V¯VOJ GEODETICKÉ SÍTù NA ÚZEMÍ âESKÉ KONCESE V ABÚSÍRU
A JEHO V¯·KOPISNÁ MAPA 1:2 000
Jaromír Procházka, Mojmír ·vec

1. Spolupráce mezi stavební fakultou âVUT a Filozofickou fakultou UK
Pﬁesná dokumentace ﬁady odkryt˘ch objektÛ, vãetnû jejich orientace ke
svûtov˘m stranám, vzájemné vztahy mezi nimi i prostorové umístûní v terénu vyÏadovaly ﬁádné geodetické zamûﬁení a zobrazení v mapû odpovídajícího mûﬁítka. Proto byla v roce 1984 uzavﬁena dohoda o vûdecko-v˘zkumné spolupráci mezi stavební fakultou âVUT a Filozofickou fakultou
UK, na jejímÏ základû se postupnû zúãastnili pracovníci katedry speciální
geodézie doc. ·vec a doc.Vosika archeologick˘ch expedic do Abúsíru v letech 1985–86, 1987, 1990–91 a doc. ·vec s Ing. Procházkou v roce 1995. Po
zﬁízení „âeského národního egyptologického centra“ v roce 2000, jehoÏ
ãleny se stali téÏ doc. ·vec a Ing. Procházka, se jmenovaní zúãastnili expedice v roce 2001.
2. Geodetická síÈ v Abúsíru
Pro splnûní v˘‰e uveden˘ch úkolÛ bylo nutno zaloÏit v zájmovém prostoru tehdej‰í ãeskoslovenské koncese v Abúsíru plo‰nou síÈ, která byla bûhem sedmnácti let budována podle poÏadavkÛ egyptologÛ a postupnû se
roz‰iﬁujícího zájmového území smûrem od severu k jihu.
2.1 Geodetická síÈ v Abúsíru 1985
Základem sítû se stalo 11 bodÛ oznaãen˘ch 1 aÏ 11, stabilizovan˘ch zabetonovan˘mi Ïelezn˘mi úhelníky s vypilovan˘mi kﬁíÏky1 (obr. 1).Vodorovné
smûry byly mûﬁeny samostatnû teodolitem Zeiss Theo 010 B s prÛmûrnou
smûrodatnou odchylkou na stanovisku sj1 = 1,3≤. Zenitové úhly byly mûﬁeny dvouvteﬁinov˘m teodolitem Kern DKM 2-AE spoleãnû s délkami, a to
na hranol postaven˘ na stativu. ·ikmé délky byly mûﬁeny opakovanû nasazovacím svûteln˘m dálkomûrem Kern DM 502 s prÛmûrnou smûrodatnou
odchylkou sd1 = 1,0 mm. Uvedené hodnoty smûrodatn˘ch odchylek charakterizují vnitﬁní pﬁesnost mûﬁení. Orientace sítû byla provedena ãtyﬁnásobn˘m astronomick˘m mûﬁením na Slunce teodolitem Zeiss Theo 010B.
âasov˘ signál byl získán pﬁíjmem krátkovlnného vysílání âeskoslovenské1
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ho rozhlasu. Pﬁesnost orientace lze charakterizovat smûrodatnou odchylkou astronomického azimutu strany 11–7 sa = 7,4≤. SíÈ byla polohovû ﬁe‰ena v místní souﬁadnicové soustavû jako volná za podmínky dané polohy
bodu ã.11, jehoÏ souﬁadnice byly zvoleny, a dané x-ové souﬁadnice bodu
ã.1. Souﬁadnicová soustava byla volena tak, aby kladná poloosa x smûﬁovala k severu a kladná poloosa y k v˘chodu; dále tak, aby území koncese leÏelo celé v 1. kvadrantu. Souﬁadnice x, y byly vypoãteny vyrovnáním zprostﬁedkujících mûﬁení metodou nejmen‰ích ãtvercÛ. Po vyrovnání byly
získány pﬁesnûj‰í charakteristiky pﬁesnosti mûﬁen˘ch veliãin, zahrnující

Obr. 1 Plo‰ná síÈ ãs. archeologické koncese v Abúsíru – 1985.

i vnûj‰í vlivy pÛsobící na jejich pﬁesnost. Smûrodatná odchylka mûﬁen˘ch
smûrÛ sj2 = 2,5≤, smûrodatná odchylka mûﬁen˘ch délek sd2 = 3,1 mm.Vyrovnané souﬁadnice bodÛ sítû lze charakterizovat souﬁadnicovou smûrodatnou odchylkou sx,y = 2,7 mm.2
V˘‰kovû byla síÈ ﬁe‰ena rovnûÏ v místní soustavû a to tak, Ïe byla pﬁipojena na bod egyptské trigonometrické sítû T stabilizovan˘ betonov˘m
pilíﬁem v pou‰ti na okraji koncese âeskoslovenského egyptologického
ústavu. Jeho nadmoﬁskou v˘‰ku (stejnû jako souﬁadnice) se v‰ak nepodaﬁilo získat, proto byla zhruba odmûﬁena z v˘‰kopisné mapy 1:5 000. Pﬁev˘‰ení mezi jednotliv˘mi body sítû byla urãena trigonometricky z mûﬁen˘ch délek a zenitov˘ch úhlÛ. Po vyrovnání mûﬁen˘ch pﬁev˘‰ení lze
charakterizovat pﬁesnost urãení v˘‰ky bodÛ sítû smûrodatnou odchylkou
sh = 0,9 mm.3
2
3
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Z bodÛ místní sítû byly urãeny souﬁadnice a v˘‰ky dal‰ích stabilizovan˘ch geodetick˘ch bodÛ ã. 12 aÏ 42 zﬁízen˘ch pro potﬁeby podrobného
zamûﬁení odkryt˘ch objektÛ a dále souﬁadnice a v˘‰ky bodÛ A aÏ F, které jiÏ
dﬁíve stabilizovala Egyptská památková organizace.
2.2 Geodetická síÈ v Abúsíru 1991
V roce 1991 tvoﬁilo tuto geodetickou síÈ jiÏ 51 trvale stabilizovan˘ch bodÛ
opatﬁen˘ch geodetick˘mi údaji.4 Nûkteré body pÛvodní sítû byly opakovanû niãeny (napﬁ. body ã. 1 a 2, nacházející se v blízkosti vesnice Abúsír), takÏe byly nahrazeny body nov˘mi (bod ã. 2B) nebo opu‰tûny (bod ã. 1).
Vzhledem k roz‰íﬁení zájmu archeologického v˘zkumu smûrem k jihu a zahájení prací na vyhotovení polohopisné mapy 1:2000 byla síÈ rovnûÏ roz‰íﬁena aÏ na bod T11 (viz obr. 2), kter˘ jiÏ dﬁíve stabilizovala Káhirská univerzita pomocí zabetonované trubky. Body ã. 62 a 63 byly vyznaãeny
vypilovan˘mi kﬁíÏky na stávajících Ïelezn˘ch traverzách zapu‰tûn˘ch do
terénu. Body ã. 42, 61, 64 a 65 byly stabilizovány novû, zabetonovanou ocelovou kulatinou. Uvedené body byly zamûﬁeny polygonov˘mi poﬁady, stejn˘mi pﬁístroji i metodou mûﬁení jako v pﬁedchozích letech. Pro pﬁesné
urãení vztahÛ jednotliv˘ch objektÛ Abúsírského pohﬁebi‰tû byla síÈ roz‰íﬁena i na sever, a to zahrnutím bodu N na vrcholu Neferirkareovy pyramidy a vybudováním dal‰ích bodÛ ã. 51 aÏ 56.Tyto body byly zahrnuty do pÛvodní trojúhelníkové sítû (viz obr. 2). Mimo dosah obrázku na severní
stranû byly stabilizovány a polygonov˘m poﬁadem zamûﬁeny je‰tû body
ã. 57 a 58, které se nacházejí v blízkosti sluneãních chrámÛ Veserkafova
a Nevoserreova, tedy jiÏ mimo ãeskou koncesi.
PrÛmûrnou pﬁesnost vodorovn˘ch smûrÛ na stanovisku pro roz‰íﬁenou
síÈ lze charakterizovat smûrodatnou odchylkou sj1 = 1,1≤, pro délky
sd1 = 1,3 mm. Objektivnûj‰ím kritériem pﬁesnosti mûﬁení vodorovn˘ch
smûrÛ je smûrodatná odchylka vypoãtená z trojúhelníkov˘ch uzávûrÛ v síti podle Ferrerova vzorce sj2 = 1,8≤. Smûrodatná odchylka prÛmûru oboustrannû mûﬁen˘ch délek vypoãtená z rozdílÛ délek mûﬁen˘ch „tam“
a „zpût“ sd2 = 1,7 mm. Obdobnû vypoãtená smûrodatná odchylka zenitov˘ch úhlÛ po zavedení opravy ze sbíhavosti tíÏnic sz2 = 3,2≤.5 Tato hodnota je v‰ak ovlivnûna systematickou sloÏkou vertikální refrakce, která se
v prÛmûru oboustrannû mûﬁen˘ch zenitov˘ch úhlÛ vylouãí,takÏe pﬁesnost
vyrovnan˘ch pﬁev˘‰ení v síti je vy‰‰í, neÏ by odpovídalo uvedené smûrodatné odchylce.
Roz‰íﬁená síÈ byla vyrovnána prostorovû jako volná.V˘sledkem vyrovnání jsou pravoúhlé rovinné souﬁadnice a v˘‰ky v‰ech bodÛ v místní souﬁadnicové soustavû s moÏností pﬁipojení na egyptskou souﬁadnicovou sou4
5
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stavu. Pﬁesnost vyrovnané prostorové polohy bodÛ sítû lze vyjádﬁit smûrodatnou souﬁadnicovou odchylkou sx,y,z = 3,2 mm.
Na obr. 2 je pﬁibliÏnû v mûﬁítku znázornûn stav nejdÛleÏitûj‰ích 25 bodÛ
sítû pouÏívan˘ch v roce 1991.

Obr. 2 Plo‰ná síÈ ãs. archeologické koncese v Abúsíru – 1991.

2.3 Geodetická síÈ v Abúsíru 1995
Pﬁi expedici na zaãátku roku 1995 byla místní plo‰ná síÈ doplnûna pouze
doãasnû stabilizovan˘mi body polygonov˘ch poﬁadÛ, slouÏících pro dokumentaci odkryt˘ch archeologick˘ch objektÛ v severní oblasti a pro mapování v˘chodní ãásti koncese. Stabilizovány zabetonovanou ocelovou kula147
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tinou byly polygonové body 91 aÏ 94 na jihozápadním okraji ãeské koncese (obr. 3) a bod ã. 40, vybudovan˘ pﬁibliÏnû v místû opût zniãeného bodu
ã. 2B. Souﬁadnice a v˘‰ky tûchto bodÛ byly urãeny vetknut˘mi polygonov˘mi poﬁady pﬁibliÏn˘m vyrovnáním.Vodorovné smûry, zenitové úhly a vodorovné délky byly zamûﬁeny totální stanicí Topcon GTS 3B 20cc s ponûkud niÏ‰í pﬁesností, která v‰ak vyhovovala danému úãelu.

Obr. 3???? Plo‰ná síÈ ãeské archeologické koncese v Abúsíru – 2001.

2.4 Geodetická síÈ v Abúsíru 2001
Pﬁi expedici koncem roku 2001 byla provedena rekognoskace stávající
místní geodetické sítû v Abusíru (stabilizované pﬁi dﬁívûj‰ích expedicích).
Místo zniãen˘ch bodÛ ã. 40 (na místû zniãeného pÛvodního bodu ã. 2) a 7
148
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byly pﬁibliÏnû v jejich pÛvodní poloze zﬁízeny nové body ã.2A a 7A, stabilizované zabetonovanou ocelovou kulatinou (popﬁ. speciální nerezovou
kovovou tyãí s dÛlkem).Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe místní geodetická síÈ
byla budována postupnû bûhem 5 expedic s úãastí geodetÛ od roku 1985,
a to podle poÏadavkÛ egyptologÛ a postupnû se roz‰iﬁujícího zájmového
území od severu k jihu (tedy proti geodetické zásadû „z velkého do malého“), bylo rozhodnuto tuto síÈ novû zamûﬁit a vyrovnat podle uvedené zásady. Stávající síÈ byla rozdûlena na síÈ primární, zahrnující pût bodÛ na obvodu sítû (5000N, 5002A, 5062, 5011T a 5010) a dva novû vybudované
body centrální (5065A a 5082A), tedy celkem 7 bodÛ, a síÈ sekundární, obsahující dal‰ích 16 bodÛ (viz obr. 3). S ohledem na rozli‰ení pÛvodní a novû zamûﬁené sítû byly body sítû pﬁeãíslovány tak, Ïe pﬁed pÛvodní ãíslo bodu bylo pﬁedﬁazeno 50 (viz obr. 2 a 3).
Za poãátek primární sítû byl zvolen bod ã. 5000N na vrcholu Neferirkareovy pyramidy (pÛvodní souﬁadnice tohoto bodu byly ponechány beze
zmûny), kter˘ je viditeln˘ ze v‰ech bodÛ primární sítû a vût‰iny bodÛ sítû
sekundární. SíÈ byla orientována na nejvzdálenûj‰í bod ã. 5011T (bod
u Kaaperovy hrobky ve vzdálenosti pﬁes 1 500 m od bodu ã. 5000N), se zachováním pÛvodního smûrníku (kladná poloosa +x orientována k severu
podle mûﬁení na Slunce provedeného pﬁi zaloÏení pÛvodní sítû). S ohledem na viditelnost byly vybudovány na mohutném hﬁbetu táhnoucím se
od bodu ã.5011 smûrem k Abúsíru 2 centrální body. Bod ã. 5065A ve vzdálenosti zhruba 50 m od vypu‰tûného bodu ã. 65 a bod ã. 5082A, pﬁibliÏnû
na místû pÛvodní doãasné stabilizace polygonového bodu ã. 82. Body byly
stabilizovány zabetonovanou ocelovou kulatinou (popﬁ. speciální nerezovou kovovou tyãí s dÛlkem).V celé síti byly zamûﬁeny v‰echny viditelné
vodorovné smûry, zenitové úhly (ve dvou skupinách s dvojím cílením)
a ‰ikmé délky (v kaÏdé skupinû tﬁikrát v první poloze dalekohledu v nejpﬁesnûj‰ím reÏimu elektronického mûﬁení délek). Body byly jednotnû signalizovány odrazn˘m hranolem s cílov˘m mot˘lkem, kter˘ je umístûn na
v˘tyãce opatﬁené krabicovou libelou pro urovnání do svislice.Po dobu mûﬁení byla v˘tyãka udrÏována ve svislé poloze stojánkem s ãelistmi v kulovém kloubu. S ohledem na moÏnosti signalizace bodÛ byly na kaÏdém stanovisku mûﬁeny postupnû jednotlivé nezávisle orientované smûry od
vhodnû zvoleného poãátku (jedná se prakticky o nezávisle mûﬁené úhly
vztaÏené na kaÏdém stanovisku k jednomu poãátku). Úhly i délky byly mûﬁeny totální stanicí Trimble 600M, v˘robcem uvádûná smûrodatná odchylka úhlového mûﬁení je 1≤ a délkového mûﬁení 2 mm + 2 ppm. Dále byly urãeny dﬁevûn˘m dvoumetrem na milimetry v˘‰ky pﬁístroje a cíle pro
pﬁepoãet zenitov˘ch úhlÛ a ‰ikm˘ch délek na spojnici stabilizaãních znakÛ za úãelem v˘poãtu vstupních hodnot pro prostorové vyrovnání sítû.
V celé síti lze charakterizovat prÛmûrnou pﬁesnost vodorovn˘ch smûrÛ
na stanovisku (vnitﬁní pﬁesnost) smûrodatnou odchylkou sj1 = 1,1≤, pﬁes149
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nost zenitov˘ch úhlÛ sz1 = 1,0≤ a délek sd1 = 0,7 mm. Uvedené smûrodatné
odchylky byly získány ze 164 namûﬁen˘ch hodnot úhlÛ a ‰ikm˘ch délek.
Hodnovûrnûj‰ím kritériem pﬁesnosti mûﬁení zahrnujícím vnûj‰í vlivy (odchylky v dostﬁedûní cílÛ i pﬁístroje, v urãení v˘‰ky pﬁístroje a cíle, vliv boãní
a vertikální refrakce) jsou smûrodatné odchylky získané z úhlov˘ch uzávûrÛ
trojúhelníkÛ v sítí (pomocí Ferrerova vzorce pro vodorovné smûry) nebo
z rozdílÛ oboustrannû mûﬁen˘ch hodnot „tam“ a „zpût“ (pro pﬁepoãtené
zenitové úhly a ‰ikmé délky). Smûrodatná odchylka vodorovn˘ch smûrÛ vypoãtená z 21 trojúhelníkov˘ch úhlov˘ch uzávûrÛ (tﬁi strany nelze mûﬁit) primární sítû Isj2 = 2,4≤. Smûrodatná odchylka vodorovn˘ch smûrÛ v sekundární síti poãítána nebyla vzhledem k pﬁíli‰ velkému poãtu trojúhelníkov˘ch
uzávûrÛ. Smûrodatná odchylka zenitov˘ch úhlÛ pro celou síÈ, vypoãtená ze
75 rozdílÛ odpovídajících si dvojic zenitov˘ch úhlÛ (7 vyﬁazeno pro rozdíl
pﬁekraãující 13≤; jedná se pﬁeváÏnû o zámûry probíhající velmi nízko nad terénem a tedy ovlivnûné refrakcí) sz2 = 3,4≤ a smûrodatná odchylka ‰ikm˘ch
délek rovnûÏ pro celou síÈ, vypoãtená ze 78 dvojic (4 vyﬁazeny pro rozdíl
pﬁekraãující 10 mm) sd2 = 2,6 mm. Z prostorového vyrovnání sítû byla
pro primární síÈ vypoãtena smûrodatná odchylka vodorovn˘ch smûrÛ
I
sj3 = 2,5≤, zenitov˘ch úhlÛ Isz3 = 2,1≤ a ‰ikm˘ch délek Isd3 = 1,6 mm. Souﬁadnicová smûrodatná odchylka bodÛ primární sítû Isx,y,z = 2,4 mm. Pro sekundární síÈ jsou prÛmûrné hodnoty odpovídajících smûrodatn˘ch odchylek: IIsj3 = 3,5≤, IIsz3 = 2,8≤ IIsd3 = 2,7 mm a IIsx, y, z = 3,0 mm. Hodnoty
smûrodatn˘ch odchylek zenitov˘ch úhlÛ a ‰ikm˘ch délek získané z vyrovnání jsou hodnotami prÛmûrn˘ch oboustrannû mûﬁen˘ch zenitov˘ch úhlÛ
a délek a pro porovnání se smûrodatn˘mi odchylkami jednostrannû mûﬁen˘ch veliãin (oznaãen˘ch indexem 1 a 2) by bylo nutno je vynásobit ÷
` 2.
Ponûkud niÏ‰í dosaÏenou pﬁesnost mûﬁen˘ch veliãin v sekundární síti
lze pﬁiãíst vlivu krat‰ích vzdáleností v této síti a nezbytn˘ch zámûr jdoucích nízko nad terénem.Více se zde tedy projevuje vliv odchylek v dostﬁedûní cílÛ (v˘tyãky) i vliv boãní refrakce na vodorovné smûry a délky, dále
vliv odchylek v urãení v˘‰ky pﬁístroje a cíle a pﬁedev‰ím vertikální refrakce na zenitové úhly, ale i ‰ikmé délky. Podle dosaÏen˘ch hodnot smûrodatn˘ch odchylek se v‰ak tato skuteãnost na v˘sledné pﬁesnosti souﬁadnic
a v˘‰ek bodÛ nijak v˘znamnû neprojevuje. Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe
mûﬁení v síti probíhalo pﬁi teplotách aÏ 35 °C, vût‰inou za silného vûtru
a vzhledem k objektivním podmínkám bez ochrany totální stanice proti
sluneãnímu záﬁení sluneãníkem, je dosaÏená pﬁesnost aÏ pﬁekvapivû vysoká. Pﬁedpokládá se, Ïe vysoké pﬁesnosti v urãení souﬁadnic bodÛ sítû bude
vyuÏito pro sledování jejich stability, popﬁ. pﬁi mûﬁení posunÛ nûkter˘ch
odkryt˘ch objektÛ v del‰ím ãasovém horizontu s ohledem na následky
moÏn˘ch zemûtﬁesení, která jsou zde pomûrnû ãastá.
SíÈ byla postupnû vyrovnána jako prostorová volná síÈ. Nejprve byla vyrovnána síÈ primární a do ní postupnû vloÏeny ucelené ãásti sítû sekun150

V ¯ VO J G E O D E T I C K É S Í T ù

dární. V˘sledkem vyrovnání jsou pravoúhlé rovinné souﬁadnice a v˘‰ky
v‰ech bodÛ v místní souﬁadnicové soustavû. Pﬁesnost vyrovnané prostorové polohy bodÛ celé sítû lze vyjádﬁit smûrodatnou souﬁadnicovou odchylkou sx,y,z = 3,0 mm, která dobﬁe odpovídá pﬁesnosti pÛvodní, znaãnû men‰í sítû.
Pﬁesnost pÛvodní a nové místní geodetické sítû je moÏno objektivnû
zhodnotit porovnáním souﬁadnic a v˘‰ek identick˘ch bodÛ, u kter˘ch nedo‰lo ke zjevnému po‰kození. Takov˘ch bodÛ je celkem ‰estnáct, z toho
ãtyﬁi v primární síti. PrÛmûrná odchylka souﬁadnic bodÛ sítû zamûﬁen˘ch v roce 2001 od bodÛ urãen˘ch v roce 1991 je v primární síti:
Dx01,95 = +7mm, Dy01,95 = –12 mm, Dh01,95 = +6 mm, v celé síti potom
Dx01,95 = +11 mm, Dy01,95 = –5 mm, Dh01,95 = +2 mm. Porovnání ukazuje na
pravdûpodobn˘ v˘skyt men‰í systematické odchylky v rozmûru sítû, zpÛsoben˘ nejspí‰e systematickou odchylkou dvou rÛzn˘ch pouÏit˘ch dálkomûrÛ (Kern a Trimble), ale pﬁedev‰ím na rozdíln˘ zpÛsob zamûﬁení a v˘poãtu souﬁadnic.
2.5 Geodetická síÈ Abúsír – Sakkára 2001
V˘znamnou událostí se stala skuteãnost, Ïe se podaﬁilo získat souﬁadnice
bodÛ sousední geodetické sítû v severní Sakkaﬁe (skotská expedice) v souﬁadnicovém systému UTM s identick˘m bodem T11 (resp. 5011T), kter˘ je
souãástí obou geodetick˘ch sítí.Vzájemné propojení obou sítí bylo provedeno zamûﬁením orientovan˘ch vodorovn˘ch smûrÛ, zenitov˘ch úhlÛ
a ‰ikm˘ch délek z bodu 5011T na body abúsírské sítû 5000N a 5010 a na
body sakkarské sítû T1 a T3. Propojením obou sítí vzniknou kvalitní geodetické podklady pro celou oblast Abúsíru a Sakkáry ve svûtovém souﬁadnicovém systému UTM. BohuÏel se dosud nepodaﬁilo pﬁes ve‰kerou snahu
získat podrobnûj‰í údaje o zpÛsobu zamûﬁení a v˘poãtu souﬁadnic bodÛ
sakkarské sítû, coÏ nedovoluje objasnit a odstranit nepﬁijateln˘ rozdíl
v rozmûru této sítû vypoãten˘ z pﬁedan˘ch souﬁadnic a z pﬁímého zamûﬁení.
3. Archeologická v˘‰kopisná mapa ãeské koncese 1:2 000
Práce na vyhotovení archeologické mapy 1:2 000 byly zahájeny jiÏ
v roce 1985, a to ve formû polohopisné mapy (tedy bez v˘‰kopisu). Mapa zachycující aktuální stav byla dokonãena v roce 1990.Vzhledem k tomu, Ïe podélná osa území ãeské koncese probíhá ve smûru od jihov˘chodu na severozápad, bylo zaloÏeno 5 mapov˘ch listÛ v místním
souﬁadnicovém systému o rozmûrech 90 ¥ 60 cm, z nichÏ kaÏd˘ pﬁedstavuje plochu 2,16 km2. Na tûchto listech byly zobrazeny archeologické
objekty v zájmovém území s pﬁilehl˘mi oblastmi o rozmûru zhruba
2,5 km2 (obr. 4).
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Obr. 4 Klad listÛ mapy
1 : 2 000.

V roce 1995 byly zahájeny práce na v˘‰kopisném zamûﬁení území ãeské
koncese a doplnûní novû odkryt˘ch objektÛ na uveden˘ch mapov˘ch listech (viz obr. 4). Po dohodû s egyptology bylo zamûﬁení v˘‰kopisu soustﬁedûno na v˘chodní ãást území ãeské koncese. K zamûﬁení asi 70 ha bylo pouÏito pﬁes 1 700 podrobn˘ch bodÛ. Zamûﬁení umoÏÀuje vyhotovit
v˘‰kopisnou vrstevnicovou mapu (obr. 5) i v digitální podobû pomocí grafického programu Atlas,6 a to i ve vût‰ím mûﬁítku a pomocí vhodn˘ch apliObr. 5

6

Vomelová (1996).
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kaãních programÛ vytvoﬁit prostorov˘ model terénu, podélné a pﬁíãné ﬁezy terénem i rÛzné prostorové pohledy na terén (obr. 6).
V roce 2001 bylo pro zamûﬁení zhruba 30 ha velmi ãlenitého terénu
s nûkolika archeologick˘mi objekty pouÏito pﬁes 1 500 podrobn˘ch bodÛ
umoÏÀujících zobrazení aktuálních ãástí území (z hlediska archeologického v˘zkumu) i ve vût‰ím mûﬁítku.V˘‰kopisn˘m mûﬁením tak bylo pokryto
kolem 100 ha území (zhruba 75 % území ãeské koncese) pﬁedev‰ím v jiÏní a v˘chodní ãásti území.
Obr. 6

Bûhem pûti expedic s úãastí geodetÛ v Abúsíru byla zamûﬁena ve velkém mûﬁítku 1:50 ﬁada v˘znamn˘ch odkryt˘ch objektÛ (napﬁ. Raneferefova nedokonãená pyramida, pyramida královny Chentkaus, pyramida L 24,
u v‰ech s pﬁilehl˘mi zádu‰ními chrámy, hrobka prince Nachtkaréa, mastaby Ptah‰epsese a jeho syna a dal‰í objekty), a to vãetnû zamûﬁení rÛzn˘ch
ﬁezÛ,sklonu stûn zbytkÛ obloÏení nûkter˘ch pyramid a dal‰ích prací podle
poÏadavkÛ egyptologÛ.
4. Závûr
âlánek si klade za cíl upozornit na dÛleÏitost vybudování kvalitní geodetické sítû, z níÏ se odvíjí vyhotovení archeologické v˘‰kopisné mapy i podrobná stavební dokumentace odkryt˘ch objektÛ.
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