
Èeská egyptologie provádí rozsáhlý archeologický výzkum na koncesi
v Abúsíru a od roku 2003 i v egyptské Západní poušti, oáze Baharíja - EI-Hajéz.

Již od poèátku archeologických výzkumù se stali souèástí expedic geodeti, kteøí dokumentovali
a mapovali odkryté archeologické objekty. S rozvojem nových metod a technologií se v posledních
letech zaèala pøi výzkumech aplikovat geoinformatika. Pøíspìvek shrnuje nejdùležitìjší cíle, metody
a první výsledky dosažené od roku 2001.

Èeská archeologická koncese v Abúsíru
Pøibližnì 30 km jižnì od Káhiry se nachází území èeské archeologické kon- N ArctIaeoIogical Obje<
cese - Abúsír. Lokalita je situována na západním bøehu NiJu, v místì pøe-

Achodu plošiny Západní pouštì do úrodné niJské nivy. Zde byla vybudována
místa posledního odpoèinku, pyramidové komplexy, nejménì ètyø panovní-
kù 5. dynastie. Kolem nich postupnì vznikaly rozsáhlé nekropole èlenù je-
jich rodin a úøednikù tehdejšího staroegyptského státu. Koncesi lze rozdìlit
na tøi základní èásti, v nichž probíhá archeologický výzkum, a to: abúsírské . --
pyramidové pole, šachtové hroby ležící v západní èásti koncese a oblast 9=--
jižního Abúsíru, která navazuje na severní Sakkáru. Na pyramidovém poli ;g:=-
probíhaly výzkumy již v 19. stol., ale teprve v 90. letech minulého století se ~=

1M

výzkum rozšíøil i na oblast šachtových hrobek a do jižního Abúsíru. ~~
----

Historie geodetických prací
Spolupráce geodetù a egyptologù má již více než ètyøicetiletou tradici.
Zaèala v roce 1962 pøi záchranných výzkumech v Núbii a poté pokraèovala
v oblasti èeskoslovenské (dnes èeské) koncese v Abúsíru. Geodetické práce
probíhaly do roku 2001 vždy v pravidelných nìkolikaletých intervalech.
Zahrnovaly zejména budování a údržbu bodového pole v místním sou-
øadnicovém systému, polohopisné zamìøování odkrytých archeologických
objektù a struktur, vèetnì postupného polohopisného a výškopisného
zamìøení území Abúsíru. Výsledkem je výškopisný plán v mìøítku 1:2000
se základním intervalem vrstevnic 1 metr. Souèástí geodetických prací bylo
i využití pozemní fotogrammetrie pøi výzkumu v Núbii a pøi zamìøování

komplexu mastaby Ptahšepsese.
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g eo i nfonnat i ky p øi

ítní úhel pohledu, který data DPZ
rtují, pomáhá již nìkolik desetiletí
ologùm na celém svìtì - hovoøíme
nedestruktivní archeologiio tzv.

V prostøedí èeské archeologie je možné jmenovat aplikace GIS a metod
DPZ pøi výzkumech Archeologického ústavu AV ÈR v Praze a také aktivity
na akademické pùdì (FF MU Brno, FF ZÈU Plzeò, FF UK Praha), kde se

archeologické obory studují.
Autor spolupracoval od 90. let pøedevším s Expoziturou ArÚ AV ÈR,

pozdìji s Ústavem archeologické památkové péèe SZ Èech v Mostì, kde
mezi Wavní výsledky patøí pøevod databáze lokalit nálezù ze severozá-
padních Èech do prostøedí GIS v rámci grantu MK ÈR a nasazení nových
metod geodetického zamìøování pøi záchranných archeologických výzku- .

mech. V roce 2000 zaèala spolupráce s Èeským egyptologickým ústavem FF
UK Praha (ÈEgú), resp. se vzniklým Èeským národním egyptologickým
centrem (ÈNEC).
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-- L . Q' .
s sebou pøinesly potøebu koncipovat plán, jakým zpùsobem pøistoupit
ke zkoumání archeologických lokalit v Egyptì jako celku tak, aby bylo
možno zdokumentovat hlavní povrchové rysy lokality, než zaniknou vli-
vem archeologické èinnosti, Další imanentní potøebou byl sbìr dat takové
povahy, která by umožnila ekonomické a maximálnì efektivní zamìøení
archeologických výzkumù v budoucnosti.

Postupnì tak byl vypracován plán povrchového prùzkumu lokality
vèetnì podrobného geodetického zamìøení, tvorby detailního vrstevnico-
vého plánu, zhotovení fotogramù (fotografické dokumentování jednotli-
vých archeologických objektù pomocí tzv. švédské vìže), geofyzikálního
prùzkumu, nasazení metod dálkového prùzkumu Zemì a tvorby GIS, To
vše v kombinací s probíhajícími archeologickými pracemi.

Tyto metody nebyly vybírány náhodnì - pokaždé šlo o to, aby byly
schopny pøispívat k analýze otázek, které byly stanoveny jako dlouhodobé
cíle projektu. Z nich lze v tomto kontextu jmenovat tyto:

I. jakým zpùsobem se pohøebištì vyvíjelo v èase,
2. jaké bylo prostorové èlenìní pohøebištì v závislosti na èase a socíál-

nÍm postavení staroegyptských hodnostáøù zde pohøbených,
3. jak souvisí pohøebištì v jižnÍm Abúsíru s obdobnými pohøebišti v Abú-

síru a Sakkáøe (pokud jde o vývoj jak v èase, tak zejména v prostoru),
4. vazba archeologického výzkumu k souèasnosti - pøilehlým intravilá-

nùm, èinnosti èlovìka na okraji pouštì.

Úkoly geoinformatiky V egyptologické praxi Obr. 3: Fotogram vstupu do Hetepiho mastaby (modréznaèky-vlicovadbody)

Geodézie a kartografie
Od podzimni expedice roku 2001 se geodetická èinnost výraznì rozšíøila je používán ruèní laserový dálkomìr Disto. V prostøedí GIS se vytváøí
a zefektivnila využitÍm nových pøístrojù a postupù. Výsledicy geodetických základni geodatabáze, vèetnì kartografických výstupù.
prací jsou základní datovou bází pro další oblasti geoinformatilcy - GIS,
DPZ, kartografii, 3D modelování a prostorové vizualizace, Pro geodetické Geografický informuní systém
práce byla poøízena sestava složená z laserového elektronického dálkomìru Projekt GIS Abúsír je realizován v prostøedí programu ArcView 3.2 a Arc-
(totální stanice) LEICA TCR 307 a pøíslušenství. Jedná se 07" dálko- GIS 8.2 firmy ESRI Corp. Jde o uživatelsky jednoduchý program, který
mìr, který umožòuje do vzdálenosti 80 m mìøení bez použití odrazného obsahuje i zálcladní extenze - ArcView Spatial Analyst, ArcView 3D Analyst
hranolu. Tato vlastnost byla využita pøedevším pøi zamìøování nepøístup- a ArcView Image Analysis. Do prostøedí tohoto programu jsou importo-
ných míst a pøi pracích v interiérech hrobek vána data z geodetického mìøení a zde jsou dále
a v podzemí. Totální stanice má ve svém I zpracována, uložena do datové strulctury a pøi-

vybavení základní geodetický software, Výsledky ukazují jednoznaèný pravena pro analytické a syntetické úlohy.

který pøi klasických geodetických postupech pøínos pro práci archeologù, kteøí V letošním roce bude dokonèena archeo-
(tachymetrická mìøení,rajon atd.) okamžitì f kt " v , k , ", hrnne' ' da"e logická mapa Abúsíru,která obsahuje základ-

È ' " d o "' h eelvnezlsavaJlsou UJ ' lh ' " k .' t ' "' hur uJe prostorove soura Dlce merenyc Dl po o OpiS a vys OpiS, vce ne zamerenyc
bodù, vèetnì pøíslušných definovaných atributù, Databáze souøadnic je poté archeologických objektù. V oblasti jižní èásti koncese byl vytvoøen
importována do prostøedí GIS. Pro tvorbu archeologických map a plánù je podrobný 3D model terénu a databáze identifikovaných archeologických
pøesnost stanice dostaèující. Pøi zamìøování zvláštì nepøístupných prostor struktur - objektù. Samotný povrchový prùzkum byl provádìn postupnou

subjektivní rekognoskací terénu, pøi které probíhala interpretace - iden-
tifikace archeologických strUktur - objektù. Každý identifikovaný objekt
(struktura) byl geodeticky zamìøen, a to bud ve formì bodové, liniové nebo
plošné - polygonové. Vedle geodetického zamìøení probìhla fotografická
dokumentace objektu a zápis dalších charakteristických informací, které se
staly souèástí databáze v GIS,

Byla identifikována a zaznamenána celá øada archeologických informací
a objektù. Jednalo se nejen o pùdorysy a zdiva hrobek (z vápence, cihel
z nilského bahna ap.) ale i o výsypky, koncentrace keramilcy, lidských
a zvíøecích kostí, èoèky vátého písku a izolované artefakty (napø. koncen-
trace zlomkù kamenných nádob). Celkem tak bylo zdokumentováno asi- ""L_.J



Napøíklad velikostí
umožòují pre-

dikci vývoje pohøebištì v èase, a to zejména zmìn
v architektuøe hrobek bìhem 3.-6. dynastie (pøibližnì 2700-2200 pø. n.l.).
výsypky a akumulace keramiky zase oznaèují místa, kde zøejmì probíha-
la intenzivní zlodìjská èinnost. V nìkterých pøípadech máme doloženy
výsypky, ale samotné archeologické objekty nejsou zøetelné, výsypka se tak
stává nepøímým dokladem existence povrchovì bezpøíznakového objektu.
Výsledná sestava tematických vrstev archeologických objektù byla impor-
tována do databáze GIS a jedním z výstupù je i lokalizace archeologických
objektù na 3D modelu terénu.

Ve výètu metod má své místo i dálkový prùzkum Zemì. Unikátní úhel po-
hledu, který data DPZ poskytují, pomáhá již nìkolik desetiletí archeologùm
na celém svìtì; hovoøíme o tzv. nedestruktivní archeologii. V egyptologii se
využívají pøedevším satelitní záznamy vysokého stupnì rozlišení z dùvodu
obtížné dostupnosti leteckých snímkù.

Od podzimní expedice roku 2001 se geodetická

èinnost výraznì rozšíøila a zefektivnila využitím

nových pøístrojù a postupù

Snímky ukazují vzájemné vztahy a souvislosti mezi souèasnými a ar-

cheologickými objekty, jsou pøínosem pro predikci objemu záchranných
výzkumù, jejich topografické lokalizace a struktury území s archeologický-
mi objekty. Interpretací lze zjistit struktury, které jdou obtížnì nebo vùbec
nejdou identifikovat pøi terénním prÙzkumu.

Na území Abúsíru je metoda DPZ postupnì aplikována ve dvou mì-
øítkových úrovních. Tou základní je fotografické snímkování z tzv. švédské
vìže. Z ní jsou poøizovány analogové a digitální fotografické záznamy
z výšky pøibližnì 7-8 m nad úrovní terénu a výsledky jsou souèástí doku-
mentace geodetické a fotografické.
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Mapování pomocí GPS
Globální pozièní systémy (GPS) umožòují na základì pøijmu signálu
z družic urèit souøadnice pozorovatele na zemském povrchu. Laboratoø
geoinformatiky UJEP vlastní pøijímaè firmy Trimble GeoXT, který je pøi
archeologickém výzkumu využíván tam, kde není požadována geodetická
pøesnost. Je to v pøípadì zamìøení v\ícovacích bodù pro georeferenci sate-
litních snímkù, pøi potøebì rychlého urèení polohy objektù a jednou z po-
sledních úloh bylo využití GPS pøi mapování - zamìøování topografických
a tematických objektù v oblasti oázy Baharija na jaøe 2003 a 2004. Pøijímaè
umožòuje zamìøování bodù, linií nebo polygonù, vèetnì definice atributù

k jednotlivým objektùm. Namìøená data se pøed-
zpracovávají v programu GPS Pathfinder Office 2.7,
následnì se provádí korekce pomocí služby Trimble
GPS Pathfinder Express (viz www.gpspathfinderex-
press.com) a korigovaná data jsou exportována do
formátu shape file programu ArcView GIS.

Budoucnost aplikace
geoinformaèních technologií
v egyptologické praxi
Již prvni výsledky ukazují jednoznaèný pøínos pro
práci archeologù, kteøí efektivnì získávají souhrnné
údaje, a• už ve formì tabelární nebo grafické. Ve
velmi krátkém èasovém období bylo aplikováno
nìkolik metod a postupù (vìtšina poprvé v egyp-
tologickém výzkumu), jejichž výsledky a výstupy
jsou již neoddìlitelnou souèástí archeologické
dokumentace.

V rámci expedic jak v Abúsíru. tak i v Západní
poušti bylo shromáždìno velké množství dat v digi-
tálním èi analogovém tvaru a nyní se data postupnì
tøídí a analyzují. vytváøejí se mapové výstupy.
v prostøedí GIS se provádìjí první analýzy a pøipra-
vují se hodnocení dílèích èástí projektu aplikace.

Vladimír Brùna

geoinformatiky


