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1.  V˘choz í  s tav ,  te rénn í  podmínky

Lokalita Abúsír se nachází cca 30 km jiÏnû od Káhiry na uklonûném, aÏ

terasovitû vyv˘‰eném okraji pou‰tní krajiny západnû aÏ jihozápadnû stej-

nojmenné vesnice a zemûdûlsky vyuÏívané níÏinné oblasti podél levého

bfiehu Nilu. Velice rozsáhlá plocha nové koncese ãesk˘ch egyptologÛ 

vAbúsíru (cca 2 km2) zahrnuje rÛznû ãlenité i uklonûné typy pou‰tních te-

rénÛ, v nichÏ v˘raznû dominují pfiedev‰ím povrchovû dochované ãásti ob-

jektÛ pyramidového pole v Abúsíru v severní ãásti území, mnohem ménû

povrchovû rozli‰itelné jsou pak jiÏ pravdûpodobné úpravy terénu i antro-

pogenního pÛvodu v rovinatûj‰í stfiední a více ãlenité jiÏní ãásti území.Pri-

mární zájem i terénní aktivity ãesk˘ch egyptologÛ (ale pravdûpodobnû

i dfiívûj‰ích archeologické práce a zásahy do terénu) byly proto od poãát-

ku ‰edesát˘ch let 20. stol. soustfiedûny pfiedev‰ím do bezprostfiedního oko-

lí abúsírsk˘ch pyramid v severní ãásti území koncese. Pfii postupném ar-

cheologickém prÛzkumu a v˘zkumu pfiilehl˘ch zádu‰ních chrámÛ,mastab

i komunikací (stará fií‰e, 5. dynastie, 25.–24. stol pfi. n. l.) bylo úspû‰nû vyu-

Ïíváno také geofyzikálních metod. Geofyzikální prÛzkumy byly pod vede-

ním dr. Ha‰ka realizovány v letech 1979–1980 a 1981–19821.V souãasné

dobû je vût‰ina tûchto geofyzikálních v˘sledkÛ ovûfiena archeologick˘mi

v˘zkumy. Oblast pyramidového pole v Abúsíru mÛÏeme dnes pokládat za

oblast nejvíce prozkoumanou z celé ãeské koncese a archeologické v˘-

zkumy zde budou pravdûpodobnû probíhat i v nejbliÏ‰ích letech. Z pohle-

du perspektiv dal‰ích geofyzikálních prÛzkumÛ se jedná o oblast s nejvíce

patrn˘mi úpravami terénÛ a odkryt˘mi situacemi, kde je jiÏ dal‰í efektivní

uplatnûní metod geofyzikálního prÛzkumu velmi omezené aÏ nerentabil-

ní. Za více perspektivní plochy pro pfiípadn˘ geofyzikální prÛzkum v se-

verní ãásti území koncese pak mÛÏeme pokládat spí‰e ‰ir‰í v˘zkumy ne-

naru‰eného okolí pyramidového pole, popfi. okolí sluneãních chrámÛ ãi

plochy v okolí vzestupn˘ch cest z údolních chrámÛ.

Situace archeologické prozkoumanosti dal‰ích jiÏnûj‰ích území konce-

se je odli‰ná. První v˘zkumy ãesk˘ch egyptologÛ v nejvíce rovinaté stfied-
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ní ãásti území byly zahájeny na poã. osmdesát˘ch let. Doposud byla v˘-

zkumy ovûfiena pouze men‰í ãást rozsáhlého území s odkrytím ‰achto-

v˘ch hrobÛ admirála UdÏahorresneta a knûze Iufaa (Pozdní doba,

6.–5. stol.pfi.n. l.).Pfii prÛzkumu objektÛ a blízkého okolí bylo vyuÏito rov-

nûÏ ménû plo‰nû rozsáhl˘ch geofyzikálních mûfiení2. Rozsáhlé uklonûné

pou‰tní terény bez povrchovû bezpeãnû rozli‰iteln˘ch archeologick˘ch si-

tuací mezi plochou v˘zkumu a okrajem vesnice Abúsír nebyly zkoumány.

Mezi perspektivní území, kde byly první terénní aktivity ãesk˘ch egypto-

logÛ zahájeny aÏ na poã. devadesát˘ch let, patfií oblast v jiÏní ãásti konce-

se. Plo‰nû omezené archeologické v˘zkumy hrobek, resp. ‰achtov˘ch hro-

bÛ probûhly na nûkolika místech (Fetekti,Hetepi, Itej,Kaaper),v souãasné

dobû pokraãují v˘zkumné práce v areálu hrobového komplexu vezíra Ka-

ra a jeho rodiny a v hrobce Intiho (Stará fií‰e, 3.–6. dynastie, 28.–22. stol.

pfi. n. l.). První povrchové prÛzkumy doplnûné fotogrammetrií byly v ‰ir-

‰ím okolí v˘zkumÛ uskuteãnûny v roce 2001 (V. BrÛna a P. âech). V ná-

padnû variabilnû ãlenitém a uklonûném terénu bylo povrchovû rozli‰itel-

n˘mi relikty identifikováno více míst pravdûpodobn˘ch hrobek. Na

rozsáhlém území v jiÏní ãásti koncese nebyly geofyzikální prÛzkumy apli-

kovány.

Díky moÏnosti nové spolupráce mezi novû zfiízen˘m âesk˘m národním

egyptologick˘m centrem a Archeologick˘m ústavem AV âR v Praze bylo

moÏné na podzim roku 2002 uskuteãnit v rámci archeologické expedice

také nov˘ geofyzikální prÛzkum vybran˘ch území. Pro pion˘rské plo‰né

geofyzikální mûfiení byly egyptology vybrány pfiedev‰ím rozsáhlé plochy

v jiÏní ãásti ãeské koncese. Pfiíslibem uspokojiv˘ch v˘sledkÛ mohly b˘t

i zcela nové zku‰enosti s geofyzikálními prÛzkumy National Monuments of

Scotland (Mathieson 2001), jejichÏ plocha koncese v severní ãásti Sakkáry

bezprostfiednû sousedí s plochou ãeské koncese v jiÏním Abúsíru.

2.  C í le  a metody  geofyz iká ln ího  p rÛzkumu

Stejnû jako volba ploch pro geofyzikální prÛzkum také pfiedem vytyãené

cíle jednotliv˘ch prÛzkumÛ byly iniciovány poÏadavky a potfiebami egyp-

tologÛ. Mezi ty hlavní patfiily:

1. pfiesná prostorová identifikace podpovrchovû dochovan˘ch objektÛ

a dal‰ích zji‰tûn˘ch situací,

2. prokázání pokraãování objektÛ, popfi. také sledování jejich rozmûrÛ, tva-

ru a orientace v terénu,

3. vymezení rozsahu antropogenních aktivit popfi. pohfiebi‰È v okolí míst

archeologick˘ch v˘zkumÛ – vymezení archeologicky perspektivních

ploch resp.
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4. rozli‰ení a vymezení ploch negativních ãi ploch bez rozli‰iteln˘ch

antropogenních aktivit.

Na základû dosavadních poznatkÛ o dílãích územích pak mohly b˘t tyto

konkrétní archeologické cíle (které jsou pfiipomenuty u v˘sledkÛ prÛzku-

mÛ na jednotliv˘ch plochách) roz‰ífieny o nûkolik metodick˘ch otázek t˘-

kajících se moÏností a zpÛsobu prÛzkumu objektÛ v aridním prostfiedí.Zá-

kladním cílem bylo proto, vedle obecné identifikace podpovrchov˘ch

pozÛstatkÛ archeologick˘ch situací, také:

5. nalezení optimálního zpÛsobu prÛzkumu pfiítomného typu objektÛ

(hrobek, popfi. dal‰ích zdûn˘ch staveb sloÏen˘ch z více stavebních mate-

riálÛ) v dan˘ch pou‰tních podmínkách a

6. posouzení moÏností a omezení metod geofyzikálního prÛzkumu pfii sle-

dování dal‰ích terénÛ v rámci ãeské koncese v Abúsíru.

Pfii v˘bûru vhodn˘ch geofyzikálních metod a metodik prÛzkumu bylo

moÏné vyuÏít také nûkolika praktick˘ch zku‰eností s aplikací geofyziky

v Egyptû ãi v podobn˘ch klimatick˘ch podmínkách aridního prostfiedí.Po-

slední geofyzikální mûfiení na území ãeské koncese probûhlo jiÏ v roce

1981, tedy pfied více jak 20ti lety. Pfiesto nûkteré publikované závûry t˘ka-

jící se fyzikálních vlastností stavebních materiálÛ objektÛ i okolního pro-

stfiedí3 ãi shrnutí moÏností aplikace geofyzikálních metod4 (Ha‰ek – Obr –

Verner 1988) zÛstávají platná a jsou vyuÏitelná i pro práce budoucí.Kromû

zku‰eností v Abúsíru v‰ak bylo moÏné vyuÏít i dal‰ích poznatkÛ získan˘ch

pfiedev‰ím v posledních letech pfii terénních geofyzikálních prÛzkumech

v rámci zahraniãních archeologick˘ch expedic pÛsobících v Egyptû nebo

i na ‰ir‰ím území Blízkého V˘chodu5.Nov˘mi prÛzkumy v Egyptû byly opa-

kovanû prokázány kvalitativnû nové moÏnosti velkoplo‰ného vyuÏití mo-

derních geofyzikálních aparatur v aridních oblastech, prokázala se jejich

vysoká rentabilita i nové perspektivy poãítaãového zpracování a presenta-

ce namûfien˘ch dat6. Velice kvalitní a pfiesvûdãivé v˘sledky novodob˘ch

geofyzikálních prÛzkumÛ podpofiené ve více pfiípadech i pozitivními v˘-

sledky ovûfiovacích archeologick˘ch v˘zkumÛ se staly cenn˘m vodítkem

i pfii volbû metodiky terénního mûfiení.

Pro geofyzikální prÛzkumy v jiÏní ãásti ãeské koncese v Abúsíru v roce

2002 byly vybrány tyto geofyzikální pfiístroje ARÚ Praha:

1. Dvojice cesiov˘ch magnetometrÛ Smartmag SM-4g, Scintrex, Kanada.

Tato moderní aparatura sestavená pro gradientov˘ zpÛsob spojitého mag-
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netometrického mûfiení umoÏnila rychl ,̆ dostateãnû podrobn˘ a plo‰nû

rozsáhl˘ prÛzkum vybran˘ch území v jiÏním Abúsíru. Podobné typy apara-

tur byly jiÏ úspû‰nû vyuÏity i pfii dal‰ích geofyzikálních prÛzkumech

v Egyptû7. Princip metody byl stejnû (jako u dfiíve na lokalitû pouÏívan˘ch

protonov˘ch magnetometrÛ) zaloÏen na sledování lokálních zmûn inten-

zity magnetického pole, resp. jeho gradientu.Vzhledem k jiÏ dfiíve proká-

zan˘m odli‰nostem magnetick˘ch vlastností nûkter˘ch pfiítomn˘ch sta-

vebních materiálÛ oproti okolnímu prostfiedí8 bylo moÏné pfiedpokládat

pfii pouÏití této metody úspû‰nou detekci v‰ech podpovrchov˘ch pozÛ-

statkÛ su‰en˘ch nepálen˘ch cihel z nilského bahna, popfi. také Ïul ãi vul-

kanick˘ch hornin. BûÏn˘ magnetometrick˘ prÛzkum byl realizován v síti

cca 1 ¥ 0,25 m, podrobn˘ prÛzkum pak také v síti aÏ cca 0,5 ¥ 0,2m, bû-

hem jediného dne tak bylo nashromáÏdûno nûkolik desítek tisíc mûfien˘ch

bodÛ a prozkoumána plocha aÏ 1 ha.

2. Pfiístroj pro bezkontaktní elektromagnetické mûfiení zdánlivé mûrné vo-

divosti (popfi. také magn. susceptibility) EM-38B,Geonics,Kanada.Aparatu-

ry DEMP bez nutnosti kontaktního elektrického mûfiení a silnûj‰ích zdrojÛ

(s omezen˘m hloubkov˘m dosahem max. 1m) bylo vyuÏito pro provûfiení

moÏnosti detekce a rozli‰ení málo/velmi vodiv˘ch resp. vysoce/nízko od-

porov˘ch materiálÛ. Na vybran˘ch men‰ích plochách s pfiedpokladem ví-

ce druhÛ stavebních materiálÛ byla testována moÏnost rozli‰ení kamenné-

ho nejãastûji vápencového zdiva ãi kamenn˘ch blokÛ od su‰en˘ch

nepálen˘ch cihel a písãitého prostfiedí.DoplÀkov˘ elektromagnetick˘ prÛ-

zkum byl realizován v síti 1 ¥ 1 m,dal‰í dílãí testovací profilová mûfiení pak

také s nepravideln˘m krokem i podrobnûji.

3. Kappametr pro mûfiení magnetické susceptibility in situ KT-5c, Geofyzi-

ka Brno, âR. Jednoduch˘ pfiístroj pro kontaktní podrobné mûfiení zmûn

zdánlivé magn. susceptibility zejména v odkryt˘ch archeologick˘ch situa-

cích (mûfiení povrchu s velice omezen˘m hloubkov˘m dosahem X cm) byl

testován v rÛzn˘ch podmínkách terénního vyuÏití. Stejnû jako jiÏ pfii dfií-

vûj‰ích úspû‰n˘ch mûfieních kappametrem v Abúsíru9 bylo podrobn˘ch

mûfiení vyuÏito pro rozli‰ení rÛznû magnetick˘ch materiálÛ v rámci od-

kryt˘ch situací a získání pfiedstavy o perspektivách plánovaného plo‰ného

magnetometrického prÛzkumu. Dále bylo kappametru vyuÏito také pro

sledování zmûn magn.vlastností u zdiva z nepálen˘ch cihel více odkryt˘ch

hrobek, vertikální mûfiení na fiezech v odkryt˘ch situacích a podrobné

plo‰né povrchové prÛzkumy nad vybran˘mi ãástmi hrobek. DoplÀková

detailní plo‰ná mûfiení kappametrem byla realizována v síti 0,2 ¥ 0,2m aÏ

0,5 ¥ 0,5 m, profilová a testovací mûfiení pak s krokem nepravideln˘m.
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3.  V˘s ledky

Geofyzikální prÛzkumy v jiÏní ãásti Abúsíru probûhly ve dnech 30. 10. aÏ

30. 11. 2002. Pro první nedestruktivní prÛzkum bylo vybráno 5 ploch

v jiÏní, jihov˘chodní a také stfiední ãásti ãeské koncese pfiedev‰ím v bez-

prostfiedním okolí dfiíve jiÏ identifikovan˘ch a archeologicky zkouman˘ch

hrobek (obr. 1, tab. 1). Pro souãasnou i budoucí moÏnou provázanost více

druhÛ terénních dat bylo pfii geofyzikálních prÛzkumech v‰ech území vy-

uÏito novû vytvofieného soufiadnicového systému s jednotnou orientací

soufiadnic ve smûru svûtov˘ch stran a s praktick˘m rozãlenûním plochy

na pracovní ãtverce 50 ¥ 50m.V prÛbûhu 23 dní terénních mûfiení (stfií-

dan˘ch se dny prÛbûÏného zpracovávání dat na poãítaãi) se podafiilo

prozkoumat plochu cca 17,5 ha (745 961 plo‰nû mûfien˘ch bodÛ). Celá

plocha byla promûfiena cesiov˘mi magnetometry za 18 dní magne-

tometrick˘ch mûfiení. V rámci sledované plochy pak bylo v prÛbûhu tfií

dnÛ terénních elektromagnetick˘ch mûfiení prozkoumáno cca 0,35 ha

(3518 plo‰nû mûfien˘ch bodÛ + profilová mûfiení). Bûhem cca 2 dní
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Obr. 1 Pfiehled ploch

geofyzikálních prÛzkumÛ

realizovan˘ch v roce 2002

vynesen˘ch do vrstevnicové

mapy území,

1 – novû povrchovû odkrytá

hrobka, 2 – Hetepiho

hrobka, 3–4 Kaaperova

a Itejova hrobka,

5–6 – KarÛv hrobov˘

komplex a Intiho hrobka

(BrÛna 2003).



podrobn˘ch mûfiení kappametrem bylo dále detailnû sledováno 289 m2

(3395 plo‰nû mûfien˘ch bodÛ + profilová a bodová mûfiení). ProtoÏe ani

otázky fie‰ené geofyzikou na jednotliv˘ch zkouman˘ch plochách, ani cha-

rakter reliéfu terénu, stav prostfiedí ãi podmínky geofyzikálních mûfiení

nebyly zdaleka stejné, nejvhodnûj‰ím zpÛsobem bude samostatné vyhod-

nocení prÛzkumÛ jednotliv˘ch dílãích ploch.

1. JiÏní Abúsír, severní, v˘chodní aÏ jihov˘chodní okolí plochy

v˘zkumu hrobového komplexu vezíra Kara, jeho rodiny a soudce

Intiho (3.–6. dynastie Staré fií‰e, 28.–23. stol. pfi. n. l.).

Plo‰n˘m magnetometrick˘m prÛzkumem zde byla ve velice variabilních

a nelehk˘ch terénních podmínkách (v nûkolika místech témûfi aÏ na hra-

nici rentabilní aplikace aparatury) prozkoumána rozsáhlá plocha cca

11,5 ha. ProtoÏe se v‰ak jednalo o plochy velice archeologicky perspek-

tivní v bezprostfiedním sousedství jiÏ odkryt˘ch hrobek v˘znamn˘ch

hodnostáfiÛ a úfiedníkÛ Staré fií‰e, z plo‰ného magnetometrického prÛ-

zkumu byly vynechány pouze plochy s evidentními novodob˘mi úprava-

mi terénu (plochy archeologick˘ch v˘zkumÛ, haldy, v˘sypky nebo stavba

gafírny) a místa v nejbliÏ‰ím okolí silnû magneticky ru‰iv˘ch recentních

kovÛ (oplocení v˘zkumÛ nebo hrobek, stoÏár osvûtlení, kovov˘ odpad

aj.). Prioritním cílem celého geofyzikálního prÛzkumu v roce 2002 byla

prostorová identifikace jednotliv˘ch hrobek, popfi. také vymezení rozsa-

hu pohfiebi‰tû. Mezi dÛleÏité metodické cíle patfiilo také provûfiení vhod-

n˘ch zpÛsobÛ geofyzikálního prÛzkumu rozsáhl˘ch a neznám˘ch pou‰t-

ních terénÛ i jednotliv˘ch objektÛ (hrobek). Pfies lokální ãlenitosti

a promûnlivosti sklonÛ kopcovitého terénu není ve v˘sledcích díky po-

mûrnû homogennímu písãitému pouze slabû magnetickému prostfiedí

vût‰ina zmûn reliéfu rozli‰itelná a neovlivnila identifikaci archeologic-

k˘ch situací.Ve v˘sledcích plo‰ného magnetometrického mûfiení naopak
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Sledovaná plocha Geofyzikální Prozkoumaná Poãet Hustota

metoda plocha mûfien˘ch bodÛ magn. prÛzkumu

Okolí plochy v˘zkumu M+K+E 480 514 + 3 416 4–5 b./m2

hrobek Kara a Intiho 11,5 ha + 289 m2

V˘chodní okolí hrobky M + 0,35 ha + 3 518 cca 4 b./m2

Fetektiho 1,25 ha 48 955

Plocha starého M+K 6–7 b./m2

egyptského v˘zkumu 0,5 ha + b. m. 34 352

Plocha nad zanikl˘m M+K cca 4 b./m2

abusírsk˘m rybníkem 2 ha + b/p. m. 76 506

JV okolí hrobek M+K cca 4 b./m2

ze Sajsko-perské doby 2,25 ha + b. m. 87 634

Tab. 1 Pfiehled vybran˘ch ploch pro geofyzikální prÛzkum v jiÏním Abusíru v roce 2002



mÛÏeme rozli‰it velk˘ poãet lineárních i tvarovû charakteristick˘ch mag-

netick˘ch anomálií, jejichÏ v˘razné a pfiitom plo‰nû rozsáhlé koncentra-

ce svûdãí o intensivní antropogenní ãinnosti a vyuÏití vyv˘‰ené ãlenité

planiny v˘chodnû Karova hrobového komplexu, ale i v˘chodnûj‰í niÏ‰í

ãásti jiÏního Abúsíru (obr. 2). V˘sledky geofyzikálního prÛzkumu nepo-

chybnû prokázaly koncentrovan˘ v˘skyt mûlce podpovrchov˘ch pozÛ-

statkÛ objektÛ resp. pokraãování pohfiebi‰tû na dal‰ích 7–8 ha. ProtoÏe

lze u vût‰iny identifikovan˘ch kladn˘ch lineárních magnetick˘ch ano-

málií pfiedpokládat, Ïe jejich zdrojem bude pfiedev‰ím zdivo ze su‰en˘ch

nepálen˘ch cihel, ve v˘sledcích je na první pohled nápadné nerovno-

mûrné rozloÏení více pravoúhl˘ch magn. anomálií, které se li‰í jak roz-

mûry, tvary, amplitudami i nestejnou orientací. Lze se pfiedbûÏnû domní-

vat, Ïe na prozkoumaném území je soustfiedûno nûkolik rÛzn˘ch typÛ

hrobek z rÛzn˘ch období Staré fií‰e, hrobky jsou v rÛzném stavu podpo-

vrchového dochování, rozloÏení jednotliv˘ch typÛ hrobek patrnû také

není náhodné, vylouãit se rovnûÏ nedá opakované vyuÏívání resp. úpravy

nûkter˘ch ploch.

Nejvût‰í S-J protaÏené obdélné magn. anomálie bez patrného vnitfiního

ãlenûní plochy jsou soustfiedûny v nejvy‰‰í ãásti terénu v západním i v˘-

chodním okolí archeologicky zkouman˘ch hrobek velitele armády a úfied-

níka Kaapera, správce s˘pek Iteje a knûze Hetepiho. Pouze zasypané ãásti

hrobky knûze Hetepiho (mimo 2 vnitfiní otevfiené vstupy) byly zahrnuty
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Obr. 2 Celkov˘ magnetogram prozkoumaného území (cca 11,5 ha) JV plochy archeologic-

k˘ch v˘zkumÛ s hrobov˘m komplexem vezíra Kara, jeho rodiny a soudce Intiho nejlépe do-

kumentuje rozsah a variabilitu identifikovan˘ch objektÛ (Kfiivánek 2002).
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jako srovnávací plocha do plo‰ného prÛzkumu. Podle rozli‰ené pouze

tenké linie obvodového zdiva z nepálen˘ch cihel mÛÏeme pfiedpokládat,

Ïe podobné úzké magnetické linie po obvodu velk˘ch i men‰ích obdél-

n˘ch objektÛ budou pfiedstavovat pouze zdiva ze su‰en˘ch cihel z nilské-

ho bahna, homogenní vnitfiní ãásti objektÛ pak budou pravdûpodobnû

svûdãit o pfiítomnosti nemagnetick˘ch materiálÛ (vápencÛ, jílovcÛ,…).

Plocha nad identifikovanou velkou obdélnou hrobkou v JZ cípu plochy

západnû vyv˘‰ené hrobky velitele armády a úfiedníka Kaapera proto byla

zkoumána rovnûÏ elektromagnetick˘m prÛzkumem. Jeho v˘sledky proká-

zaly nestejnou v˘plÀ ve dvou místech ve vnitfiní ãásti hrobky a provûfiily

jeden ze zpÛsobÛ moÏného geofyzikálního dohledání i nevodiv˘ch (ka-

menn˘ch) struktur v rámci hrobek. Jin˘m typem velké mírnû obdélné

a vnitfinû ãlenûné magn. anomálie resp. hrobky pravdûpodobnû bude ob-

jekt v˘chodnû hrobky Hetepiho (obr. 3). Lep‰í celoplo‰n˘ magnetome-

trick˘ prÛzkum objektu v‰ak v této poloze nebyl moÏn˘ díky pevnû in-

stalovanému Ïeleznému stoÏáru osvûtlení. Následné odkrytí pÛdorysu

objektu potvrdilo,Ïe pfii v˘stavbû této hrobky s obvodov˘m cihlov˘m zdi-

vem bylo stejného materiálu vyuÏíváno také mnohem více pro vícená-

sobné rozãlenûní vnitfiní plochy hrobky. Pfied skrytím plochy bylo na

men‰í ãásti rozsáhlého objektu také realizováno testovací podrobné plo‰-

Obr. 3 RÛzn˘mi tvary,

rozmûry, orientací

i amplitudami

magnetick˘ch anomálií bylo

rozli‰eno více typÛ hrobek,

zobrazená JV ãást území

(cca 1,7 ha) ve v˘fiezu

plo‰ného

magnetometrického

prÛzkumu zahrnuje i dfiíve

archeologicky zkoumanou

Hetepiho hrobku

(Kfiivánek 2002).



né mûfiení kappametrem in situ.V˘sledky mûfiení nad pfiítomn˘mi cihlo-

v˘mi i vápencov˘mi ãástmi objektu pomohly posoudit míru odli‰nosti

magnetick˘ch i nemagnetick˘ch materiálÛ od okolního prostfiedí a moÏ-

nosti plo‰ného magnetometrického mûfiení. V okolí této (na celé plo‰e

prÛzkumu) atypické hrobky pak mÛÏeme rozli‰it tfietí typ men‰ích prota-

Ïen˘ch a vnitfinû ãlenûn˘ch obdéln˘ch magn. anomálií. Dobfie vymezitel-

n˘ch je pouze nûkolik men‰ích hrobek, které jsou patrnû lépe zachovalé

a jsou tvofieny velice magnetick˘m cihlov˘m zdivem po obvodu. Dal‰í

hrobky pak mají linie obvodového zdiva jen slabû magnetické aÏ nerozli-

‰itelné a jsou identifikovatelné pouze torzovitû. Pfii v˘chodním okraji

zkoumané plochy pak byl rozli‰en pravdûpodobnû dal‰í typ velk˘ch pro-

taÏen˘ch S-J orientovan˘ch obdéln˘ch aÏ lichobûÏníkovit˘ch magn. ano-

málií s identifikovan˘mi magnetick˘mi (cihlov˘mi) materiály uvnitfi hro-

bek. Objekty se jiÏ nacházejí mimo terasovitû vyv˘‰ené území na mírnûji

uklonûném terénu svaÏujícím se severním smûrem ku pfiedpokládanému

okraji zaniklého abúsírského rybníka, kde jiÏ dal‰í náznaky obdéln˘ch ãi

liniov˘ch staveb nejsou patrné. Jiné velice úzké a velmi protaÏené obdél-

né magn. anomálie mÛÏeme pak identifikovat koncentrované podél okra-

je zv˘‰eného území v˘chodnû hrobového komplexu vezíra Kara a sever-

nû hrobek Kappera ãi Iteje.Tyto objekty (hrobky) mají silnû magnetické

aÏ nespojité obvodové zdivo s odli‰nou orientací objektÛ SZ-JV.Posledním

rozli‰iteln˘m typem obdéln˘ch objektÛ jsou pak jednotlivé nejmen‰í

vnitfinû ãlenûné obdélné magn. anomálie rozpt˘lené ve stfiední ãásti kop-

covité plochy. Obdélné objekty resp. hrobky jsou orientovány SSZ-JJV

a vyznaãují se silnû magnetick˘m obvodov˘m cihlov˘m zdivem.Ve vyv˘-

‰eném ãlenitém terénu i pod terasami na uklonûn˘m svazích se dále vy-

skytuje vût‰í poãet blíÏe jiÏ nevymeziteln˘ch lineárních útvarÛ – magne-

tick˘ch ãástí dal‰ích moÏn˘ch objektÛ. Pfiipustíme-li, Ïe na celém území

jiÏního Abúsíru bylo bûÏné pouÏívat pfii stavbû hrobek více stavebních

materiálÛ (su‰ené nepálené cihly, vápenec, jílovec), pak velká koncentra-

ce rÛzn˘ch objektÛ ve v˘sledcích magnetometrického prÛzkumu rozsáh-

lé plochy reprezentuje pouze ãást objektÛ ve skuteãnosti skryt˘ch pod

povrchem terénu! Podstatnû ménû magn.anomálií, resp.podpovrchov˘ch

pozÛstatkÛ archeologick˘ch situací bylo identifikováno uprostfied otevfie-

né planiny pod pahorky na niÏ‰ím terasovitém stupni SZ ploch dne‰ních

v˘zkumÛ. Obdélná a vnitfinû vícenásobnû ãlenûná magnetická anomálie

patrnû vymezuje pouze magnetické ãásti objektu zbudovaného nespornû

z více stavebních materiálÛ, coÏ je patrné jak z povrchového prÛzkumu,

tak i z v˘sledkÛ doplÀkového elektromagnetického mûfiení. Za oblast bez

zcela patrn˘ch reliktÛ staveb ãi dal‰í antropogenní ãinnosti mÛÏeme pak

povaÏovat nejniÏ‰í údolní oblast V-Z protaÏeného vádí vycházejícího od

pfiedpokládaného okraje zaniklého abúsírského rybníka SV hrobového

komplexu vezíra Kara.
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2. V˘chodní okolí hrobky úfiedníka a knûze Fetektiho (5. dynastie

Staré fií‰e, 24. stol. pfi. n. l.).

Plocha magnetometrického prÛzkumu 1,25 ha se nachází severnû prvního

zkoumaného území, na které ãásteãnû navazuje. Sledovan˘ 200 m dlouh˘

a 50 m ‰irok˘ pás v˘chodnû od hrobky knûze Fetektiho, zkoumané v roce

1991, se nachází na uklonûném jiÏním protisvahu nad V-Z protaÏen˘m wá-

dím.Ze západní rovnomûrnû uklonûné plochy bylo nutné vynechat pouze

místo kovového ukotvení odstranûné orientaãní tabule, ve v˘chodní ãásti

pak bylo mûfiení ztíÏeno pouze více ãlenit˘m terénem s nûkolika pahorky.

Cílem geofyzikálního prÛzkumu bylo identifikovat dal‰í pozÛstatky hro-

bek pfiedpokládaného rozsáhlej‰ího pohfiebi‰tû patrnû niÏ‰ích úfiedníkÛ.

Z v˘sledkÛ plo‰ného magnetometrického prÛzkumu vypl˘vá,Ïe právû nej-

vy‰‰í místa jednotliv˘ch vyv˘‰en˘ch pahorkÛ skr˘vají relikty magnetic-

k˘ch ãástí objektÛ (hrobek).V˘skyt liniov˘ch magn. anomálií na celé sle-

dované plo‰e je v‰ak spí‰e ojedinûl˘ a místa, tvary ãi orientace (moÏn˘ch

silnûji naru‰en˘ch) hrobek jiÏ nelze podrobnûji vymezit. Mal˘ v˘skyt

magn.anomálií mÛÏeme také hledat v tom,Ïe pfii stavbû hrobek tohoto po-

hfiebi‰tû bylo mnohem ménû vyuÏito su‰en˘ch nepálen˘ch cihel a více ji-

n˘ch ménû magnetick˘ch stavebních materiálÛ (vápence, jílovce, eventu-

elnû také ménû magnetické a kvalitní su‰ené cihly s men‰í pfiímûsí bahna

a vût‰í pfiímûsí písku). KaÏdopádnû v˘sledky magnetometrického prÛzku-

mu naznaãily, Ïe plocha v˘chodnû hrobky knûze Fetekti neobsahuje v˘raz-

né koncentrace objektÛ, pravdûpodobné hrobky jsou spí‰e rozpt˘lené,

ãásteãnû s vazbou na vyv˘‰ené polohy, jejich stavební materiál a patrnû

i stav dochování je ve srovnání s identifikovan˘mi hrobkami kolem návr‰í

v jiÏním Abúsíru odli‰n .̆

3. Plocha starého v˘zkumu egyptsk˘ch archeologÛ, západnû do-

chovan˘ch hald (Stará fií‰e). 

Podrobn˘ magnetometrick˘ prÛzkum byl realizován na plo‰e 0,5 ha, která

byla vybrána egyptologem na základû dostupn˘ch informací o pfiibliÏné

poloze archeologického v˘zkumu egyptsk˘ch archeologÛ z 50. let. Mírnû

uklonûná plocha se nachází ve svahu pfii západním úpatí dvou dochova-

n˘ch odpadních hald nad údolní ãástí se zanikl˘m abúsírsk˘m rybníkem.

Cílem prÛzkumu bylo pokusit se identifikovat místo v˘zkumu a dochova-

né ãásti zkouman˘ch objektÛ.Ve v˘sledcích podrobného magnetometric-

kého mûfiení nejsou patrné spojité obdélné ãi pravoúhle lomené magne-

tické liniové anomálie,kter˘mi bychom mohli spolehlivû vyãlenit pÛdorys

ãi vût‰í ãásti objektÛ ze su‰en˘ch nepálen˘ch cihel. âetné nespojité mag-

netické anomálie jsou v‰ak koncentrovány jak v místû nápadné deprese

terénu s navát˘mi písky, tak pfiedev‰ím ve vy‰‰ích partiích pfii severním

okraji plochy mimo evidentnû naru‰en˘ reliéf terénu. Pouze zde magn.

anomálie vytváfií náznak ãlenûné ãi lomené linie (na plo‰e rozli‰en˘ relikt
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nezkoumaného objektu?). Na základû pfiítomn˘ch ãetn˘ch, ale velmi roz-

pt˘len˘ch magnetick˘ch reliktÛ pravdûpodobn˘ch cihlov˘ch materiálÛ

nemÛÏeme bezpeãnû vymezit pfiesné místo ani objekt starého archeolo-

gického v˘zkumu.V kombinaci se sledováním shody depresí terénu také

s nápadn˘mi paralelními nemagnetick˘mi liniov˘mi anomáliemi v severní

polovinû plochy pak mÛÏeme pfiedpokládat i pfiítomnost masivního obvo-

dového vápencového zdiva vût‰ího ãlenûného objektu ãi komplexu více

objektÛ na plo‰e min.20 ¥ 20 m.Pfii patrném naru‰ení pouze ãásti této plo-

chy bychom se mohli domnívat, Ïe star˘m a zcela jistû plo‰nû i ãasovû

omezen˘m archeologick˘m v˘zkumem byla odkryta (a moÏná také naru-

‰ena a rozpt˘lena) pouze ãást objektu (resp. objektÛ) sloÏen˘ch z více sta-

vebních materiálÛ, ty mohou pokraãovat i severnûji, SZ aÏ západnûji v ne-

naru‰eném okolním terénu. Pfii neznalosti podrobnûj‰ích okolností ãi

alespoÀ rámcov˘ch v˘sledkÛ starého v˘zkumu i stavu,v jakém byly odkry-

té objekty objeveny a ponechány, jsou také moÏnosti geofyzikálního prÛ-

zkumu a interpretace mûfiení jen velmi omezené.

4. Vzorek plochy nad zanikl˘m abúsírsk˘m rybníkem, vãetnû dfií-

ve prozkoumané hrobky (Stará fií‰e ).

Z rozsáhl˘ch vcelku rovnomûrnû k v˘chodu uklonûn˘ch ploch severnû v˘-

‰e zmínûné zkoumané plochy starého v˘zkumu byla plo‰n˘m magneto-

metrick˘m mûfiením prozkoumána plocha 2 ha. Do území mezi vy‰‰ími

partiemi pou‰tní planiny ãeské koncese a okrajem vesnice Abúsír s pfied-

pokládan˘m okrajem zaniklého abúsírského rybníka byla zámûrnû zahr-

nuta také obdélná hrobka archeologicky zkoumaná na poã. devadesát˘ch

let. Primárním cílem prÛzkumÛ bylo zjistit, kam aÏ pokraãují objekty smû-

rem ku zaniklému abúsírskému rybníku v údolí. Po ukonãení v˘zkumu

opût zasypan˘ objekt je povrchovû stále dobfie vymeziteln˘ tmav˘m ‰iro-

k˘m pásem obvodového cihlového zdiva, které se na základû mûfiení kap-

pametrem vyznaãuje velice vysok˘mi hodnotami magnetické susceptibili-

ty. To bylo také dÛvodem, proã právû tento objekt mÛÏeme rozli‰it

nejv˘raznûj‰í obdélnou liniovou magnetickou anomálií na celé plo‰e prÛ-

zkumu, u hrobky rozmûrÛ 26 ¥ 14 m orientované S-J lze rozli‰it rovnûÏ

vnitfiní cihlovou pfiíãku i místo kaple. Na sledované plo‰e pak byly identi-

fikovány také dal‰í ménû v˘razné magnetické anomálie,které prokazují, Ïe

men‰í stavební aktivity v oblasti (s alespoÀ ãásteãn˘m zastoupením i ne-

pálen˘ch cihel) probíhaly pravdûpodobnû v˘‰e i níÏe po svahu aÏ po nej-

niÏ‰í mírnou terasu nad údolím s novodobou vesnicí a zanikl˘m abúsír-

sk˘m rybníkem. ProtoÏe v˘sledky mûfiení v partiích nejblíÏe vesnici jiÏ

byly ovlivnûny také velk˘m povrchov˘m i podpovrchov˘m v˘skytem re-

centního kovového odpadu,dal‰í magnetometrick˘ prÛzkum údolní (prav-

dûpodobnû negativní) plochy v sousedství vesnice jiÏ nebyl rentabilní.

Druh˘m cílem magnetometrického prÛzkumu bylo prokázat pfiedpoklá-
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dané pokraãování pohfiebi‰tû v˘‰e po svahu od zkoumané hrobky, kde by-

ly pfii povrchovém prÛzkumu na vlhkostní pfiíznaky rozli‰eny poãetné po

ránu vlhãí a tmav‰í linie aÏ rohy pfiedpokládan˘ch cihlov˘ch objektÛ. Na

nejbliÏ‰í plo‰e západnû známé a zkoumané hrobky se v‰ak tyto linie pfied-

pokládaného cihlového zdiva neprojevují zdaleka tak v˘raznû jako u zkou-

mané hrobky, ale jsou pouze torzovitû vymezitelné nûkolika slabû magne-

tick˘mi krat‰ími liniemi. RozloÏení tûchto paralelních linií rovnobûÏn˘ch

s del‰í stranou zkoumané hrobky zcela jistû není náhodné a mÛÏeme zde

pfiedpokládat pokraãování objektÛ (pohfiebi‰tû), av‰ak oproti povrchové-

mu prÛzkumu pÛdorysy tûchto objektÛ z magnetometrického mûfiení vy-

mezit nelze.Pfiíãinu velmi nízk˘ch magnetick˘ch liniov˘ch anomálií objas-

nily srovnávací mûfiení kappamentrem. Oproti vysok˘m hodnotám magn.

susceptibility u cihlového zdiva zkoumané hrobky, zde jsou hodnoty

magn. susceptibility pravdûpodobnû opût cihlového zdiva jen velice málo

zv˘‰ené aÏ identické s okolním písãit˘m prostfiedím. Z uãinûn˘ch zji‰tûní

mÛÏeme pfiedbûÏnû pfiedpokládat, Ïe stavební materiál tûchto ãástí pohfie-

bi‰tû není identick˘ s materiálem odkryté hrobky, díky pravdûpodobné

vût‰í písãité pfiímûsi v su‰en˘ch cihlách je stavební materiál patrnû i pod-

statnû ménû magnetick˘ a objekty budou zfiejmû i v hor‰ím stavu podpo-

vrchového dochování.

5. V˘chodní aÏ jihov˘chodní okolí hrobky knûze Iufaa a admirála

a lékafie UdÏahorresneta (Sajsko-perské období, Pozdní doba,

6.–5. stol. pfi. n. l.).

Plo‰n˘m magnetometrick˘m mûfiením v západní ãásti ãeské koncese byla

prozkoumána plocha cca 2,25 ha. Pro mûfiení byl zvolen rovinat˘ terén

s kamenitopísãit˘m povrchem pou‰tû, kde v nejbliÏ‰ím JV okolí mezi

zkouman˘mi hrobkami z Pozdní doby a v˘razn˘m terénním hfibetem bylo

moÏno povrchovû rozli‰it i nûkolik depresí indikujících dal‰í pfiedpokláda-

né hrobky.Tu nejhlub‰í bylo nutno z magnetometrického prÛzkumu eli-

minovat,stejnû jako pás nejblíÏe obvodovému oplocení kolem hrobky knû-

ze Iufaa. Cílem magnetometrického mûfiení bylo pokusit se blíÏe

identifikovat podoby hrobek v místech terénních depresí (geodeticky za-

mûfien˘ch jiÏ pfii pfiedchozích povrchov˘ch prÛzkumech) a prÛzkum je-

jich ‰ir‰ího okolí. JestliÏe v˘skyt drobn˘ch magnetick˘ch anomálií v mís-

tech oznaãen˘ch depresí je spí‰e ojedinûl˘ (pravdûpodobnû uÏíván

pfieváÏnû nemagnetick˘ stavební materiál,pouze men‰í ãásti z nepálen˘ch

cihel),roz‰ífien˘m prÛzkumem rovinatého území (bez nápadn˘ch zmûn re-

liéfu) pfii vzdálenûj‰ím v˘chodním a jiÏním úpatí v˘razného terénního

hfibetu se podafiilo identifikovat nové situace s vût‰ím poãtem v˘raznû

magnetick˘ch lineárních anomálií. Úzké paralelní aÏ vûjífiovitû se sbíhající

magn. anomálie jsou koncentrovány na plo‰e cca 50 ¥ 50m, na západním

konci mají poãátek pfii v˘chodním úpatí v˘razného kopce a dále pokraãu-
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jí v rovinatém terénu VJV smûrem. PÛvod magn. anomálií mÛÏeme pfied-

pokládat ve zdivu z nepálen˘ch cihel. Podobného pÛvodu bude také ne-

pravidelná aÏ zalomená liniová magn. anomálie v rovinatém terénu pfii jiÏ-

ním úpatí kopce. ProtoÏe v‰ak tyto v‰echny novû objevené situace nemají

jak˘koli charakteristick˘ tvar, orientaci ãi vnitfiní ãlenûní (jako jiné hrob-

ky), jejich bliÏ‰í pfiedbûÏná interpretace bez archeologického ovûfiení mís-

ta by byla pouze velmi odváÏnou spekulací.V˘sledky magnetometrického

prÛzkumu ve stfiední ãásti území ãeské koncese v Abúsíru ukazují, Ïe po-

zÛstatky archeologick˘ch situací resp. antropogenních aktivit mohou b˘t

skryty pod nánosy písku i v rovinat˘ch terénech mimo rozli‰itelné zmûny

reliéfu terénu.

4.  MoÏnos t i  in te rp re tace

Plochy pro nové geofyzikální prÛzkumy v roce 2002 byly vybrány v jiÏní

ãásti koncese ãesk˘ch egyptologÛ, která z hlediska souãasné archeologic-

ké prozkoumanosti stále patfií k pouze ãásteãnû povrchovû prozkouma-

n˘m a zmapovan˘m územím, kde pod píseãn˘m povrchem nepochybnû

stále je‰tû zÛstává mnoho skryto pfied zraky egyptologÛ. První archeolo-

gické v˘zkumy realizované v oblasti jiÏního Abúsíru od poã. devadesát˘ch

let poskytly mnoho nov˘ch podrobn˘ch informací o jednotliv˘ch hrob-

kách, jejich majitelích,zpÛsobech pohfibívání apod.Pfies více jak desetileté

nové archeologické v˘zkumy v oblasti pohfiebi‰È v‰ak existuje stále jen

omezené mnoÏství podkladÛ a plo‰n˘ch informací o charakteru ãi moÏ-

ném rozsahu antropogenních aktivit, resp. o vyuÏívání a promûnách kraji-

ny na ‰ir‰ím území. První systematická sledování vût‰ích územních celkÛ

v jiÏním Abúsíru pomocí moderních metod archeologického prÛzkumu

(podrobné povrchové prÛzkumy, fotogrammetrie,detailní v˘‰kopisná geo-

detická mûfiení), jejichÏ v˘sledky mohou b˘t provázatelné pfies GIS,probû-

hla v roce 2001 (V. BrÛna a P. âech). Vedle detailních poznatkÛ z plo‰nû

omezen˘ch archeologick˘ch v˘zkumÛ by mohly právû tyto novû vytváfie-

né plo‰né podklady napomoci i lep‰í interpretaci v˘sledkÛ nov˘ch plo‰-

n˘ch geofyzikálních mûfiení. Na geofyzikálnû sledovan˘ch plochách bylo

zji‰tûno více rozliãn˘ch typÛ objektÛ,pouze men‰í ãást z nich jsme patrnû

schopni jednoznaãnû interpretovat na základû pfiedchozích v˘zkumÛ

a znám˘ch analogick˘ch situací z jin˘ch lokalit. Na plochách byly rovnûÏ

identifikovány objekty ãi situace ménû typické – bez moÏného bliÏ‰ího za-

fiazení.Nejvíce v‰ak bylo na plochách patrnû rozli‰eno blíÏe neurãiteln˘ch

reliktÛ podpovrchov˘ch situací, u kter˘ch nejsme schopni ani jednoznaã-

né interpretace pÛvodu anomálií, ani jednoznaãného urãení, zda se jedná

o ãást objektu, objekt cel ,̆ více objektÛ ãi zdroj jiného pÛvodu.Aplikace

v‰ech geofyzikálních metod je vÏdy spojena s nejednoznaãnou interpreta-

cí v˘sledkÛ, v pfiípadû aplikace v archeologii definitivní odpovûì na vyslo-
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vené pfiedpoklady na základû nedestruktivní metody dává aÏ metoda de-

struktivní.Postupn˘ v˘voj interpretace geofyzikálních v˘sledkÛ je vÏdy od-

visl˘ od stavu, rozsahu ãi omezen˘ch moÏnostech ovûfiovacích v˘zkumÛ,

které jsou zpravidla dlouhodobou (víceletou) záleÏitostí.Nejinak tomu by-

lo pfii postupném získávání archeologick˘ch v˘sledkÛ ku geofyzikálnû sle-

dovan˘m plochách v letech 1978–1981 v areálu pyramidového pole v Ab-

úsíru10, nejinak tomu pravdûpodobnû bude i v pfiípadû ovûfiování nov˘ch

geofyzikálních v˘sledkÛ v jiÏním Abúsíru. Ku zvût‰ení pravdûpodobnosti

urãité interpretace v komplikované situaci ãi eliminaci interpretací ne-

pravdûpodobn˘ch mohou ale v˘raznû pfiispût i v˘sledky dal‰ích

nedestruktivních metod a prÛzkumÛ. Detailní znalosti místa (kupfi. z foto-

grammetrie a fotodokumentace), povrchového v˘skytu artefaktÛ (kupfi.

z evidence nálezÛ a situací), terénní dispozice (kupfi. z podrobného vrstev-

nicového plánu, modelu ãi leteckého snímkování), ale také kupfi. znalost

geologick˘ch pomûrÛ, procesÛ i novodob˘ch aktivit v regionu takov˘mi

pomocn˘mi metodami pro interpretaci geofyzikálních mûfiení zcela jistû

jsou.

5.  Závûreãné  sh rnut í  v˘s ledkÛ

Geofyzikální prÛzkum v jiÏním Abúsíru v roce 2002 navázal na poslední

geofyzikální prÛzkumy na území ãeské koncese z roku 1981 a pfiinesl

kvantitativnû i kvalitativnû nové poznatky o mnoÏství pozÛstatkÛ archeo-

logick˘ch situací pod povrchem.Aãkoli se za 21 let podmínky geofyzikál-

ních prÛzkumÛ i moÏnosti v˘bûrÛ vhodn˘ch metod prÛzkumu pfiíli‰

nezmûnily, s v˘vojem elektroniky nov˘ch geofyzikálních aparatur i poãíta-

ãového vybavení se podstatnû zmûnily moÏnosti vhodn˘ch geofyzikálních

metod i moÏnosti zpracování a presentace jejich v˘sledkÛ. Na protonové

magnetometry s moÏností bodového sledování zmûn magn. pole men‰ích

vybran˘ch území navázaly cesiové magnetometry s rychl˘m, pfiitom ale

podrobn˘m spojit˘m zpÛsobem získávání dat a moÏností sledování i roz-

sáhl˘ch celkÛ území.V˘sledky nového extensivního i intenzivního geofy-

zikálního prÛzkumu v jiÏním Abúsíru ukazují minimálnû dvû roviny jejich

velice efektivního pouÏití. Magnetometrick˘ prÛzkum Cs-magnetometry,

jako jednu z mála nenákladn˘ch geofyzikálních metod vyuÏiteln˘ch v arid-

ním prostfiedí, mÛÏeme velice rychle a efektivnû realizovat pfii první geo-

fyzikální prospekci archeologicky neznám˘ch a plo‰nû rozsáhl˘ch území.

PfiístrojÛ pak lze rovnûÏ pouÏít pro více podrobné a cílené prÛzkumy mag-

netick˘ch ãástí jednotliv˘ch archeologick˘ch situací nebo objektÛ. Cen-

n˘m pomocníkem pro posouzení magnetick˘ch vlastností rÛzn˘ch sta-

vebních materiálÛ pfiímo v terénu nadále zÛstávají kappametry. Nová
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testovací mûfiení ukázala, Ïe by se jich dalo s úspûchem vyuÏít nejen v od-

kryt˘ch archeologick˘ch situacích in situ, ale také pfii podrobném po-

vrchovém prÛzkumu jednotliv˘ch velice mûlce podpovrchov˘ch ãástí ob-

jektÛ. Náznaky nov˘ch moÏností mÛÏeme najít i u dal‰ích znám˘ch

geofyzikálních metod.Vedle úspû‰nû provûfiené moÏnosti aplikace terénnû

i pracovnû nároãnûj‰ích geoelektrick˘ch odporov˘ch metod (se silnûj‰ími

zdroji a vhodn˘m uzemnûním) pfii prÛzkumu objektÛ z kamenného zdiva

na men‰ích územích11 mÛÏeme podobné ãásti objektÛ sledovat také bez-

kontaktními elektromagnetick˘mi mûfieními pomocí aparatur DEMP.Kom-

binované v˘sledky magnetometrick˘ch a geoelektrick˘ch resp. elektro-

magnetick˘ch mûfiení pak poskytují komplexnûj‰í informace o v˘skytu

a rozloÏení magnetick˘ch i nemagnetick˘ch kamenn˘ch stavebních mate-

riálÛ v rámci objektÛ. Jinou perspektivní elektromagnetickou metodou pfii

detekci kamenn˘ch reliktÛ v rovinatûj‰ím a ménû ãlenitém terénu je patr-

nû i pouÏití radaru. Pfii podrobném vyhledávání ãásteãnû nezaplnûn˘ch

hrobov˘ch komor,‰achtov˘ch hrobÛ a dal‰ích dutin by mohlo b˘t nadûjné

také vyuÏití mikrogravimetrie.

První archeologické práce v oblasti jiÏního Abúsíru byly zahájeny na po-

ãátku devadesát˘ch let. Z hlediska omezení moÏností plo‰ného nedestruk-

tivního prÛzkumu v‰echny tyto dosavadní v˘zkumy egyptologÛ mÛÏeme

(v pfiípadû jiÏního Abúsíru, nikoli v pfiípadû severnûj‰ího pyramidového po-

le v Abúsíru) pokládat za jednotlivé, zpravidla víceleté v˘zkumy plo‰nû po-

mûrnû velmi omezeného charakteru.Pfii souãasn˘ch moÏnostech nûkter˘ch

geofyzikálních pfiístrojÛ jsme v‰ak schopni v mnohem krat‰ím ãasovém úse-

ku (nûkolika dnÛ aÏ t˘dnÛ) vytvofiit základní mapov˘ podklad více jak fiádo-

vû plo‰nû rozsáhlej‰ího území (X ha). Kupfiíkladu na základû pouh˘ch dva-

nácti dnÛ nov˘ch plo‰n˘ch magnetometrick˘ch prÛzkumÛ dnes mÛÏeme

fiíci, Ïe vût‰ina doposud nezkoumané plochy jiÏního Abúsíru kolem stávají-

cích v˘zkumÛ je ve skuteãnosti plo‰nû velice rozsáhl˘m, strukturovan˘m

pohfiebi‰tûm s více typy objektÛ (hrobkami a zfiejmû i objekty dal‰ími). No-

vé situace i nûkteré dfiíve známé objekty byly identifikovány také na dal‰ích

sledovan˘ch plochách nad zanikl˘m abúsírsk˘m rybníkem a v okolí hrobky

Iufaa jihozápadnû abúsírsk˘ch pyramid. Z mnoÏství nashromáÏdûn˘ch geo-

fyzikálních dat budou postupnû sestaveny pfiehledné geofyzikální mapy

(i detaily), které se stanou souãástí nové vrstvy nedestruktivnû a velkoplo‰-

nû získan˘ch a zpracovateln˘ch informací v rámci vytváfieného GIS. Aby-

chom v‰ak dokázali vût‰inu v nich zanesen˘ch informací správnû interpre-

tovat, bude nezbytné na více místech v terénu provést ovûfiovací

archeologické v˘zkumy. Geofyzikální podklady s moÏností pfiesné identifi-

kace takov˘ch míst jsou pfiipravené,nyní je fiada na samotn˘ch archeolozích.
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