozmery pevnosti sú 60 x 60 m. V južnej časti centrálneho dvora je 

priehlbina po studni široká 30 m a hlboká 10 m. Miestnosti sú okolo múru, pričom 

na juhu a západe ide prevažne o jednoduché miestnosti. Na východe tvoria 

miestnosti zložitejšie budovy s predsieňami. U jednej budovy s pilierom vo vnútri 

sa vyskytol názor, že by mohla byť horreum. Jedna budova je i vo dvore, severne 

od priehlbiny. V miestnostiach sú niky postavené priamo v obvodnom múre. 

Neskoršiu okupáciu dokladajú kresťanské grafity.230 

                                                             
228 Cuvigny,Hélène ed. 2003. La route de Myos Hormos: l'armée romaine dans le désert oriental 
d'Egypte.str. 90-91.,Zitterkopf, Ronald E. and Steven E. Sidebotham. 1989. Stations and Towers 
on the Quseir-Nile road. str.178. Golvin, Jean-Claude and Michel Reddé. 1986. Quelques 
recherches récentes sur l'archéologie militaire romaine en Égypte.str.180. 
229 Cuvigny,Hélène ed. 2003. La route de Myos Hormos: l'armée romaine dans le désert oriental 
d'Egypte.str. 92-93.,Zitterkopf, Ronald E. and Steven E. Sidebotham. 1989. Stations and Towers 
on the Quseir-Nile road. str.178., Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense,Hendrikje M. 
Nouwens. 2008. The Red Land: The Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str.91. 
230 Zitterkopf, Ronald E. and Steven E. Sidebotham. 1989. Stations and Towers on the Quseir-Nile 
road. str.176-177., Golvin, Jean-Claude and Michel Reddé. 1986. Quelques recherches récentes 
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6.5.6 al- Hamrah 

Patrí k lepšie zachovaným. Na severe je zachovaná až do výšky 2 metre. Poničené 

sú južný a juhozápadný roh. Ma štvorcový tvar so stranami 56x59 m. Postavená 

bola z pieskovca a bridlice. Rohové veže sú kruhové. Veže u brány sú pravouhlé. 

U všetkých zachovaných veží sú i zachované schodiská. Pevnosť nemala ochodz, 

preto ku každej veži viedlo vlastné schodisko. Brána sa nachádza na 

severozápadnej strane. V severnej časti centrálneho dvora je priehlbina po studni 

s priemerom 15 m a hĺbkou 2 m. Miestnosti sú zachované okolo múru na západnej 

strane a na severnej, jedna na južnej. Miestnosti severne od brány ukazujú na 

zložitejšie budovy. Jedna s dvoma miestnosťami a druhá s troma miestnosťami. 

Zaujímavá je jedna miestnosť mimo líniu okolo múru vo dvore oproti bráne. 

Uvažuje sa o spojitosti so studňou, od ktorej, je ale pomerne ďaleko.231 

6.5.7 Seyala 

Seyala je najhoršie zachovaná fortifikácia na tejto ceste. Zo starovekej stavby sú 

známe len obrysy. Mala tvar obdĺžnika dlhého cez 35 m. Nezdá sa, že by mala 

veže. Rohy sú ostré. Postavená bola zo zelenej bridlice. Východná strana je dnes 

úplne zničená. Z vnútra nie je známe nič. Nachádzajú sa tam moderné budovy 

a moderná studňa.232 

6.5. 8 al- Ikima 

Antické Simiou. S touto lokalitou sa dá stretnúť pod viacerými názvami: Al-Itima, 

El-Iteima alebo el-Duwwi. Je to posledná pevnosť pred dosiahnutím pobrežia. Je 

štvorcová so stranou 50 m. Postavená bola z pieskovca. Bloky v okolí brány sú 

väčšie. Ma deväť veží. Štyri rohové, dve u brány na južnej strane, a po jednej 

v strede ostatných strán. Zničený je severozápadný roh. Inak je dobre zachovaná. 

Z vnútornej zástavby sú známe studňa a miestnosti okolo múru. Studňa leží 

v severnej polovici centrálneho dvora. Má priemer 20 m a hlboká bola minimálne 

3 m. Miestnosti okolo múru sa zachovali na západnej a južnej strane. 

                                                                                                                                                                       
sur l'archéologie militaire romaine en Égypte.str. 182-185., Cuvigny,Hélène ed. 2003. La route de 
Myos Hormos: l'armée romaine dans le désert oriental d'Egypte.str. 247. 
231 Zitterkopf, Ronald E. and Steven E. Sidebotham. 1989. Stations and Towers on the Quseir-Nile 
road. str.176., Golvin, Jean-Claude and Michel Reddé. 1986. Quelques recherches récentes sur 
l'archéologie militaire romaine en Égypte. str.185. 
232 Zitterkopf, Ronald E. and Steven E. Sidebotham. 1989. Stations and Towers on the Quseir-Nile 
road. str.175., Golvin, Jean-Claude and Michel Reddé. 1986. Quelques recherches récentes sur 
l'archéologie militaire romaine en Égypte. str.186. 
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Zachovaných je i osem schodísk. Keďže vedú k jednej veži. Dá sa predpokladať 

aj deviate, pri veži v zničenom rohu. Keďže každá veža má vlastné schodisko 

myslí sa, že tu nebol ochodz. Tomu nasvedčuje i pomerne úzky múr.233 

6.6 Koptos – Berenike 

Prvý rímsky nápis z okolia tejto cesty je datovaný už do roku 4 p. n. l. Pevnosti 

však začali stavať v 70-tych rokoch 1.st. n. l. Cesty do Berenike boli používané už 

Ptolemaiovcami. Južný úsek je spoločný pre cesty do Edfu i do Koptu. Nachádza 

sa na ňom ptolemaiovská keramika, rano rímska i neskoro rímska. Severný úsek 

od ad-Dweig po Koptos má prevahu neskoršej rímske keramiky. Stal sa teda 

dominantnou cestou v neskoršom období. Po polovičke 3.storočia dochádza 

v pevnostiach k deleniu miestností na menšie, a k ich plneniu odpadkami. Viaceré 

fortifikácie skúmajú Francúzi z IFAO, hlavne v severnejšej časti cesty. Lokality 

v južnom úseku boli prevažne identifikované a pomenované týmom z University 

of Delaware. Priemerná vzdialenosť pevností sa pohybuje okolo 30 km. Ale sú tu 

i stavby veľmi blízko u seba ako Dagnabag juh a Dagnbach sever. Nové 

prieskumy priniesli nové poznatky o ceste a spresnili jej priebeh.234 

6.6.1 Qasr al- Menih 

Staroveké Didymoi je jedná z mála lepšie preskúmaných pevností vo východnej 

púšti. Skúmajú ju Francúzi. Podľa nich tu stanica vznikla v 76/77 n. l., ale na 

praesidium bola prestavaná o 100 rokov neskôr. Stavba sa spája s menami Metius 

Rufus a Iulius Ursus, obe sú známe z nápisov z lokality. Ďalšie prestavby prebehli 

medzi vládami Marca Aurelia a Septima Severa. Tretia stavebná fáza zatiaľ nie je 

datovaná, ale murivo už nie je také precízne, a je použitý starší materiál. Štvrtá 

fáza už nemusí byť spojená s rímskou armádou.  Dochádzalo už len k deleniu 

existujúcich miestností. Veľa nálezov pochádza z odpadovej jamy v severnej časti 

lokality. Najranejšie nálezy z nej sa datujú do doby Vespasiana alebo Domitiana. 

V ranej vrstve je veľa bravčových kostí. Dokonca si myslia, že by mohli chovať 

ošípané priamo na lokalite. Boli nájdené i vojenské kožené topánky. Druhá vrstva 

                                                             
233 Zitterkopf, Ronald E. and Steven E. Sidebotham. 1989. Stations and Towers on the Quseir-Nile 
road. str.175., Golvin, Jean-Claude and Michel Reddé. 1986. Quelques recherches récentes sur 
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234 Cuvigny,Hélène and col. Les praesidia romains du désert Oriental. Sidebotham, Steven E. and 
Zitterkopf. 1995. Routes through the Eastern Desert of Egypt.str.49., Sidebotham, Steven E. 1997. 
Caravans across the Eastern Desert on Egypt: recent discoveries on the Berenike – Apollinopolis 
Magna-Coptos Roads.str. 387. 
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v odpadovej jame začína v dobe Traiana a končí za Antonia Pia, či Marca Aurelia. 

Teória, že vojsko lokalitu opustilo za Severovcov sa nedá doložiť. Keramika je 

prevažne datovaná do 2. storočia a prvej polovice 3.storočia. Ostrák sa našlo cez 

dvesto. Sú datované medzi roky 208 a 269 n. l. Našiel sa tu aj kúsok maľovanej 

omietky zobrazujúci dve gazely a lovca. 400 m na sever sa nachádza kostrové 

pohrebisko z rímskej doby. K hlavným nálezom z hrobov patria textil a organické 

zvyšky. Tesne vedľa pevnosti je budova dlhá 9 m a široká 1 m. Možno sa jedná  o 

malé napájadlá. 

Pevnosť má tvar obdĺžnika s rozmermi 55,5 m x 44 m. Postavená bola z lokálneho 

kameňa spájaného maltou. Občas sú použite pálené tehly. Mala ochodz a jednu 

bránu na južnej strane. U brány má dve polkruhové veže. V rohoch polkruhové až 

kruhové veže. Skúmaná bola i cisterna. Pravdepodobne bola dvojdielna. 

Miestnosti sú rozmiestnené okolo múru. Stred zaberá rozľahlý centrálny dvor. 

Niektoré miestnosti majú apsidu. Najväčšia miestnosť oproti brány slúžila 

pravdepodobne ako svätyňa, či principia.235 

6.6.2 Khawr al-Jir 

Khawr al-Jir je možné nájsť i pod menom Wadi Menih al-Hair. V staroveku to 

bolo Aphrodito. Na lokalite je nápis píšuci o tom, že Domitian nechal rozšíriť 

studňu a postaviť lepšie opevnenie. Pevnosť je zle zachovaná a skoro celá zaviata 

pieskom. Prebehol tu menší prieskum. Má štvorcový tvar a miestnosti okolo 

múru.236 

6.6.3 Dagnbag 

Neďaleko pevnosti sa nachádzali lomy. Samotná stavba je veľmi zle zachovaná. 

Pravdepodobne je to antické Compasi.237 
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237 Sidebotham, Steven E. and Zitterkopf. 1995. Routes through the Eastern Desert of 
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6.6.4 Dagnbag juh 

Taktiež  zle zachovaná pevnosť, no pomerne veľká 64 x 62, či 69 m. Nálezov 

z lokality je málo a keramika zle datovaná. Zdá sa, že prešla plynulým prechodom 

z ptolemaiovskej doby do rano rímskej. Pokles aktivít nastáva v neskoro rímskom 

období.238 

6.6.5 Abu Graya –Jovis 

Staroveké Jovis, či Dios, záleží, ako ho spomína grécky či latinský prameň. 

Ostraka z lokality píšu Dios. Pevnosť bola založená v roku 114/115 n. l. Asi 

nahradila zastávku Bir Beizah vzdialenú len 6 km. Lokalita i nálezy sú zle 

zachované. Pevnosť bola postavená z opracovaného kameňa. V severozápadnom 

rohu mala byť miestnosť veliteľa, kde sa našla podlahová mozaika. Ďalšia 

miestnosť bola identifikovaná ako kapľa. Vnútri sa nachádzali i pece na sklo. 

Keramické nálezy tvoria prevažne úlomky amfor z 2. storočia. 239  

6.6.6 Bir Beizah 

Je menšia pravouhlá pevnosť opustená v ranom 2. storočí. 

6.6.7 Gerf 

Tabuľa Peutingeriana a Ravenská Kosmologia túto lokalitu uvádzajú ako Xeron. 

Ostraká z Jovis ako Xeron Pelagos. Skúmajú ju Francúzi. Je pravouhlá s 

rozmermi 44 x 33 m. Dnes je z veľkej časti zaviata pieskom. Zachovaná finálna 

podoba pevnosti je z 3. st. n. l. Pôvod je teda starší. Vnútornú zástavbu tvoria 

miestnosti okolo múrov vykazujúce neskoršie prestavby. Boli delené na menšie 

miestnosti. Najvýznamnejšia miestnosť je kapľa Atény, kde sa našiel popol zo 

spaľovania obetí. V severovýchodnom rohu sú chlebové pece. Vnútri pevnosti sa 

nachádza studňa i cisterna. Skúmaná bola odpadová jama. Našli kostru kozy a 

veľa ostrak. Jeden ostrakon vraví o objednávke piva asi od Blemijcov. Datovaný 

do 11 roku vlády, ale nevie sa koho. Navrhujú Galiena.240   
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6.6.8 al-Dweig 

Severne od pevnosti sa cesta rozdeľuje na vetvu smerujúcu ku Koptu a k Edfu. 

Staroveké meno bolo Phalacro. Pevnosť je malá a obdĺžniková. V rohoch sú 

polkruhové veže. Má jednu bránu na severovýchodnej strane. Brána nemá pri sebe 

veže. Vnútri sa nachádza studňa. Miestnosti sa tiahnu okolo múrov, okrem 

juhozápadnej strany. Doložené je kamenné schodisko vedúce na ochodz.241 

6.6.9 Umm Gariya 

Stavba je polkruhová. Pravdepodobne, pôvodne ptolemaiovská, neskôr znovu 

použitá Rimanmi. Povrchová keramika len rano rímska. Od pevnosti vedú 

vodovodné trúbky k horám. Pevnosť nemá veže, len dve oválne cisterny.242 

6.6.10 Wadi Gemal 

Antické Appollonas patrí k väčším pevnostiam vo východnej púšti. Má rozmery 

118 x 78 m. Dnes je viditeľný len severný roh. Zvyšok pevnosti leží pod pieskom. 

Mala polkruhové veže u brány, pozdĺž strán, a kruhové v rohoch. Odhadom by tu 

malo byť 17 veží. Z vnútornej zástavby sú známe miestnosti okolo múru. 

Náznaky stien sú i v centrálnom dvore. Mala vlastnú studňu. Našli sa tu ostraká 

Nikanorovej rodiny, ktoré píšu o dodávke obilia pre tak 16 – 36 ľudí. Na tak 

veľkú pevnosť by to bola malá posádka, čo viedlo k teórii o tom, že v nej boli 

ubytovaní i cestovatelia a obchodníci. Iný názor je, že bol k stavbe priradený 

nesprávny antický názov.243 

6.6.11 Abu Hegilig sever 

Malá hydreuma bola objavená až na konci 20. storočia. Má vnútri cisternu 

napojenú kanálikmi na okolité hory. Leží 7 km severne od Abu Hegilig juh. 

Stavba má tvar obdĺžnika s jedným vstupom z juhu. Nenachádzajú sa na nej 
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žiadne veže. Vnútro tvorí len päť miestností na východnom konci. Jedna je väčšia. 

Z nej sa vstupuje do zvyšných štyroch. Cisterna leží na západnom konci.244 

6.6.12 Abu Hegilig juh 

Stavba má dve oválne cisterny a lichobežníkový tvar. Vstup bol zo severu. Veže 

sa tu nenachádzajú. Z vnútornej zástavby sú viditeľné dve miestnosti u východnej 

strany. Keramika na povrchu je rano rímska. Zdá sa, že bola opustená a nahradila 

ju Abu Heigilih sever.245 

6.6.13 Abu Ghusum 

Antický názov stanice bol Cabalsi. je veľmi zle zachovaná. Keramika z lokality sa 

datuje do  4-5.storočia.246 

6.6.14 Abu Ghalqa 

Veľmi zle zachovaná stavba s neskoro antickou keramiku z 5-6. storočia.247 

6.6.15 Wadi el-Khashir 

Novum Hydreuma. Je väčšia štruktúra oválneho tvaru. Vymedzuje ju akýsi val 

z piesku. V strede má studňu. Múry doložené nie sú. Sidebotham v lokalite vidí 

skôr hafir než praesidium.248 

6.6.16 Wadi Abu Greya- Vetus Hydreuma 

Meredith uvádza lokalitu pod názvom Abu Kreyah. Nachádza sa tu päť stavieb. 

Tri veľmi malé a dve väčšie. Štyri na planine a jedna na kopci. Snáď slúžili 

ako zásobáreň vody pre Berenike. Identifikované boli už 19. storočí. 

Stavba na kopci je malá. Vedú od nej zvyšky múru. Možno sa jednalo o akvadukt, 

hoci odkiaľ by bral vodu, je otázne. Opevnenie je obdĺžnikovité. Jedna z dlhších 

strán je zaoblená. Má len päť rovnakých miestností pri jednej z dlhých strán, vstup 
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je oproti miestnostiam. Dve ďalšie malinké stavby ležia na planine medzi väčšími 

stavbami. Obe malinké stavby majú len jednu miestnosť.  

Väčšia stavba ležiaca ďalej od kopca najviac pripomína typické praesidium. Má 

tvar obdĺžnika s ostrými rohmi bez veží. Vstup je z východu. Miestnosti ma okolo 

múrov zo všetkých strán. Oproti vstupu je jedna miestnosť v strede centrálneho 

dvora neznámeho účelu. 

Druhá veľká stavba ma nepravidelný plán. Východná polovica je síce pravouhlá, 

ale západná je zaoblená a oblúkom prechádza do polovice severnej strany. Na 

zaoblenej časti sú jedine tri polkruhové veže. Vstup bol z východu. Vnútro nie je 

veľmi dobre zachované, ale zdá sa, že miestnosti sa držali u múru. V zaoblenej 

časti sú menej pravidelné.249 

6.6.17 Siket 

Siket leží 7,2 km severozápadne od Berenike. Praesidium má rozmery 24 x 30 m. 

Bol tu objavený stavebný nápis trojuholníkového tvaru. Nachádzal sa 

pravdepodobne nad bránou. Stojí na ňom :„HYDREUMA…PRAESIDIUM…ET 

LACII .“ Meno staviteľa je Servius Sulpius Similis. Žil za cisára Traiana. Pevnosť 

má obdĺžnikový tvar. V rohoch stáli kruhové veže. Bránu lemovali dve 

polkruhové veže. V centrálnom dvore sa nachádzala studňa. Pri múroch sú 

doložené schodiská. Keramika z lokality sa datuje do 2-3. st. n. l. Zaujímavým 

nálezom sú kovové klince.250  

6.7 Edfu – Berenike 

Táto cesta vedie z údolia Nílu na východ, potom sa stáča k juhu. I keď podľa 

nálezov keramiky, ktorá je ptolemaiovská a rano rímska, sa zdá, že šlo o pôvodnú 

cestu do Berenike, tak tu bude jej úsek ad- Dweig radený k ceste Koptos – 

Berenike. Na úseku Edfu ad-Dweig v neskoršej dobe dochádza k poklesu 

keramiky. Naopak stúpa na úseku ad- Dweig Koptos. Zdá sa teda, že cesta z Edfu 

prestala byť používaná. Na rímske fortifikácie sa podobajú len stavby v Abbad 
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a Samut. Zvyšné štyri sú pravdepodobne staršími stanicami, ktoré mohli byť 

Rimanmi sekundárne využívané.251 

6.7.1 Abbad 

Prvej pevnosti na tejto ceste moc pozornosti zatiaľ venovanej nebolo. Jedná sa 

o pekné štvorcové rímske praesidium. Má centrálny dvor s priehlbinou, ktorá 

bývala studňou. Miestnosti sú rozložené okolo múrov. Na blokoch, z ktorých je 

pevnosť postavená sú ptolemaiovské nápisy. Južne od pevnosti sú dve ďalšie 

budovy neznámeho účelu.252 

6.7.2 al-Kanais 

Lokalita vznikla za Ptolemaiovcov. Potom ju prebrali Rimania. Ktorá časť bola 

kedy postavená, nie je jasné. Možno, že Rimania stavbu len mierne upravili. 

Postavená bola z kameňa. Jeden roh je oblý a tri pravouhlé. Vedľa pevnosti sú tri 

ďalšie budovy.253  

6.7.3 Abu Midrik 

Lichobežníková stavba vznikla pravdepodobne za Ptolemaiovcov. Podporujú to 

i dve kruhové cisterny v jej vnútri. Rohy má ostré. Všetky miestnosti sú 

u západného múru.254 

6.7.4 Samut 

Pevnosť leží neďaleko baní na zlato a staršej ptolemaiovskej pevnosti z 4-3. st. p. 

n. l. Tá sa nachádza na vyvýšenej polohe. V odpadovej jame na lokalite bola ako 

ptolemaiovská, tak rano rímska keramika. Rímska pevnosť má tvar obdĺžnika. 

Juhovýchodný roh nie je zachovaný. Inak je pekne čitateľná i na satelitných 

snímkach. Ma štvorcové veže omnoho širšie než múr. Pred múr predstupujú 

trošku smerom von, ale viac smerom do vnútra. V každej veži sú vnútri dve až tri 

miestnosti. Vnútornú zástavbu predstavujú miestnosti tiahnuce sa okolo múrov. 

Väčšina je malých a jednoduchých. Len na juhozápadnej sú dve veľké budovy 
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zaberajúce skoro celú dĺžku strany. Pred nimi smerom do centrálneho dvora je 

skupinka maličkých miestností. Podľa Wilkinsonovho plánku sa v západnom rohu 

nachádzala oválna cisterna.255 

6.7.5 Rad al-Legah 

Lichobežníkovitá stavba pomerne zlého zachovania. Nie je tu zrejmá cisterna. 

Všetky miestnosti sú u severného múru. Na koncoch západnej strany sú vidieť 

rozšírenia, ale na to, aby sa dalo hovoriť o vežiach, nestačia.256 

6.7.6 Seyhrig 

Stavba, ktorá možno ani nie je fortifikácia má lichobežníkový tvar, je zle 

zachovaná. Má miestnosti okolo múru na západnej strane a dve kruhové cisterny 

na východnej strane, priamo začlenené do múru.257  

6.8 Mimo hlavných ciest 

Týchto posledných päť lokalít je roztrúsených po východnej púšti. Barrymiya sa 

nachádza medzi cestami Berenike-Koptos a Berenike-Edfu. Zhruba 20 km 

severne od Abu Midrik a 30 km juhozápadne od Bir Beizah. Prechádzala cez ňu 

predpokladaná cesta z Edfu do Marsa Nakari. Táto cesta má výskyt keramiky z 1-

2.st. a 4-5.st n. l., ale žiadnu ptolemaiovskú. Jej priebeh zostáva neistý.258 Wadi 

Wikala leží 44 km západne od pobrežia Červeného mora, približne v polovici 

vzdialenosti medzi cestami Koptos – Myos Hormos a Qena – Mons Claudianus. 

Obe pevnosti vo Wadi Kalalat ležia neďaleko Berenike. Dajú sa pokladať za 

zázemie mesta. Shenshef a Bir Araq ležia ďalej na juhu. 
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6.8.1 Barramiya 

Pevnosť sa nachádza neďaleko baní. Býva označovaná ako hydreuma. Má 

štvorcovú cisternu v juhovýchodnom rohu, ktorá je nezvyčajná tým, že bola 

vytesaná do skaly. Osídlenie lokality je možno už ptolemaiovské.259 

6.8.2 Wadi Wikala 

Táto malá pevnosť leží na spojnici Wadi Wikala a Wadi Semna. Nachádza sa 

medzi cestami z Qeny do Mons Claudianus a Koptu do Myos Hormos. Vzdušnou 

čiarou je zhruba 54 km vzdialená od pobrežia Červeného mora. Len 1,8 km na 

sever od hydreumy sa nachádza staroveké osídlenie, a vo Wadi Wikala je skalný 

nápis zmieňujúci cohos II Ituraeoum datovaný do 150-153 n. l. Pevnosť nie je 

pravouhlá. Má tvar písmena U. Rovná časť, v ktorej sa nachádza brána je na juhu. 

Táto strana je dlhá 43,8 m. Zaoblená časť sa smerom dozadu mierne zužuje. Je 

dlhá 56 m. Hydreuma má šesť veží, všetky polkruhového tvaru. Dve sú pri bráne, 

jedna v juhovýchodnom rohu, jedna v zadnej časti a dve po stranách. Veže pri 

bráne sú menšie. Ostatné majú priemer okolo 3,6 m. Veža na západnej strane je 

zle zachovaná. Pred jednoduchou bránou je predstavený múr, dalo by sa povedať 

Cavea, ale šlo skôr o ochranu pred podnebím než obranný prvok. V priebehu 

používania došlo i k zúženiu priechodu brány na polovicu. Materiálom stavby sú 

neopracované kamene. Ohradný múr je široký 1,8-2,3 m. Odhadom pôvodne 

dosahoval výšky 3,6 m. Vnútri pevnosti sú izby okolo múru. Jedenásť na juhu, 25 

okolo oblej časti. Priemerne sú veľké 3x3 m. V severnej časti dvora sa nachádzala 

studňa. Pri nej sú ďalšie budovy, pravdepodobne slúžiace k práci s vodou. Na 

západnej strane je väčšia budova s piatimi miestnosťami neznámeho účelu. Sú tu 

i dve schodiská. Prvé väčšie a široké, vedúce k západnej veži. Druhé menšie, užšie 

a lomené pri bráne. Dá sa teda predpokladať ochodz. Stavba je dobre zachovaná, 

až na narušenie v juhozápadnom rohu od vandalov z konca 20.storočia. Keramika 

je datovaná do 1.-3-st.n. l.260    

 

                                                             
259 Sidebotham, Steven E. and Zitterkopf. 1995. Routes through the Eastern Desert of Egypt.str 42. 
Sidebotham, Steven E. 1997. Caravans across the Eastern Desert on Egypt: recent discoveries on 
the Berenike – Apollinopolis Magna-Coptos Roads.str.390., Sidebotham, Steven E. 2011. Berenike 
and the Ancient Maritime Spice Route. str. 102. 
260 Sidebotham, Steven E. and  H. Barnard, J.A. Harrell, R.S. Tomber. 2001. The Roman quarry 
and installations in Wadi Umm Wikala and Wadi Semna. str.156-159. 
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6.8.3 Wadi Kalalat 

Menšia z fortifikácii vo Wadi Kalalat je vzdialená od Berenike 7 km 

juhozápadným smerom. Od druhej fortifikácie leží kilometer a pol na sever. Má 

pravouhlý tvar o rozmeroch 30 x 40 m.  Na múre mala ochodz. Brána sa nachádza 

na východnej strane a pravdepodobne bola lemovaná vežami. Obe pevnosti vo 

wadi kalalat zaznamenal už Wilkinson.  

6.8.4 Wadi Kalalat 

Väčšia pevnosť vo Wadi Kalalat má obdĺžnikový tvar s rozmermi 80x90 m. Brána 

sa nachádza na východnej strane. Po stranách má dve polkruhové veže. Ďalšie tri 

polkruhové veže sa nachádzajú v strede zvyšných strán. V rohoch sú veže taktiež 

polkruhového tvaru. Na múre sa nachádzal ochodz prístupná po viacerých 

kamenných schodiskách rovnobežných s múrom. Miestnosti sa nachádzajú okolo 

múru, netvoria súvislý prstenec. Pár budov je i voľne stojacich, sú však 

usporiadané taktiež okolo centrálneho dvora. Dvoru dominuje hlboká studňa 

s priemerom 32 m, ktorá mala okolo seba mohutné točité schodisko. 

V severovýchodnom rohu sa nachádzala cisterna. Stavebný nápis označuje stavbu 

ako hydreuma s lacci. Zdá sa, že lokalita bola opustená v 2. storočí z neznámych 

dôvodov.261 

6.8.5 Shenshef 

Opevnenie nepravidelného tvaru sa nachádza na kopci nad neskoro rímskym až 

byzantským osídlením. Samotná fortifikácia je pravdepodobne ptolemaiovská. 

Datovanie však nie je isté. Najpravdepodobnejšie je 1. st. p. n. l až 1 st. n. l Má 

dve oddelené časti. Jedná má kruhovitú podobu a v jej vnútri sú stopy po 

budovách. Druhá ma eliptický tvar a zdá sa, že bola prázdna. Celková dĺžka je 

niečo málo cez 120 m a šírka v najširšej časti 39 m. Brána široká 4 metre je na 

západnej strane.262 

 

                                                             
261 Meredith, David. 1957. Berenice Troglodytica. str. 57., Sidebotham, Steven E. and  Martin 
Hense,Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The Illustrated Archaeology of Egypt's 
Eastern Desert.str.311, 358. 
262 Sidebotham, Steven E. 1997. Caravans across the Eastern Desert on Egypt: recent discoveries 
on the Berenike – Apollinopolis Magna-Coptos Roads.str.392., Sidebotham, Steven E. and  Martin 
Hense,Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The Illustrated Archaeology of Egypt's 
Eastern Desert.563. 



94 
 

6.8.6 Bir Abraq 

Štvorcová stavba pripomínajúca iné praesidia sa nachádza vnútri väčšieho, a 

pravdepodobne staršieho opevnenia, ktoré kopíruje tvar kopca, na ktorom leží. 

Vnútorná pevnosť má štvorcový tvar so stranou cez 30 m. Má centrálny dvor a 

všetky miestnosti okolo múru.263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
263 Sidebotham, Steven E. 1997. Caravans across the Eastern Desert on Egypt: recent discoveries 
on the Berenike – Apollinopolis Magna-Coptos Roads.str. 392., Sidebotham, Steven E. 
and  Martin Hense,Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The Illustrated Archaeology of 
Egypt's Eastern Desert.str.352. 
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7. Sinaj 

Sinajský polostrov dnes geograficky patrí k Ázii a politicky k Egyptu. Jeho 

vnímanie v staroveku však bolo odlišné. K provincii Aegyptus patrila len severná 

pobrežná oblasť Sinaja. Juh patril k Nabatejskému kráľovstvu. Až v roku 106 n. l. 

po smrti nabatejského kráľa Rabela II. bolo toto územie pripojené cisárom 

Traianom k Rímskej ríši ako provincia Arabia Petraea. Provincia Arabia sa 

rozkladala okrem Sinaja na územiach dnešného južného Izraela a Jordánska. Osou 

provincie bola Via Nova Traiana vedúca z Bostry do Aily. Po Diocletianových 

reformách bola Arábia rozdelená na menšie provincie. Sinaj sa ocitol v provincii 

Palaestrina Salutaris. Hranica medzi provinciou Arabia a Aegyptus šla od prístavu 

Clysma, dnešný Suez, severovýchodným smerom a následne východným smerom 

paralelne s pobrežím Stredozemného mora. 264  Trojica táborov Pelusium, 

Magdolos a Sile (provincia Aegyptus), ktoré sa po vybudovaní Suezského 

prieplavu ocitli na Sinajskom polostrove, boli v staroveku naviazané na dnes 

zaniknuté pelúzijske rameno Nílu, preto sa nimi zaoberám v kapitole o Nílskom 

údolí. Ďalšie menej známe lokality Dahab, Raithou, Raya (provincia Arabia) 

a Qasr Gheit (provincia Aegyptus) by mohli byť rímskymi tábormi. Stav ich 

prebádania je však pomerne biedny a interpretácie neisté. 

 7.1 Dahab 

Ako lokalitu za rímsky vojenský tábor ho označuje Peter Grossmann,265 no v 

moderných mapách, a priamo na popisnej tabuli na lokalite sú antické ruiny 

v tomto modernom turistickom centre označované ako Nabatejský prístav. 

Pravdepodobne nejde ani o jedno. Lokalita bola objavená počas izraelskej 

prítomnosti na Sinaji v 1956, následne zhruba preskúmaná Izraelcami v 1967, 

a podrobne na konci 20. storočia pod vedením Zeeva Meshela. Medzi poslednými 

prebehli i egyptské výskumy.266 

Staroveká stavba sa nachádza v strede dahabskej oázy pri pobreží mora. Je tu 

nabatejská pevnosť lichobežníkového tvaru s rozmermi 56 x 41 x 46 x 31 m. Je 

postavená z granitových blokov. Horné časti pravdepodobne boli z nepálených 

                                                             
264 Bechert, Tilmann. 1999. Die Provinzen des Römischen Reiches: Einführung und 
Überblick.str.199-203. 
265 Grossmann Peter. 2007. Early Christian architecture in Egypt and its relations to the 
architecture of the Byzantine world. 
266 Meshel, Zeev. 2000. Sinai: Excavations and Studies.str.18. 
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tehál. Má vnútorný dvor a miestnosti priliehajúce k múru, aspoň z troch strán. 

Nabatejské určenie tejto stavby je isté.  

Problematická je veža postavená vnútri pevnosti. Jedná sa o štvorcovitú stavbu 

s rozmermi zhruba 11x10 m. Má štyri vnútorné miestnosti. Jednu miestnosť 

zaberá schodisko. Je taktiež postavená z granitu. Diery pre trámy v stenách 

dokazujú spolu so schodiskom existenciu vyšších poschodí. V rohoch veže sú 

pravouhlé vežovité výstupky. Nálezy z vnútra veže ako aj z jej okolia sú ako 

nabatejské, tak neskoro rímske.267 

Celkovo je možné osídlenie lokality rozdeliť do piatich fáz. Prvé tri sú nabatejské 

a končia rokom 106 n. l. Z druhého storočia je len malo nálezov. Stopy popola 

naznačujú deštrukciu a opustenie lokality, buď hneď v roku 106, alebo v roku 191 

n. l. K opätovnému osídleniu dochádza na konci 3.storočia, avšak nie na dlho. 

Z tejto fázy pochádza väčšina rímskych nálezov, hlavne keramika, mince. Ale 

objavujú sa i staršie rímske artefakty ako napr. úlomky terry sigilaty. Z byzantskej 

doby je pomerne málo črepov, a úplne chýba kresťanské mníšske osídlenie. 

Posledná fáza je na prelome byzantskej a islamskej doby, pravdepodobne spojená 

s pútnictvom. Potom je lokalita opustená.     

Ako podobné stavby k veži Meshel, uvádza rímsku vežu Horvat Haluqim, ale 

prevažne nabatejské lokality ako Mesaid Tamar, Araer a iné, všetky v Izraeli. 

Tvrdí, že veže so schodiskom patria k typickým nabatejským stavbám v negevskej 

púšti. Prikláňa sa teda viac k nabatejskému datovaniu Dahabskej veže. 268 

V prípade rímskeho osídlenia nie sú jednoznačné nálezy, ktoré by doložili 

prítomnosť armády. Preto si myslím, že je interpretácia Dahabu, ako rímskej 

fortifikácie, nepravdepodobná. 

7.2 Raithou 

Stavba, o ktorej si Grossmann myslí, že bola pôvodne vybudovaná ako byzantská 

pevnosť, sa nachádza severne od dnešného mesta al-Tur. Lokalitu skúmali 

Japonci. Prvé výskumy prebehli už v roku 1984. Dnes sa tento objekt označuje 

ako kláštor sv. Jana z Raithou. Ide o stavbu obdĺžnikového tvaru. Dlhšia strana 

prebieha z východu na západ. Pôvodná stavba ale mala skoro štvorcový pôdorys 

                                                             
267 Meshel, Zeev. 2000. Sinai: Excavations and Studies.str.18-26. 
268 Meshel, Zeev. 2000. Sinai: Excavations and Studies.str.18, 44-45. 
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so stranami 55x60 m. Mala šesť veží, štyri rohové, a po jednej v strede severnej 

a južnej strany. O niečo neskôr bola stavba rozšírená smerom na západ. Celková 

dĺžka dosiahla 92 m. Táto prístavba má ďalšie dve rohové veže. Celkovo tak 

objekt má osem veží, štyri v rohoch, a po dve na severnej a južnej strane. Veže sú 

širšie ako obvodný múr a predstupujú ho smerom von i dnu. Majú štvorcový tvar 

a vnútri mali miestnosť. Brána sa pravdepodobne nachádzala na južnej strane. 

Prístavba predstavuje zhruba tretinu plochy stavby. Okolo múru sú malé 

miestnosti identifikované ako contubernia. Tie v západnej tretine majú pred sebou 

portikus, pravdepodobne je ale neskorší. Na existenciu vyšších poschodí 

poukazujú zachované schodiská. Celkovo ich je päť. V severnej časti sa 

nachádzajú ďalšie budovy, ktorých interpretácia je neistá, a studňa. Vo východnej 

časti je kostol. V novšej západnej časti je veľká budova s dvoma radami stĺpov. 

Jej interpretácia sa pohybuje od horrea, cez praetorium po baziliku. Severne od 

nej je budova s tromi izbami. Vyskytol sa i názor, že by sa mohlo jednať 

o principie. Z nálezov sú významnejšie list na olivy a pec na chleba. Stavba i 

prístavba sa datuje do doby Justiniana I, teda do polky šiesteho stočia n. l. Po 

dobití Egypta Arabmi, sa tu nasťahovali kresťanskí mnísi, ktorí spravili vo vnútri 

nejaké prestavby. Nevie sa, kedy mnísi stavbu opustili. Počas križiackych výprav 

mali opevnenie využívať aj Arabi, ktorých pobyt bol pre stavbu dosť devastujúci. 

Po ich odchode začali stavbu zas využívať kresťania tento krát, ako cintorín. 

Celkovo sa stavba podobá na iné Justinianske pevnosti napr. pevnosť v Timgade 

v Alžírsku. No vo svojej správe Kawawoto priamo tento objekt pevnosťou 

nenazýva, hoci je veľmi podobný stavbe v lokalite Raya, ktorý ako pevnosť 

označuje.269 

7.3 Raya 

Táto lokalita bola objavená a skoro zničená na konci 20. storočia. Zachránila sa 

len vďaka tomu, že mešita postavená v ranom stredoveku vo vnútri pevnosti, je 

najstaršia na Sinaji, a tak bola vyhlásená za pamiatku. Pevnosť sa datuje do 6 

storočia, teda je byzantská. Má štvorcový pôdorys so stranou 84,5 m. Obvodný 

múr pevnosti je široký 1,8 m. Ma deväť veží, štyri v rohoch, dve u brány 

na juhozápadnej strane, a tri v strede ostatných strán. Orientácia celej stavby je 
                                                             
269 Grossmann Peter. 2007. Early Christian architecture in Egypt and its relations to the 
architecture of the Byzantine world. str. 358-361.,Kawatoko, Mutsuo. 2005 Multi-disciplinary 
approaches to the Islamic period in Egypt and Red Sea Coast. str. 848–849. 
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určená priebehom neďalekého pobrežia. Veže, okrem tých u brány, ktoré sú 

obdĺžnikové, sú štvorcové. Všetky predstupujú múr von i dnu, a vnútri mali 

miestnosti. Brána sa uzatvárala dvoma dverami, jedny sa mali zatvárať vertikálne 

a druhé horizontálne. V neskoršom období bol priechod zúžený. Miestnosti okolo 

múrov boli contubernie. Je tu stále viditeľná cesta vedúca od brány široká 10 m 

a tri, či štyri ulice na ňu kolmé. Hlavná cesta má v úseku, kde je dnes mešita, 

zachovaný po jednej strane portikus. Ďalšie miestnosti vo vnútri pevnosti tvoria 

rady po dvoch, či po troch, a medzi nimi idú ulice. Pôvodne mala asi väčšina 

budov dve poschodia. Veľkú časť vnútornej plochy zaberá už spomínaná mešita 

z 9. st. n. l. a pozostatky rane stredovekého moslimského osídlenia. Celkovo bola 

lokalita opustená niekedy v 12. storočí a už nikdy viac nebola používaná.270    

7.4 Qasr Gheit 

Táto lokalita bola preskúmaná na začiatku 20. storočia. Clédat jej polohu popisuje 

ako dve a pol hodiny jazdy na ťave juhovýchodným smerom, vzdialenú od Bir 

Qatia v malom údolí. Názov Qasr Gheit prebral od beduínov. Polohu stavby 

popisuje ako strategickú na ceste medzi Egyptom a Sýriou. Lokalita mala byť z 

časti pokrytá a ohrozovaná piesočnou dunou. Myslí si, že lokalita začala ako 

nabatejská kolónia, z ktorej, sa však nič nezachovalo. Stavba, ktorú popisuje ako 

rímsky tábor, bola z nepálených tehál. Píše, že boli v zlom stave, a pri prvom 

daždi sa pravdepodobne úplne rozpadnú. Malta a kamenné základy boli použité 

len miestami. Ku podivu píše, že sa nezdá, že by tábor bol obohnaný múrom. 

I Alston sa čuduje, čo vlastne viedlo Clédata k tomu, označiť stavbu ako rímsky 

tábor. Nie je teda ani isté, či stavba označená Clédatom ako rímska pevnosť, je 

vlastne rímska alebo nabatejská, pretože ju datuje len podľa prítomnosti nálezov 

v okolí. Kúsok od stavby sa nachádza pohrebisko z rímskej doby a nabatejská 

svätyňa.271 

 

 

 

                                                             
270 Kawatoko, Mutsuo. 2005 Multi-disciplinary approaches to the Islamic period in Egypt and Red 
Sea Coast. str. 851-853. 
271 Clédat, M. 1912. Fouilles à Qasr Gheit. str.145–68., Alston, Richard. 2002. Soldier and Society 
in Roman Egypt: A Social History, str. 201. 
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8. Pobrežie Stredozemného mora 

Časť územia na západ od Alexandrie po provinciu Cyrenaika sa v staroveku 

nazývala Marmarika. Centrom tohto územia bolo mesto Praetorium, dnešné Masa 

Matrouh. Táto oblasť bola osídlená už v neskorej dobe bronzovej, a to vďaka 

svojmu zálivu vhodnému pre prístav. A Batesovmu ostrovu v zálive, taktiež 

s prístavom. Ostrov má meno po americkom bádateľovi Batesovy, ktorý oblasť 

skúmal v 30-tych rokoch 20. storočia. V okolí, vtedy ešte malého mestečka Marsa 

Matrouh popísal rímske a byzantské pohrebiská, vilu, a obranný múr okolo 

byzantského osídlenia z justiniánskej doby. Z raných pamiatok tu boli lýbijske 

hrobky, hrobky z doby vlády tzv. lýbijskej dynastie a ramessovská pevnosť. 

Mesto pre antiku založil Alexander Macedónsky pri ceste do Siwy. Pri 

archeologických výskumoch bolo nájdené množstvo rímskej keramiky 

a pozostatky múrov z neurčitých stavieb ako na pevnine, tak i na ostrove. 

V neskorej antike tu mal sídliť dux limitis lybyci a biskup.272  

Okrem tábora v al-Burdan, ktorý už dnes neexistuje, a len nedávno objaveného 

tábora v Zawiyet el Agdab u el-Salloum na dnešných hraniciach Egypta 

a Lýbie,273 ktorý ešte nie je publikovaný, je až udivujúce, že sa v tejto oblasti 

žiadne rímske fortifikácie nenašli. Možno je to spôsobene aj tým, že ich v podstate 

ani nikto nehľadal, a slabým archeologickým preskúmaním oblasti v minulosti. 

Modernejšie výskumy od konca 20. storočia sa zas potýkajú s veľmi rýchlo sa 

rozširujúcou zástavbou. Pritom ide u úsek pobrežia dlhší než 600 km, od al-

Burdan k Zawiyet el Agdab 400 km, a odtiaľ cez 200 km k poslednej fortifikácii 

v Cyrenaike, kde je po pobreží známa sústava fortifikácii, v intervaloch nie 

väčších, než 20 km po antické Ptolemais. Južne od egyptského pobrežia leží síce 

oáza Síwa, ale ani tam žiadne fortifikácie známe nie sú. Najbližší tábor je 

v Bahríji, čo je skoro 300 km od al-Burdan a cez 500 km od Zawiyet el Agdab. 

Ak by na tomto úseku žiadne fortifikácie neboli, jednalo by sa o obrovský, ak nie 

najdlhší úsek rímskych hraníc bez ochrany. Čo mi vzhľadom k dôležitosti 

provincií Cyrenaika a Aegyptus, hlavne kvôli dodávkam obilia do Itálie, pripadá 

nepravdepodobné. Túto otázku však môže vyriešiť len archeologický prieskum 

oblasti.  

                                                             
272 Bard, Kathryn A. 1999. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. str.564-568. 
273 Abstracts, XXII Limes congress, 2012. dostupné z: limes2012.naim.bg  
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8.1 al- Burdan 

Tábor sa nachádzal 4 km severozápadne od al-Hammam. Pretínala ho moderná 

cesta medzi Alexandriou a Marsa Matrouh. Dnes je táto oblasť už zastavaná 

hotelmi na pobreží Stredozemného mora a tábor už fyzicky neexistuje. Nachádzal 

sa na miernej vyvýšenine. Podľa Grossmanna, ktorý ako jediný publikoval 

podrobnejšiu správu o tejto lokalite, z neho bolo dobre vidieť na okolie. Polohu 

považuje za veľmi vhodnú, pretože len kúsok odtiaľ končilo jazero Mareotis. 

Prvý, kto tábor popísal, bol Anthony de Cosson v roku 1935. Ako určenie však 

uvádza len antické ruiny. Vtedy bol tábor ešte celkom dobre zachovaný, pretože 

Cosson popísal i veže predstupujúce von pred múr u južnej strany, veľké budovy 

v strede tábora a cisternu krytú oblúkmi. Toto všetko už ale neexistovalo ani 

v roku 1997 pri Grossmannovej návšteve. Ten už videl len zvyšky základov 

múrov. Dobre boli poznateľné zaoblené rohy tábora, priebeh múru, okrem 

juhovýchodnej časti a pár vnútorných budov. 

Tábor bol zhruba štvorcový, aj keď dispozícia nebola úplne pravidelná, čo bolo 

dané terénom. Celková orientácia sa držala línie pobrežia Stredozemného mora. 

Z východnej strany bol Grossmann schopný sledovať len krátky úsek, 65 m 

u severovýchodného rohu. Severná strana mala 390 m. Východná 400 m. Na ich 

spojnici uvádza hromadu suti, ktoré pokladá za pozostatky z múru, či dokonca 

rohovej veže. Z južnej strany bolo zachovaných len 90 m, ktorá sa na konci 

mierne točí k severu. V juhozápadnom rohu boli i pozostatky veže na vnútornej 

strane múru štvorcového pôdorysu. Celkovú rozlohu odhaduje na 15,8 ha a vraví, 

že by sa tam kľudne vošla celá légia. Z brán nebolo zachované nič. Grossmann si 

myslí, že brány boli na miestach, kade prechádzala moderná cesta. O bráne by sa 

dalo uvažovať aj na južnej strane po jej stočení smerom na sever, lebo odtiaľ 

zaznamenal cestu. Ďalej spomína ešte dve cesty s ňou paralelné, jednu kolmú 

a viu sagularis. Popisuje kontubernie dlhé 10 m, ktoré na prvý pohľad vyzerali 

nepravidelne a zmätene, čo ale bolo pravdepodobne spôsobené stavom zachovania 

a neskoršími beduínskymi zásahmi. Baraky Grossman popisuje ako zdvojené, 

a u ciest jednoduché. Ďalšiu budovu charakterizuje ako stavbu s centrálnym 

koridorom. Trošku sa mu podobá na valetudinarium alebo fabriku. 

Nájdenú keramiku datuje do 2-3 st. n. l. Tým datuje tábor. Uvažuje o tom, že by 

ho mohol nechať postaviť Septimus Severus pri návšteve krajiny a pri 
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zvelebovaní Afriky, alebo Caracala pri potláčaní povstania v Alexandrii, ako 

vzdialenejšiu a bezpečnejšiu základňu pre svoje jednotky. Datovanie do neskorej 

antiky vylučuje, lebo tam nenašiel typické murivo s vápenitou maltou, špecifické 

pre túto oblasť v tejto dobe. Preto si myslí, že tábor bol opustený pred koncom 3. 

st. n. l. Síce tam našiel pár črepov z 5. st., ale tak málo, že sa domnieva, že 

pochádzajú od policajných hliadok alebo cestovateľov.274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
274 Grossmann, Peter. 1997.On the Roman Army Camp at al-Burdân (Egypt). str.45-56. 
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9. Ďalšie možné fortifikácie 

Papyry, ostraká, Notitia Dignitátum, i iné písomné pramene spomínajú posádky 

v ďalších lokalitách. Je otázne, do akej miery sa dá z dokladu o prítomnosti 

vojakov v oblasti, predpokladať stavba vojenského tábora. Musí sa taktiež 

rozlišovať, o akú zmienku sa jedná. Pokiaľ hovorí o tom, že tam bola jednotka 

priamo usídlená, je prítomnosť vojenskej stavby pravdepodobnejšia ako v prípade, 

že správa poskytuje len informáciu, že bola jednotka niekam poslaná. 

O zmienkach o jednotlivých vojakoch ani nevraviac. Taktiež je otázne, či 

vexilácie, alebo i väčšie skupiny nemohli byť ubytované v civilných stavbách, ako 

je to doložené v Dure Europos. K riešeniu problému neprispieva ani to, že 

množstvo lokalít spomínaných v starovekých textoch nie je spoľahlivo 

identifikovaných. Iné lokality pre svoju strategickú polohu si prítomnosť vojska 

priam žiadajú, no doložené nie sú. V odbornej literatúre sa mimo to objavuje 

množstvo lokalít, ktoré bývajú označované ako rímske tábory. Najviac ich je 

v údolí Nílu, kde je situácia najkomplikovanejšia. V oázach ich je tiež pomerne 

dosť. Vo východnej púšti sa jedná len o pár lokalít. V tejto kapitole spomeniem 

len tie lokality, kde sa identifikácia stavby ako rímskeho tábora, nedá vylúčiť, no 

väčšinou ani potvrdiť. O stavbách, ktoré boli pôvodne pokladané za rímske 

fortifikácie, no táto interpretácia bola vyvrátená, alebo neboli primárne postavené 

ako rímske fortifikácie, pojednáva nasledujúca kapitola.   

Papyry spomínajú posádky na mnohých miestach ako napr. v roku 131 

v Apolinopole, alebo vexilaciu légie a aly v Oxyrhynchu v 324 n. l. Iné poskytujú 

istejšie informácie o prítomnosti vojenskej stavby. Rad pevností sa mal nachádzať 

v Núbii na pravom brehu Nílu. Pravdepodobne predstavovali predsunuté 

stanoviská v nebezpečnejšom, či dokonca barbarskom území, a niesli mená 

táborov na západnej strane s prídavkom Contra ako napríklad, Contra Apollonos, 

Contra Talmis. Na ľavom brehu mohli byť tábory v Talmis (Kalabša), Taphis 

(Táfa) , Tutzis a Parambole, kde je však zachovaný len chrám. Strabonov Babylon 

a File taktiež potvrdene nie sú. V Nag el Hagar sa predpokladá prítomnosť vojska 

už v principáte. File, ktoré sa v papyroch s armádnym kontextom objavuje od 

pripojenia Egypta k ríši až po koniec byzantskej doby, nie je nič, čo by sa dalo 

identifikovať ako tábor. Contra Philae by sa možno dalo stotožniť so Šellalom. 

Grossmann tvrdí, že na Elefantine, kde  mala v neskorej antike sídliť cohors I 
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felix Theodosiana apud Elephantine, vznikol  za vlády Theodosia II tábor vo 

vnútri starého faraónskeho chrámu.275 

Časté sú zmienky o prítomnosti vojska v Kopte. Ten má veľmi strategickú polohu. 

Leží na začiatku púštnych ciest.  Rímske osídlenie v Kopte doložené síce je, ale 

nie veľmi dobre.  Napomohol tomu i fakt, že  v roku 293-4 n. l. bol  Koptos 

zničený rímskym vojskom pod velením Galiena. Táto udalosť mohla viesť 

k vymazaniu stôp po predchádzajúcej vojenskej prítomnosti. Podobne by výhodnú 

polohu na usídlenie vojska mala aj Qena. Tábory na začiatku ciest cez východnú 

púšť by poskytovali dobrú základňu pre vexilácie posielané do praesidii. Tábor by 

sa dal očakávať i priamo na hranici s Núbiou v Hierasycamynos 276  

V odbornej literatúre sa ako rímske, či byzantské tábory vyskytujú lokality Deir 

el-Gebrawi (Hierakon),277 Kostamreh,278 Manqabat,279 Kom Sabakha u Sakkary, 

Bant al-Hajar280 a Gerra (Mahammediya) u Sile.281 Popis tvaru je uvedený len u 

Kom Dahab pri Kanopskom ústí Nílu, ktorá by mala mať tvar pentagónu.282 

Qal’at at Baben ležiaci 20 km južne od Edfu. Má tvar kombinujúci pravouhlý 

a oválny pôdorys. 283  Welsby pri dočasných táboroch v Núbii uvádza ďalšie 

ohradené plochy, ktoré by mohli byť rímskymi dočasnými tábormi. 

Pravdepodobné sú Qasr Ibrim camp C a D.  Iné ohradenia sa nedajú datovať, 

pretože, buď neboli skúmané, alebo len veľmi malými sondami. Všetky majú líce 

múru z kameňa a vnútro múru z drobnejšieho materiálu. Sú to ohradenia oproti 

                                                             
275 Kirwan, L. P. 1974. Nubia and Nubian Origins. str. 43-50., Trigger, Bruce G. 1965. History and 
settlement in Lower Nubia, str.127-129., Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring 
Rome's Egyptian frontier, str.134., Bagnall, R.S. 1996. Egypt in Late Antiquity.str. 174., Lewis, 
Naphtali. 1999. Life in Egypt Under Roman Rule. str 20., Maxfield, V. A. 1996. The Eastern 
Desert Forts and the Army in Egypt During the Principate. str.17., Grossmann Peter. 2002. 
Christliche Architektur in Ägypten.str. 357-361., Davoli, Paola. 2010. Settlements-Distribution, 
Structure, Architecture: str.356. 
276 Herbert, S.C.and Berlin, A. 2003. Excavation at Coptos (Qift) in Upper Egypt 1987- 1992, 
str.15-30,, Bowman, Alan K. 1989. Egypt after the pharaohs: 332 BC-AD 642 : from Alexander to 
the Arab Conquest. str.46., Trigger, Bruce G. 1965. History and settlement in Lower Nubia, 
str.127-129., Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier, 
str.134., Kennedy, David. 1985. The Composition a Military Work Party in Roman Egypt. str. 
156-160. 
277 Pollard, Nigell. 2010. Military Institutions and Warfare:graeco-roman. str.462. 
278 Alston, Richard. 1998. Soldier and Society in Roman Egypt: A Social History. str.201.  
279Bagnall, R.S. and Rathbone, D.W. 2004. Egypt from Alexander to the Copt. str. 163,178. 
280 Edwards, David N. 2004. The Nubian past: an archaeology of the Sudan. str. 157-158,197., 
Davoli, Paola. 2010. Settlement-Distribution, stucture, architecture: graeco-roman. str.353. 
281 Davoli, Paola. 2010. Settlements-Distribution, Structure, Architecture: Graeco-Roman. str.353. 
282 Davoli, Paola. 2010. Settlements-Distribution, Structure, Architecture: Graeco-Roman. str.352. 
283 Bard, Kathryn A. 1999. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. str.832-833. 
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Uronarti, v Semne, Kejabi Gezira, Dabarosa, Attiri, a lokality Site 142, 244, 168, 

278, 279 a 11-Q-18.284  

Vo východnej púšti nie sú archeologicky doložene Fawakhir a Laqeita. Obe sa 

v ostrakách spomínajú ako zastávky na ceste z Koptu do Myos Hormos. Vo 

Fawakhir sa nachádzalo civilne osídlenie a lomy. Laqeita, staroveké Phoenican, 

bola dôležitá, pretože sa na nej oddeľovala cesta do Berenike od cesty do Myos 

Hormos. Je však zle zachovaná kvôli vysokej hladine podzemnej vody. Na 

lokalite Bir Nakheil je naopak štvorcová stavba, ktorá pripomína Seyalu, no je 

veľmi zle zachovaná. Jej interpretácia, i keď Cuvidni ju priamo nazýva 

praesidiom, je neistá. 285 

V oázach je veľký počet lokalít, ktoré boli pôvodne identifikované ako rímske 

tábory, hlavne G. Wagnerom a Fachrim, no ukázalo sa, že s tábormi nemajú nič 

spoločné, a niekedy ani s Rimanmi. V Bahríji zostáva nejasná stavba v Qasr 

Allam, určená Fachrim. Vivian spomína Qasr Muharib, ako malú pevnosť 

z nepálených tehál. No  nie je ani isté, či táto stavba je vôbec staroveká. Colin 

spomína ešte tábor Qasr Roumani podobný Masúde, no nespomína el-Rís. Možno 

ide len o iný názov pre el-Rís.286 V Charge, Karelin i Vivian uvádzajú štvorcovú 

stavbu Ain Muhamad Tuleib s rozmermi 22 x16 m. Hölbl ešte malú stanicu Ain 

Borek, ktorú priamo nazýva hydreuma.287 Najviac dohadov je okolo ostatných 

oáz, kde zatiaľ nie je potvrdená žiadna rímska pevnosť, snáď až na jednu. V Siwe, 

Vivian uvádza štvorcovú stavbu v Balad al-rum, ktorá by mohla mať niečo 

spoločné s rímskou armádou. Iné interpretácie však vravia, že ide o koptský 

kostol. Podľa Karelina nebolo treba stavať pevnosť v Siwe, pretože bola ďaleko 

od hraníc.288Pomerne často sa dá stretnúť s tvrdením, že rímska pevnosť je pod 

                                                             
284 Welsby, Derek. 1998. Roman Military Installations along the Nile South of the First Cataract 
str. 170-176. 
285 Sidebotham, Steven E. 2011. Berenike and the Ancient Maritime Spice Route. str. 103., 
Zitterkopf, Ronald E. and Steven E. Sidebotham. 1989. Stations and Towers on the Quseir-Nile 
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286 Colin, Frédéric and Damien Laisney, Sylvie Marchand. 2000. Qaret el-Toub : un fort romain et 
une nécropole pharaonique.str. 158. 
287 Karelin, Dmitry.2009. Roman Military Architecture in the Oases of the Western Desert in 
Egypt.str. 225., Vivian, Cassandra. 2000. The western desert of Egypt: an explorer's 
handbook.str.82-98., Hölbl Günther. 2005. Altägypten im Römischen Reich III.str.37., Jackson, 
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288 Karelin, Dmitry.2009. Roman Military Architecture in the Oases of the Western Desert in 
Egypt.str.220., Vivian, Cassandra. 2000. The western desert of Egypt: an explorer's 
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dnešným centrom oázy Farafra Qasr el-Farafra. Ale rímsky pôvod mesta nie je 

archeologicky doložený. 289  Dachla bola najdôležitejšou oázou v rímskej dobe. 

Sídlila tu Ala Quadrorum. Na lokalite Ahmeida, ktorá bola centrom Dachly, 

pevnosť nie je. Karelin tvrdí, že v Dachle fortifikácie boli, ale dnes sú už zničené, 

alebo ležia pod modernou zástavbou. Hlavná pevnosť podľa neho bola v Trimitis. 

Rovnako ako i Vivian uvádza ešte menšie stavby v Qasr el-Kasaba a Qasr el-

Halaken. Identifikácie obaja prebrali od Winkloka, ktorý oázu popísal v roku 

1908. 290 Fortifikácia sa možno nachádzala v Qasre, v dnešnom hlavnom centre 

oázy. Kaper uvádza, že ju objavil Fred Leemhuis v roku 2008. Zatiaľ však nie je 

publikovaná.291 
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10. Problematické stavby 

Niektoré stavby sú ako rímske pevnosti označované po dlhú dobu. Ich 

interpretácia bola často preberaná zo staršej literatúry bez kritického zhodnotenia. 

V posledných dvoch desaťročiach sa začína situácia meniť. So zvýšením záujmu 

o postfaraónsku dobu v dejinách Egypta, dochádza k presnejším určeniam 

a datáciam stavieb, než grécko-rímske obdobie. Michel Reddé na tzv. opevnených 

chrámoch v Charge poukazuje na to, že nie všetko, kde sa nájdu stopy po 

rímskom vojsku musí byť nutne tábor. Niektoré stavby mohli byť síce rímskymi 

vojakmi používané, ale pokiaľ priamo neboli budované ako tábory, alebo neboli 

na ne viditeľne prebudované, nie je označenie vojenský tábor správny. 

Sekundárne používanie, hlavne u chrámov sa len ťažko dokazuje, ale i ťažko 

vyvracia.    

10.1 Kertássí292 

Prvé popisy lokality pochádzajú od cestovateľov z 18. a 19. storočia. Prvé plány 

vytvorili Anton Franz Prokesh von Osten  v roku 1819 a  F.C.Gau v roku 1827. 

V 20. storočí, v rámci záchrannej akcie UNESCO, preskúmala pevnosť 

československá expedícia pod vedením Zbyňka Žáby. V roku 1961 zistili, že 

skutočný plán sa výrazne odlišuje od Prokeshovho i Gauovho plánu. Prebehli aj 

menšie výkopové práce, avšak len v okolí hlavných múrov. Skúmaných bolo aj 

pár hrobov pri severovýchodnom rohu pevnosti, ktoré obsahovali rímsku 

keramiku. V nasledujúcom roku prebehli podrobnejšie merania 

a fotodokumentácia.293  

Sporná stavba má tvar lichobežníka. Uzatvára plochu o rozlohe 1,4 ha. Má dve 

brány, jednu na severnej strane, lepšie zachovanú. Je širšia ako múr a presahuje ho 

z oboch strán. Bola i výrazne vyššia ako zachovaný okolitý múr. 

Z architektonického hľadiska je to čisto egyptský štýl brány. K vrcholu sa zužuje, 

a je ukončená konkávnou rímsou, okrídleným slnečným diskom, pásom kobier 

a hieroglyfickými nápismi. Vedľa brány sa nachádza miestnosť predsunutá von 

                                                             
292 pri písaní tejto časti som mala k dispozícii mapu lokality a plánok stavby z vnútornej 
dokumentácie Českého Egyptologického ústavu. Mapa oblasti Qertassi, v mierke  1:10 000. 
Plánok stavby v Kertasi, v mierke 1:500, z roku 1962- 1963, od autorov Tlustý, Vocilka. 
293 Verner, Miroslav. 2008. Objevování starého Egypta. str. 50-59., Žába,Z. 1963. Second Season 
(1962) of the Czechoslovak Institute of Egyptology in Nubia: Tafa and Qertassi. in: Fouilles en 
Nubie. str.212-215. 
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pred múr. Možno veža. Kúsok na východ od nej je ďalšia štruktúra vybiehajúca 

z múru, tento krát smerom do vnútra. Z južnej brány sa zachovali len základy. Je 

možné, že u seba mala pravouhlé veže, alebo bola vo forme pylonu. Najužšia je 

východná strana priliehajúca k Nílu. Nachádza sa tam terasovité mólo. Na 

západnej strane je múr mierne zaoblený. U severnej a južnej strany nebol 

zachovaný celý priebeh múru. Neprebiehali rovno. V severnej bol zachovaný 

jeden zub západne od brány.294 Šírka obvodného múru pevnosti sa pohybovala od 

2,5 do 3,5 m. Miestami bol zachovaný až po korunu vo výške 5 m. Múr bol 

vystavaný z pieskovcových pravouhlých blokov zvonku bosovaných. Stred múru 

tvoril lomový drobný kameň. Vo vnútornom líci múru objavila československá 

expedícia priechody vedúce ku čiastočne zachovaným schodiskám vo vnútri 

múrov. 295  Vo vnútornej ploche tábora sa rysovali budovy, ale neboli 

preskúmané.296 No pred vybudovaním priehrady sa vnútri pevnosti rozprestierala 

núbijská dedina. Stopy tak mohli byť moderné. So začatím stavby priehrady, 

dedinu premiestnili. 297  Vnútri ohradenia boli skúmané dva hroby, pričom 

v jednom bola rímska keramika.298 

Pri výskumoch nepanoval jednotný názor na funkciu celého objektu. Strouhal 

považoval stavbu za pevnosť, súčasť limitu, cez ktorý viedla od severu cesta na 

juh. Tak mal kontrolovať nielen dopravu na Níle, ale aj po súši a priľahlé lomy.299 

Žába si myslel, že šlo o opevnený tábor pre otrokov. Označuje stavbu priam za 

koncentračný tábor. Porovnával stavbu s lokalitami Mons Porphyrides a Mons 

Claudianus. 300  Novšie výskumy vo východnej púšti dokázali, že v lomoch 

nepracovali otroci ale slobodní platení robotníci. 301  Žabova teória sa tak 

nepotvrdila. 302  Welsbymu sa nezdá, že by sa jednalo o rímsku fortifikáciu, či 

o stavbu prestavanú na rímsku fortifikáciu. Welsby tvrdí, že je nepravdepodobné, 

aby si rímska armáda tak rýchlo osvojila egyptský štýl, a stavala v ňom tábory pri 

                                                             
294 Strouhal, Evžen 1989. Sedmkrát do Núbie. str. 87-93. 
295 Strouhal, Evžen 1989. Sedmkrát do Núbie . str.87-93., Trigger, Bruce G. 1965. History and 
settlement in Lower Nubia, str. 125-126. 
296 Verner, Miroslav. 2008. Objevování starého Egypta. str.50-59. 
297 Trigger, Bruce G. 1965. History and settlement in Lower Nubia. str. 125-126. 
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299 Strouhal, Evžen 1989. Sedmkrát do Núbie. str. 87-93. 
300 Žába, Z. 1963. Second Season (1962) of the Czechoslovak Institute of Egyptology in Nubia: 
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301 Gates-Foster, Jennifer. 2012. The Eastern Desertand the Red Sea Ports str.743. 
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Petroniovej kampani. 303  I v neskoršej dobe zostávali rímske fortifikácie čisto 

rímskymi stavbami, väčšinou jasne rozpoznateľnými po celej Rímskej ríši. 

Schodiská priamo vo vnútri múru v rímskej fortifikačnej architektúre nemajú 

obdobu. Ak už by sa s armádou spájať mala, tak skôr s flotilou, ako opevnené 

prístavisko. Blízke lomy by však mohli naznačovať, že skôr sa jednalo o miesto, 

kde bol vyťažený kameň nakladaný na lode. Bez presnejšieho určenia vzťahu 

medzi hrobmi s rímskou keramikou a múrom, sa stavba v podstate archeologicky 

nedá datovať. Podľa výzdobných prvkov brány by bola staršia než rímska.       

10.2 Primis 

Dnešný Qasr Ibrim bol pre Rimanov prvým miestom v ríši, o čom vypovedá jeho 

meno Primis, tj. prvý. Na vyvýšenie, dnes vďaka zatopeniu Asuánskou priehradou 

na ostrove, vybudovali fortifikáciu Kušiti. V stavbách je hojne používaný materiál 

z 18. Dynastie. Chrám nechal postaviť Taharka. Ako pevnosť, lokalitu používali 

i Ptolemaiovci. Dokladajú to grécke nápisy i ptolemaiovské mince. Hlavné 

osídlenie v dobe od 4. storočia p. n. l. do 4. storočia n. l. bolo meroejské. 

Ptolemaiovci a Rimania predstavovali v dejinách lokality len krátke epizódky. 

V ranom stredoveku tu vznikol kostol. Kresťania sa na Qasr Ibrim udržali až 

1464. V 16. storočí tu boli usídlení ottomanskí vojaci. Tradícia vraví, že posádka 

bola tvorená Srbmi.304 

Rímsku prítomnosť dokladá množstvo artefaktov. Pre niektorých ich je málo, pre 

iných zas priveľa. Niektorí tvrdili, že Rimania museli v Ibrime zotrvať dlhšie, než 

v literatúre spomínané dva roky. Ďalší tvrdia, že rímske artefakty mohli byť 

importmi pre miestnych obyvateľov. Väčšina rímskych nálezov sa datuje do doby 

Augusta alebo tesne za ňu. Našli sa tu však aj mince cisárov z 3 storočia. Je isté, 

že rímska armáda pevnosť obsadila, opravila škody, ktoré napáchala a posilnila 

opevnenie. Rímske prístavby sú viditeľne na južnej stene a bastilione 

v severozápadnom rohu. Za rímske sa považovalo aj tzv. pódium. Jeho murivo je 

však viac podobné prtolemaiovskému. Celkovo šlo len o krátkodobé použitie 

staršej stavby. Rímskou pevnosťou sa nazvať nadá.305 
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Najviac rímskeho materiálu pochádza z okolia južnej steny. Prvá vrstva bola 

ptolemaiovská. Druhá až štvrtá majú rímske artefakty. Piata predstavuje návrat 

k núbijskému materiálu. Unikátnym objavom bol papyrus s básňami Cornelia 

Galla. V keramike sa objavujú importy zo Stredomoria i Terra Nigra 

pochádzajúca z oblasti dnešného Belgicka. K ďalším nálezom patria latinské 

papyry, veľké množstvo kamienkov, pravdepodobne prakových striel, rímske 

mince i rímske kožené vojenské topánky.306 

10.3 Opevnené chrámy 

Opevnené chrámy je výraz, ktorý sa používa pre skupinu chrámov v Charge, ktoré 

majú okolo hlavného chrámu postavený múr z nepálených tehál. V staršej 

literatúre sa tvrdí, že sú to rímske fortifikácie postavené okolo chrámov. Z novších 

ich priamo ako pevnosti uvádzajú Jackson, Karelin, Vivian i Hölbl. 307 

S identifikáciou týchto chrámov ako plnohodnotných rímskych táborov nesúhlasí 

Michael Reddé. Píše, že v týchto opevnených chrámoch boli len malé posádky 

v neskorej antike. Mohlo teda ísť len o dočasné využitie. O Qasr Duš tvrdí, že bol 

ako rímska fortifikácia identifikovaný len preto, že sa tam našlo mnoho ostrák 

ktoré nesú mená vojakov. Preto ich ako stavby, ktoré nemali primárne vojenský 

charakter zo skupiny rímskych fortifikácii v Charge vylučuje. 308  Ja súhlasím 

s Reedem. Tieto chrámy sa za fortifikácie považovať nedajú. Používané vojakmi 

síce byť mohli, ale nebol to ich primárny účel. A ani s tým používaním to nie je 

také isté. Nápisy i nálezy spájajúce sa s rímskou armádou sa do chrámu mohli 

dostať pri bežnej návšteve chrámu. Rímskym vojakom nič nebránilo v uctievaní 

Egyptských božstiev. Navyše, je až udivujúce, že sa múry okolo týchto chrámov 

považovali za niečo špeciálne. V rímskej dobe sa v Egypte stavali chrámy podľa 

faraónskeho modelu. Typických antických chrámov bolo veľmi málo, a to ešte len 

v mestách. Pre staroegyptský chrám je typické vyčlenenie posvätnej pôdy. Múry, 

ktoré vyčleňovali posvätný okrsok sa koniec koncov stavali i v Grécku. V Egypte 

                                                                                                                                                                       
Society in Roman Egypt: A Social History. str.202., Maxfield, Valerie A. Jackson, Robert B. 2002. 
At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier, str.146-147,, Adams, William Y. 1978. Qasr 
Ibrim: an archaeological conspectus, str.31-40. 
306 Adams, William Y. 1983. Primis and the “Aethiopian” frontier. str.95-96. 
307 Karelin, Dmitry.2009. Roman Military Architecture in the Oases of the Western Desert in 
Egypt.str. 225., Vivian, Cassandra. 2000. The western desert of Egypt: an explorer's 
handbook.str.82-98., Hölbl Günther. 2005. Altägypten im Römischen Reich III.str.37., Jackson, 
Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str.166-176. 
308 Reddé, Michel.1999. Sites militaires romains de l'oasis de Kharga. str. 377, 382., Reddé, 
Michel. 2004. Kysis: fouilles de l'Ifao à Douch, Oasis de Kharga, 1985-1990. str.174-175. 
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je množstvo príkladov takýchto ohradení. Najznámejším je pravdepodobne chrám 

Amona v Karnaku. Čo sa týka možného použitia v neskorej antike, kedy prevládlo 

kresťanstvo a chrámy prestali byť používané k uctievaniu starovekých božstiev, 

vylúčiť sa nedá. No v architektúre fortifikácii to bola doba, kedy sa i k starším 

fortifikáciám pristavovali presunuté veže a tie u týchto chrámov doložené nie sú.     

K tzv. opevneným chrámom patria Nadura, Qasr el-Ghoueita z čias Dárea alebo 

z 25. dynastie a Qasr Ain ez-Zaijan. Všetky sú kamenné s ohradným múrom 

z nepálených tehál. Medzi múrom a chrámom je len pomerne málo miesta.309 

Najznámejší je Qasr Duš, staroveká Kysis. Lokalita bola osídlená už za 

Ptolemaiovcov. Prvý chrám možno vznikol už v tejto dobe, ale jeho pozostatky by 

boli pod rímskym chrámom. I múr z nepálených tehál môže byť ptolemaiovsky. 

Chrám z rímskej doby dal postaviť cisár Domitianus. Ďalšie prístavby boli 

vybudované za Traiana a Hadriana. Všetky tri mená spomínaných cisárov sa 

vyskytujú v hieroglyfických nápisoch na chráme. Bol zasvätený Osiridovy, alebo 

Serapidovy. Uctievaná bola takisto Bohyňa Isis. Okolo chrámu je múr 

z nepálených tehál vysoký štyri metre. Chrám sa nenachádza v strede ohradenia 

z nepálených tehál, ako jediný zo všetkých múrov okolo chrámov v Charge 

vyčleňuje väčší priestor v tvare štvorca, ktorý bol však zaplnený domami. 

Osídlenie v okolí chrámu je rímske. V marci, v roku 1989 pri čistení jednej 

z chodieb vo východnej časti ohradenia, objavili bronzové sošky Isis, Hora, 

Osirida a neďaleko nich depot šperkov. Šperky boli uschované v keramickej 

nádobe, ktorá bola ukrytá v múre. Poklad obsahoval: diadém, dva náramky, 

náhrdelník a cez 180 príveskov. Všetky predmety spolu vážia 1,22 kg, len 

samotný diadém 263 g. Otázne zostáva, prečo boli šperky ukryté. Medzi 

najčastejšie vysvetlenia patrí, že boli ukryté uctievačom pohanských bohov v dobe 

nástupu kresťanstva, alebo v dobe, keď začal platiť zákaz pohanských kultov. 

Podľa nálezových okolností sa uloženie pokladu datuje na prelom 4. a 5. st. n. l. 

Iným vysvetlením, uvádzaným hlavne v turistických sprievodcoch je, že šlo o lup 
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starovekého lupiča, ktorý si ho schoval, ale už nevyzdvihol.310 Možno by uloženie 

pokladu mohlo súvisieť s Blemijským vpádom do oázy. 

10. 4 Mylne identifikované stavby  

Najlepšie zachovaný rímsky tábor, aký kedy Lepsius videl, je podľa Welsbyho 

postmeroejská stredoveká stavba. 311  J. Breasted ju považoval za byzantskú. 

Lepsius lokalitu navštívil v rokoch 1842-1845. Stavbu popisuje ako pravouhlú 

so stranami dlhými 175 stôp od severu na juh, a 126 stôp z východu na západ. 

Dve brány sa nachádzali na severnej a južnej strane. Boli posunuté z línie 

opevnenia smerom dovnútra tábora a mali tvar oblúka. Veže boli štyri v rohoch 

a štyri pozdĺž strán. Ako stavebný materiál prevažovali nepálené tehly. Kamennú 

budovu pokladal za sídlo veliteľa. Chodby boli kryté, bez zastrešenia boli len ich 

križovatky. Proti interpretácii ako rímskej pevnosti je i samotná poloha Mehendi. 

Leží totiž južne od Hierasycaminos, teda mimo Rímsku ríšu. 312  

Grossmann medzi neskoro antické, či skôr byzantské, radí i „pevnosť okolo 

chrámu“ v Taposiris Magne, dnešnom Abusíre.313Chrám v Taposoris Magne bol 

postavený už za Ptolemaiovcov. Zachoval sa z neho len ohradný múr so štyrmi 

bránami. Hlavná brána ma podobu pylonu. V neskorej antike bol vnútri okrsku 

postavený koptsky kostol za vlády Theodosia I. To, čo Grossmanna viedlo 

k interpretácii stavby ako pevnosti, je prstenec miestností okolo ohradného múru. 

Tieto miestnosti boli pristavané niekedy v 4. storočí. Grossmann píše, že to bolo 

celkom bežným javom za vlády Valentiniana (364-375).314 Stavba naozaj, na prvý 

pohľad pripomína usporiadanie malých rímskych fortifikácii. No nedá sa vylúčiť, 

že šlo o civilnú prístavbu, možno inšpirovanú vojenskou architektúrou. Aj keby sa 

jednalo o sídlo malej vojenskej posádky, aj tak sa nejedná o stavbu postavenú 

primárne ako vojensky tábor, ale o druhotné využitie. Nanajvýš by sa dala zaradiť 

do skupiny so stavbami s tzv. opevnenými chrámami v Charge. Ďalšími 
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chrámami, ktoré mali byť prestavané na rímske „fortifikácie“ boli Diospolis 

Parva,315 Hermopoli Magne,316Atripe317a Hiw. Posledný zmienený skúmal Petrie. 

Spomína i pristavané polkruhové veže. V novších publikáciách sa o nich ale 

nezmieňujú.  

Pevnosť na lokalite Kubban v Núbii je faraónska. Našla sa tam grécko-rímska 

keramika. Welsby nevylučuje, že by ju mohli Rimania použiť ako dočasný tábor. 

Opevnenie v Kalabši je zas neskoršie, z 5-6. storočia n.l. To už táto oblasť 

Rimanom nepatrila. 318  Jones predpokladá rímsku prítomnosť v Abu Rawáš u 

Radžedefovej pyramídy. Sú tam síce nálezy rímskej keramiky z obdobia od konca 

1.storočia p. n. l. po prelom 2. a 3. storočia nášho letopočtu, vrátane terry sigilaty. 

Ale nič nenaznačuje rímsku stavbu, i keď má lokalita strategickú polohu, výhľad 

na Babylon. 319 Dve stavby v  Tell el-Amarne, ktoré Pendlbury označil za rímske 

pevnosti, nimi nie sú.320 Kom el-Nana je ohradou z doby Achnatona s neskorším 

kláštorným osídlením. Vežovitá stavba na severe Amarny, ktorá by mohla byť 

rímskou vežou, má skôr taktiež spojitosť s mníšskym osídlením v byzantskej 

dobe. 321  V oázach boli vyvrátené niektoré lokality uvádzané G. Wagnerom 

a Ahmadom Fachrim, ako  Qossour Maharrel, Denisseh, Qasr el-Me’ysra, Qasr 

Ma’sara a Qasr el-Megysbeh.322  

Dlho bol múr vedúci od Asuánu k Filé, na východnom brehu Nílu, pokladaný za 

rímsky. Novšie výskumy, ktoré zaisťoval Swiss Institute for Architecture and 

Archaeology in Cairo, rímsku datáciu úplne vylúčili. Rozmery tehál 9/10 x 18 x 

36 cm ako aj technika stavby jasne ukazujú na Strednú ríšu. U múru je 
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i stredoríšska pevnosť Senemet. Sú pri ňom aj rímske strážne veže, tak sa zdá, že 

ho Rimania predsa len využívali, i keď nepostavili.323  

Zo stavieb zaradených do kapitol 5 až 8, s najväčšou pravdepodobnosťou 

rímskymi fortifikáciami nie sú Dahab, Qasr Gheit, al-Kanais, Abu Mirdik, Rod al-

Legah, Seyhrig a Shenshef. Dahab je pravdepodobne nabatejskou stavbou. Qasr 

Gheit asi vôbec nemal opevnenie akéhokoľvek typu. Sheshef je ptolemaiovskou 

fortifikáciou ako i stanice al-Kanais, Abu Mirdik, Rod al-Legah a Seyhrig. 

Pochybovať sa dá i o  Bir Araq, el-Kashir a Umm Dabadib. Bir Araq by mohla 

byť staršia. El-Kashir nemusí byť opevnenie. Umm Dabadib svojou architektúrou 

síce ostatné pevnosti v oázach pripomína, ale má i prvky, ktoré sa inde v rímskej 

vojenskej architektúre nevyskytujú. Mohol by byť stavbou stredovekou, stojacou 

na starších základoch. 
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11. Strážne veže  

Ako i v iných provinciách, aj v Egypte sa medzi tábormi nachádzali veže. Ich 

označenie strážne, pozorovacie alebo signálne, vychádza z predpokladanej 

funkcie, ktorá sa však naisto dokázať nedá. Je možné, že plnili všetky funkcie. 

V ostrakách a papyroch sú veže označované pod gréckym názvom skopeloi. 

Podľa nápisov na nich slúžili prevažne Egypťania, ktorí lepšie znášali miestnu 

klímu. Zdá sa, že veže mali i vlastné mená ako Isideion, Ebeion, Ibis a pod. 

Zachované sú najmä vo východnej púšti. V údolí Nílu sú známe len z oblasti 

južne od Edfu a Dolnej Núbie. To, ale môže byť spôsobené tým, ako spomína 

Alston, že v údolí ich v podstate ani nik nehľadal. Veže v údolí i vo východnej 

púšti sú malé, pravouhlé, k vrchu sa zužujúce kamenné štruktúry. Naproti tomu, 

stavby v oázach označované ako veže sú väčšinou väčšie a komplikovanejšie. Tie 

sú ale datované až do neskorej antiky. Existuje i teória, že niektoré veže vo 

východnej púšti by mohli byť postavené už za Ptolemaiovcov, no nezdá sa 

pravdepodobná.324  

Niekoľko veží by malo byť medzi Syene a Nag el-Hagar. Ďalšie sú doložené 

u múru zo Strednej ríše, ktorý sa tiahne okolo prvého kataraktu na pravom brehu 

Nílu. Veže majú poznateľne odlišnú štruktúru než stredoríšsky múr. Keramika 

z ich okolia je prevažne rímska. Priamo sú spomínané tri lokality Gebel bas, Tell 

Asmar a okraj Šellalskej planiny. Podrobnejšie bola skúmaná veža v Tell Asmar. 

I tak tu prebehol len povrchový zber keramiky. Tá nie je moc dobre zachovaná, no 

dosť na to, aby sa dala určiť. Gempeler navrhoval datovať vežu do 3.- 4. storočia. 

Jaritz si myslí, že je staršia. Datuje ju do 2. storočia maximálne do prvej polovice 

3. storočia, pretože chýba Egyptian Red slip ware A. I jedna fajansová nádobka 

nájdená u veže je rano rímska. 325  Strážne veže v Núbii boli zaznamenané 

československou expedíciou v 60-tych rokoch, žiaľ len sedem príkladov na úseku 

československej koncesie. Veže sa nachádzali na ľavom brehu Nílu na 

vyvýšených polohách. Boli od seba vzdialené na dohľad. Úseky sa pohybovali od 

3 do 17 km, no nezachovali sa asi všetky. Priamo spomínajú tri lokality u chrámu 
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v Nasr ed-Dín, v Gerf Husén a vo Wádi Abjad. Posledná má od ostatných odlišný 

tvar. Kým väčšina veží je pravouhlá až štvorcová, táto je oblá. Spodná časť mala 

priemer 5 metrov a výšku 3,5 metra. Na vrchu mala plošinu, na ktorú viedlo točité 

schodisko okolo veže. Na plošine bola ďalšia valcovitá stavba s priemerom 2,1 m 

a výškou 70 cm. Veža však bola prestavaná v neskorších časoch Núbijcami na 

kenotaf pravdepodobne ich vládcu. Spodná časť veže bola postavená po obvode 

z lomového kameňa a vnútro mala vyplnené drevenými trámami, zeminou 

a úlomkami kameňov. Ostatné veže mali spodnú časť postavenú z kameňa. 

Podobala sa na veže vo východnej púšti. Smerom k vrcholu sa mierne zužovali. 

Ich výška sa pohybovala medzi 1-3 m. Zachované častí schodísk a pozostatky 

vrchnej časti z nepálených tehá,l nemajú vo východnej púšti obdobu.326   

Najviac veží sa zachovalo vo Východnej púšti. Na cestách do Berenike zatiaľ 

spoľahlivo doložené nie sú. Pár ich je na Vii Nove Hadriane. Na ceste z Qeny do 

Mons Porphyrites sú malé štvorcové, vysoké 1,5-2 m. Stavané boli z kameňa bez 

malty. Keramické črepy u nich nachádzané sú z amfor.327 Kilometer východne od 

Mons Claudianus vo Wadi Diqal je veža s kruhovým pôdorysom. Neskôr k nej 

bola pridaná cisterna a štvorcová ohrada. Stanicu si tu vytvorili ešte i Briti cez 

Druhú svetovú vojnu. Neďaleko od veže sú dva múry tiahnuce sa okolo strany 

Wádi. Starší cestovatelia ich nazývali akvadukty. No ich funkcia nie je jasná.328 

Na ceste z Koptu do Myos Hormos je minimálne 70 strážnych veží. Nie sú 

rozmiestnené rovnomerne. Ich vzdialenosti záležali od terénu a viditeľnosti. Boli 

stavané hlavne na vyvýšeninách, čo kontrastuje s polohou praesidii. Veže sú 

postavené z nasucho kladených kameňov na obvode a vrchu plošiny, 

a z drobnejšieho materiálu použitého ako výplň. Všetky sú plné a majú štvorcový, 

či skoro štvorcový pôdorys. Stav dochovania sa veľmi líši, od skoro 

nezachovaných, až po veľmi dobre zachované do výšky 3 m. Dĺžka strany sa 

pohybuje priemerne taktiež okolo 3 metrov. Na vrchu majú ohrádku z kameňa. 

Plošinka na vrchu je taká malá, že sa predpokladá, že z typickej 2 - 4 člennej 

posádky veže, na vrchu bol vždy len jeden. Nie sú u nich zachované schodiská, 
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preto sa predpokladá, že sa na ne liezlo po drevených prenosných rebríkoch. Ako 

orientačné body nie sú moc vhodné. Pre cestovateľov boli užitočnejšie mohylky 

okolo ciest. Primárna funkcia sa určuje ako signálna, i keď strážna sa vyvrátiť 

nedá. Zostáva otázne, v podstate ako u všetkých rímskych veží, aké signály 

používali. Ohňové nie sú pravdepodobné, lebo v púšti nie je dostatok paliva 

a nenašli sa stopy po horení na vežiach. Z iných navrhovaných, sú to farebné 

vlajky a zrkadlá. Niektorí si myslia, že cez tieto veže sa podávala správa do údolia 

o príchode lodí z Indie. Datovanie veží sa väčšinou udáva do 1-3 st. n. l podľa 

doby funkčnosti prístavu Myos Hormos. Keramiky v okolí veží nebýva moc, 

a býva zle zachovaná. Situáciu komplikuje aj to, že bývali ešte donedávna 

používané aj beduínmi, ako zastávky.329 

V oázach sú vežovité stavby známe len v Charge. Vežovitá stavba na lokalite 

Tahunet el-Hawa má rozmery 6 x7 m a výšku 11 m. Mala dve poschodia a vchod 

z južnej strany. Podľa Réddeho má jasne vojensky charakter a podobá sa na 

vežové stavby v Negevskej púšti. Jackson navrhuje aj inú interpretáciu, a to akýsi 

pozemný maják. Druhú, o niečo menšiu vežu neďaleko Tahunet el-Hawa, pokladá 

za holubník.330 U Umm Dabadib sa možno nachádzajú dve typickejšie veže. Jedna 

by sa mala nachádzať u severného osídlenia. Rossi si myslí, že slúžila na kontrolu 

križovatky ciest.331  Geoffrey a McBride zmieňujú druhú fortifikáciu na Umm 

Dabadib. Podľa toho, že ju označujú za malinkú pevnosť, oproti pre nich veľkej 

pevnosti v Umm Dabadib, by sa mohlo jednať o vežu. Podľa popisu polohy sa 

nezdá, že by mysleli tu istú vežu ako Rossi. Podivné je, že píšu, že mal ochodz. 

Nezdá sa im ani poloha priamo pod eskarpmentom. Myslia si, že by odtiaľ nemali 

dobrý výhľad. 332 Jackson spomína ešte jednu vežu, a to na ceste od ed-Der do 

Theb. Datuje ju do neskorého 3. storočia.333 

 

 

                                                             
329 Zitterkopf, Ronald E. and Steven E. Sidebotham. 1989. Stations and Towers on the Quseir-Nile 
road. str.1181-1190. 
330 Reddé, Michel.1999. Sites militaires romains de l'oasis de Kharga. str.381., Jackson, Robert B. 
2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str.183. 
331 Rossi, Corinna.2000. Umm el-Dabadib, Roman Settlement in the Kharga Oasis: description of 
the visible remains. With a note on “Ayn Amur”. str.347. 
332 Geoffrey, J., Mc Bride, D. and Rossi, C. 1999. Brief Report on the 1998 Um El Dabadib 
Project. str. 5-6. 
333 Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str.186. 
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12. Námorníctvo 

Rímska námorná flotila tvorila významnú súčasť rímskej armády. No jej 

skúmaniu sa ani zďaleka nevenovalo, a ani nevenuje toľko pozornosti ako rímskej 

pozemnej armáde. Ak už sa niekto aj do štúdia rímskeho námorníctva pustil, 

hlavne sa zaoberal italskými jednotkami. Prípadne históriou a nápismi, v ktorých 

sa vyskytuje zmienka o námorníctve, či mená vojakov z flotily. Ďalšia skupina sa 

zas sústredila len na konštrukciu lodí. O prístavy, kde všetky bojové lode kotvili, 

sa záujem rozvíja len postupne. Najviac záujmu v posledných desaťročiach 

vzbudila flotila v Lamanšskom kanály a riečne jednotky.334 Poznanie flotíl, aj ich 

domovských prístavov v Stredomorí, okrem Itálie, je o niečo chudobnejšie.       

12.1 Námorné flotily v ríši 

Stála flotila vznikla až za Augusta. Predtým bola vždy zvolávaná, až keď bola 

potrebná. Začiatky Augustovej flotily však môžeme vysledovať v časoch vojen 

s Mithridatom a Pompeiových bojov s pirátmi. Augustus však nechal postaviť 400 

nových lodí, rozdelil ich na menšie jednotky, a do velenia ustanovil Marca 

Vipsania Agrippu. To všetko, ale až po bitke u Actia v roku 31 p. n. l., po 

najdôležitejšej námornej bitke pre dejiny Egypta. Nevie sa presne, kedy ktorá 

jednotka vznikla, pretože doklady ich existencie pochádzajú hlavne z literárnych 

a epigrafických prameňov, ktoré len málokedy zmieňujú viac jednotiek. 

U väčšiny, sa ale predpokladá, že boli ustanovené už za Augusta. Flotily však 

počas druhého storočia začali upadať, a v treťom storočí zanikať. Za Diocletiana 

mali existovať už len dve, a to obe Italské. Tie pretrvali až do 4. st. n. l., kedy boli 

rozprášene Vandalmi.335  

Rímske námorníctvo sa delilo na cisárske, sídliace v Itálii, a provinciálne. V Itálii 

sídlili dve jednotky Classis Misenensis v Misene, na severe Neapolského zálivu, 

a Classis Ravennas v Ravene. Misenum bolo menej rušné miesto, než iné prístavy 

v Neapolskom zálive, ale pomerne blízko Ríma. Prístav v Misene bol čisto 

vojenský. Mal dve časti. Vonkajší prístav, vlastné morské pobrežie, a vnútorný 

prístav v lagúne spojenej s vonkajším prístavom kanálom, dnešné Mare Morto, či 

Lago Miseno. Lode však v prípade potreby, kotvili i v menších prístavoch 

                                                             
334 Wintjes, Jorit. 2009. The Classis Britannica: just a „normal“ provincial fleet? str. 1163-1166. 
335 Starr, Chester G. 1960. The Roman imperial navy, 31 B.C.-A.D. 324. str. 1-13., Adkins Lesley 
and Roy Adkins. 2012. Antický Řím. str.71. 
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v širokom okolí. Classis Misenensis mala na starosti západné Stredomorie. Mala 

cez 50 veslíc a 10 000 mužov. Časť z jej vojakov bola usídlená priamo v Ríme, 

v Praetorianskom tábore, neskôr v tábore južne od Kolosea. Najznámejším 

veliteľom tejto jednotky bol Plinius Starší. Classis Ravennas bola asi o polovičku 

menšia. Jej prístav sa nachádzal taktiež v lagúne asi 2 kilometre juhovýchodne od 

Raveny. Kanálom bol spojený s riekou Pád. Prístav doplňoval maják a tábor pre 

vojakov.336     

Každá jednotka provinciálnej flotily bola priradená k provincii, pod ktorej správu 

spadala, a väčšinou po nej bola i pomenovaná ako napr. Classis Moesica. 

Provinciálna flotila sa dá rozdeliť na riečnu, na Dunaji a Rýne: Classis 

Germanica, Classis Panonica... A na námornú: Classis Pontica v Čiernom mori, 

Classis Britanica v Lamanšskom prielive, Classis Syriaca vo východnom 

Stredomorí apod. Toto rozdelenie je skôr len podľa polohy domovského prístavu, 

pretože jednotlivé lode často operovali aj na mori aj na rieke. Pre Egypt je 

zaujímavá posádka v Mauretánii, pretože sa skladala z vexilácii Classis Syriaca a 

Classis Alexandrina. Z prístavov na pobreží mora je najviac známy prístav Dover, 

ktorý sa nachádzal pri ústí rieky do lagúny. Priamo bojových úloh zastávala flotila 

málo. Napr. slúžila pri potláčaní povstania Batavských. Viac prevládali skôr 

policajné úlohy, stráženie námornej i riečnej dopravy, potieranie pirátov, prevoz 

pozemnej armády a sprievod obchodných lodí.337    

12.2 Classis Alexandrina 

Prvé písomné zmienky o Classis Alexandrina pochádzajú  zo začiatku vlády Nera. 

Pravdepodobne bola založená Augustom pri vytváraní provincie Aegyptus. Je 

možné, že do nej boli zakomponované zvyšky ptolemaiovskej flotily. Aj keď iné 

správy hovoria o tom, že Cleopatrina flotila bola po bitke u Actia prevezená do 

Červeného mora. Do rád námorníctva hneď od začiatku, na rozdiel od pozemného 

vojska, boli prijímaní aj Egypťania. Najviac ich pochádzalo z Fajúmu, teda 

z veľmi helenizovanej oblasti. Väčšina v službe prijala rímske mená. Za pomoc 

Vespasianovy dostala jednotka do názvu ešte Augusta. Do druhého storočia n. l. 

Classis Alexandrina neoperovala na Níle. Tam sa zachovali Ptolemaiovské 

Potamophylacia, lodné hliadky. Hlavným pôsobiskom Alexandrijskej flotily bolo 

                                                             
336 Starr, Chester G. 1960. The Roman imperial navy, 31 B.C.-A.D. 324. str. 13-24.  
337 Starr, Chester G. 1960. The Roman imperial navy, 31 B.C.-A.D. 324. str. 106-107, 114-170. 
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pobrežie Afriky západne od Alexandrie, a ochrana lodí dopravujúcich obilie do 

Ríma. V zimnom období plnili administratívne úlohy po celom Egypte. Zmienky 

o Potamophylacia úplne miznú z papyrov a ostrák, krátko po začiatku druhého 

storočia. Potamophylacia, buď boli zlúčené s Classis Alexandrina, alebo boli 

zrušené a Classis Alexandrina ich vo funkcii nahradila. Lode flotily plávali len po 

prvý katarakt. Aj keď nápisy s menami a dedikácie od jej príslušníkov sa 

nachádzajú priamo na hranici v Hiera Sycaminos. V roku 167 n. l. mala mať na 

Níle flotila i prístav  v mieste s názvom Fulvinia, to však nebolo identifikované. 

Starr považuje pôsobenie Classis Alexandrina v Červenom mori za 

nepravdepodobné, a pred vyhĺbením Traianovho kanálu takmer za nemožné.338   

O prístave flotily sa nevie skoro nič. Starr si myslí, že bola umiestnená v starom 

prístave Ptolemaiovskej flotily. 339  Je však aj problém s tým, kde bol prístav 

Ptolemaiovskej flotily. Niektorí si mysleli, že v Kráľovskom Ptolemaiovskom 

prístave, ktorý je časťou Veľkého, či východného Alexandrijského prístavu. Ale 

Fabre si myslí, že tam na flotilu nebol dostatok miesta. Navyše, sa táto časť 

pomerne rýchlo zanášala. Vo Veľkom prístave boli ešte dva ďalšie, jeden z nich 

by mohol byť Ptolemaiovský vojenský. 340  Západný Alexandrijský prístav, či 

Eunostros, bol zas miestom odkiaľ plávali lode vezúce obilie do Ríma. Okrem 

týchto dvoch prístavov na pobreží mala Alexandria ešte jeden veľký prístav, a to 

v sladkovodnom jazere Mareotis na juh od mesta. Jazero Mareotis bolo už za 

Ptolemaiovcov spojené kanálmi s Stredozemným morom i Nílom. To potvrdzuje 

i Strabon, ktorý píše, že prístav v jazere bol rušnejší, než tie na pobreží, a že 

jazero bolo zásobované vodou z Nílu. Moderné výskumy potvrdili, že jazero 

Mereotis bolo v staroveku zhruba tri krát väčšie než dnes. Na okrajoch jazera 

zatiaľ prebehli len rýchle prieskumy, ktoré však objavili cez 70 lokalít datovaných 

podľa keramiky, od konca helenistického obdobia po 7. storočie n. l. Lokality na 

severnej strane sú viac helenistické, a potom neskoro rímske až byzantské, kým 

lokality na južnom brehu jazera viac rano rímske.341 

                                                             
338 Starr, Chester G. 1960. The Roman imperial navy, 31 B.C.-A.D. 324. str. 109-114. 
339 Starr, Chester G. 1960. The Roman imperial navy, 31 B.C.-A.D. 324. str. 110. 
340 Fabre, David and Franck Goddio. 2010. The Development and Operation of the Portus Magnus 
in Alexandria- An Overview. str. 53-67. 
341 Abd el-Ghani, Mohamed S. 2010. The Mareotic Region in Ancient Sources. str. 1-4., Blue, 
Lucy. 2010. Lake Mareotis Research Project. str. 25-33. 
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Preto do úvahy, kde by mohla byť umiestnená Classis Alexandrina, pripadajú ako 

Východný prístav, vďaka nadviazaniu na Ptolemaiovský vojenský prístav, tak aj 

Západný prístav, kvôli ochrane dodávok obilia. Prístav na jazere bol určite tiež 

dostupný cez spojovacie kanály. Vzhľadom k tomu, že u prístavov flotily v Itálii 

sa jednalo čisto o vojenské prístavy. A zároveň preto, že sa u nich, i u prístavu 

v Dover, javí určitá tendencia umiestniť vojenský prístav do hlbokej lagúny, teda 

do miesta dobre chráneného, či priam skoro oddeleného od otvoreného mora. Tak 

si myslím, že je veľmi pravdepodobné, umiestnenie aspoň časti rímskej flotily do 

prístavu na jazere Mareotis, či priamo vybudovanie čisto vojenského prístavu na 

jazere. Nasvedčovalo by tomu aj to, že Classis Alexandrina prebrala v druhom 

storočí službu na Níle, s ktorým bolo jazero spojené kanálom. Pri starovekej, teda 

väčšej rozlohe jazera, by tak plavba cez jazero bola rýchlejšia, než cez kanopské 

rameno Nílu.               
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13. Písomné pramene 

Písomné pramene sú dôležitým zdrojom poznania, no v niektorých prípadoch do 

problematiky vnášajú ešte viac nejasností. Napríklad, pokiaľ písomný prameň 

spomína prítomnosť vojenskej jednotky na určitom mieste, je otázne, či sa dá 

predpokladať i tábor. Z iných častí ríše sa zdá, že vojaci mohli byť ubytovaní 

i v civilných objektoch, a to hlavne v neskorších dobách. Písomné správy sú 

užitočné na poznanie vonkajších i vnútorných hrozieb. No o nich sa v správach 

antických autorov nenachádza toľko zmienok, ako by sa dalo čakať. Ostrák, 

papyrov a epigrafických pamiatok, ktoré sa aspoň trochu dotýkajú pobytu 

rímskeho vojska na území Egypta je toľko, že by postačili na samostatnú prácu. 

Vo veľkej miere sa im venoval Alston. No poväčšine sa venujú len jednotlivcom, 

či malým skupinám osôb. Dá sa z nich dozvedieť množstvo informácii 

o každodennom živote vojakov, no už menej o celkových počtoch mužstva, či ich 

usídlení a táboroch.  

13.1 Antickí autori 

Nasledujúci prehľad najdôležitejších antických i rane stredovekých autorov bude 

nasledovať viac menej chronologicky. Väčšia pozornosť je venovaná len trom, 

Strabonovi, ktorý popisuje Egypt hneď na začiatku rímskej doby, Pliniovi 

Staršiemu z doby principatu, a Janovi z Nikiu píšucemu v čase arabského vpádu.   

13.1.1 Grécky píšuci autori 

Herodotos (484 – 425 p. n. l.) síce navštívil Egypt dávno pred príchodom 

Rimanov, no jeho dielo bolo známe a populárne počas celej antiky. V druhej 

knihe diela História popisuje egyptskú krajinu a zvyky miestneho obyvateľstva. 

Zo stavieb, ktoré sú spojené neskôr s rímskymi tábormi píše o kanáli do 

Červeného mora, a to, že Neko II. ho kvôli zlým proroctvám a smrti veľkého 

počtu ľudí pri jeho stavbe nedokončil. Tak učinil až Dáreos I.  

Diodorus Sicílsky (1. st. p. n. l.) písal taktiež v dobe, kedy Egypt ešte rímskou 

provinciou nebol, no už v dobe, kedy rímsky vplyv začínal byť patrný. Egypt 

navštívil pravdepodobne v roku 59 p. n. l. Popisoval mýty, kráľov a krajinu. V 

knihe I, 30 - 41 píše, že na konci každého ramena v Delte bolo opevnené mesto, 

čo je jedna z mála informácii k ptolemaiovským opevneniam. O jazere Meroetis 

píše, že k nemu viedol kanál 15 km dlhý a 93 m široký. Z miest, kde boli neskôr 
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rímske tábory, spomína len Babylon, Theby a Pelusium. V tretej knihe 11 - 13 

píše o ťažbe nerastov vo Východnej púšti. Tvrdí, že tu používali nútenú pracovnú 

silu a podmienky boli veľmi ťažké. O niečo ďalej, III 38 - 42,  popisuje pobrežie 

Červeného mora a kanál.342 

Klaudius Ptolemaios (85 – 165 n. l.) pochádzal priamo z Egypta. Väčšinu života 

strávil v Alexandrii, no za jeho rodisko je občas považované Pelusium. Napísal 

dielo Geographike Hyphegesis. Na rozdiel od väčšiny predošlých geografov 

nepovažoval Níl za delič kontinentov. Až na pár výnimiek sa popis polohy 

jednotlivých osídlení ukázal byť veľmi presným. No nie všetky lokality 

spomínané Klaudiom sa podarilo identifikovať, napr. veľký počet sídlisk na 

pobreží Stredozemného mora. Pri určení polohy rímskych táborov, žiaľ moc 

nápomocný nie je.343 

13.1.2.1 Strabon 

Strabon (63 p. n. l. - 23 n. l) navštívil Egypt v prvých rokoch rímskej nadvlády. 

Situáciu však hodnotil ako veľmi pokojnú. 

„Egypt bol od začiatku predurčený k mieru, pretože má zdroje na svojom území, 

a pretože je ťažko dosiahnuteľný pre cudzincov. Je chránený na severe pobrežím 

egyptského mora bez prístavov, na východe  a západe púštnymi pohoriami Líbye 

a Arábie, ako som už zmienil. Zostávajúce časti smerom na juh sú osídlené 

Troglogytmi, Blemmijcami, Nubijcami, Megabarmi, a Etiópčanmi nad Syene. Títo 

sú nomádi, a nie sú ani vojny chtiví...“(XVII,1,53) 

Krajinu popísal v 17. knihe diela Geographia. Krajinu popisuje proti toku Nílu, čo 

je trasa jeho predpokladanej cesty. Všíma si i staroveké pamiatky, ku ktorým 

pridáva rôzne príbehy, napr., ako bol Alexander Macedónsky v Siwe vyhlásený za 

Amonovho syna, či o gréckej prostitútke, ktorá sa cez stratenú topánku stala 

manželkou faraóna. Strabon je dôležitý, pretože sa venuje i vojsku a táborom. Je 

jediným, kto zaznamenal tábor v Babylone za Augusta.  

„Egypt je teraz provincia… Sú tam tri légie vojakov, jedná je umiestnená v meste 

a ďalšie sú v chóre. Okrem toho je tam deväť kohort, tri v meste, tri na hraniciach 

s Aetiopiou v Syene ako stáž tej oblasti, a tri vo zvyšku krajiny. Sú tam tiež 

                                                             
342 Ball, John. 1942. Egypt in the classical geographers.str. 46-53. 
343 Ball, John. 1942. Egypt in the classical geographers. str. 85-87,100-102, 117-120. 
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jednotky jazdy, ktoré sú podobne rozmiestnené na viacerých kritických 

miestach...“ (Strabon XVII.1.12) 344 

„Z Héliopole sa potom príde k Nílu nad Deltou... A plaviac sa ďalej hore po 

rieke, prídeme k Babylonu, pevnosti, kde sa pár Babylončanov utiahlo pri vzbure, 

a potom odtiaľ úspešne vyjednávali s kráľom o povolení postaviť si tam sídlisko. 

Ale teraz je to táborisko jednej z troch légií, ktoré strážia Egypt. Je tu hrebeň 

tiahnuci sa od tábora až po Níl. Naň je vedená voda z rieky pomocou kolies 

a skrutiek, a 150 zajatcov tam pracuje. Odtiaľto môžeme vidieť pyramídy ďaleko 

na druhej strane rieky v Memfide tak, že sa zdajú byť blízko.“ (Strabon XVII.30) 
345 

Píše, že Augustus si vážil Nikopolis, pretože tam porazil Antónia. Popisuje 

i kampaň Aelia Galla, ktorý bol jeho priateľ, i Petronia do Napaty. Popisuje 

kmene žijúce na juhu.  

„Nížinné oblasti krajiny po oboch stranách Meroe, okolo Nílu a k červenému 

moru, sú obývané Megabaritmi a Blemmyjcami, ktorí sú podriadenými 

Etiópčanov, a hraničia s Egypťanmi, u mora sú Troglodyti... Na ľavo od toku Nílu 

žijú Nubijci v Líbyi početný ľud... Oni nie sú podriadenými Etiópčanov, ale žijú 

nezávisle... “(XVII, 1,2) 

Píše o prístavoch v červenom mori, ktoré nazýva Arabským zálivom, o cestách 

cez púšť, najviac popisuje cestu z Koptu do Myos Hormos, kde ale zastávky za 

tábory neoznačuje. Všíma si i nárast obchodu s Indiou a kanál spájajúci Níl 

s Červeným morom.346347348 

„Pred nedávnom, ani nie dvadsať lodí sa odvážilo navigovať v Arabskom zálive, 

či sa vydať do väčšej vzdialenosti od jeho ústia. Ale teraz veľké flotily sú 

vypravované ďaleko až do Indie a vonkajších častí Etiópie...“(XVII,1,13) 

 „V minulosti obchodníci cestovali v noci, navigovali podľa hviezd ako námorníci, 

a niesli si zo sebou zásoby vody. Ale teraz sú miesta s vodou poskytované. Voda je 

                                                             
344 Strabo, Geography with an english translation by Horace Leonard Jones, Harvard university 
press,1967 (1932) 
345 Strabo, Geography with an english translation by Horace Leonard Jones, Harvard university 
press,1967 (1932) 
346 Ball, John. 1942. Egypt in the classical geographers.str. 53,57-70. 
347 Starbon, Geographia XVII,1.3-1.54 
348 Redmount Carol A., 1995. The Wadi Tumilat and the "Canal of the Pharaohs. str. 128-132. 
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získavaná kopaním do veľkej hĺbky, nájde sa i dažďová, aj keď prší len zriedka, ta 

je tiež zhromažďovaná v rezervároch. Je to cesta na šesť, či sedem dní“(XVII, 

1,45) 

“ ... kanál, ten ústi do Červeného mora a Arabského zálivu neďaleko mesta 

Arsinoe, mesta,  ktoré niektorí nazývajú Cleopatris. Preteká aj cez Horké jazerá ... 

Kanál bol prvýkrát vykopaný Sesostrisom pred Trojskou vojnou. Aj keď niektorí 

hovoria, že Psametikom, ktorý práce však len začal, a potom umrel, a neskôr 

Dáreom I., ktorý pokračoval v práci na kanáli. Ale on tiež, presvedčený zlým 

názorom, opustil prácu, keď už bola skoro hotová, pretože si myslel, že Červené 

more bolo vyššie ako Egypt, a že keby šija medzi nimi bola prekopaná, Egypt by 

bol zaplavený morom. Ptolemaiovský kráľ, ale šiju prekopal a vytvoril úžinu, úzky 

priechod, takže keď si priali, mohli vyplávať bez zastavenia na otvorené more, 

a vplávať späť.“ (XVII,1.25)349 

13.1.2 Latinsky píšuci autori 

Latinsky píšuci autori, väčšinou nemali o Egypte veľmi dobrú mienku. Najlepším 

príkladom môže byť Juvenalis, ktorý vo svojich Satirách tvrdí o Egypťanoch, že 

sú kanibali, a to nie z dôvodu hladu, čo by sa dalo pochopiť, no zo záľuby. 

Juvenalis Egypt navštívil za vlády Hadriana. Podobne aj Simonides Mladší mal 

navštíviť Egypt, a po dobu 5 rokov žiť dokonca v Meroe, no jeho dielo sa 

nezachovalo. Pár zmienok ma Seneca, hlavne k Nerovy a jeho plánovanej 

kampani do Aetiopie. Pomponius Mela popisuje Egypt v deviatej knihe diela 

Gronographia. O jeho živote sa moc nevie, ani to, či Egypt navštívil. Pár zmienok 

o Egypte obsahuje aj Tacitova História. Udáva počet légii v Egypte. Boli dve. 

Popisuje Germanicovo porušenie zákazu vstupu do Egypta, ktorý tu mal ísť kvôli 

pamiatkam, no znížil cenu obilia a otvoril sýpky pre domáce obyvateľstvo, aby sa 

mu zapáčil, čo bolo pre Rím veľmi nebezpečné. 350 

13.1.2.2 Plinius Starší 

Plinius Starši veliteľ námornej flotily Classis Misenensis, vo svojej Naturalis 

historia popísal mnoho vecí. Egyptu sa vo väčšej miere venuje v piatej a šiestej 

                                                             
349 The geografy of Strabo, 17.1.25, with an English translation by Horace Leonard Jones, 
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350 Ball, John. 1942. Egypt in the classical geographers. str. 70- 72., Trigger, Bruce G. 1965. 
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knihe. Níl podľa neho tiekol z Mauretánie a záplavy sú spôsobované silnými 

vetrami. No pamiatkam sa venuje v 36 knihe. Nie je isté, či krajinu navštívil. Jeho 

popis pobrežia Stredozemného mora a vzdialenosti, nie sú presné. Plinius sa 

zaoberal viac egyptskou prírodou, ale ani on sa nevyhol občasným zmienkam 

o vojsku, ťaženiach, beduínoch. Podrobne popisuje cestu cez Východnú púšť 

z Koptu do Berenike.351 

„Níl prvýkrát vstupuje do Egypta u Syene, na hraniciach s Aetiopiou, to je meno 

polostrova, ktorý po obvode meria míľu, a na ktorom je situovaný tábor, na strane 

k Arábii. Oproti tomuto sú štyri ostrovy File vo vzdialenosti 600 míľ od miesta, 

kde sa Níl delí na dva kanály. A na tom mieste, ako sme už uviedli, začína oblasť 

nazývaná Delta...“ (V.10)  

„...Troglodyti kopu jamy v zemi, ktoré im súžia ako príbytky. Mäso hadov je ich 

potrava. Nemajú žiaden zrozumiteľný jazyk, ale len prosté škriekajúce 

zvuky...Blemmijci, o tých sa vraví, že nemajú hlavu, ich ústa a oči sú umiestnené 

na ich hrudiach... “(V.8) 

„...pretorianske jednotky, ktoré boli cisárom Nerom... On uvažoval o expedícii 

proti Aetiopii... Rimania do týchto oblastí prenikli už za cisára Augusta, pod 

vedením Petronia... ktorý zajal nasledujúce mestá: Pselchis, Primis, Abuncis, 

Phthuris, Cambusis, Atteva a Stadasis... a on taktiež porazil mesto Napata... 

“(VI.35) 

„...Z Koptu je cesta vykonávaná za pomoci tiav. Stanice sú usporiadané 

v intervaloch, aby poskytli zásoby čerstvej vody. Prvá z týchto staníc je nazývaná 

Hydreuma, a je vzdialená 22 míľ. Druhá je situovaná v pohorí, vzdialená jeden 

deň cesty od predošlej. Tretia je druhá Hydreuma, vzdialená od Koptu 95 míľ. 

Štvrtá je na kopci. Vedľa nej je ďalšia hydreuma. Tá v Apollo, a je vzdialená od 

Koptu 184 míľ. Po nej je ďalší kopec. Tam je ďalšia stanica, v mieste nazývanom 

Nová hydreuma, vzdialená od Koptu 230 míľ. A vedľa nej je iná, nazývaná Stará 

hydreuma, či Troglodická, kde sú detašované jednotky vždy na stráži so stanicou, 

kde je možné ubytovať dvesto ľudí. Táto posledná je od Nove hydreuma sedem 

míľ. Po odchode prichádzame do mesta Berenike, u prístavu v Červenom mori... 

Veľká časť tejto vzdialenosti je zdolávaná v noci, pre veľké teplo sa dni trávia 
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v staniciach. Dôsledkom čoho, je  na prekonanie celej cesty potreba 12 dní... 

“(VI.102-103) 352 

13.1.3 Byzantskí autori 

O situácii v byzantskom Egypte informujú koptské spisy, legendy, a autori ako 

Theophranes, Nicepharus, Cedrenus a iní. O Egypte píše i Ammianus 

Marcellinus. Venuje sa pravažne krajine a najviac je nadšený hrochmi 

a krokodýlmi. Pri popisovaní vojen sa Egyptu nevyhne ani Procopios. 

O Beduínoch v dodekschoine tvrdí, že sa usadili a stali sa kresťanmi. 353 

Olympiodoros z Téb, ktorý i v piatom storočí stále patril k vyznávačom antického 

náboženstva, mal nielen skúsenosti s Blemmijcami, ale i Hunmi. Jeho história 

pravdepodobne vyšla po roku 425 n. l. On sám sa nepovažoval za historika, ale 

básnika. Spomína okupáciu Talmis a Primis kočovnými kmeňmi, a že na návštevu 

smaragdovej oblasti bolo treba povolenie od Blemijskeho kráľa.354  

Egypt sa vyskytuje i v dielach byzantských geografov, ktorí ho zmieňujú len 

veľmi povrchne. Hierocles v Synecdemus napísal návod na cestovanie. Bol 

napísaný po grécky v roku 535 n. l. Píše o rozdelení Egypta do ôsmich eparchii. 

Štefan Byzantský písal po grécky v dobe vlády Justiniana I. Jeho dielo 

s rozsiahlym názvom O mestách, ostrovoch a ľuďoch, ich politickom rozdelení 

a geografickej situácii, o ich homonymách a synonymách, a etnických formách ich 

mien, ako i o ich lokálnych názvoch a ich popisných prívlastkoch, podáva mestá 

v celej ríši abecedne. Z Egypta tam je cez 160 lokalít, no bez presnejšej polohy. 

Juraj z Cypru bol posledný, kto urobil popis „Rímskej ríše“, len 33 rokov pred 

vpádom Arabov do Egypta, okolo roku 606 n. l. Uvádza sedem diecéz v Dolnom 

Egypte pomenovaných po nílskych ramenách.355  

 

 

                                                             
352 The Natural History. Pliny the Elder. John Bostock, M.D., F.R.S. H.T. Riley, Esq., B.A. 
London. Taylor and Francis, Red Lion Court, Fleet Street. 1855. 
353 Butler, Alfred Joshua. 1902. Arab Conquest and Last 30 years of Roman Domination, str.7., 
Bowman, Alan K. 1989. Egypt after the pharaohs: 332 BC-AD 642 : from Alexander to the Arab 
Conquest. str.51. Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense,Hendrikje M. Nouwens. 2008. The 
Red Land: The Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str.279-298. 
354  Thompson, E. A. 1944.  Olympiodorus of Thebes. str. 43-45., Sidebotham, Steven E. 
and  Martin Hense,Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The Illustrated Archaeology of 
Egypt's Eastern Desert.str.279-298. 
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127 
 

13.1.3.1 Jan z Nikiou 

Narodil sa v dobe, keď bol Egypt pod mocou Konštantínopolu, no zomrel pod 

vládou Arabských vládcov. Ako i iní kresťanskí autori, začal svoje dejiny od 

Adama a Evy. V celom diele prevláda silne kresťanský pohľad. Štýl je 

jednoduchý s nadmerným používaním spojok a opakovaním slov. Jeho dielo je 

hodnotné pre poznanie konca antického Egypta. No spomína i staršie významné 

udalosti, ako založenie Alexandrie Alexandrom Macedónskym. U udalostí 

z principátu má však množstvo chýb a nepresností. Popisuje v krátkosti Caesarovu 

kariéru a pobyt v Egypte, no píše, že sa s Klaeopatrou oženil. Tvrdí, že Caesarov 

palác v Alexandrii premenil Konštantín na kostol, a že Traian prenasledoval 

kresťanov. Pripisuje mu stavbu pevnosti v Babylone. Miestami si pomýlil Traiana 

s Diocletianom. 

„A Traian prišiel do Egypta a postavil pevnosť s veľkými silnými vežami 

a priviedol do nej množstvo vody a on ju pomenoval Babylon 

v Egypte.“(LXXII,16) 

„A Traian najviac pridal nieake budovy do pevnosti a iné časti. A on vykopal tiež 

malý kanál, dosť veľký na to, aby viedol vodu z Gihon do mesta Clysma. A dal 

túto vodu do spojenia s Červeným morom a pomenoval kanál svojim menom 

Traianov kanál.“(LXXII,19) 

Diocletiana popisuje ako najzákernejšieho z ľudí, prenasledovateľa kresťanov. 

Píše, že prišiel do Egypta potlačiť vzburu v Alexandrii a mesto zničil. Zaujímavé 

je, ako píše, že nechal postaviť tábor. 

„Teraz postavil pevnosť na východnom okraji mesta a ustavil tam utáborenie na 

dlhú dobu.. “(LXXVII,4) 

Čím ďalej postupuje v čase, sú popisy jednotlivých udalostí. Staršie dejiny musel 

prebrať zo starších zdrojov, no poväčšine nie veľmi úspešne. Dejiny šiesteho 

storočia sú v diele Jána viac dôveryhodné, pretože sa udiali za života predošlej 

generácie. Podrobne popisuje vládu Heraeklea a arabský vpád.  

„A tak (Rimania) ako boli v Egypte hľadali útočisko v citadele Babylonu. 

A taktiež očakávali príchod generála Theodora, aby sa s ním spojili v útok proti 

Išmaelitom predtým, než rieka stúpne a bude čas siatia. Keby nemohli zasiať, 

pomreli by od hladu spolu so svojimi deťmi a dobytkom“(CXI,16) 
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„A on (Amr al-As) rozdelil jeho jednotky do troch skupín. Jednu skupinu umiestnil 

blízko Tendunias, druhú severne od Babylonu, a on sám robil svoje prípravy 

s treťou blízko mesta On. A dal nasledujúci príkaz: ‚Buďte v strehu, keď rímske 

jednotky prídu na nás zaútočiť, vy vyrazíte do ich tyla,  my budeme pred nimi, 

a tak ich budeme mať medzi nami, a tak ich pobijeme.‘ A tak Rímske jednotky 

tohto, nevedome vyrazili na útok pred pevnosť proti moslimom. Moslimovia vpadli 

do ich tyla, ako sa dohodli. A keď moslimskí vojaci prišli vo veľkom počte, rímski 

utiekli a schovali sa na lode.“ (CXII,7) 

„Skutočne, všetci obyvatelia provincie sa podriadili Moslimom, a platili im tribút. 

A oni poslali na meč všetkých rímskych vojakov na ktorých natrafili. A rímsky 

vojaci boli v pevnosti, a moslimovia ich obliehali, a zajali ich katapulty, 

a zdemolovali ich veže, a vytlačili ich z pevnosti. A oni premohli pevnosť Babylon, 

a oni zajali mesto Nakius, a sami sa tam opevnili“ (CXV,11) 356  

13.1.4 Arabskí autori 

Arabskí autori sú užitoční pre poznanie posledných rokov byzantskej vlády 

v Egypte, samotného arabského vpádu, ako i situácie v prvých rokoch Arabskej 

nadvlády. Mnohí z nich od raného 9. storočia až po vrcholný stredovek spisovali 

historické a geografické diela, týkajúce sa šírenia arabskej moci. Tu len pre 

príklad spomeniem pár mien. K najvýznamnejším raným autorom a najstarším 

dochovaným, ktorý napísal ucelenú históriu je Ibn Ab dal-Hakam. Narodil sa 

v roku 801 a umrel vo Fustate v roku 871 n. l. Jeho dielo  História dobytia Egypta 

a Severnej Afriky a Španielska má sedem kníh. V prvej knihe popisuje 

charakteristiky Egypta a dejiny krajiny pred moslimami. Spomína založenie 

Alexandrie, židov v Egypte  a perzsko - byzantské konflikty. V druhej knihe 

popisuje samotný vpád Arabov pod vedením Amr ibn al-Asa. Poznamenáva, že 

Amr nechal znovu otvoriť kanál medzi Nílom a Červeným morom, aby zlepšil 

zásobovanie svojho vojska. K histórii kanála pridáva i verziu o jeho konci. Mal 

byť uzavretý v roku 767 n. l. na rozkaz druhého abasovského chalífa Jaf’fara al-

Mansura, ktorý sa obával, že by kanál mohol pomôcť povstalcom proti jeho vláde, 

čerstvo zavedenému Abasovskému chalífatu. Knihy tri a štyri sa zaoberajú ranými 

arabskými osídleniami v Egypte a správou, ako Egypta, tak i iných krajín v čase 

Amrovej smrti. Piata kniha popisuje dobývanie severnej Afriky. Šiesta a siedma 
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sa zaoberajú dejinami súdnictva a šírením islamu.357 Ďalším autorom, ktorý občas 

spomenul Egypt bol Al-Kindi žijúci v rokoch 800 – 870. Bol filozof. Prekladal 

gréckych filozofov ako Aristotela, ale zaujímal sa i o matematiku, astronómiu, 

astrológiu a meteorológiu. Podáva inú teóriu o konci kanála a to, že prestal 

fungovať kvôli zanedbaniu čistenia a opráv. 358  Said ibn Batrik známy pod 

latinským menom Eutychius pochádzal z Fustatu. Bol kresťan žijúci v období 

876-940 n. l. Počas svojho života sa stal patriarchom a napísal Anály. At-Tabari v 

rokoch 839 - 932 n. l. cestoval po Egypte a ďalších krajinách. Jeho dejiny 

obsahujú aj chyby, ako napr. tvrdenie, že Arabi najskôr dobili Alexandriu, a až 

potom Memfidu. Z neskoršej doby, z rokov 1365 - 1441 je významný Al-Markizi, 

ktorý sa stal vysokým úradníkom v egyptskej správe, aj keď z Egypta 

nepochádzal. Do svojho diela zakomponoval mnohé časti zo starších diel.359 

13.2 Anonymné diela 

Jedná sa o mapy, ako slovné tak obrazové, a zoznamy, ktoré pomáhajú pri 

určovaní lokalít. Presnejšie informácie sa z nich však nedajú získať. Prinajlepšom 

dokazujú, že sa na danom mieste niečo nachádzalo. 

13.2.1 Notitia Dignitatum 

Celý názov diela je Noticia Dignitatum et Administrationum omnium tam civilium 

quam militarium. Ide o súpis úradníkov, vojenských veliteľov a jednotiek 

usporiadaných podľa provincií. Spis je datovaný do doby vlády Valentiniana 

III.360 Celkovo sa dielo delí na dve časti, na západnú časť ríše a východnú časť 

ríše. Časť popisujúca východ je o niečo málo staršia. No dnes najstarší zachovaný 

exemplár je z 15. storočia. Prepisovaním došlo k strate niektorých informácii 

a skomoleniu niektorých názvov.  

V Egypte sú uvádzaní dvaja velitelia vojska dux thebaidos a comes limitis 

Aegypti. Jednotky sú uvádzane podľa provincie. Najskôr Aegyptus, potom 

Augustamnica a nakoniec Thebais, kde je jednotiek najviac. Celkovo je tu 11 
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légii, 4 v Aegypte a 7 v Thebais. Je podivné, že nie je zaznamenaná légia 

v Alexandrii. V provincii Aegyptus boli Legia VI. Macedonica v Memfide, Legia 

III. Gemina v Babylone, Legia III. Diocletiana v Andro a Legia II. Traiana 

v Parembole. V Thebais boli Legia III. Diocletiana v Ombos, Legia II. Flavia 

Constantia Thebaeorum v Cusas, Legia II. Traiana v Apollonos Superioris, Legia 

I. Valentiniana v Kopte, Legia I. Maximiana vo File, Legia III. Diocletiana 

v Thebach, Legia II. Valentiniana v Hermunthi. Už len z toho, že Legia II. Traiana 

je zmienená dvakrát a Legia III. Diocletiana trikrát je zrejmé, že stále dochádzalo 

k vexiláciam. Z 11. lokalít, kde mala byť umiestnená légia sú známe len tri tábory, 

teda v prípade, že pod Ombos myslia Nag el-Hagar. Ďalšie dve sú tábory Luxoe 

a Babylon. A z toho dve sú umiestnenia légie III. Diocletiany. Auxiliárne jednotky 

sú v provincii Aegyptus a Thebais delené na hlavné a menšie. Počet cohort je 

menší, 19, než alae, 32. 9 jednotiek je jazdeckých, a tri iného typu. V oázach sú 

len štyri jednotky, a len dve majú i presne uvedené miesto, Ala prima Quadorum 

v Trimitheos a Ala prima Abasgorum v Hibeos. Zvyšné dve majú len oasis 

minore, alebo oasis maiore. Určiť, či je niečo i vo východnej púšti je kvôli 

skomoleniu názvov takmer nemožné, no nezdá sa, že by tam niečo bolo. Celkovo 

je v Notitiach uvedených v Egypte 75 jednotiek. U dvoch miesto nie je uvedené 

a u jednej nie je zachované. Tri názvy miesta usídlenia jednotky obsahujú slovo 

označujúce fortifikáciu: Castra Iudaeorum, Burgo severi a Castris Lapidariorum. 

Len na siedmich z celkových 72 je doložená stavba rímskeho tábora.  

Otázna zostáva veľkosť vymenovaných jednotiek ako i identifikácia niektorých 

názvov s modernými lokalitami. Worp na základe podobnosti názvov navrhuje, 

napríklad, že Abocedo by mohlo vlastne byť Ad Ala a nachádzať sa na západnom 

brehu Abydu.361  

13.2.2 Itinerarium Antonini Augusti 

Itinerarium Antonini Augusti sa datuje do vlády Diocletiana. Je to súpis rímskych 

ciest po celej ríši. V Egypte menuje 103 lokalít, nie všetky sú identifikované. 

Neuvádza, čo sa v danom mieste nachádzalo, len jeho vzdialenosť od predošlého 

miesta. Pri táboroch je dielo pomôckou pri identifikácii lokalít známych z iných 

zdrojov. Worp sa z použitím Itineraria snažil určiť niektoré lokality z Notitia 
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Dignitatum. Tacasiria by podľa neho mohlo byť skomolené Ta castra, myslené 

tým Castra Iudaeorum.362  

13.2.3 Periplus Maris Erytharaei 

Ide o príručku pre námorníkov plaviacich sa v Červenom mori a Indickom oceáne. 

Poskytuje informácie o vzdialenostiach a dĺžke plavby medzi jednotlivými 

prístavmi, ako i najlepší čas pre plavbu. Uvádza aké produkty sa z danej oblasti 

vyvážajú, a čo sa tam naopak dováža. Doba vzniku tohto diela je medzi 1. a 3. 

storočím n. l., tradične sa uvádza polovička 1st. n. l. Má 66 kapitol, pričom ich 

dĺžka sa rôzni. Zachované sú dva exempláre, jeden z 10.st. z Byzantskej ríše, dnes 

v knižnici v Heidelbergu, a druhý písaný anglicky z 14. alebo 15. Storočia, 

v Britskom múzeu.363 Pre Egypt je Periplus dôležitý pre určenie doby funkčnosti 

prístavov, od čoho sa často datujú i stanice na cestách cez Východnú púšť. Občas 

poskytuje i informácie o tom, že v obchode boli zapojení vojaci, ako v kapitole 

19:  

 „Teraz na ľavo od Berenike, plaviac sa dva alebo tri dni z mušľového prístavu 

východným smerom cez priľahlý záliv je ďalší prístav a opevnené miesto, ktoré je 

nazývané Biela dedina, z ktorej vedie cesta do Petry, ktorá je podriadená 

Malichasovi, kráľovi Nabatejcov. Ono predstavuje obchodné centrum pre malé 

plavidlá poslané sem z Arábie, a je tu umiestnený centurion, ako výberca jednej 

štvrtiny z dovezeného tovaru, a ako dozorca s ozbrojenou jednotkou.“ 364 

Podobným návodom bol Stadiasmus Maris Magni zaoberajúci sa Stredozemným 

morom. Napísaný bol asi v roku 250 - 300 n. l. O vojsku síce nevraví, ale 

vymenováva prístavy medzi Alexandriou a Catabathmus (dnešné Sollum). Ich 

počet je omnoho vyšší, než počet dnes známych lokalít. Od Alexandrie do 

Praetoria (Marsa Matrouh) je 19 prístavov, a od Marsa Matrouh do Sollum 

ďalších 10.365 

 

 

                                                             
362 Worp, K. A. 1991, Observations on some military camps and place names in lower Egypt. str. 
292-295., Ball, John. 1942. Egypt in the classical geographers. str.138-139. 
363 Tomber, Roberta, 2008. Indo-Roman trade: from pots to pepper. str.20-22. 
364 The Periplus of the Erythraean Sea 
365 Ball, John. 1942. Egypt in the classical geographers.str.130-134. 
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13.2.4 Tabula Peutingeriana 

Dnes zachovaná kópia bola zhotovená mníchom Colmarom v 1265. Pôvodná 

mapa bola snáď  až z 2. st n. l. a mala byť zhotovená podľa Augustovskeho 

popisu. No boli do nej pridávané i neskoršie mestá ako Konštantínopol. Celkovo 

je cez 7,5 metrá dlhá. Skladá sa z 11 kusov. Štýl zobrazenia je veľmi odlišný od 

moderných máp. Poukazuje na to, že jej pôvodný účel bol zmapovať cesty.    

Egypt je kvôli štýlu zobrazenia natiahnutý, a Delta Nílu zaberá najväčšiu časť. 

Púšte, kde neboli cesty nebolo treba zobrazovať. Cesty v Egypte vedú od Sallum 

po Alexandriu, z Rhinocolury do Pelusia, a na úsekoch Pelusium - Hermopolis 

Magna, Pelusium - Babylon, Memphis - Naukratis, Menphis - Lycopolis, Babylon 

- Antinoe, Lycopolis – Hormucopto (Koptos), Coptos - Contra Hiera Sycaminos, 

Aila - Babylon a Koptos-Berenike. Cesta do Berenike má stanice Hormucopto, 

Phenice (Phoinicon), Dydymos, Affrodites, Conpasin (Compasi), Dios, Xeron, 

Philacon, Apollonos, Cabau (Cabalsi), Cenonnydroma (Cenomn hydreuma), 

Pernicide portum (Berenike). Skomoleniny vznikli pri prepisovaní. Jasne je 

vyznačená Alexandria s majákom, a dôležité centrá ako Hiera Sycaminos, 

Berenike, Memfis, Babylon, Pelusium a Diopol (Theby). Na pobreží u Berenike je 

nápis „Hic cenocephali nascuntur “, teda  „Tu  sa vytvárajú tvory so psími 

hlavami“, čo je ekvivalent neskoršieho stredovekého „ Tu sú draci/ levy“, a 

vyjadruje, že o danej oblasti tvorcovia mapy skoro nič nevedeli.366 

13.3 Nápisy 

Zmienky o vojakoch sú v Egypte časté, to je ale aj sposobené tým, že sa tu vo 

veľkých množstvách papyry a ostraka zachovali. Povačšine sa však venujú len 

jednotlivcom. Tábory sú zmieňované len veľmi málo. Iné miesta, kde mali byť 

vojaci, a nepíše sa priamo o tábore, sa za dôkaz prítomnosti fortifikácie pokladať 

nedajú. No niektoré nápisy prinašajú zaujímavé informácie o fungovaní 

fortifikácii a každodenom živote v nich a ich okolí.  

V roku 1883 sa v Kopte našli dve tabuľky, pôvodne asi zo šiestich, hovoriace o 

legionároch i auxiliároch. Píše sa na nich o tom, že mali ísť stavať vodné nádrže 

do Východnej púšte, konkrétne do Compasi, Apollonos Hydreuma, Berenicede a 

                                                             
366 Ball, John. 1942. Egypt in the classical geographers. str. 151 -160. 
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Myoshormmi castrami, a že mali opraviť castrum v Kopte. Podľa tohto mali byť 

tábory v Kopte a Myos Hormos.367 

13.3.1 Papyry  

Na určovanie jednotiek, ktoré boli v Egypte, sú dobré diplomy udeľované pri 

ukončení vojenskej služby a záznamy pôžičiek a sporov, kde vojak uvádza svoju 

jednotku. Papyry môžu napomôcť pri určovaní typu tábora. Napríklad Pselchis 

a Parambole označujú ako hiberna, Koptos ako castrum a tábory vo východnej 

púšti ako praesidia. 368  Iné papyry vravia o vexiláciách napr. légii do táborov 

v Núbii. Ďalšie spomínajú miesta, kde boli usídlené jednotky, nie však tábory ako 

Pap. Beatty panop.2 uvádza jednotky v Presentii, Thebách, Syene, Panopoli, 

Andropoli, Parambole, Apollonopoli, Ptolemais, Tentyre. P.Munich 2 datovaný 

do 6. - 7. storočia spomína vojakov z Filé, Elefantiny a Syene. Papyry zo Syene 

z 6. st. a P.London 1736 - 37 píšu o aktívnej vojenskej službe a dohliadaní nad 

transportom, no mená sú  už prevažne kresťanské.369370371372373 

Vo východnej púšti sú nálezy papyrov extrémne vzácne. Gates-Foster tvrdí, že 

tam papyry vo veľkej miere nepoužívali, a že podmienky na zachovanie papyrov 

nie sú dobré. 374 Ja si skôr  myslím, že beduíni a dažde s následnými povodňami 

zlikvidovali už v staroveku akúkoľvek papierovitú hmotu.  

Pre poznanie podmienok vo východnej púšti je dôležitý slávny Koptský tarif, 

ktorý je cenníkom za prechod púšťou. 

„za kapitána lode , ktorý obchoduje v Červenom mori 8 dr / za strážcu 10 dr / za 

námorníka 5 dr/ za remeselníka 8 dr/ za prostitútku 108 dr/ za námorníkovu ženu 

20 dr/ za vojakovu ženu 20 dr / za povolenie na ťavu 1 ob/ za pečať na povolenie 2 

ob/ za osla 2 ob/ za krytý voz 4dr/ za pohreb 1dr 4 ob“ (dr-drachma, ob obolos) 375 

 

                                                             
367 Kennedy, David. 1985. The Composition a Military Work Party in Roman Egypt. str. 156-160. 
368 Maxfield, Valerie A. 2005. Organisation of a desert limes: The case of Egypt. str.203-205. 
369 Keenan, James G. 1990. Evidence for the Byzantine Army in the Syene Papyri.str. 142-146. 
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str.25,31. 
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372 Keenan, James G. 1990. Evidence for the Byzantine Army in the Syene Papyri. str.140-146. 
373 Sanchez, Jose Ramon Aja. 2009. Diocletiano y la fronteraa Nubia. str. 137. 
374 Gates-Foster, Jennifer. 2012. The Eastern Desertand the Red Sea Ports.str. 740. 
375 Lewis Naphtali. 1999. Life in Egypt Under Roman Rule.str. 141. 
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13.3.2 ostraka  

Ostraká boli bežnejším materiálom k písaniu než papyrus. Nachádzajú sa na nich 

i vojenské rozkazy ako napr. na ostrakách z Latopole.376 No nevyskytuje sa v nich 

vôbec termín castellum.377  

Nebezpečenstvo a strach z barbarov popisuje jedno ostrakon z Mons Claudianius, 

kde sa jeden robotník  sťažuje, že by chcel ísť pracovať, ale bojí sa barbarov. Iné 

ostrakon z el-Mweih píše, že 60 barbarov napadlo praesidium Patkona, neurčená 

lokalita, a pozabíjali ľudí žijúcich okolo praesidia.378 

Početnou skupinou sú Floridské ostraka, pôvodne z Thebaidy. Tri sú latinské a 

zvyšné grécke. Píše sa na nich o tábore Contrapollinis Maior, určené pri dnešnej 

Resediyah, oproti Edfu. Sú datované do druhej tretiny 2. storočia n. l. Jedno 

ostrakon obsahuje sťažnosť ( o.florida 2)  „keďže syn Balaneusa, ktorý je 

v strážnej veži, je ešte chlapec, povedz dekanovi, aby tam namiesto neho dal 

mladého muža, o ktorého som ho žiadal. “ Ostraka spomínajú aj iné veže, ale 

mená umiestnení sú egyptské a nedajú sa stotožniť so súčasnými lokalitami.379 

13.3.3 Epigrafika 

Epigrafické nápisy najčastejšie zmieňujúce vojakov, sú napísané nimi samými ako 

upomienka ich prítomnosti na mieste. Vyskytujú sa na skalách vo Východnej 

púšti i inde. Priamo na hraniciach v Hierasycaminos bol zachovaný nápis 

s vyrytým obrázkom rímskeho vojaka na koni.380 Nápisy v chrámoch sú známe 

pod názvom proskynemata, a najviac ich je v Núbijských chrámoch. Sú to vlastne 

návštevnícke grafita. 381  382  Niektoré ako flaviovské nápisy od Aphrodito, 

Didymoi, Phoenicon, zmieňujú stavbu alebo prestavbu na lokalite. V Umm Balad 

je nápis z doby Domitiana. Z Wadi Kalalat nápis s menom guvernéra Servia 

Sulpia Similisa za vlády Traiana.383  

Stavebných nápisov v táboroch nie je veľa. Zachovali sa v Sile, Abu Shaar 

a Siket. Nápis zo Siket má trojuholníkový tvar. Umiestnený bol pravdepodobne 
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nad bránou. Má rozmery 2,46 x 1,07 x 0,17. Text je latinský a datovaný do  76/77. 

„hydreuma ….praesidium ei locus“ teda studňa, pevnosť i cisterna.384 

Z historických nápisov sú napr. stély Darea I. a Ptolemaia II. Philadelpha 

dokazujúce vytvorenie kanála medzi Nílom a Červeným morom. Stéla Cornelia 

Galla o kontaktoch s kušitmi. Na naj je Octavianovo meno v hieroglyfickej verzii 

textu dokonca v kartuši. Či priamo Augustové Res Gestae, ktoré hovoria, ale len 

veľmi stručne o pripojení Egypta k Rímskej ríši.385 

„Na môj rozkaz a pod mojou ochranou boli vedené dve armády, skoro 

v rovnakom čase, do Etiópie a Arábie, ktorá sa nazýva šťastná, a početné sily 

nepriateľa oboch rás boli rozprášené v bitkách a mnohé mestá boli zajaté. Do 

Etiópie sme prenikli až tak ďaleko ako je Napata, ktorá je vedľa Meroe. V Arábii 

armáda prenikla do území Sabaenov do mesta Mariba. Egypt som pridal k ríši 

rímskeho ľudu...  “ (Res Gestae 26,27) 
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14. Rímska armáda v Egypte 

Latinsky bola armáda v Egypte nazývaná exercitus Aegypticus. 386 Od armády 

v ostatných provinciách sa líšila tým, že vrchní velitelia neboli zo senátorov, ale z 

jazdcov. Posty dôstojníkov mohli vykonávať nižšie vrstvy obyvateľstva ako inde. 

Hoci oficiálnym jazykom pre armádu bola latinčina, používala sa gréčtina, ako 

i inde na východe. Občas sa vyskytujú dvojjazyčné dokumenty.387  

Pôvodní Egypťania najskôr mohli byť naverbovaní len do námornej flotily. Do 

auxílii mohli až od konca 2. storočia. Výnimkou boli príslušníci vyšších vrstiev, 

v podstate Gréci usídlení v Egypte a ich potomkovia a obyvatelia miest, čo boli 

len Alexandria, Naukratis, Ptolemais a Antinoopolis. 388  Delenie na pozemnú 

a námornú armádu však nebolo striktné, a vojaci z pozemného vojska mohli byť 

prevelení na námornú službu. 389  Rekrúti do Egyptských jednotiek prichádzali 

hlavne z klimaticky podobných oblastí zo Sýrie, Malej Ázie a Afriky. Po 

Traianovi narastá počet vojakov pochádzajúcich z Dacie. Asi boli naverbovaní 

v dobe, kedy boli jednotky z Egypta zapojené do Dáckych vojen. Pomerne mnoho 

regrútov bolo i z južného Balkánu. Za vlády Severovcov stúpa počet legionárov 

pochádzajúcich z Egypta, ale najskôr šlo o tzv. castrenses, teda deti bývalých 

legionárov, ktoré sa takpovediac narodili v tábore. Caraclaové udelenie občianstva 

všetkým zmazalo rozdiely.390 

Zmena v armáde nastáva za Diocletiana. Stúpa význam rýchlej jazdy. Jednotky sa 

kvôli mobilite zmenšujú. Otázne je, či šlo o reformu, alebo v podstate len o 

oficiálne potvrdenie už existujúceho stavu. Menia sa i jednotky v provinciách. 

Nevie sa, či rozdelenie na comitatenses a limitanei zaviedol Diocletian, či 

Konštantín, ktorému sa pripisuje vytvorenie armády byzantského typu. Ide 

o rozdelenie na mobilnú a stálu armádu. Comitatenses boli mobilní. Limitanei boli 

plne vycvičení no usídlení na jednom mieste, okrem vojenských povinností 

obrábali i pôdu.391 V 4. storočí sa služba vo vojsku stáva dedičnou. Vojaci sú 
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tetovaní, aby sa dali odhaliť dezertéri. 392  Otázna je veľkosť légie v neskorej 

antike. Ak vôbec nejaká štandardná veľkosť bola, žiadna literatúra sa o nej 

nezmieňuje. Odhady sa rôznia od 500 do 1000, i viac ako 1500.393 No i légie 

v principáte nie sú také jasné. Ich podrobný popis je až od Vegetia, ktorý písal 

v dobe, keď už neexistovali a je otázne, nakoľko mal spoľahlivé informácie. 

K výmene jednotiek dochádza i za Justiniana.394 

Súpisom jednotiek sú až Notitia Dignitatum, ktoré zachytávajú situáciu po 

Diocletianovy. Pri identifikácii jednotiek, ktoré sídlili v Egypte v dobe principátu, 

sa vychádza z papyrov a ostrák, ktoré väčšinou spomínajú konkrétnych vojakov 

v spojení s ich každodenným životom, z čoho sa celkový obraz skladá ťažko.395 

Diplomy zmieňujú len jednotky, z ktorých boli vojaci prepúšťaní.396 U niektorých 

jednotiek sa dá vysledovať doba príchodu, dĺžka pobytu a odchod z Egypta. 

U iných sa vie len časť informácii, alebo len to, že v Egypte boli. Najlepšie sa 

sledujú légie. Zdá sa, že počet vojakov sa postupne znižoval. Podľa odhadov bolo 

pred rokom 23 n. l. v Egypte 21 000 rímskych vojakov. Po  roku 23 n. l. klesol 

počet mužov na 15 000. K dočasnému zvýšeniu na 16 500 došlo okolo roku 105 

n. l. V druhom storočí sa počet pohyboval okolo 11 500, ustálil sa na prelome 2. 

a 3. storočia na 12 000.397 Pred rokom 250 n. l. tvorili  vojaci menej než 10 

percent populácie.398 

Pri vytvorení provincie boli v Egypte tri légie: XXII. Deiotraiana a III. Cyrenaika. 

Meno tretej nie je známe. Postupne sa ich počet znížil na dve a na jednu. 

S Diocletianom počet légii stúpa, a Notitia Dignitatum uvádzajú jedenásť légii. 

Legia III Cyrenaika prišla do Egypta už s Antoniom. V bitke pri Actiu prebehla 

k Octavianovi. Mala sídliť v Kopte. Z Egypta bola odvelená v 119 n. l.399 Legia 

XX. Deiotrariana vznikla pôvodne z armády galatského kráľa Deiotara. Než prišla 

do Egypta pôsobila v oblastiach Malej Ázie. Neskôr sa účastnila Partských 
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a židovských vojen, no vrátila sa do Egypta, odkiaľ je o nej posledná sprava z 

roku 119 n. l.400 Légia II. Traiana prichádza a v 127/8 n. l. Založil ju Traian pre 

Dácke vojny. Potom sa asi účastnila východných ťažení proti Partom. V Egypte 

zostáva do neskorej antiky.401  Prítomnosť légie XV. Apolinaris nie je istá. 402 

Legia XIII. Gemina, Legia V. Macedonika a Legia I. Maximiana prichádzajú za 

Diocletiana. Ako i  légie IIII. Flavia, VII. Claudia a XI. Claudia, ktoré mali v roku 

295 n. l. zničiť Koptos.  Legia XIII. Gemina pred Egyptom pobývala v Dacii 

Ripensis, a ešte predtým v Dácii. Legia V. Macedonika mala dlhú históriu, ako 

i predošlá spomenutá. Pred Egyptom taktiež bola usídlená v Dácii. Legia 

I. Maximiana bola novo založená Diocletianom. Zvyšné tri sa najčastejšie 

pohybovali na Dolnom Dunaji, v provinciách Panónia a Moesia.  Legia III. 

Diocletiana vytvorená Diocletianom bola v Egypte do konca 4.storočia, potom 

bola poslaná postupne do Macedónie a Thrakie. Notitie ešte legia II. Flavia 

Constantia Thebaeorum, Legia I. Valentiniana a Legia II. Valentiniana. 403 

Z auxiliárnych jednotiek z principátu sú známe kohorty: I. ulpia afrorum equitata, 

I. Apamenorum, I. Augusta Praetoria Lusitanorum equitata, I. flavia cilicia 

equitata, I. hispanorum equitata, II. Ituraeorum equitata, III. Ituraeorum, 

I. Pannoniorum, Scutata civivium Romanorum, I. thebaeorum equitata, II. 

Thebaeorum, I. Tracum equitata a VII. Huraeorum. 404  Aly: Apriana, Augusta, 

Commagenorum, Veterana Gallica, Heracliana, I. Thracum Mauretana, 

Vocantiorum a Paullini. 405  Ďalej sa vyskytujú iné jednotky podivných názvov 

a jednotky, ktorých priama prítomnosť v Egypte je pochybná, ako kohorta Nigri 

camerensiana, Focundi, kohorta Flori, kohorta Aelii Habeti, Ma...an, II 

hispanorum, kohorta I nom (asi numidiarum), euitata singularum 

I. Damascenarum. 406  Ťažká jazda: Numeri Cataphracti, Hemesenorum, 
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Orientalum, Sulatorum, Hadrianorum Palmyrenorum sagittorum, Anatoliorum.407 

Jednotky z neskorej antiky sú spísané v Notitia Dignitatum.   
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15. Vývoj fortifikačného systému 

Zo všetkých lokalít z kapitol 4 až 8, je až tretina bez presnejšieho datovania. 

Všetky tieto lokality sú vo východnej púšti. No i ďalšie, a i v ostatných oblastiach 

sú datované len podľa povrchových zberov keramiky, či architektonickej 

podobnosti. Archeologicky preskúmaných táborov nie je viac ako polovica, 

a lokalít, kde prebehli rozsiahlejšie archeologické výkopy, je ešte menej.  

Príkladom problémov s datovaním neskúmaných, či málo skúmaných lokalít, je 

skupina pevností na ceste z Koptu do Myos Hormos. Dôvodom na ich existenciu 

bolo využívanie prístavu, ktorý bol funkčný od 1. st. do 3 st. n. l. Z 

architektonického hľadiska sa zdajú byť neskoršie. Preto sa objavili i návrhy, že 

by mali pochádzať až z neskorej antiky. Cuvigny upozorňuje na to, že datovanie 

podľa architektúry vo východných provinciách vychádza z práce Poidebarda o 

Strate Dioclatiane. Poidebard delil pevnosti na, pred Dioclecianske z konca 2. st. a 

začiatku 3., ktoré majú všetky veže oblé a predsunuté von, hlavne tvar U, na 

Dioclecianske, ktoré majú rohové veže štvorcové a ostatné oblé,  a na 

postdiocletianske, ktoré majú zas oblé rohové veže skôr kruhové, než tvaru U. 

Táto publikácia je však stará, nepresná, a mnohé zjednodušuje. Výskumy 

odpadových jám na pár lokalitách, na ceste do Myos Hormos, ukazujú na obdobie 

odpovedajúce dobe funkčnosti prístavu. Nie je úplne vhodné architektonickú 

podobu ignorovať, a datovať ich až do prvého storočia n. l. Často datujú podľa 

nápisov a ostrak. Ale to, že sa tam našlo ostrakon s nejakým dátumom ešte 

nedokazuje, že vtedy bola pevnosť postavená. Pokiaľ nejde priamo o nápisy 

zmieňujúce stavbu, tie sú však veľmi vzácne. Najrozumnejšie datovanie navrhuje 

Cuvigny, tvrdí, že opevňovanie staníc, teda stavba fortifikácii prebehla v druhej 

polovici 2. st. n. l.408   

15.1 Po príchode Rimanov 

Po pripojení k Rímskej ríši boli podľa Strabona rímske jednotky usídlené 

v Nikopoli, Babylone, File a inde po krajine. Z táborov sa dá z touto dobou spojiť 

trojica dočasných fortifikácii v Núbii. Okrem toho, sa dá predpokladať používanie 

ptolemaiovských staníc ku kontrole obchodu a preprave tovaru z Bereneike.  

                                                             
408 Cuvigny,Hélène ed. 2003. La route de Myos Hormos: l'armée romaine dans le désert oriental 
d'Egypte.str. 197,198, 248-253. 
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15.2 Prvé tri storočia 

V prvých troch storočiach dochádza k postaveniu tábora v Dakke a Šellál v údolí 

Nílu. Postavený bol i al-Buradan na pobreží Stredozemného mora. Najviac stavieb 

vzniká vo Východnej púšti. Cez prvé storočie vznikli všetky, až na dve 

fortifikácie na Ceste k Mons Porphyrites. Vznikajú opevnenia v Mons Claudianus 

a pravdepodobne aj opevnenia na ceste vedúcej k týmto lomom. Mimo cesty Wadi 

Wikala. Začína i výstavba opevnení na ceste z Koptu do Berenike. V druhom 

storočí sú pridané ďalšie pevnosti na cestu do Berenike. Postavené sú pevnosti na 

ceste do Myos Hormos a na Via Nova Hadriana. Sieť pevností vo východnej púšti 

je už skoro kompletná, až na pár lokalít na južnom úseku cesty do Bereneike 

a Abu Shaar. Používanie je doložené i cez tretie storočie, u väčšiny z nich. 

V oázach najskôr vzniká ed-Dér, možno už v druhom storočí. V treťom, vznikajú 

fortifikácie v Bahríji. Al-Burdan je pravdepodobne opustený na konci tretieho 

storočia.     

15.3 Za Diocletiana 

Diocletian nechal v Egypte postaviť pevnosti v oázach po celom údolí, i vo 

východnej púšti. Pripisujú sa mu Babylon, Luxor, Magdolos, Sile, Narmoutheos, 

Dionysias, Qaret-el Toub, el-Kab, Nag el-Hagar, Abu Shaar a občas i ed-Der. 

Priamo stavebnými nápismi sú datované len Sile a Luxor. Všetky sú si 

architektonicky podobné, až na Magdolos. Aktivita je doložená i vo fortifikáciách 

na ceste do Mons Porphyrites, ktorej hlavným cieľom sa stal Abu Shaar.  

15.4 Pred vpádom Arabov 

Od vlády Konštantína vzniká v Egypte už len málo nových fortifikácii. V štvrtom 

storočí sú to malé pevnosti v Charge a v Abu Ghusum, severne od Berenike. Ešte 

neskôr to je Abu Ghalqa v 5. storočí, Pelusium v 6. storočí, Raya, Raithou a Nag 

Qarmila v 6.-7.storočí. Diocletianske stavby sú používané cez štvrté storočie, 

neskoršie používanie je doložené písomnými správami v Luxore a Babylone. 

Rovnako je doložené i využívanie Nikopole, ktorá bola asi jedinou lokalitou kde 

vojsko sídlilo od Augusta až po Arabský vpád. Vo východnej púšti je osídlenie 

doložené na ceste do Mons Porphyrites až do 7. storočia. Mohlo byť i na iných 

lokalitách. V strednej časti Východnej púšte sa zdá, že došlo k opusteniu v treťom 

storočí, no neskoršie využitie sa vylúčiť nedá.  
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16. Rozmiestnenie táborov a história 

V čase Augustovho príchodu do Egypta, predstavovalo pre Egypt najväčšie 

nebezpečenstvo kráľovstvo Meroe. Rimania sa s ním vysporiadali cez Petroniovu 

kampaň, a následne Samským ediktom. V priamom susedstve zostali po tri 

storočia. Otázke ďalších vzťahov sa budem venovať v nasledujúcej kapitole. Sú 

doložené len dva tábory, ktoré by mohli chrániť Egypt pred Meroe. No pokiaľ sa 

tábory naozaj nachádzali i v Talmis, Tafis a iných lokalitách, známych len 

z písomných prameňov, tvorili by hustú sieť a dostatočnú ochranu južnej hranice.  

Zo západu bol Egypt chránený veľkým piesočným morom. Na severozápade bola 

rímska provincia Kyrenaika. Po Diocletianovy bola premenovaná na Libyu 

Inferior. V tejto provincii dochádza v 4. storočí k nárastu činnosti beduínov a 

k stavbám malých fortifikácii. V egyptských oázach sú doložené až fortifikácie 

z 3. a 4. storočia. Najskôr sú postavené tábory v Bahríji. Mohlo by to poukazovať 

na to, že beduínske kmene začali byť viac aktívne nielen v oblasti Kyrenaiky, ale 

aj  smerom na východ. No je potom otázne, prečo by nevznikli fortifikácie v Sive, 

ktorá je ku Kyrenaike omnoho bližšie. Malé pevnosti v Charge vznikajú až v 4. 

storočí. Tu by sa mohlo jednať o reakciu na posunutie južnej hranice smerom na 

sever. Priblíženie Blemmijcov a Nobatajcov ku Charge, nakoniec viedlo k ich 

vpádom do oázy.  

S Blemijcami by mohla mať súvislosť aj výstavba Diocletianskych opevnení 

v Thebaide. Po skúsenostiach s Blemmijskymi vpádmi v 3. storočí, a zároveň 

s posunutím južnej hranice, sa zdá väčšia koncentrácia vojska v hornom Egypte 

logická. Poloha táborov v Babylone a Nikopolis sú jasné. Nikopolis predstavoval 

kontrolu Alexandrie, ktorá nikdy nebola pokojným mestom. Z Babylonu bolo 

možné kontrolovať celú Deltu i veľkú časť údolia na juh. Podobne strategickým 

miestom bola oblasť prvého kataraktu. Tu je síce známy len Šellál, ale písomné 

správy naznačujú jednotky na Elefantine a File.  

Na Sinaji, až do vytvorenia provincie Arabia za Traiana, pôsobili Nabatejci. No 

asi nepredstavovali hrozbu, pretože z prvého a začiatku druhého storočia, nie je 

v tejto oblasti žiaden tábor. Pevnosti na východnom okraji Delty vznikajú až za 

Diocletiana. Vonkajšie nebezpečenstvo nereflektujú, lebo územie východne od 

nich bolo stále rímskym územím, a to provinciou, teraz nazývanou Palestina 
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Salutaris. Severná pobrežná oblasť Sinaja susedila taktiež s rímskym územím 

Iudeou, neskôr premenovanou na Palestinu.  

Východná púšť bola chránená Červeným morom. Beduínske skupiny žijúce na 

Arabskom polostrove nepredstavovali pre Egypt hrozbu až do 7. storočia, 

a i vtedy Arabi vpadli do Egypta cez Sinaj. V severnej časti východnej púšte nie 

sú antickými autormi ani v papyroch spomínané žiadne mená beduínskych skupín. 

Ak tam nejakí beduíni boli, neboli natoľko významní, aby sa nimi zaoberali. To, 

že v severnej časti Východnej púšte nebezpečenstvo nehrozilo, dokazuje 

i absencia opevnení na východozápadnom úseku Via Nova Hadriana. V južnej 

časti Východnej púšte boli dávno pred Rimanmi prítomne beduínske kmene, ktoré 

spomínajú antickí autori. Najvýznamnejší boli Blemmijci. Počas prvých dvoch 

storočí nášho letopočtu ich činnosť nie je moc výrazná. V treťom storočí sa 

situácia mení. Blemmijci sa začínajú posúvať smerom na sever a podnikajú 

i vpády do údolia Nílu. Od štvrtého storočia ovládali veľkú časť juhovýchodnej 

púšte vrátane územia, kade prebiehala cesta z Edfu do Berenike. O tom, že 

i vyberali poplatky za prechod cez toho územie, informuje Olympiodoros z Théb. 

Blemmijci pravdepodobne neboli hlavným dôvodom stavieb rímskych fortifikácií 

vo východnej púšti. Na ceste do Berenike sú viac defenzívne stavby v severnej 

časti cesty než v južnej, teda ďalej od Blemmijcov.  

Ciele ciest cez východnú púšť boli aktívnejšie v dobe principátu, čo vysvetľuje 

prevahu stavieb z tejto doby. Prístav Myos Hormos a Mons Claudianus boli 

v treťom storočí opustené. V strednej časti východnej púšte tak došlo k poklesu, 

až zastaveniu aktivít. Berenike i Mons Porphyrites prešli v treťom storočí 

úpadkom, no po obnove činnosti v 4. storočí zostali aktívne až do 5 storočia. 

Posledné fortifikácie vznikli v 5. storočí severne od Berenike. Zaujímavé je, že na 

troch lokalitách na ceste do Mons Porphyrites je používanie doložené až do 6. a 7. 

storočia. Ide pritom o lokality, ktoré cestu delia na štyri podobne dlhé úseky. 

Zaujímavá je i poloha byzantských fortifikácii na Sinaji, ktoré ležia skoro v línii 

s cestou do Mons Porphyrites. Dalo by sa preto predpokladať, že táto púštna cesta 

mohla byť využívaná cestovateľmi, hlavne pútnikmi pri ceste na Sinaj. Na more 

sa mohli vydávať z oblasti Abu Shaar, kde v tejto dobe bolo kresťanské osídlenie.  
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17 Funkcia táborov 

Funkcia táborov súvisí s funkciou vojska ako takého. Rímska armáda plnila 

v každej provincii viacero úloh. V Egypte priamo bojové akcie tvorili len zlomok 

z činnosti. Légie z Egypta sa najčastejšie podieľali na vojenských ťaženiach 

v Arábii a Iudei. 409  Častejšie museli zasahovať v domácich nepokojoch 

a povstaniach, najčastejšie v Alexandrii. Väčšina úloh, ktoré vojaci plnili nemala 

bojový charakter. Chránili bezpečnosť v provincii, dozerali na cisárske monopoly 

a iné ekonomické aktivity vrátane výberu daní. Nahradzovali políciu a vo 

vidieckych oblastiach i súdy. Samozrejme predstavovali aj nezanedbateľnú 

pracovnú silu pri opravách a čistení zavlažovacích kanálov, ciest, stavbách 

mostov a samotných vojenských táborov.410  

Každý z táborov mal svoje funkcie, málokedy len jednu. Najspornejšie sa ukázali 

byť pevnosti vo Východnej púšti, a to, či sa dajú nazývať limitom alebo nie. 

Maxfiel uvádza štyri hlavné funkcie: zastávky s vodou, ubytovanie vojska, 

administratívne centrum pre okolie, a logistická podpora pri transporte. Systém 

pevností nazýva limitom. 411  Zipterkov a Sidebotham sa viac prikláňajú 

k ekonomickej funkcii týchto pevností, hoci spomínajú i ochranu pred 

beduínmi.412  

17.1 Ubytovanie vojska 

Ubytovanie vojska je základná funkcia každého vojenského tábora. Problémom je 

otázka, koľko vojakov mohlo tábor obývať, a či v ňom mohli byť dočasne 

ubytované i civilné osoby, hlavne kupci prechádzajúci cez púšť. Počet vojakov 

v tábore sa i v Afrike a Ázii počíta podľa odhadov vytvorených pre európske 

provincie, pričom sa nehľadí na odlišnú klímu, ktorá mohla viesť k potrebe 

viacerých skladovacích priestorov, či inej ploche potrebnej pre vojaka. V Európe 

sa počíta s 3 – 4m štvorcovými na pešiaka a 6-8 m na jazdca. Tak by napr. 

                                                             
409 Alston, Richard. 1998. Soldier and Society in Roman Egypt. str. 73-77. 
410 Pollard, Nigell. 2010. Military Institutions and Warfare:graeco-roman. str. 453-460., Bagnall, 
R.S. 1977. Army and police in Roman Upper Egypt. str. 67,77., Peacock, David. 2004. Římska 
doba, str.439-442., Alston, Richard. 1998. Soldier and Society in Roman Egypt, str.75-77,81-82., 
Capponi, Livia. 2011. Roman Egypt. str.21., Palme Bagnall, Roger S. 2007. Egypt in the Byzantine 
world, 298) Alston, Richard. 1998. Soldier and Society in Roman Egypt. str.75-77. 
411 Maxfield, V. A. 1996. The Eastern Desert Forts and the Army in Egypt During the Principate. 
str. 11. 
412 Zitterkopf, Ronald E. and Steven E. Sidebotham. 1989. Stations and Towers on the Quseir-Nile 
road. str.160. 
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WadiBelih s 0,06 ha ubytoval 15-18 jazdcov alebo 28-36 vojakov. Ďalším 

problémom je, čo všetko sa pokladá za contubernie. Príkladom je WadiGemal, 

kde podľa ostrák bola malá posádka, i keď je jeden z najväčších táborov vo 

Východnej púšti.413 

17.2 Limes Romanus 

Je otázne, čo v Egypte slúžilo ako Limes v zmysle ochrany hraníc. Maxfield píše, 

že ako limit by sa v Egypte dal chápať aj Níl s tábormi okolo neho. Tvorili by tak 

akúsi „vnútornú hranicu“. Za jednu hlavných úloh armády považuje udržiavanie 

bezpečnosti na Níle. Umiestnenie táborov sa skoro zhoduje s napájaním púštnych 

ciest na údolie. Za limit pokladá i tábory vo Východnej púšti. 414  Otázna je 

i západná púšť, kde síce tábory vytvárajú líniu, no zdá sa, že v Baharíji chýba 

nebezpečenstvo, a v Charge, kde Blemijské nájazdyboli, sú tábory umiestnené na 

opačnej strane oázy.  

Sidebotham vidí v táboroch vo východnej púšti ochranu okolitého územia. Píše, 

že praesidia nemali kontrolovať celú púšť, lebo to by nemalo zmysel, ale 

ochraňovať a zabezpečovať vodu a cesty. Mali tak viac ekonomickú funkciu než 

obrannú. 415  Rozloženie táborov vo východnej púšti tiež naznačuje, že neboli 

určené proti vonkajšej hrozbe. Na sever od ciest z Qeny nie sú doložené 

v písomných správach žiadne kmene. O Blemijcoch sa toho zatiaľ vie pomerne 

málo. Prítomní v južnej oblasti Východnej púšte boli už pred príchodom 

Rimanov, no k ich väčšej moci a územnému rozmachu dochádza v treťom storočí, 

kedy naopak dochádza k poklesu prítomnosti rímskeho vojska vo Východnej 

púšti. Neskôr, keď Blemijci ovládajú i oblasti predošlej rímskej prítomnosti 

v južnej časti Východnej púšte, sa Rímska pozornosť presúva severnejšie. Zdá sa, 

že Blemijci viac útočili priamo na Nílske údolie a prípadne na oázy v západnej 

púšti, než na pevnosti a osídlenia vo Východnej púšti, i keď i tie sú doložené.416 

                                                             
413 Maxfield, V. A. 1996. The Eastern Desert Forts and the Army in Egypt During the Principate. 
str. 19. 
414 Maxfield, Valerie A. 2005. Organisation of a desert limes: The case of Egypt.str. 202., 
Maxfield, Valerie A. 2009. Aswan and the River Nile.str. 73-78., Maxfield, V. A. 1996. The 
Eastern Desert Forts and the Army in Egypt During the Principate. str. 9 . 
415 Sidebotham, Steven E. 2011. Berenike and the Ancient Maritime Spice Route.str.101. 
416 Gates-Foster, Jennifer. 2012. The Eastern Desertand the Red Sea Ports. str. 737-739., Lassányi, 
Gábor. 2005. The Blemmyes and the frontier defence in Egypt in Late antiquity some 
archaeological notes.str. 785-789. 
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Najnebezpečnejšou sa však javí južná hranica, kde sa v susedstve nachádzalo 

Meroe. Hölbl tvrdí, že katarakty a púšte neboli dostatočnou hranicou, preto museli 

Rimania postaviť sieť pevností cez cely Dodekaschoinos, ktorý bol organizovaný 

ako vojenské pásmo. Hlavnou úlohou vojakov bolo zabrániť beduínom usádzať sa 

na rímskom území.417 Po dlhý čas na Rímske vzťahy s Meroe hľadelo ako na 

priateľské bez akýchkoľvek problémov. Je to spôsobené aj tým, že dlho tieto 

vzťahy ležali mimo záujem historikov, čo bolo spôsobené absenciou správ 

u antických autorov. Theodore Mommsen, M.I. Rostovzzeff a iní sa sústredili len 

na Petroniovu kampaň do Napaty a opustenie Dodekaschoinu Diocletianom. 

Nárast záujmu nastal až v posledných desaťročiach. Burstein si myslí, že chvíľami 

boli vzťahy napäté, a v polovici 1. st. n. l. až nepriateľské. Uloženie hlavy 

bronzovej sochy Augusta pod podlahu v paláci v Meroe pokladá za nepriateľský 

akt. I papyrus Volgiono 40 jasne odkazuje na bitku medzi Rimanmi a Kušitmi v 

roku 33 n. l.Burstein pokladá Dodekaschoinos  skôr za kondominium Rimanov 

a Meroejcov, než čisto rímske územie.418 

17. 3 Dohľad na ťažbou 

Vo východnej púšti ťažili Rimania hlavne tvrdé a vzácne kamene a nerasty, medzi 

nimi i zlato. Mäkšie kamene ako vápence a pieskovce ťažili bližšie pri údolí.419 

Na niektoré nerasty ako porfýr bol cisársky monopol. Smaragdy pre rímske 

šperkárstvo pochádzali odtiaľto alebo až z Indie.420 Vzácnosť týchto materiálov si 

vyžadovala stálu ochranu. Ďalším problémom bol transport veľkých kamenných 

blokov. Do údolia ich vozili na vozoch ťahaných zvieratami. To vysvetľuje prečo 

sú pevnosti na cestách k MonsClaudianus a Porphirites jediné, ktoré majú vedľa 

seba rozsiahle napájadlá.Armáda tu poskytovala nielen zásoby vody, ale i podporu 

pri samotnej preprave nákladu a budovaní rám a ciest. Samotné tábory a ich 

okolie slúžili ako odpočívadlá.421 Je možné, že priamo v MonsPorphyrites bola 

prítomná armáda i pred postavením pevnosti. Niektoré budovy osídlením 

v západnej časti nápadne pripomínajú baraky. No priamych dokladov o vojakoch 

                                                             
417 Hölbl, Günther.1990. Das Römische Militär im Religiösen Leben Nubiens. str.233. 
418 Burstein, Stanley.2009. Rome and Kush: A new interpretation.  
419 Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense, Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The 
Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert. str.71. 
420 Adams,Colin E.P. 2007. Land Transport in Roman Egypt: A Study of Economics and 
Administration in a Roman Province. str. 200. 
421 Maxfield, V. A. 1996. The Eastern Desert Forts and the Army in Egypt During the Principate. 
str. 14-15. 
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je len málo, len tri doštičky z doštičkového panciera. Najčastejším dokladom 

prítomnosti vojska v celej Východnej púšti sú epigrafickénápisy a ostraka.422 

17.3.1 Mons Porphyrites 

Antické lomy objavil James Burton v roku 1822 a následne ich publikoval v roku 

1830. Archeologické výskumy prebiehali sporadicky a po krátku dobu, až od roku 

1994 lokalitu skúmali britskí bádatelia. Lokalita nebola používaná pred Rimanmi, 

ani po nich. Ťažba tu prebiehala od 1. -5. storočia. V okolí lomov vzniklo civilné 

osídlenie ako aj pevnosti Mons Porphyrites, malá stanica Mons Porphyrites 

a Badia. Postavené tu boli i dva chrámy, jeden väčší bol zasvätený Serapidovy 

a druhý menší Iside. Ťažil sa tu červený porfýr, čierny porfýr a vo Wadi Umm aj 

zelený. Lomy červeného porfýru, či inak nazývaného cisárskeho, sa nenachádzali 

nikde inde v Rímskej ríši. Dnes je priamo na lokalite len jeden puknutý stĺp 

a jedna vaňa. Zachované sú však rampy, po ktorých kameň prepravovali. 

Najznámejším príkladom použitia porfýru bola porfýrova miestnosť 

v Konštantínopole, kde sa cisári rodili do purpuru. Ďalej sú to sarkofágy Heleny, 

Konštantína a Konstancie, socha tetrarchov, či stĺpy v Hagia Sofia. Cisár 

Septimus Severus mal mať z porfýru urnu.423 

17.3.2 Mons Cladianus 

Na lokalite je doložených 130 samostatných lomov. Na rozdiel od 

MonsPorphyrites sa tu i dnes nachádza množstvo nedokončených predmetov, ako 

sú stĺpy a vane. Rímske osídlenie v MonsClaudianus malo i svoje kúpele 

s hypokaustom. Nálezy ostrák vyvrátili dlho tradovanú informáciu, že v lomoch 

pracovali trestanci a otroci. Dnes už sa vie, že to boli slobodní robotníci, ktorí sa 

po väčšinu času nemali najhoršie. Ťažil sa tu kvarcitovýdiorit, známy ako 

granitobianco e nero. Tento kameň bol použitý napr. na stĺpy na Traianovom fóre 

v Ríme. Podľa mena by sa dalo usudzovať, že lomy založil Claudius, no najstaršie 

                                                             
422 Maxfield, Valerie A. and Peacock, David, 2007. The Roman imperial quarries: survey and 
excavation at Mons Porphyrites, 1994-1998. str. 428. 
423 Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense, Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The 
Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str. 72-75., Bard, Kathryn A. 1999. 
Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. str. 640-642., Meredith, David 1952. The 
roman remains in the eastern desert in Egypt.str 99., Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: 
exploring Rome's Egyptian frontier. str.52,35. 
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nálezy z lokality sú až Domitianske. K opusteniu lomov došlo okolo polovice 3. 

storočia. n. l.424 

17.3.3 Iné lomy 

Okrem Mons Claudianus a Mons Porphyrites existovali i menšie lomy, kde sa 

ťažili síce tvrdé ale už nie tak vzácne kamene. Napr. z menších bolo najznámejšie 

Wadi Umm Wikala v staroveku známe ako Mons Ophiates, kde ťažili gabro. Tu 

ťažba prebiehala hlavne cez 3. storočie.425  

17.3.4 Doly na zlato 

Zlato bolo jedným z hlavných dôvodov faraónskych , i ptolemaiovskych expedícii 

do Východnej púšte. Nachádza sa tu cez 1000 lokalít, kde sa v staroveku ťažilo 

zlato. Rimania nadväzovali na staršie doly ako napr. al-Ghuzza, či Abu Gerida. 

Významné doly boli na ceste z Koptu do Myos Hormos v Bir Umm Fawakhir. 

Hlavná doba ťažby tu ale prebiehala až v neskoro rímskom a byzantskom období. 

Vtedy sa odhaduje, že populácia v osídlení u dolov mohla dosiahnuť až 1000 

obyvateľov.426 

17.3.5 Doly na drahokamy 

U dolov na drahokamy nie sú doložené fortifikácie. Ako doly na zlato nadväzovali 

na ptolemaiovské ale vznikali i nové. Vo Wadi Abu Diyeba a Wadi al-Hudi sa 

ťažil ametyst. V Sikait boli doly smaragdové. Ťažba tu prebiehala cez 1. - 4. 

storočie. Ďalšie smaragdové doly boli v Nugrus, Wadi Umm Harba, oblasti 

známej ako Mons Smaragdus. Dnes už sa ale nevie o ktorý kopec konkrétne šlo. 

No ťažba smaragdov vo Východnej púšti nepokryla dopyt, pretože sa vozili 

i z Indie. 427 

 

 

                                                             
424 Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense, Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The 
Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str.78-80., Maxfield, Valerie A. and Peacock, 
David, 2001. Survey and excavation, Mons Claudianus 1987-1993. volume 2. Jackson, Robert B. 
2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian .str. 7. 
425 Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense, Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The 
Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str. 82. 
426 Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense, Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The 
Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str.213-225. 
427 Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense, Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The 
Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str.279-298. 
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7.4 Administratíva 

Vojaci strážili výbercov daní. Ale i chránili obyvateľstvo pred skorumpovanými 

výbercami daní. Zachovalo sa mnoho listov pre centurionov, kde obyvatelia píšu, 

aby napravili krivdu, ktorá sa im stala. No sú i iné správy poukazujúce na to, že 

i vojaci boli úplatní. V právnom systéme vojaci zasahovali hlavne vtedy, ak sa 

prípad týkal vojaka. Väčšiu právomoc mali v odľahlých oblastiach, kde sa 

nevyskytovali civilní úradníci. V týchto oblastiach, prevažne vo východnej púšti, 

preberali tábory na seba úlohu administratívneho centra. V hustejšie osídlených 

oblastiach používali armádu napríklad na hľadanie zločincov a iných vinníkov. 

V neskorej antike došlo k zavedeniu Ripariov, civilných strážcov, ktorí prebrali 

policajnú úlohu vojska, ale nie úplne. 428 

17.5 Podpora obchodu 

Ľudia v staroveku, rovnako ako aj my dnes, túžili po luxusných výrobkoch 

a exotických predmetoch z druhého konca sveta. Podnikaví obchodníci neváhali 

prekonávať pohoria a oceány, aby tento luxusný tovar svojim zákazníkom 

zabezpečili. No to sa odrazilo na cene dovážaného tovaru. Na pozemnom úseku 

cesty predstavovali obchodné karavany lákavý cieľ pre banditov a beduínov. Preto 

bolo potrebné cesty cez východnú púšť strážiť. Mnohé z komodít, ktoré tadiaľto 

prechádzali, boli určené priamo pre cisársky dvor. Podobne ako i u podpory ťažby 

i pri obchode predstavovali tábory vítané bezpečné zastávky. V Západnej púšti sa 

hustá sieť pevností nevytvorila kvôli prírodným podmienkam, hlavne absencii 

vodných zdrojov. Vo východnej púšti pre podporu obchodu slúžili hlavne 

južnejšie cesty. Tovar prevážaný po týchto cestách bol neporovnateľne ľahší, než 

nalámané kamene, vyžadoval si teda menej zvierat, čo vysvetľuje neprítomnosť 

napájadiel. Armáda sa podieľala i na vývoze egyptského obilia do Ríma. 

Staroveký obchod nazýva Sidebotham priam až globálnou ekonomikou, pretože 

cez jantárovú cestu, cesty do subsaharskej Afriky, hodvábnu cestu a námorné 

cesty do Indie, bol poprepájaný celý, vtedy známy svet.429 

 

                                                             
428 Lewis, Naphtali. 1999. Life in Egypt Under Roman Rule.161-163 Bagnall, R.S. 1996. Egypt in 
Late str.172-174,180. 
429 Sidebotham, Steven E. 2011. Berenike and the Ancient Maritime Spice Route. str. 1., Gates-
Foster, Jennifer. 2012. The Eastern Desertand the Red Sea Ports. str. 737-739. 
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17.5.1 Pozemný obchod 

O suchozemských obchodných trasách z Egypta nie je toľko správ ako 

o námornom obchode. Pozemný obchod bol doménou Západnej púšte. Púštne 

cesty spájali Stredozemie so Subsaharskou Afrikou. No ďalšie spojenie na Africké 

oblasti existovalo i v ostatnej severnej Afrike. Dovážali sa po nich napr. exotické 

zvieratá a otroci. Väčšina obchodu po súši na väčšie vzdialenosti prebiehala vo 

forme karavan. Egyptským púšťam dominovali osly,  ktoré postupom času začali 

nahradzovať ťavy.430  

V Dolnej Núbii sú doložené rímske cesty i s míľnikmi. Nachádzali sa tam dva 

typy ciest. Cesty čistené a široké okolo 10 m, a cesty s kamennými stĺpikmi, 

míľnikmi. Pravidelné intervaly míľnikov, 1,2-1,5km, čo je zhruba rímska míľa, sú 

doložené od Kalabše po Dakku. Od míľnikov v Európe sa líšia tým, že sú 

v pároch a majú valcový tvar s priemerom okolo 30 cm a výškou 1 meter. Jeden 

z dvojice býva trošku vyšší. V Núbii boli objavené i dva pravouhlé míľniky, jeden 

niesol ešte stopy nápisu, no už nečitateľného. Silné vetry pravdepodobne obrúsili 

nápisy i z valcových míľnikov z pieskovca.431  

17.5.2 Transoceánsky obchod 

Najstarší prístav je Na pobreží červeného mora doložený z Strednej ríše na mieste 

dnes známom ako Wadi Gewasis.432 No ku vytvoreniu trvalých a pravidelných 

obchodných stykov dochádza až za Ptolemaiovcov. Najväčší rozmach zaznamenal 

obchod cez Indický oceán,  vtedy nazývaný Erythra thallassa, v období principátu. 

Podľa Plinia do Indie  šlo ročne 50 000 000 sesterciov. Kritiku veľkých výdavkov 

nájdeme aj u iných autorov. Do rímskej ríše sa dovážali exotické suroviny aj po 

súši, no námorná cesta bola ako aj dnes výhodnejšia. Hlavne neprechádzala 

nepriateľským územím.433 

Z Etiópie sa do Rímskej ríše dovážala slonovina, korytnačie panciere, rohy 

nosorožcov, myrha a voňavky. Zo Somálska myrha, kadidlo, slonovina, 

korytnačie panciere a otroci. Z Arábie myrha, biely mramor, aloe a kadilo. Z Indie 

                                                             
430 Sidebotham, Steven E. 2011. Berenike and the Ancient Maritime Spice Route. str. 3. 
431 Hester, James J. Philip M. Hobler, James Russell.  1970.  New Evidence of Early Roads in 
Nubia. str 385-388. 
432 Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense, Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The 
Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str. 153. 
433 Sidebotham, Steven E. 2011. Berenike and the Ancient Maritime Spice Route. str.5. 
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pochádzali špirálový zázvor, valeriána, myrhovník, myrha, indigo, korytnačky, 

lapis lazuli, ónyx, agát, slonovina, bavlnené latky, hodvábne látky, priadza 

hodvábu, čierne korenie,  kožušiny zvierat, škorica, perly, nard pravý,  muškátový 

orech, kokosové orechy a tykove drevo. Rímska ríša do týchto oblastí vyvážala 

víno, olivový olej, garum, odevy, terru sigilatu, mince, koraly a otrokov ktorí boli 

vycvičený v nejakom umení napr. speváci a speváčky. 

Nálezy importov z východu na pobreží Červeného mora v Egypte sú pomerne 

časté. Najviac ich je medzi 1.st p.n.l a3.st.n.l. Častá je indická, mezopotámska a 

nabatejska keramika. K najzaujímavejším patria: korálik, ktorý by mohol 

pochádzať až z Jávy, indická minca zo 4.st.n.l. pôvodom z Kshatrapa,kadidlo 

a čierne korenie nájdené v Berenike, tamilské nápisy v Myos Hormos  a zrnká 

ryže ako aj v Berenike tak aj v Myos Hormos. Kombinácia indickej keramiky 

a ryže podľa niektorých vedcov naznačuje prítomnosť Indov v Egypte. Ale 

nemusí tomu tak byť lebo ryža sa vyskytuje aj v rímskych receptoch. Nalez 7,55 

kg korenia v chráme v Berenike.434  

17.5.3 Kanál Níl-Červené more 

Vybudovanie tohto kanála umožnilo plavbu zo Stredozemného mora do 

Červeného mora. Viedol cez Wadi Tumilát. Problémom je, že dnes cez wádi 

prechádza moderný zavlažovací kanál, vystavaný Muhamadom Alim v 19. 

storočí. Viditeľné stopy po kanály sú zachované na západnom ústí wadi a v 

Shaykh Salim, kde bol široký 200 metrov. Teórie hovoriace už o Novoríšskom 

pôvode sa nedajú dokázať. Prvý kto kanál dokončil, bol Dareos I, o čom svedčia 

jeho stély nájdené vo Wadi Tumilat. Obnovil ho pravdepodobne Ptolemaios II, 

ktorý aj viedol kampaň proti pirátom v Červenom mori. Následne sa asi kanál 

začal zanášať. Kanál v Perzskej a Ptolemaiovskej dobe začínal podľa všetkého 

v Peluzinskom ramene Nílu. Kanál nechal znovu vyčistiť Traian. Zmenil i miesto 

napojenia na Níl. Presunul ho viac na juh do dnešnej Káhiry, kde sú zachované 

múry napojenia na Níl v rímskom tábore Babylon. Datovanie potvrdzuje ostrakon 

z Téb, s dátumom 2.september 112 n. l., ktorý zmieňuje poplatok 4 drachmi 

vyberaný od všetkých Egypťanov na práce na Potamos Babylonos. Kanál bol 

podľa viacerých bádateľov viac používaný pre vyvoz do Indie ako pre dovoz. 
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Existuje teória, že kanál nechali naplniť vodou pri záplave a potom uzavreli oba 

konce. Tak by udržali vyššiu vodnú hladinu dlhšie. V arabskej dobe sa každý rok 

v polovici Septembra konala oslava na znovuotvorenie kanála. Tieto oslavy mali 

mať počiatok v dobách dávno pre Arabským vpádom. To by nasvedčovalo 

sezónnemu používaniu kanála.  Čo by potvrdzoval aj papyrus z rímskej doby, 

v ktorom sa píše o opravách od marca do  júna. Papyry z 5 st. n.l. popisujú údržbu 

kanála, ale nie je v nich jasne či po celej dĺžke. Zánik je pravdepodobný v 6.st. 

alebo začiatkom 7.st.n.l. 435 

17.5.4 Myos Hormos  

Prístav sa nachádzal severne od dnešného mesta Quseir al-Qadim. No prvý kto 

túto lokalitu stotožnil s jej antickým názvom bol začiatkom 90-tych rokov 20st.n.l. 

David Peacock. Predtým bol ta Myos Hormos považovaný Abu Shaar. Prístav 

Myos Hormos bol založený pravdepodobne za Augusta a osídlený do 3.st.n.l. 

Existencia ptolemaiovského osídlenia zatiaľ doložená nie je. Pri archeologických 

výskumoch bolo objavené prístavné molo a hrádza, ktorej základy boli tvorené 

naukladanými amforami. Sú tu rímske amfory z Italie z začiatku 1st.n.l., egyptské 

amfory a nádoby z južnej Arábie. Z kameňa bolo vybudované opravisko lodí. V 

2.st.n.l bol vybudovaný prístav z kamenných blokov spájaných maltou. Rímsky 

pristav sa nenachádzal na dnešnom pobreží, ale v vo vnútornej lagúne, ktorá je 

dnes úplné zanesená. Mesto nemalo vlastný zdroj vody. Najbližší prameň je 20km 

na západ. Všetky potraviny museli byť dovážané, okrem morských živočíchov. 

Mesto bolo vystavané na pravidelnej sieti ulíc, ktoré boli rovnobežné s pobrežím a 

nebolo opevnené. Z nálezov sú časté i organické materiály ako plátno, košíky, 

drevené nádoby a kladky, papyry a veľké množstva rybích kostí. Ďalej sa našli 

fajansové nádobky, sklo a terra sigilata. Našiel tu aj tovar dovezený z Indie, tíkové 

drevo, textil z juty a hlavne ostraká s nápismi v tamilčine a prakrite. Papyry 

uvádzajú vojenskú prítomnosť 50-100mužov, no nie je doložená žiadna 

fortifikácia.436 
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17.5.5 Berenike 

Prístav založil v roku 275 p. n. l. Ptolemaios II. Filadelfos a pomenoval ho po 

svojej matke. Chcel cez Berenike dovážať slony z Afriky aby mohol konkurovať 

Seleuikovskej armáde. Poloha Berenike je veľmi dobrá, nachádza sa južne od 

polostrova, ktorý chráni prístav pred severnými vetrami, no najbližší zdroj vody je 

8km zapadne v púšti. Berenike bola pomerne veľké mesto rozkladala sa na ploche 

7 ha a obývalo ju okolo 5000 ľudí. Aj keď je možné, že mimo sezóny počet 

obyvateľov prudko poklesol. Osídlené je doložené od 3.st.p. n. l. až do polovice 

6.st.nl. V období od konca 2. st. n. l. po polovicu 4. st. došlo k poklesu osídlenia. 

Postupom času sa mesto posúvalo na východ. Povodne Ptolemaiovské oblasti boli 

používané ako skládka odpadu. V centre mesta sa nachádza Serapidov chrám 

postavený v egyptskom štýle. Počas rímskej doby malo mesto vlastného prefekta. 

V 5.st.n.l. bol na východnom okraji mesta postavený kostol. V jeho okolí je 

zaujímavá architektúra z koralov a sekundárne použitého tíkového dreva, 

pravdepodobne povodne z indických lodí. Z nálezov je zaujímavý grécky nápis 

dedikovaných Caracalovy a jeho matke Júlii Domne palmýrskym vojakom. 

Unikátny je nález nádoby plnej čierneho korenia, ide o prvý nález korenia 

v archeologickom kontexte zo staroveku. Berenike mala byť riadená rímskou 

armádou alebo mať aspoň vojenskú posádku v meste. Sidebotham tvrdí, že celé 

osídlenie Berenike v 1.-2. storočí malo vojensky charakter. Tábor ale doložený nie 

je.437  

17.5.6 iné prístavy 

Je šesť ďalších v červenom mori prístavov, ktoré Rimania používali a boli 

doležité. Štyri z nich nie sú dnes identifikované a jeden možno ani neexistoval. Na 

Egyptskej strane sa nachádzal Philoteras založený Ptolemaiovcami, ktorý by sa 

mohol nachádza v oblasti dnešnej Safagy.438 Nechesia sa nachádzala medzi Myos 

Hormos a Berenike. Často sa uvažuje o dnešnom Marsa Nakari, kde nálezy 

                                                                                                                                                                       
Egyptian frontier. str.80-84., Bagnall, R.S. and Rathbone, D.W. 2004. Egypt from Alexander to the 
Copt str. 289-290. 
437 Sidebotham, Steven E. 2011. Berenike and the Ancient Maritime Spice Route. str. 56-86, 259-
279., Bagnall, R.S. and Rathbone, D.W. 2004. Egypt from Alexander to the Copt, str.290-293., 
Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str.86-93., 
Tomber, Roberta, 2008. Indo-Roman trade: from pots to pepper. str.63-65. 
438 Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. str.80., 
Sidebotham, Steven E. 2011. Berenike and the Ancient Maritime Spice Route.str.184. 
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pochádzajú z obdobia od 69/70 n. l. do 361 n. l. 439  Leukos Limen býval 

stotožňovaný s lokalitou Qasr al-Qadim, čo je podľa nových výskumov Myos 

Hormos. Spomína ho len Klaudius ptolemaios. Je možné, že si ho pomýlili s 

s Leuke Kome.440 Leuke Kome zatial nebol identifikovaný. Mal by sa nachádzať 

niekde v regióne Aynuna v Saudskej Arábii.441 Poloha Aily je známa, jedná sa 

o moderne mesto Aqaba v Jordánsku. Mesto bolo založené v 1.st.p.n.l. 

Nabatejcami, po ovládnutí oblasti Rimanmi, prešlo pod rímsku kontrolu a najväčší 

rozkvet zaznamenalo od 4.st.nl. Osídlenie kontinuálne nadväzovalo do arabskej 

doby až po súčasnosť. 442 

Posledný prístav Clysma má dlhú históriu, no najväčší rozkvet zažil v neskorej 

antike. Bola založená Ptolemaiovcami pod názvom Arsinoe. Neskôr bolo 

nazývané i Cleopatris. V rímskej dobe prevažuje názov Clysma. Dnes súčasťou 

mesta Suez. Hoci tu v rokoch 1930-32 prebiehal archeologický výskum 

francúzskeho tímu pod vedením B. Brunyére, ktorý sa dostal až 

k ptolemaiovským vrstvám a našiel množstvo mincí z 4. a 5.st.nl, poznáme prístav 

hlavne z písomných prameňov. Ojedinelý je aj nález  míľnika z 306-7nl, ktorý 

uvádza že Clysma je vzdialená od Ero 8 míľ.  Pri Clysme ústil kanál spájajúci Níl 

s Červeným morom. Najdôkladnejší popis pochádza až z roku 1137 od mnícha 

Petra Deacona, ktorý ho pravdepodobne prebral z popisu mníšky Egerie, ktorá v 

4.st. n. l. prístav sama navštívila. Práve v 4st. n. l. dosiahlo mesto svoj najväčší 

rozmach.  Podľa Egerie bolo mesto pomenované po pevnosti, ktorá tam stávala. 

Prístav bol uzavretý, morská lagúna bola privedená priamo medzi múry pevnosti. 

Mal to byť jediný prístav v ríši kam v 4st.nl. prichádzali lode z Indie. Clysma bola 

dôležitá i pre Justina I. a Justiniana kvôli kontaktom s kresťanskou Etiópiou443  

17.5.7 Plavby –Farasanské ostrovy 

Na Frasanskych ostrovoch boli objavene dva nápisy, ktoré dokladajú prítomnosť 

rímskeho vojska na nich a zároveň tak poukazujú na zainteresovanosť vojska 
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442 106 n. l. Aila – Roman Aqaba., Tomber, Roberta, 2008. Indo-Roman trade: from pots to 
pepper. str. 69-70. 
443 Mayerson P., 1996. The Port of Clysma (Suez) in Transition from Roman to Arab Rule. 
str.120-125., Jackson, Robert B. 2002. At empire's edge: exploring Rome's Egyptian frontier. 
Tomber, Roberta, 2008. Indo-Roman trade: from pots to pepper. 
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v námornom obchode. A nepriamo podporujú teóriu, že na lodi plaviacej sa do 

Indie mohol byť vždy prítomný príslušník rímskej armády. Prvý nápis je datovaný 

do 143-144.nl. Píše sa na ňom o vexilacíi légie II. Traiany a auxiliarnych 

jednotkách, ktoré na ostrov prišli z Berenike. Žiaľ neuvádza dôvod ich pobytu. 

Druhy nápis je z roku 120 n. l. Píše o časti légie VI. Ferrata, ktorá v tej dobe 

sídlila v Iudei.444  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
444 Sidebotham, Steven E. 2011. Berenike and the Ancient Maritime Spice Route.str. 188. 
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18. Architektúra táborov 

O celkové zhodnotenie rímskych táborov v Egypte sa pokúsil Karelin. Pevnosti 

delí podľa oblasti a veľkosti na tri skupiny údolie, v oázy, kam radí i Fajúm, a 

Východnú púšť.  Chronologicky ich delí na preddiocletianske, hlavne malé vo 

Východnej púšti,  Diocletianske, ktoré sú si navzájom veľmi podobné a na 

pevnosti 4.-5. storočia. Vytvára si i typológiu s na základe architektúry, veľkosti 

a predpokladanej funkcie. Typ 1 sú Luxor, Nag el-Hagar a Babylon, 

najdôležitejšie. Typ 2 sú pre neho menšie pevnosti na dôležitých miestach ako 

Dionysias, el-Der, Abu Shaar, Mons Claudianus a Mons Porphirites. Typ 3 sú 

malé a neskoré stavby, to jest pevnosti v oázach.445  

Toto rozdelenie nie je práve najšťastnejšie. Je viditeľné, že nepracoval s dátami 

k všetkým známym rímskym fortifikáciám v Egypte. Kým s rozdelením podľa 

času postavenia by sa ešte ako tak dalo súhlasiť, konečná typológia má množstvo 

nedostatkov. Niektoré stavby ide zaradiť do viacerých typov iné ani do jedného.  

Ja rímske tábory v Egypte delím podľa oblasti na päť skupín: údolie Nílu, Oázy, 

Východná púšť, pobrežie Stredozemného mora a Sinaj. Každá oblasť má svoje 

špecifiká. Na pobreží Stredozemného mora je zatiaľ známy len al-Burdan a ešte 

nepublikovaný Zawiyet el Agdab. Oblasť údolia sa riadi tokom Nílu. Tábory sú tu 

orientované podľa koryta rieky. Sinaj sa prírodnými podmienkami viac podobá 

Východnej púšti, no nemal taký veľký význam a hlavne v staroveku patril z väčšej 

časti k provincii Arábia. Západná púšť je príkladom piesočnej púšte s oázami. 

Osídlenie je koncentrované okolo vodných zdrojov na malej ploche. Východná 

púšť je tvorenia pohoriami s viacerými aj keď omnoho menšími vodnými zdrojmi. 

Tomu je prispôsobenie rozloženie ako rímskych fortifikácii tak i ostatného 

osídlenia. 

Obe púšte sú si však v istých ohľadoch podobné. Obe boli využívané k obchodu. 

Vo východnej púšti šlo o transoceánske spojenie s Indiou a v Západnej púšti o 

cesty do Sahary a Subsaharskej Afriky. Kým Východná slúžila na ťažbu 

minerálov, kameňov, drahokamov a zlata, Západná bola zdrojom vína a olív 

vďaka úrodnej pôde. Do oboch utekali ranní kresťania. Sídla v Západnej púšti boli 

väčšie a bohatšie. Stavali sa tu veľké domy i vily. I hrobky boli podobné tým, čo 

                                                             
445 Karelin, Dmitry. 2008. Typology of the Roman Fortifications in Egypt. str.9-16. 
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sa stavali v údolí Nílu. Oproti tomu sídliska vo východnej púšti sú tvorené 

poväčšine malým počtom malých domčekov. Pohreby sú len veľmi chudobné a to 

ešte len z neskoršej doby. V prvých troch storočiach vozili mŕtve tela späť do 

údolia. Výnimkami boli len prístavy, ktoré predstavovali plnohodnotné mestá. 

Rozdielne mali i božstvá, kým Východnej púšti dominoval Min stotožnený 

s Panom, Oázy boli pod ochranou Amona. Obe oblasti ohrozovali Blemijci, no vo 

Východnej púšti sa objavujú oveľa skôr. Skôr je tu doložená i prítomnosť rímskej 

armády.446 

Ďalším faktorom je veľkosť táborov. V údolí Nílu sú tábory väčšie než v oboch 

púšťach. Kým tábory v údolí boli určené pre celé jednotky, tak malé fortifikácie 

obývali vexilácie rôznej veľkosti. Ako auxiliarne sú v oázach označované dva ed-

Dér a Qaret el-Toub a vo Východnej púšti len jeden Abu Shaar. Najväčšie sú 

legionárske tábory v údolí Nílu a al-Burda, ktoré majú aspoň jednu stranu dlhšiu 

ako 200m. Rozmery auxiliarných táborov sa pohybujú od 50 do 100 až 120 

metrov. Najmenšie z auxiliarných sú menšie než niektoré fortifikácie označované 

ako praesidia vo východnej púšti. Pri určovaní typu pravdepodobne nejde len 

o veľkosť, pretože Wadi Gemal a Wadi kalalat sú väčšie ako Abu Shaar a za 

auxiliarny tábor označované nie sú. Dĺžky strán praesidii sa pohybujú od okolo 30 

metrov až po 70 metrov. Malinké tábory so stranami kratšími ako 25 metrov sú 

hlavne vo Východnej púšti na ceste do Berenike južne od pevnosti ad-Dweig 

a pevnosti v Charge. Mimo legionárskych táborov sa zdá že pevnosti z principátu 

sú väčšie než pevnosti z neskorej antiky. Zmenšovanie plochy pevnosti súviselo 

v celej rímskej ríši so zmenšením jednotiek oficiálne ustanovenom Diocletianom.  

Zachovanie táborov sa líši. Celkovo sa dá zhrnúť, že púštne oblasti sú lepšie 

zachované ako údolie Nílu. Hlavným faktorom je neskoršie osídlenie lokalít 

a postavenie Asuanskej priehrady. Z popisovaný 90 stavieb určených ako rímske 

fortifikácie dnes už jedenásť neexistuje. Ide o tábory al-Burda a Nikopolis zničené 

modernou zástavbou, o päť lokalít pod vodami Askánskej priehrady a posledných 

päť zničených v prevažnej miere prírodnými podmienkami. Horšie zachované 

stavby, len základy či veľmi poničené objekty, tvoria štvrtinu z celkového počtu 

objektov zahrnutých v tejto práci. No polovica zo všetkých sa dá označiť za dobre 

                                                             
446 Olaf E. Kaper and Wendrich, Willemina Z., 1998. East and West in Roman Egypt an 
Introduction to life on the Fringe.str.1-4. 
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zachované objekty. Stav dochovania a stav poznania a publikovania sa odráža 

v nasledujúcich zhrnutiach o architektúre, preto sa nedajú považovať za úplne, no 

dostačujúce k vytvoreniu hrubého celkového obrazu.  

18.1 Materiál 

Najpoužívanejším materiálom na stavbu rímskych fortifikácii v Egypte je kameň. 

V podstate všetky pevnosti a veže vo východnej púšti sú postavené z kameňa. 

Jedná sa prevažne o lokálny kameň, druh sa preto líši. Častý je pieskovec 

a vápenec, na ceste do Myos Hormos bridlica a u Mons Claudianus granit. Pre 

stavby vo východnej púšti bolo asi jednodukšie nalámať kameň priamo na 

lokalite, než dovážať iný materiál z údolia Nílu. V údolí je kameň používaný 

hlavne na dôležitejšie časti tábora ako napr. v Luxore na brány či v Nag el-Hagar 

na stranu otočenú k Nílu. Postavenie Babylonu skoro úpne z kameňa bolo 

spôsobené pravdepodobne ľahkou dostupnosťou tohto materiálu. Kameň 

dominoval aj Sinaju a lokalite al-Burdan. Príčiny boli rovnaké ako vo východnej 

púšti.  

Druhým najpoužívanejším materiálom sú nepálené tehly. Vo Východnej púšti sú 

použité len veľmi zriedka a to len na ceste vedúcej k Mons Porphyrites. To mohlo 

byť spôsobené tým, že vyťažený kameň sa do údolia vozil na vozoch ťažených 

zvermi. A pri spiatočnej ceste sa na prázdne vozy mohli naložiť nepálené tehly. 

Všetky pevnosti v oázach sú postavene z nepálených tehál. Nepálené tehly mohli 

byt vyrábané priamo v oázach, alebo dovážané z údolia Nílu. Boli lepšie prevozné 

ako kameň. Celkovo sa kameň v oázach na stavby používal veľmi malo. Výnimku 

tvorili chrámy. V údolí Nílu boli nepálené tehly najdostupnejším materiálom. 

Preto je väčšina táborov či ich prevažná časť postavená z nepálených tehál. 

Pálené tehly boli vo väčšej miere použité len v Pelusiu a Magdolos, kde sú 

hlavným stavebným materiálom. Podstatnú časť muriva tvoria i v Babylone, kde 

sa pravidelne striedajú s vápencovými blokmi. V menšej miere sa objavujú len na 

ďalších troch lokalitách a to el-Kab, Narmoutheos a Dionýsias. V poslednom 

zmienenom tábore ide o zle vypálené tehly. Posledným materiálom, ktorý stojí za 

zmienku je zemina a drobný štrk používaný k výplni múrov napr. u dočasných 

táborov.  
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Celkovo sa dá povedať, že použitý materiál závisel od lokálnej dostupnosti. Nedá 

sa teda na rozdiel od Európy považovať za chronologický prvok. Lebo kým 

v Európe je kameň používaný vo väčšej miere až od Trajana, v Egypte sa s ním 

stretávame už od dôb Augustových. V Egypte to priam až vyzerá, že ranejšie 

tábory sú postavené z kameňa, kým neskoršie z doby, keď v Európe prevládal 

kameň, sú z nepálených tehál. No nemáme doložene tábory v údolí z obdobia 

principátu, takže sa nedá posúdiť celkový vývoj.   

 18.2 Dispozícia 

Prevažný tvar pevností v Egypte je pravouhlý. Väčšina má tvar obdĺžnika alebo 

štvorca. Zmena na lichobežník či päťuholník cez zošikmenie jednej strany sa dá 

vysvetliť ako prispôsobenie sa prírodným podmienkam. Nepravidelný tvar majú 

pevnosti na kopcoch Heita a Shenshef, a pevnosti prestavané z ptolemaiovský, tie 

sa vyznačujú oblými tvarmi ako Wadi Wikala. V prvom storočí sa zdá, že bol 

preferovaný obdĺžnik. V druhom a treťom naopak štvorec. U Diocletianskych je 

to zhruba pol na pol. V štvrtom zas prevláda štvorcový tvar. V 6.a 7. storočí sú zas 

oba. Najrozmanitejšou skupinou do tvarov sú pevností na ceste do Mons 

Porphyrites. Všetky vznikli už v prvom storočí, čo by mohlo tuto rozmanitosť 

vysvetliť. Možno že ešte nebol ustálený tvar pre malé pevnosti. Zaujímavé je aj, 

že sa striedajú malé menej typické a väčšie viac podobné iným rímskym 

pevnostiam. Možno najskôr vznikli malé a neskôr bol systém doplnený  

a zhustený už lepšími pevnosťami. Oblé rohy mal len al-Burdan, Šellál, Qasr 

Banat a možno prvá fáza Mons Claudianus.  Zaoblenú vonkajšiu časť rohov mali 

Wadi Safaga a Abu Gariya na Via Nova Hadriana.   

Vnútorná zástavba je u mnohých pevností neznáma. Z tých čo známe sú, 

prevažuje usporiadanie miestností okolo múrov a do pravidelných insul. Najmenej 

pravidelne sa zas zdá na ceste do Mons Porphyrites, kde sú miestnosti okolo 

múrov dlhé a úzke alebo rozličnej veľkosti. Nemajú často ani jasne určený 

vnútorný dvor. Nepravidelné usporiadanie vnútorných budov majú i pevnosti 

nepravidelného tvaru. I keď polkruhová Wadi Wikla má pás okolo múru celkom 

pravidelný. Miestnosti radené jedna za druhov sú v len v okolí Berenike.  Jediné 

u, ktorých je isté, že nemali miestnosti priliehajúce k obvodnému múru sú al-

Burdan, el-Kab a Nag el-Hagar. Schodiska ma múr často dochované. V údolí 

podpery schodísk. Kolonádové cesty sú doložene šiestich a dvoch sa 
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predpokladajú. Cisterny a studne mali hlavne menšie pevnosti  vo východnej 

púšti. Studne vnútri hlavne stavby na ceste do Myos Hormos. Inde studne vonku 

pri tábore. Cisterny boli stavané hlavne v rohoch a boli kryté kvôli zníženiu 

výparu vody. Napájadla majú pri sebe len stavby k Mons Porphyrites 

a Claudianus. Z prestavieb je najčastejšie neskoršie blokovanie postranných 

braniek a vo Východnej púšti delenie miestnosti na menšie.447 

Prítomnosť kaple insígnií je otázna v malých pevností, kde boli len vexilatie. 

Niektorý bádatelia však väčšie miestnosti, typicky oproti bráne, často s nikou, 

považujú za svätyňu. Svätyne by mali byť spoľahlivo doložené  v Mons 

Claudianus, Maximainon, Qasr Banat , Umm Barud, Didimoi, Abu Shaar, 

Dionysias, Narmoutheos, el-Kab a Nag el-Hagar.  O princípiach a praetoriach sa 

moc nevie. Principia sa dajú spoľahlivo určiť ani nie u štvrtiny táborov 

v Egypte.448 Príkop okolo tábora je potvrdený len u Abu Shaar, Šellal a Nag el-

Hagar, kde bol zistený len nedávno. V púšťach neboli kopané, pravdepodobne 

z obáv aby nenarušili základy samotnej stavby. 449  Orientácia táborov nie je 

jednotná. Niekde sa riadili podľa svetových strán. V Východnej púšti podľa 

priebehu ciest a v údolí Nílu podľa brehu rieky.  

18.3 Veže 

Nie všetky tábory mali veže. Malé tábory veže obvyklé nemávajú. Niektoré majú 

veže len u brán, čo sú prípady na ceste k Mons Porphyrites a Via Nova Hadriana. 

Niektoré majú veže len v rohoch, hlavne tie menšie. Zdá sa že najskôr boli 

sústredené  k bránam a neskôr na rohy. Počet veží u tábora závisí od jeho 

veľkosti. Veže táborov v Egypte sú prevažne predstupujúce von pred tábor. Vnútri 

sú len v Qasr Banat, kde tiež ide len o výstupky múru. Vnútorné veže boli možno 

v al-Burdan. U pár lokalít predstupujú veže múr z oboch strán. Všetky sú 

pravouhlé no hodne sa líšia. Na ceste do Mons Porphyrites sú obdĺžnikovité a 

plné. Štvorcové nie moc presahujúce múr sú v malej pevnosti Mons Claudianus a 

Magdolos. Štvorcové a duté sú v Samut, Raya a Raithou. Raya a Raithou sú 

z rovnakej doby ako i stavby k Mons Porphyrites. Samut je zdá sa výminka. 
                                                             
447 Zitterkopf, Ronald E. and Steven E. Sidebotham. 1989. Stations and Towers on the Quseir-Nile 
road. str.167. 
448 Karelin, Dmitry.2012 Sacred Architecture of the Roman Fortresses in Egypt.Temples and 
chapels dedicated to the Roman Imperial Cult and Genius castrorum. str. 56-79, 468.   
449 Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense, Hendrikje M. Nouwens. 2008. The Red Land: The 
Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert.str.361. 
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Rovnako i Magdolos, ktorý vzhľadom veží ostro vystupuje zo skupiny 

Diocletianskych pevností ku ktorým sa radí. Celkovo tvarovo prevládajú 

polkruhové veže a pravouhlé veže, ktoré sa ale líšia tvarom i veľkosťami 

i u jednotlivých táborov. Kým výskyt pravouhlých je väčší v prvom storočí a za 

Diocletiána, polkruhové sa vyskytujú skoro po celú dobu. Prevažná väčšina 

polkruhových veží je plná. U-veže sú menej obvyklé než by sa čakalo. Prvé sa 

objavujú v Dakke a ed-Dér, ktoré by mohli byť datované už do druhého storočia. 

Najviac U-veží je u Diocletianskych. Neskoršie sú vo veľkej miere v Pelusiu. 

Bývajú obvyklé duté. Výrazne okrúhle v rohoch sú až neskoršie. Objavujú sa od 

konca 3. storočia a pretrvávajú do šiesteho kedy zas prevládajú štvorcové.  

18.4 Využívanie starších stavieb  

Využívanie starších stavieb pri stavbe rímskeho tábora sa objavuje po celej ríši. 

No jedná sa o použitie staršieho rímskeho tábora pri stavbe novšieho rímskeho 

tábora. Príkladom tohto môžu byť menšie opevnenia 3.-5. storočia na európskom 

limite, kde dochádzalo k stavaniu nových fortifikácii vnútri starších táborov, 

zvyčajne v jednom z rohov. V Egypte sa však stretávame s využitím starších 

nerímskych stavieb. Môže sa jednať o druhotné použitie materiálu, či pre použitie 

celej stavby. To sa dá rozdeliť do troch skupín. Prvá je použitie staršej stavby 

v pôvodnom stave prípadne s menšími úpravami. Druhú skupinu tvoria tábory 

postavené v či na starších objektoch. Tretia skupina sú stavby priamo 

zakomponované do rímskej fortifikácie. Toto podľa mojich znalostí nemá obdobu 

v ostatných provinciách Rímskej ríše. 

Prepoužitie materiálu je doložené na lokalitách el-Kab, Mirgissa, Luxor 

a pravdepodobne i v Babylone. Na lokalite el-Kab k výstavbe rímskeho tábora 

poslúžili kamenné bloky z chrámu Nechbety z Novej ríše. Priamo na blokoch 

v múroch tábora sú totiž viditeľné faraónske reliéfy a hieroglyfické nápisy. 

Ohradný múr chrámu z nepálených tehál bol pred postaveným tábora na tomto 

úseku rozobraný. Reliéfy a nápisy sú viditeľné i v Luxore a to hlavne na bránach. 

Na stavbu Babylonu boli použité vápencové bloky, ktoré by tiež mohli 

poschádzať zo starších stavieb. Priamo na lokalite sú bloky s faraónskymi 

reliéfmi, tie sú ale zakomponovane do trajanskej stavby vodného kanála. 
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V Mirgisse sú použité nepálené tehly z stredoríšskej pevnosti.450 El-Kab, Luxor 

a Babylon boli postavené na konci 3. či začiatku 4. storočia, čo je doba kedy to 

nebolo neobvyklé. Výnimkou je Mirgissa, ktorá sa podľa historického kontextu 

datuje do 30-tych rokov 1. storočia pnl., čo z nej robí veľmi ranný príklad využitia 

staršieho materiálu. 

Najznámejším a taktiež jediným isto pre použitým objektom ako takým je Qasr 

Ibrim. Tu bola Rimanmi použitá staršia meroejska pevnosť s ptolemaiovskymi 

úpravami.451 Rimanmi bol však používaný len krátko. Ďalšie objekty, ktoré boli 

používané Rimanmi, no už sa nedá dokázať či rímskou armádou a sú označovane 

ako rímske fortifikácie či stanice, sú ptolemaiovské stanice vo východnej púšti. 

Jedna sa o stavby na ceste z Edfu do Berenike, konkrétne o lokality al-Kanais, 

Abu Midrik, Rad el-Legah, Seyhrig a Umm Gariya. Ich typickým znakom sú 

kruhové či oválne cisterny a nepravidelný pôdorys. Na nich nie sú patrné 

prestavby či prístavby. No v podstate ani jeden z týchto lokalít nebola bližšie 

skúmaná. Výnimkou je Wadi Lahma, ktorá bola využívaná už za ptolemaiovcov, 

no architektonicky sa líši od vyššie spomenutých a podobá sa naopak na stavby 

rímske. Lokalita Abu Zawal, ktorá je tak zle zachovaná že sa to nedá určiť, by 

mala tiež byť povodne ptolemaiovskou stanicou. Ptolemaiovský pôvod by mohli 

mať i Shenshef, Bir Araq, Barramiya a Wadi Wikala.452 

Rímske fortifikácie postavené na ploche starších fortifikácii sú Magdolos, Sile 

a Mirgissa. Prípadne ešte i Dahab, tu však pravdepodobne ide o nabatejskú vežu 

v nabatejskej pevnosti. Mirgissa využíva jednu stenu  pevnosti zo strednej ríše ako 

ochranu jednej svojej strany. Magdolos a Sile ležia na perzských pevnostiach 

z dôb perzských invázii do Egypta. Obe rímske stavby sú menšie než ich perzsky 

predchodcovia. Obe boli postavené až potom čo boli perzské pevnosti zničene. 

V Sile sa ale nedá vylúčiť, že mohli byt zachované mury perzskej pevnosti v časti, 

kde sa nekryjú s rímskymi, a slúžiť tak Rimanom ako podporné opevnenie. Obe 

                                                             
450 Welsby, Derek. 1998. Roman Military Installations along the Nile South of the First Cataract 
str. 161-166., Badawy, A. 1947. Fouilles d’el Kab, str.357-358., el-Saghir, M. and Golvin, J.-C., 
Reddé, M., Hagazy, El-S., Wagner, G. 1986. Le camp remain de Louqsor. str. 5-9. 
451 Welsby, Derek. 1998. Roman Military Installations along the Nile South of the First Cataract 
str. 161-169.  
452 Sidebotham, Steven E. and Zitterkopf. 1995. Routes through the Eastern Desert of Egypt.str.42-
47. Sidebotham, Steven E. and Zitterkopf, Ronald E., C. Christina Helms. 2000. Survey of the Via 
Hadriana: The 1998 season. str.124., Sidebotham, Steven E. and  Martin Hense, Hendrikje M. 
Nouwens. 2008. The Red Land: The Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert. str. 340. 
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sú taktiež umiestnene k rohu staršej pevnosti. Kým v Sile je len perzská a rímska 

pevnosť, v Magdolos má doloženú ešte tretiu staršiu pevnosť, presnejšie 

nedatovanú, a predpokladanú štvrtú najstaršiu z doby Rmessa II.453    

Pokiaľ ide o priamo začlenené staršie stavby do rímskeho tábora zostávajú štyri 

lokality: Magdolos, Dakka, Luxor a Babylon. V Magdolos bol priamo do muru 

začlenený ptolemaiovky chrám. To, že nebol zničený, môže naznačovať, že pri 

stavbe rímskeho tábora bol chrám stále funkčný. Polka chrámu sa nachádza vnútri 

tábora a polka vonku. 454  V Dakke sa jedna taktiež o chrám, ktorý pochádza 

z Novej Ríše. Tu sa však celý nachádza vnútri tábora. Jeho vzťah k ostatnej 

vnútornej zástavbe nie je známy, pretože sa nezachovala.455 Je však patrné, že 

chrám netvorí centrum tábora a neurčuje ani jeho orientáciu a nezaberá veľkú časť 

rozlohy tábora. Je však pravdepodobne, že práve Dakka bola inšpiráciou pre 

určenie tzv. opevnených chrámov v Charge ako rímskych fortifikácii. V Luxore 

zaberá faraónsky chrám približne tretinu plochy tábora. Pylon bol napojený 

priamo na ohradny múr. Pravdepodobne podobne bola do muru zastavaná i zadná 

stena chrámu. Hlavná os chrámu sa zmenila na viu pretoriu. Svätyňa bárky sa 

zmenila na kapľu insignii. Spolu s dvorom lemovaným stĺpmi pravdepodobne 

slúžili ako principie. Začlenenie tak veľkého chrámu, ako bol Luxorsky chrám, sa 

určite muselo premietnuť do rozmiestnenia ostatných budov vnútri rímskeho 

tábora. Z nich však nie je známe nič. Dôvod k začleneniu zostava nejasný. 

K teóriám patrí uspora času pri stavbe tábora, snaha nadviazať na faraónsku 

tradíciu, posilnenie starého kultu voči vzrastajúcej moci kresťanstva a snaha 

postaviť tábor priamo v centre osídlenia ako symbol rímskej moci.456 Posledná 

lokalita, Babylon, sa od predošlých líši tým, že do seba nemá zakomponovanú 

faraónsku či ptolemaiovské stavbu ale dielo rímske, a hlavne tým, že sa nejedná 

o chrám ale kanál. Konkrétne o ústie kanála spájajúceho Níl s Červeným morom. 

Kanál prebiehal cez stred tábora a delil ho tak na dve polovice. Spojnicou oboch 

časti by potom logicky musel byť nejaký most. Rozloženie tábora s centrálnou 

                                                             
453 Welsby, Derek. 1998. Roman Military Installations along the Nile South of the First Cataract 
str. 161-166., el-Maqsoud, Mohamed Abd and Peter Grossmann, Mohamed Kamal Ibrahim, 
Ramadan Helmy Mohamed. 1997. The roman castrum of Tell Abu Sayfi at Qantara. str. 221-222., 
Bard, Kathryn A. 1999. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. str.956. 
454 Bard, Kathryn A. 1999. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. str.956. 
455 Firth,C.W. 1915. Archaeological Survey of Nubia.Report for 1909-1910.str. 30-33. 
456 el-Saghir, M. and Golvin, J.-C., Reddé, M., Hagazy, El-S., Wagner, G. 1986. Le camp remain 
de Louqsor. str. 5-31. 
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osou tvorenou niečím starším je podobne ako v Babylone tak v Luxore. Oba boli 

postavene za vlády Diocletiana. Kým k Luxoru sa dajú prirovnať aspoň Dakka 

a Magdolos. Začlenenie kanála nemá obdoby. Ako v Luxore tak aj v Babylone nie 

je vlastne jasne prečo k začleneniu vôbec došlo. Teórie zmieňujú, že šlo 

o opevnenie dôležitého bodu či o prezentáciu moci. Začlenenie kanála do rímskej 

fortifikácie muselo byť technicky náročnejšie než postavenie tábora na čistej 

ploche. Je potrebne zmieniť, že interpretácia o začlenení kanála do rímskeho 

tábora v Babylone je pomerne nová, bola publikovaná Sheehanom v 2011, no 

myslím, že aj dosť presvedčivá.457  

Pri druhotnom používaní stavieb je dobré ešte zmeniť, že veľký počet táborov bol 

po opustení rímskou armádou používaní na iné účely niekedy až do nedávnej 

doby. Už spomínaný Babylon sa stal koptoskou štvrťou. Luxor, Raya a Al-

Hammammat majú vnútri postavenú mešitu. V Luxore pravdepodobne najskôr 

tiež vznikol krasňansky kostol. Kresťanskými mníchmi a komunitami boli 

používané Raya, Raithou a Abu Shaar. Pevnosti vo východnej púšti boli 

používane ako zastávky pútnikmi do Mekky v stredoveku a beduínmi ešte i v 20. 

storočí. V oázach boli Qasr Sumeira a Qasr Gib využité Otomanskou armádou. 

Britské vojska si postavili stanicu u veže vo Wadi Umm Diqal neďaleko Mons 

Claudianus. Izraelské armády sa zas pohybovali u Pelusia, Sile a Magdolos. Ani 

nehovoriac o Qasr Ibrime, kde sa vojaci striedali od Meroejcov po opustení 

Rimanmi po Srbov v Otomanskej armáde v 16. storočí. 458  Niektoré z malých 

pevností boli prestavované či inak upravované i v pomerne nedávnych časoch. 

Moderné studne sú na lokalitách al-Kanais, al-Qattar, Abu Greiaya, Abu Zawal, 

Abu Gariya, Seyala a al-Hammamat459    

 

 

 

 
                                                             
457 Sheehan, Peter. 2010. Babylon of Egypt: The Archaeology of Old Cairo and the Origins of the 
City. str.59,-88. 
458 Adams, William Y. 1978. Qasr Ibrim: an archaeological conspectus, str.25-30., Sidebotham, 
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approaches to the Islamic period in Egypt and Red Sea Coast. str. 848-853. 
459 Sidebotham, Steven E. 2011. Berenike and the Ancient Maritime Spice Route.str.100. 
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19. Architektúra táborov- Egypt a ríša 

O porovnanie fortifikácií sa snažili Francúzi v La route de Myos Hormos: l'armée 

romaine dans le désert oriental d'Egypte, no nie moc úspešne. Skončili u toho, že 

hlavne porovnávali cestu z Koptu do Myos Hormos s cestami z Qeny a z 

Berenike. K ostatným provinciám píšu, že v Afrike bol podobný systém malých 

pevnosti len okolo Qasr Zerzi 30 km od Bu Njem. Za podobný systém považujú 

sieť pevností v Sýrii. Prirovnávanie tábora légie v Palmýre k malým pevnostiam 

v Egypte nie je úplne vhodné ani z hľadiska veľkosti ani doby vzniku.460 Karelin 

sa zameriava na jednotlivé prvky architektúry. Nag el-Hagar prirovnáva 

k Dioclecianovmu táboru v Palmýre a Viransehir v Kapadokii, aj keď v Palmyre 

nie je plán úplne jasný. Paralely k postranným bránkam nachádza u tábora 

v Nicaea, k schodiskám v Resafe v Sýrii, kolonádovaným cestám v Drobete 

a Palmyre, k bránam s vnútornými dvormi v Dmayr a Singare. Kruhové bastilióny 

podobné ako v Babylone by mala mať konštantínovská pevnosť Roumeli Hissar u 

Konštantínopole. U štvorcových veží v rohoch má však uvádzané aj pevnosti, 

ktoré majú veže oblé ako napr. Udruh. 461  Ja najskôr porovnám Egypt 

s provinciami v Afrike a Syriopalestíne a potom sa pokúsim nájsť podobné tábory 

v ostatných provinciách.  

19.1 Obecný vývoj táborov 

Tábory v dobe principátu sú najviac skúmané v Európe, kde mali tvar hracej karty 

a veže smerom dnu. Stavebným materiálom tu bolo najskôr drevo a zemina. 

Augustovské tábory ešte nemajú pravidelný tvar, závisí od terénu. Tvar hracej 

karty sa stáva typický už za Klaudia. Prestavby do kameňa začínajú za Trajana. 

Ale stále vznikali i nove drevo hlinené. Za  Antonia Pia sa v Británii objavujú 

polkruhové veže u brán v Castell Collen. Situácia v poznaní východných provincií 

je zložitejšia. Táborom v Afrike, Prednom východe ale i na južnom Balkáne bolo 

venovanej menej pozornosti. Mnohé z nich neboli archeologicky skúmané a ich 

datácia vychádza z architektúry, ktorá ale bola od Európy odlišná. Napríklad 

kameň ako materiál sa nedá v púštnych oblastiach brať ako datovací prvok, 

pretože tu boli pevnosti z kameňa už od začiatku. Veže v Európe začínajú 
                                                             
460 Cuvigny,Hélène ed. 2003. La route de Myos Hormos: l'armée romaine dans le désert oriental 
d'Egypte. str. 235-245. 
461 Karelin, Dmitry. 2008. Some Peculiarities of the Significant Roman Fortresses in Egypt. str. 3-
10. 
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predstupovať až za Marka Aurélia a to najskôr u brán a v rohoch. Za Commoda sa 

v Afrike začínajú stavať malé pevnosti s barakmi okolo múrov. Za Severovcov sú 

v Afrike typické tzv. cut off veže, obdĺžniky s jedným skoseným rohom. 

V severozápadnej Európe dochádza v druhej polovici 3. storočia k veľkým 

zmenám vo vojenskej architektúre. Tvar sa od  obdĺžnika mení na štvorec. 

Vyskytnú sa ale i trapezoidne a oválne tvary. Mení sa funkcia z ofenzívnej na 

defenzívnu. Začínajú  vznikať pevnosti na kopcoch. Veže táborov sú oblých 

a zložitých tvarov. Vyskytujú sa kruhové, polkruhové, polygonálne, U-veže, 

vejárovité, podkovovité, hruškovité a tzv. fan-shape. U-veže boli známe už za 

Augusta, kedy sa ale používali len u mestských opevnení. Z doby vlády 

Diocletiana pre východ typické rohové štvorcové veže sú v Európe len v Colonia 

Agusta Dorila. Kruhové veže sú najčastejšie za Konštantína. Vejárovité sa zas 

spájajú hlavne s Valentinianom. V Moesii sa objavujú i trojuholníkové 

a päťuholníkové veže. Otázny zostáva pôvod predsunutých veží. Mohli byť 

prebraté z mestských opevnení, alebo čo je pravdepodobnejšie z táborov vo 

východných provinciách. Británia po dlhu dobu zostáva u starého typu táborov, 

okrem pevností Saského pobrežia, ktoré predstavujú príklad zmeny typu. 

Vnútorná zástavba sa presúva k obvodným múrom. Ale contubernie vnútri sa 

prestavajú stavať až za Konštantína II a Juliana. Celkovo v domináte dochádza 

k prestavbám starších pevností častejšie než ku konštrukcii nových, čo kontrastuje 

s východom, kde sa väčšina datuje do dominátu.462 

19.2 Egypt a susedné provincie 

Najbližšie Egyptu boli ako polohou tak klimaticky boli Africké a Predo východné 

provincie, oblasť Syriopalestíny. Priamymi susedmi boli len Cyrenaika, Arábia 

a Iudea. No Africké provincie vykazujú vo vojenskej architektúre veľké 

podobnosti ako i Syriopalestýna. Africké provincie vznikli skôr než Aegyptus. 

Africa/Numidia už 146 p. n. l, Kréta a Cyrenaika 74 p. n. l. Syria a Iudea v 64 p. 

n. l. Neskoršie sú Mauretánia 40 n.l, Arábia 106 a Mezopotámia 115nl. Dalo by sa 

predpokladať, že tábory v Egypte budú podobné okolitým provinciám. Nejaké 

                                                             
462 Johnson, Anne. 1983. Roman Forts. str. 92,229-287.,von Petrikovits, Harald. 1971. 
Fortifications in the North-Western Roman Empire from the Third to the Fifth 
CenturiesA.D.str.178, 180-181, 193-203., Lander, James. 1984. Roman Stone Fortification. str.36-
250., Johnson, Stephen. 1983. Late Roman fortification. str.27-31., Biernacka-Lubańska, 
Małgorzata. 1982. The Roman and Early-Byzantine Fortifications of Lower Moesia and Northern 
Thrace. str. 216-218. 
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príklady sa síce nájdu, ale z celkového pohľadu sa moc nepodobajú. Provincie na 

západ a na východ  od Egypta sa viac podobajú medzi sebou. Egypt tak tvorí 

samostatne stojacu skupinu.  

19.2.1 Afrika 

Hrozbou pre Afriku boli v podstate len beduínske kmene, hlavne Garamanti. 

K výstavbe väčšiny táborov došlo až v 2.st. za vlády Hadriána. Najväčší stavebný 

program sa spája so Septimom Severom. Prieskumy oblasti prebiehali pomerne 

skoro na prelome 19. a 20. storočia. Archeologicky skúmaných lokalít je však 

stále málo. Tábory majú väčšinou tvar hracej karty s pravouhlými vežami smerom 

dnu a vežami u brán mierne predstupujúcimi von. Za Severovcov sú typické tzv. 

cut-off veže u brán. Najznámejšie príklady sú Gheriat esh-Shergia, Bu Ngem, 

Gheria el-Garbia, Remada a Lambaesis. Vnútorné usporiadanie je štandardné. 

Neskôr sa pristavovali i U-veže.463 V štvrtom storočí sa objavuje nový typ, menšie 

štvorcové s štvorcovými vežami v rohoch s centrálnym dvorom, napr. 

Mselletin.464465 V Cyrenaike je občas problematické rozlíšiť rímske a stredoveké 

stavby. Pevnosti v Cyrenaike sú hlavne malé pravouhlé bez veži a pravouhlé so 

štvorcovými vežami v rohoch. V západnej polovici sa nachádzajú okolo cesty a  

vo východnej časti na kraji pohoria. Datovanie je komplikovane, pravdepodobne 4 

storočie.466  Pre neskoršie obdobie sú typické opevnené farmy, tzv. centenaria. 

Väčšina ich je z 3.a 4.st.nl. Niektoré prešli prestavbou v 5.st.n.l.467 Občas majú 

okolo seba i príkop. Typická opevnená farma mala pôdorys v tvare obdĺžnika so 

zaoblenými rohmi a so stranami do 20 metrov. Najčastejšie majú dve poschodia, 

ale vyskytnú sa aj tri. Nemajú okná v obvodnom múre, majú len jeden vstup a ten 

ešte zosilnený.468 Tábory tvaru hracej karty sa podobajú typickým táborom z doby 

pripcipatu v Európe. Male štvorcové s vežami v rohoch majú paralely na prednom 

východe. Z Egyptom moc spoločného nemajú. Jedine pevnosti v Tisavar 

a Bezereos sa podobajú na Qasr Banat, ktorého tvar je v Egypte skôr výnimkou. 

                                                             
463 Goodchild, R. G. 1950. The Limes Tripolitanus II str.82. 
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465 Goodchild, R. G. 1950. The Limes Tripolitanus II str. 162-3.  
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Centenaria sú v Egypte zdá sa vzácne. Jediným príkladom je Masuda v Bahriji. 

I centenaria majú obdobu na prednom východe hlavne v Negevskej púšti.469 

19.2.2 Predný východ 

S prieskumami sa začalo v Syriopalestíny neskôr ako v Afrike, napr. v Jordánsku 

boli rímske tábory podrobnejšie skúmané a publikované až od 70-tych rokov 

20.storočia. Problémy s datovaním sú podobné, pretože len málo ich bolo 

skúmaných archeologicky. Légie v principáte bývali umiestňované do miest, kde 

osídlenie pretrvalo do súčasnosti a zničilo stopy po prítomnosti armády. 

Z ranných táborov je známych menej. Napr. z literatúry je známe, že C. Domitius 

Corbulo nechal opevniť Eufrat, ale z tých pevnosti nie je prakticky nič zachované. 

Tábory v Arábii chránili provinciu pre dvomi hlavný hrozbami Partiou 

a beduínmi. Revolty na Prednom východe, okrem židovských, neboli časté. 

Tábory sa nedajú deliť na rímske a byzantské lebo nedochádza k zmene typu. 

Tradične sa delia na ranne rímske to je principat a neskoro rímske teda dominat 

s byzantskou dobou dohromady. Tvarovo sa dajú deliť na tábory bez veží, často 

tvaru hracej karty a s vežami, zvyčajne predsunutými von. Veže prevažujú 

štvorcové, časté sú i polkruh a U-veže. Rohové sú buď štvorcové alebo fun shape, 

kruhových je veľmi málo.470  

Z dočasných táborov sú zachované obliehanie. Väčšina je menších ale vo väčšom 

počte  rozostavaných okolo obliehaného objektu. Typické sú vnútorné claviculy. 

Najznámejšia je Masada, kde majú tábory mury z nasuchokladenych kameňov 

a tvar hracích kariet. Ďalšie lokality sú Machaerus, Battir, Nahal Hever, Tell 

Araba a iné. Ale všetky sú neskoršie než v Egypte. Napr. skoršie sú z 66 nl. 

Masada a Machaerus.471  

Z táborov légii je pre Egypt zaujímavá Bostra, lebo to bol tábor légie III 

Cyrenaiky po odchode z Egypta. Mal mat dve kolonadovane ulice a dve cisterny. 

Singara ma nepravidelný tvar a U-veže, ale možno to je skôr opevnenie mesta než 

tábor. Castra Diocletiana v Palmyre tiež nie je pravidelná. Z Aily je známa len 

jedna štvorcová veža prepoužitá v islamskom opevnení. Dva najznámejšie tábory 
                                                             
469 Zitterkopf, Ronald E. and Steven E. Sidebotham. 1989. Stations and Towers on the Quseir-Nile 
road. str.190. 
470 Parker, Thomas. S. 1987. The Roman Limes in Jordan. str.151-154., Parker, Thomas. 2000. 
Roman legionary fortresses. str. 121-124., D. L. Kennedy and Derrick N. Riley. 1990. Rome's 
desert frontier from the air. str. 21-29. 
471 D. L. Kennedy and Derrick N. Riley. 1990. Rome's desert frontier from the air.str. 96-107. 



169 
 

sú Lejjun a Udruh. Oba sú si veľmi podobné. Udruh je lichobežníkového tvaru. 

Lejjun je obdĺžnik, 242x190m. Po bokoch majú U-veže a v rohoch fun shape 

veže. Majú po štyri brány. Niektorými je datovanie navrhované už do doby 

Traiana, iní sa prikláňajú k dobe Diocletiana, čo sa zdá pravdepodobnejšie.472473 

Na Diocletianske tábory v Egypte sa moc nepodobajú.  

Najviac pevnosti zachovaných na Prednom východe je z doby 4.-6 storočia. Tvar 

majú štvorcový a obdĺžnikový, no vyskytnú sa i iné tvary, ale to hlavne kvôli 

terénu. Najviac ich je s centrálnym dvorom. Sú tu i centenaria podobne Africkým 

napr. Tell es-Seba.474 Tábory s vežami majú klasické rozloženie budov vnútri, 

alebo miestnosti len okolo múrov alebo ich kombináciu. Malé tábory zvyčajne len 

miestnosti okolo múrov. Tie čo mali miestnosti len okolo muru bývajú 

dvojposchodove s tým, že na prízemí sa predpokladajú stajne a vyššie ubytovanie 

vojakov. Vonkajšie veže mali byť zavedené v oblasti za Severovcov. Čo sa týka 

veží všetky majú veže v rohoch, potom nasledujú veže u brán a až väčšie majú 

veže i u múrov.  Najznámejší príklad je pevnosť Qasr Bashir v Jordánsku nápisom 

datovaná do vlády Diocletiana. Ma len veľké štvorcové veže v rohoch prázdny 

centrálny dvor. Tábory sú prevažne stavané z kameňa, ale vyskytnú sa fortifikácie 

z nepálených tehál napr. Tell al-Ghail.475 

Pár lokalít pripomenie egyptské tábory. Tábor v Avdat na plošine, Izrael,  

antickým menom Oboda, je obdĺžnik s von vystupujúcimi vežami pravouhlých 

tvarov, no nie sú všetky rovnaké. Contubernie sú v insulach.476 Pripomenie Abu 

Shaar. Ďalší známy príklad, ale ťažko datovateľný je Da’ajanya v Jordánsku, kde 

povrchový materiál je až z 5. storočia, ale niektorý si myslia, že by mohla byť už 

Sevrovska. Má všetky veže štvorcové, v rohoch väčšie a predstupujúce múr 

z oboch strán. 477  Veže sú podobne ako u Raye a Raithou, aj keď tie sú 

Justinianske. Deir el-Khafl a Qasr el-Azraq, obe v Jordánsku, majú štvorcový tvar 

a v rohoch duté štvorcové veže delené na dve miestnosti. Veže trošku predstupujú 

                                                             
472 D. L. Kennedy and Derrick N. Riley. 1990. Rome's desert frontier from the air.str. 
125,133,136,137. 
473 Parker, Thomas. 2000. Roman legionary fortresses. 2000str. 125-133. 
474 D. L. Kennedy and Derrick N. Riley. 1990. Rome's desert frontier from the air.str. 139,143-
144,162. 
475 D. L. Kennedy and Derrick N. Riley. 1990. Rome's desert frontier from the air.str.167-169,176-
179, 193. 
476 D. L. Kennedy and Derrick N. Riley. 1990. Rome's desert frontier from the air.str.170-171. 
477 D. L. Kennedy and Derrick N. Riley. 1990. Rome's desert frontier from the air.str.172-175. 
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pred múr no ich väčšia časť je vnútri. Datovanie nie sú iste, el-Kahf ma nápisy 

o oprave z Diocletianskej doby, je teda starší, asi Severovský. 478  Veže 

pripomínajú tie v Samut. Umm el-Jemal, Jordansko, tvarom i tvarom veží u brány, 

pravouhlé obdĺžnikové predstupujúce z oboch strán a pravouhlé v rohoch, asi z 2. 

storočia, 479  pripomína Deir el-Atrash. Ten pripomína i Qasr el-Hallabat. Ten 

vznikol ako mala štvorcová stanica. Zväčšený bol v 2-3 storočí. Za Diocletiana 

bolo prebudovaný na quadriburgium s štvorcoviymi rohovými vežami.  Dnešná 

podoba je umajovsky palác ktorý z toho vznikol. 480  Upper Zohar je mala 

štvorcová pevnosť, ktorá má len veľké nie úplne pravouhlé veže v rohoch, ale dve 

plne a dve duté. Datovanie je neiste, nálezy až 5. storočia.481 Vzdialene pripomína 

el-Kab. Qasr Khabbaz v Iraku, je štvorcová pevnosť s kruhovými vežami 

v rohoch a polkruhyvymi u múrov, všetky s rovnakým polomerom.482 Pripomína 

pevnosti na ceste do Myos Hormos. Muhatter el-Haj je podobný Umm Dabadib. 

Má len dve veže a zarovno stranami. Ale je to nabatejska stavba a nie rímska.483 

19.3 Egypt a ostatné provincie 

Do čias vlády Hadriana sa jednotky presúvali často a na veľké vzdialenosti. 

K veľkým presunom dochádza i v 3. storočí. 484  Každá jednotka mala trochu 

vlastný štýl stavby. Podobnosť niektorých táborov sa preto dá vysvetliť presunom 

jednotiek. Napr. légia II Traiana, ktorá väčšinu svojej existencie strávila v Egypte, 

bola založená pre dácke vojny. Do Dácie boli sťahované i už existujúce jednotky 

z celej ríše. S posunom jednotiek do Dacie by mohol súvisieť výskyt 

kolonádových ciest, ktoré sú v Egypte v porovnaní s inými provinciami časté. 

Jedna je doložená v Drobeta v Rumunsku.485 Podobne ako kolonádované cesty 

v Bostre. Dvojitý múr sa tiež objavuje v Dácii a to u Drajna de Sus, Bretcu, 

Hoghiz a ďalších dvoch. Tieto tábory sa však datujú do vlády Traiana a Hadriana. 

                                                             
478 D. L. Kennedy and Derrick N. Riley. 1990. Rome's desert frontier from the air.str.179, 181. 
479 D. L. Kennedy and Derrick N. Riley. 1990. Rome's desert frontier from the air.str.183-184. 
480 Arce, Ignacio. 2009. Qasr al-Hallabat (Jordan): transformation of limes Arabicus fort into a 
monastic and palatine complex. 2009. str. 157-176., D. L. Kennedy and Derrick N. Riley. 1990. 
Rome's desert frontier from the air.str.201. 
481 D. L. Kennedy and Derrick N. Riley. 1990. Rome's desert frontier from the air.str.202. 
482 D. L. Kennedy and Derrick N. Riley. 1990. Rome's desert frontier from the air.str.212. 
483 Lander, James. 1984. Roman Stone Fortification. str.18. 
484 Wilkes, J.J.2000. Roman Legions and their fortresses in the Danube lands (first to third 
centuriesAD). 2000. str. 101. 
485 Lander, James. 1984. Roman Stone Fortification. str. 43. 
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486  Jediný prípad z dvojitým múrom v Egypte Qasr Labecha je však o hodne 

mladší. Spojitosť je preto nepravdepodobná. Podobne nepravdepodobná je 

i spojitosť kruhových veží v Moesii s Egyptskými. V Moesii, ale i inde v Európe, 

sa vyskytujú kruhové veže vnútri s kruhovou miestnosťou. Sú v rohoch 

i v stranách. 487 Kruhové veže v Egypte sú len v rohoch a sú prevažne plné. Prvky 

podobne Egyptu ako sú polkruhové veže, kruhové v rohoch a štvorcový plán, sa 

v Európe objavujú až v 3 storočí. Zdá sa európske preberali podobu východných 

pevnosti. 

Celých stavieb, ktoré by sa podobali na egyptské je málo. Burg bei Stain trochu 

vyzerá ako ed-Der. Burg nachádzajúci sa v Raetii sa datuje sa do Diocletiana. Má 

podobné duté U-veže, ktoré predstupujú len polkruhom a štvorcový plán. 488 

Boppard, obdĺžnik s polkruhovými a kruhovými vežami v rohoch, pripomína 

Sile.489  Na Magdolos sa podobá viacero pevností ako  Pächten, Keiseragust a 

Daganija. Majú podobné malé štvorcové plne veže presahujúce múr z oboch strán. 

Keiseraugust je datovaný do 4. storočia do vlády Konštantina či Konstntina II. 490 

Na pevnosti typu skupiny z cesty k Myos Hormos sa viac či menej podobá viac 

stavieb. Napr. Portchester, Lympne, Richborough, Dover na Saskom pobreží, či 

Cardiff. Všetky sú však mladšie než tie v Egypte. Napr. pevnosti na Saskom 

pobreží sa datujú do poslednej štvrtiny 3.storočia, kým pevnosti na ceste do Myos 

Hormos do druhej polovice 2. storočia.491 

Často sú zmieňovane podobnosti raného dominátu s Diocletianovym palácom 

v Splite. Ten začali stavať v 298 n.l. ale dostavby a prestavby prebiehali aj 

v neskoršom období. Vnútorná zástavba je menej uniformná než sa myslelo. 

Budovy majú rôzne úrovne podláh. Na juhu je reprezentatívna časť, ktorá zaberala 

štvrtinu komplexu. V severnej zle zachovanej časti boli asi funkčne budovy 

ako napr. stajne. nachádzajú sa tam tri chrámy zasvätené Kybele, Jupiterovy 

                                                             
486 Lander, James. 1984. Roman Stone Fortification. str.43,, Protase, Dimitru. 1977.Romische 
Lager mit doppelten Umfassungmauern in Dakien., str. 303-305. 
487 Biernacka-Lubańska, Małgorzata. 1982. The Roman and Early-Byzantine Fortifications of 
Lower Moesia and Northern Thrace. str.58,76. 
488 Lander, James. 1984. Roman Stone Fortification. str. 185. 
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Stone Fortification. str.201. 
491 Lander, James. 1984. Roman Stone Fortification. str.97,99, 165, 178., Wilson, Roger John 
Anthony. 1980. Roman forts: an illustrated introduction to the garrison posts of Roman Britain 
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a Asklepiovy. ďalej kúpele, triklinium a niečo, čo je tendenčne nazývaná 

Diocletianovym mauzóleom. Dôležité pre porovnanie s tábormi je hlavne celková 

dispozícia a tvar obvodného muru a veži. Komplex je zhruba štvorcový s troma 

bránami. Veže sú štvorcové duté predstupujúce von v rohoch a po stranách 

a osemuholnikové u brán. Hlavná fasáda je obrátená smerom k moru. Veže má 

v rohoch a u brán. Ma kolonadovane ulice ktoré sa pretínajú v strede a na ich 

križovatke je tetrapylon. Východný úsek je najkratší a je nižšie o tri schody. 

Swoboda si myslel že tento palác je výsledkom kríženia architektúry vily 

s nárožnými rizalitmi a vojenského tábora.492 Z egyptských pevností je podobné 

umiestnenie tetrapylonov na krížení ciest v Luxore a vymedzenie štvrtiny plochy 

ma reprezentatívnu časť v Nag el-Hagar, ako i orientácia k vode. 

19.4 Možne cudzie vplyvy 

O rímskej vojenskej architektúre sa občas tvrdí, že je jedna z mala oblasti kam 

nezasiahli cudzie vplyvy. No i tu sa cudzie vplyvy rozoznať dajú. Na 

republikánske mali vplyv etruské a grécke opevnenia. Z východu sa často uvažuje 

o nabatejských vplyvoch. Nabatejske pevnosti mali veže v rohoch, centrálny dvor 

a boli kamenne. Často obsahovali vodný zdroj. Karelin navrhuje nabatejský vplyv 

i na kolonádové cesty.493 

Často sa dá stretnúť s hypotézami o čínskom vplyve. Visy píše, že rímske veže sú 

nápadne podobne čínskym vežiam u hraničného systému dynastie Han, z 2. st. 

n.l., či západnej časti veľkého čínskeho múru z 2 st. p. n. l. Ale taktiež píše, že 

o nich Rimania pravdepodobne nevedeli. A že kým Rímske veže boli stavané na 

mier tak čínske na vojnu.494 Písomné zmienky o obranných múroch sú už z 6. 

storočia p.nl. Prvý múr označený za veľký mal nechať postaviť prvý čínsky cisár 

Čchin Š‘ chuang-ti v 246-210 p. n. l. Prvé múry boli z drevenej konštrukcie 

a udupanej zeminy. Za dynastie Chan 3-2.st. p .n. l. stavali samostatne stojace 

strážne veže. Na malú plošinu na vrchu veže viedli schodiská a pri vežiach boli 

stavané i miestnosti pre vojakov. Veže mali ohradenia. Podobný typ pokračoval 

i za Dynastie Han. Múr z dynastie Han je z udusanej spraše so samostatne 
                                                             
492 Kostěnec Jan, 2007. Pozdně antické paláce římského a post-římského světa (3.-8. století) 
str.124-127. 
493 Lander, James. 1984. Roman Stone Fortification. str. 5-30. Johnson, Stephen. 1983. Late 
Roman fortifications. str.27-31., Karelin, Dmitry. 2009. Some Features of Roman Military 
Architecture in Egypt. str.75-90. 
494 Visy, Zsolt.2009.Praesidia et burgi in the Early Roman Empire.str. 993. 
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stojacimi vežami u nej. Dlhé úseky sú zachované aj okolo priebehu Hodvábnej 

cesty.495  

Je podivné, že bližšie stojaca stavba faraónskeho múru pri prvom katarakte, 

pripomínajúca limit typu Hadrianov val, sa za možnú inšpiráciu pre rímske 

fortifikácie nepokladá. Múr zo Strednej ríše vedie od Šellál po Syene. Pri múre sú 

i pevnosti z Strednej ríše. Riamania túto stavbu poznali. Vystavali u nej i vlastné 

strážne veže.  

I niektoré prvky iných faraónskych pevností sa podobajú na rímske pevnosti. 

Napríklad  pevnosť na Elefantine, ktorá má štvorcový tvar s jedným zaobleným 

rohom štyrmi bránami a polkruhové veže predstupujúce pred múr. Je však 

datovaná do prvej dynastie, teda okolo 3000 p. n. l. a je otázne či bola v rímskej 

dobe viditeľná. Egyptské strážne veže mali kruhový pôdorys, smerom nahor sa 

zužovali a na vrchu mali rozšírenie s cimburím. Známe sú z modelov. Celkovo 

pripomínajú šachové figúrky. Mohli mať vplyv na občasné strážne veže 

kruhového tvaru v Afrike.  

Najzachovalejšie sú fortifikácie zo Strednej ríše v Núbii: Uronarti, Semna sever, 

Semna juh, Shalfak, Kumma, Askut, Aniba, Buhen, Serra, Mirgissa, Kubban, 

Ikkur a Novoríšske Dorginarti a Sesebi. Celkovo na rímske pevnosti podobné nie 

sú, no niektoré majú polkruhové veže smerom von ako Aniba, či prvá fáza 

vonkajšieho muru v Buhene. Stretnúť sa s nimi Rimania mohli pri Petroniovej 

kampani i neskôr pri obchodných stykoch. V Mirgisse bol priamo rímsky dočasný 

tábor. 496  El-Hebua z Novej ríše a Neskorej doby je štvorcová s miestnosťami 

usporiadanými okolo dvoru. U pobrežia Stredozemného mora západne od Nílu 

boli ramessovské pevnosti. jedna z nich Umm el-Raham u Marsa Matrouh sa 

nachádzala blízko rímskeho osídlenia.497 Priamo vo Východnej púšti je pevnosť 

zo Strednej ríše vo Wadi al-Hudi. Je postavená z miestneho granitu. Má U-veže 

predstupujúce pred múr. No vnútri je delená na viacero častí. 498  Celkovým 

vyznením pripomína rímske pevnosti vo východnej púšti. Teoreticky by mohla 

                                                             
495  Turnbull, Stephen. 2008. Velká čínská zeď 221 př. n.l.-1644 n.l. str. 9-12. 
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byť ich inšpiráciou, čo by vysvetlilo výskyt pevnosti s von vysunutými 

polkruhovými vežami vo Východnej púšti dlho pred zvyškom ríše.   
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20. Záver 

Tábory v Egypte tvoria rôznorodú skupinu fortifikácii. Rôznia sa celkovou 

dispozíciou, použitým materiálom, tvarom veží i dobou postavenia. Dajú sa 

vysledovať určité skupiny, ktoré boli postavené v rovnakej dobe, ako 

Diocletianske pevnosti typické štvorcovými vežami v rohoch, skupina malých 

pevností v Charge s kruhovými vežami v rohoch, či skupina pevností na ceste do 

Myos Hormos. Ale ani tieto skupiny nie sú bez výnimiek. Do Diocletianskych 

tvarom nezapadá Magdolos, do skupiny v Charge Umm Ain Dabadib, a na cestu 

do Myos Hormos Qasr Banat.    

Problémom je zvyčajne datácia, ktorá sa v rôznych publikáciách líši i o tri 

storočia. Je to spôsobené tým, že len malá časť z táborov bola archeologický 

skúmaná a i tie čo skúmané boli tak len v malej miere. Problémom niektorých 

skúmaných je, že boli skúmane na začiatku 20. storočia a ich publikácie 

neobsahujú všetky informácie. Používanie nesprávnej terminológie i v novších 

výskumoch je spôsobené, tým že veľká časť bádateľov nie sú klasický 

archeológovia ale egyptológovia, čo dokonca papyrologovia, ktorý na rímsky 

tábor narazili pri výskume staršieho osídlenia. Príkladom je Nag Qarmila 

objavená pri projekte zameranom na pravek. Archeologické výskumy 

z posledného desaťročia ale ukazujú, že stále je možné objaviť nové neznáme 

rímske fortifikácie. Od roku 2000 boli objavené štyri, no publikované sú zatiaľ len 

dva. U púšti je problém s tým, že výskumy boli len prieskumy, prípadne so 

zberom povrchového materiálu. Preto u Východnej púšte je často známe len meno 

lokality, to že je to fortifikácia a hodne približné a široké datovanie.  

Z najranejších fortifikácii dnes nie je zachované v podstate nič. Tábory 

popisované Strabonom identifikované zatiaľ neboli. Dočasné tábory v Núbii sú 

dnes pod hladinou Askánskej priehrady. Prvé storočie n.l. je zastúpene, len taktiež 

už neexistujúcou Dakkou a vo Východnej púšti, kde ale datovania nie sú bez 

problémov. Podobne i druhé storočie. Dnes zachované pevnosti v údolí sú z doby 

vlády Diocletiana. Tábory v oázach z 3.-4-storočia. Poslednými sú tábory na 

Sinaji, Pelúsium a Nag Qarmila z 6.-7.storočia. Delenie na byzantské a rímske sa 

moc nepoužíva lebo v architektúre nedošlo k podstatným zmenám. Napríklad 

Pelusium má podobne ako Babylon či Luxor najviac veži U tvaru. Každé obdobie 

má svoje špecifiká. Najranejšie stavby vo východnej púšti majú nepravidelne 
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dispozície bez veží a pravouhlé dispozície s pravouhlými a polkruhovými vežami, 

ktoré však môžu byť i neskoršími prístavbami. V druhom storočí prevláda 

pravidelná štvorcová dispozícia a polkruhové veže. Diocletianske majú v rohoch 

štvorcové veže ak ostatné polkruhové  či U-veže. Neskoršie zas prevažujú 

kruhové veže v rohoch. Až Justinianske majú zas štvorcové veže. No sú 

i neskoršie malé pevnosti bez veží, napr. na ceste do Berenike.  

Je pravdepodobné, že nie sú známe všetky rímske fortifikácie v Egypte. Niektoré 

lokality naopak v minulosti označované za rímske sa ukázali väčšinou staršími, 

ako napr. stavby v Amarne. Písomne pramene spomínajú prítomnosť vojakov i na 

ďalších miestach, no prítomnosť vojakov neznamená prítomnosť tábora. Papyry 

a ostraka sa poväčšine venujú jednotlivcom a ich problémom než armáde ako 

celku. Počas rímskej doby  počet vojakov v provincii klesal. Ilustruje to počet 

légii, ktorý sa znižoval z troch na dve a na jednu. K zmenám dochádza za 

Diocletiana, kedy je jednotiek viac, no sú menšie a tak celkový počet sa zas tak 

dramaticky nezmenil. Niektoré jednotky vznikli v Egypte, iné boli prevelené. 

V principáte preferovali naberanie rekrutov v iných provinciách, no hlavne 

v provinciách klimaticky podobných. Egypťania zo začiatku mali vstup do 

pozemného vojska zakázaný. Naopak v neskorej antike sa služba vo vojsku dedila 

a vojaci pochádzali z Egypta. O námorníctve toho moc známeho nie je a o jeho 

základni sa tá len teoretizovať.  

Antický autori sa viac zaujímali o prírodné podmienky Egypta a podivne zvyky 

miestnych obyvateľov než na politickú situáciu a nebezpečenstvo hroziace 

provincii. Preto i vzťahy s jediným organizovaným susedom, Meroe, nie sú úplne 

jasné. O beduínoch tiež moc nie je známe. Viac správ o nich sa vyskytuje 

v neskorej antike, kedy sa stali väčšou hrozbou. Rozloženie táborov vo Východnej 

púšti nie je viazané na beuinske hrozby. Ich funkcia preto nebola chrániť územie, 

ale chrániť obchod a ťažbu. Za hranicu ríše, teda limes, by sa dali pokladať tábory 

v dolnej Núbii prípadne v Charge. V Bahriji ich je nielen málo a chýba i nejaká 

viditeľná hrozba. K obchodu a jeho dôležitosti je i viac správ u antických autori. 

Egypt bol spojnicou Ríma a exotického východu. Bol tak ekonomicky veľmi 

dôležitý. K ďalšej veľmi dôležitej skutočnosti patri, že bol jedným z hlavných 

dodávateľov obilní pre Itáliu. Takáto ekonomická dôležitosť si preto vyžadovala 

vojenský dohľad.  
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Materiál pevností záležal ich polohy. Na stavbu sa volil najjednodukšie dostupný 

materiál. V údolí a oázach to boli nepálené tehly. Vo východnej púšti kameň. Tak 

pevnosť v Mons Claudianus bola postavaná z tvrdého a inak nákladného kameňa, 

pretože sa tam ťažil. Ostané materiály ako pálene tehly, zemina a drevo boli 

používané menej. Dochádza i k prepoužívaniu materiálu zo starších stavieb. 

Využívanie celých starších stavieb a ich začleňovanie do rímskych fortifikácii je 

jednou so špecifík Egypta. Ale nie je zas tak časté. Väčšinou sa jedná o chrámy. 

Avšak treba dávať pozor aby sa každý chrám s múrom neoznačoval za 

fortifikáciu, ako tzv. opevnené chrámy v Charge.  

Tvarovo sa tábory v Egypte moc nepodobajú na okolité provincie, kde prevažujú 

štvorcové duté veže, kým v Egypte kruhové plné v rohoch. Taktiež tu nie je taký 

vysoký počet táborov tvaru hracej karty ako v Syriopalestíny a severnej Afrike. 

Paralely k jednotlivým táborom v ríši sa síce vyskytujú, no väčšinou sú datované 

neskôr než tie v Egypte. Je teda pravdepodobné, že vplyv v architektúre sa 

z východu Rímskej ríše šíril z východu na západ. Vplyv niektorých faraónskych 

fortifikácii na rímske je možný, ale zatiaľ nebol priamo skúmaný.  

K hlbšiemu pochopeniu problematiky rímskych táborov je potrebné archeologicky 

preskúmať viaceré stavby a spresniť tým ich datovanie a často i poznanie 

dispozície. Výskumy by sa mali sústrediť taktiež na prieskum oblastí 

ohrozovaných novodobou zástavbou. V údolí Nílu to už moc zmyslu nemá, lebo 

to je kontinuálne osídlené od staroveku. Skôr oblasti oáz kde populácia narastá 

veľmi rýchlo, ako i pobrežné oblasti ako Červeného tak Stredozemného mora. To, 

že sa tam nachádzajú ešte neobjavené lokality, dokazuje objavenie Zawiyet el 

Agdab na hraniciach s Líbyou v roku 2010.  
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