vìda a výzkum
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Èeskáegyptologie provádí rozsáhlýarcheologickývýzkum na koncesi
v Abúsírua od roku 2003 i v egyptskéZápadní poušti, oáze Baharíja- EI-Hajéz.
Již od poèátkuarcheologickýchvýzkumù se stali souèástíexpedic geodeti, kteøídokumentovali
a mapovaliodkryté archeologickéobjekty. S rozvojem nových metod a technologií sev posledních
letech zaèalapøivýzkumechaplikovat geoinformatika. Pøíspìvekshrnuje nejdùležitìjší cíle, metody
a první výsledkydosaženéod roku 2001.
Èeská archeologická koncese v Abúsíru
Pøibližnì 30 km jižnì od Káhiry se nacházíúzemí èeskéarcheologickékoncese- Abúsír.Lokalita je situovánana západnímbøehuNiJu,v místì pøechodu plošiny Západnípouštì do úrodné niJskénivy. Zde byla vybudována
místaposledníhoodpoèinku,pyramidovékomplexy,nejménì ètyøpanovníkù 5. dynastie.Kolem nich postupnì vznikaly rozsáhlénekropoleèlenùjejich rodin a úøednikùtehdejšíhostaroegyptskéhostátu.Koncesilze rozdìlit

natøizákladníèásti,v nichžprobíháarcheologický
výzkum,a to: abúsírské
pyramidové pole,šachtovéhroby ležícív západníèástikoncesea oblast

jižníhoAbúsíru,kteránavazuje
naseverníSakkáru.
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---Historie geodetických prací
Spoluprácegeodetùa egyptologùmá již více než ètyøicetiletoutradici.
Zaèalav roce 1962pøi záchrannýchvýzkumechv Núbii a poté pokraèovala
v oblasti èeskoslovenské
(dnesèeské)koncesev Abúsíru.Geodeticképráce
probíhaly do roku 2001vždy v pravidelnýchnìkolikaletých intervalech.
Zahrnovaly zejménabudovánía údržbu bodovéhopole v místním souøadnicovémsystému,polohopisnézamìøováníodkrytých archeologických
objektù a struktur, vèetnì postupnéhopolohopisnéhoa výškopisného
zamìøeníúzemíAbúsíru.Výsledkemje výškopisnýplán v mìøítku 1:2000
se základnímintervalem vrstevnic 1 metr. Souèástígeodetickýchprací bylo
i využití pozemní fotogrammetriepøi výzkumu v Núbii a pøi zamìøování
komplexu mastabyPtahšepsese.

ítní úhel pohledu, který data DPZ
rtují, pomáhájiž nìkolik desetiletí
ologùm na celémsvìtì - hovoøíme
o tzv. nedestruktivní archeologii
V prostøedíèeskéarcheologieje možnéjmenovat aplikaceGIS a metod
DPZ pøi výzkumechArcheologickéhoústavuAV ÈR v Prazea také aktivity
na akademicképùdì (FF MU Brno, FF ZÈU Plzeò,FF UK Praha),kde se
archeologickéobory studují.
Autor spolupracovalod 90.let pøedevšíms Expoziturou ArÚ AV ÈR,
pozdìji s ÚstavemarcheologicképamátkovépéèeSZ Èech v Mostì, kde
mezi Wavnívýsledkypatøípøevoddatabázelokalit nálezùze severozápadníchÈech do prostøedíGIS v rámci grantu MK ÈR a nasazenínových
metod geodetickéhozamìøovánípøi záchrannýcharcheologickýchvýzku- .
mech.V roce 2000zaèalaspolupráces ÈeskýmegyptologickýmústavemFF
UK Praha(ÈEgú), resp.sevzniklým Èeskýmnárodním egyptologickým
centrem (ÈNEC).
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s seboupøineslypotøebukoncipovat plán,jakým zpùsobempøistoupit
ke zkoumáníarcheologickýchlokalit v Egyptì jako celku tak, aby bylo
možno zdokumentovathlavní povrchovérysy lokality, než zaniknou vlivem archeologickéèinnosti,Další imanentní potøeboubyl sbìr dat takové
povahy,která by umožnila ekonomickéa maximálnì efektivní zamìøení
archeologickýchvýzkumù v budoucnosti.
Postupnì tak byl vypracovánplán povrchovéhoprùzkumu lokality
vèetnì podrobnéhogeodetickéhozamìøení,tvorby detailního vrstevnicového plánu, zhotovenífotogramù (fotografickédokumentováníjednotlivých archeologickýchobjektù pomocí tzv.švédskévìže), geofyzikálního
prùzkumu, nasazenímetod dálkovéhoprùzkumu Zemì a tvorby GIS,To
všev kombinací s probíhajícími archeologickýmipracemi.
Tyto metody nebyly vybírány náhodnì - pokaždéšlo o to, abybyly
schopnypøispívatk analýzeotázek,které byly stanovenyjako dlouhodobé
cíle projektu. Z nich lze v tomto kontextu jmenovat tyto:
I. jakým zpùsobemsepohøebištìvyvíjelo v èase,
2. jaké bylo prostorovéèlenìní pohøebištìv závislostina èasea socíálnÍm postavenístaroegyptskýchhodnostáøùzdepohøbených,
3. jak souvisípohøebištìv jižnÍm Abúsíru s obdobnými pohøebištiv Abúsíru a Sakkáøe(pokud jde o vývoj jak v èase,tak zejménav prostoru),
4. vazbaarcheologickéhovýzkumu k souèasnosti- pøilehlýmintravilánùm, èinnosti èlovìka na okraji pouštì.
Úkoly

geoinformatiky

V egyptologické

praxi

Obr.
3:Fotogram
vstupu
doHetepiho
mastaby
(modréznaèky-vlicovadbody)

Geodéziea kartografie
Od podzimni expediceroku 2001segeodetickáèinnostvýraznì rozšíøila
a zefektivnilavyužitÍm nových pøístrojùa postupù.Výsledicygeodetických
prací jsou základnídatovoubází pro dalšíoblasti geoinformatilcy- GIS,
DPZ, kartografii, 3D modelovánía prostorovévizualizace,Pro geodetické
prácebyla poøízenasestavasloženáz laserovéhoelektronickéhodálkomìru
(totální stanice)LEICA TCR 307 a pøíslušenství.
Jednáse07" dálkomìr, který umožòujedo vzdálenosti80 m mìøeníbez použití odrazného
hranolu. Tato vlastnostbyla využita pøedevšímpøi zamìøovánínepøístupných míst a pøi pracíchv interiérechhrobek
I
a v podzemí.Totální stanicemá ve svém
vybavení

základní

geodetický

software,

Výsledky

ukazují

je používánruèní laserovýdálkomìr Disto.V prostøedíGIS sevytváøí
základnigeodatabáze,
vèetnì kartografickýchvýstupù.
Geografickýinformuní systém
Projekt GISAbúsír je realizovánv prostøedíprogramuArcView 3.2 a ArcGIS 8.2 firmy ESRICorp. Jdeo uživatelskyjednoduchýprogram,který
obsahujei zálcladníextenze- ArcView SpatialAnalyst,ArcView 3D Analyst
a ArcView ImageAnalysis.Do prostøedítohoto programujsou importována dataz geodetickéhomìøení a zdejsou dále
zpracována,
jednoznaèný

pravena

uložena
pro

analytické

do datové

strulctury

a syntetické

a pøi-

úlohy.

který pøi klasickýchgeodetickýchpostupech
pøínos pro práci archeologù,
kteøí
V letošním roce bude dokonèenaarcheof kt " v , k , ",
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bodù, vèetnì pøíslušnýchdefinovanýchatributù, Databázesouøadnicje poté
archeologickýchobjektù.V oblastijižní èástikoncesebyl vytvoøen
importována do prostøedíGIS.Pro tvorbu archeologickýchmap a plánù je
podrobný 3D model terénu a databázeidentifikovanýcharcheologických
pøesnoststanicedostaèující.Pøizamìøovánízvláštì nepøístupnýchprostor
struktur - objektù.Samotný
povrchovýprùzkumbyl provádìnpostupnou
subjektivní rekognoskacíterénu,pøi které probíhalainterpretace- identifikace archeologickýchstrUktur - objektù. Každýidentifikovanýobjekt
(struktura) byl geodetickyzamìøen,a to bud ve formì bodové,liniové nebo
plošné- polygonové.Vedlegeodetickéhozamìøeníprobìhla fotografická
dokumentaceobjektu a zápisdalšíchcharakteristickýchinformací,které se
staly souèástídatabázev GIS,
Byla identifikovánaa zaznamenánaceláøadaarcheologickýchinformací
a objektù.Jednalosenejen o pùdorysy a zdiva hrobek (z vápence,cihel
z nilskéhobahna ap.) ale i o výsypky,koncentracekeramilcy,lidských
a zvíøecíchkostí, èoèkyvátéhopísku a izolovanéartefakty (napø.koncentrace zlomkù kamennýchnádob).Celkemtak bylo zdokumentovánoasi
""L_.J
o

'

vìda a výzkum

velikostí
umožòují predikci vývoje pohøebištìv èase,a to zejména
zmìn
v architektuøehrobek bìhem 3.-6. dynastie(pøibližnì 2700-2200pø.n.l.).
výsypky a akumulacekeramiky zaseoznaèujímísta,kde zøejmìprobíhala intenzivní zlodìjská èinnost.V nìkterých pøípadechmámedoloženy
výsypky,ale samotnéarcheologickéobjekty nejsouzøetelné,výsypkasetak
stávánepøímýmdoklademexistencepovrchovì bezpøíznakového
objektu.
Výslednásestavatematickýchvrstev archeologickýchobjektù byla importována do databázeGIS a jedním z výstupùje i lokalizacearcheologických
objektù na 3D modelu terénu.
Napøíklad

Ve výètu metod má svémísto i dálkový prùzkum Zemì. Unikátní úhel pohledu,který data DPZ poskytují,pomáhájiž nìkolik desetiletíarcheologùm
na celémsvìtì; hovoøímeo tzv. nedestruktivní archeologii.V egyptologii se
využívají pøedevšímsatelitnízáznamyvysokéhostupnì rozlišeníz dùvodu
obtížnédostupnostileteckýchsnímkù.

Od podzimní
expedice roku 2001 se geodetická
èinnost výraznì
rozšíøila a zefektivnila
využitím
nových

pøístrojù

a postupù

Snímkyukazují vzájemnévztahy a souvislostimezi souèasnýmia archeologickýmiobjekty,jsou pøínosempro predikci objemu záchranných
výzkumù,jejich topografickélokalizacea struktury územís archeologickými objekty.Interpretacílze zjistit struktury, kteréjdou obtížnì nebovùbec
nejdou identifikovat pøi terénním prÙzkumu.
Na územíAbúsíru je metodaDPZ postupnì aplikovánave dvou mìøítkovýchúrovních.Tou základníje fotografickésnímkováníz tzv. švédské
vìže. Z ní jsou poøizoványanalogovéa digitální fotografickézáznamy
z výšky pøibližnì 7-8 m nad úrovní terénu a výsledkyjsou souèástídokumentacegeodetickéa fotografické.

Mapování pomocí GPS
Globální pozièní systémy(GPS)umožòují na základì pøijmu signálu
z družic urèit souøadnicepozorovatelena zemskémpovrchu.Laboratoø
geoinformatiky UJEPvlastní pøijímaèfirmy Trimble GeoXT,který je pøi
archeologickémvýzkumu využíván tam, kde není požadovánageodetická
pøesnost.Jeto v pøípadì zamìøenív\ícovacíchbodù pro georeferencisatelitních snímkù,pøi potøebì rychlého urèenípolohy objektù a jednou z posledníchúloh bylo využití GPSpøi mapování- zamìøovánítopografických
a tematickýchobjektù v oblasti oázy Baharijana jaøe2003a 2004.Pøijímaè
umožòujezamìøováníbodù, linií nebo polygonù,vèetnì definiceatributù
k jednotlivým objektùm.Namìøenádata sepøedzpracovávajív programu GPSPathfinderOffice 2.7,
následnì seprovádí korekcepomocí službyTrimble
GPSPathfinderExpress(viz www.gpspathfinderexpress.com)a korigovanádatajsou exportovánado
formátu shapefile programu ArcView GIS.

Budoucnost aplikace
geoinformaèních technologií
v egyptologické praxi
Jižprvni výsledkyukazujíjednoznaènýpøínospro
práci archeologù,kteøíefektivnì získávajísouhrnné
údaje,a• už ve formì tabelárnínebo grafické.Ve
velmi krátkém èasovémobdobí bylo aplikováno
nìkolik metod a postupù (vìtšina poprvé v egyptologickémvýzkumu),jejichž výsledkya výstupy
jsou již neoddìlitelnou souèástíarcheologické
dokumentace.
V rámci expedicjak v Abúsíru.tak i v Západní
poušti bylo shromáždìnovelkémnožství dat v digitálním èi analogovémtvaru a nyní sedatapostupnì
tøídí a analyzují.vytváøejísemapovévýstupy.
v prostøedíGIS seprovádìjí první analýzya pøipravují sehodnocenídílèích èástíprojektu aplikace.
VladimírBrùna
geoinformatiky

