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Zpráva o projektu 3D skenování a fotografování
v Národním muzeu Súdánu v Chartúmu1
Lenka Suková – Vladimír BrÛna – Jaroslav KrouÏek – Vít Novotn˘ – Petr Kabelka –
Jan Hegrlík
Na pﬁelomu ledna a února 2010 uskuteãnil âesk˘ egyptologick˘ ústav FF UK v Praze ve spolupráci s Fakultou
Ïivotního prostﬁedí Univerzity J. E. Purkynû v Ústí nad Labem a se spoleãnostmi INSET, s. r. o., a Emeran 1860,
s. r. o., projekt 3D skenování a fotografování vybran˘ch archeologick˘ch památek a sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ
v Národním muzeu Súdánu v Chartúmu. Cílem tohoto pilotního projektu, uskuteãnûného v rámci multidisciplinárního v˘zkumu v Súdánu zahájeného na podzim 2009,2 bylo mj. zjistit v˘hody a omezení 3D ruãních skenerÛ
pﬁi dokumentaci, archivování, prezentaci a ochranû kulturního dûdictví (nejen) Súdánu.3
Pro úãely projektu byly pouÏity dva odli‰né modely ruãních
3D skenerÛ. První z modelÛ, VIUscan™, je nekontaktní
samopolohovací 3D skener, kter˘ bûhem snímání zaznamenává i barvu objektu a automaticky vytváﬁí na polygonové síti
barevnou texturu (RGB) v rozli‰ení aÏ 250 dpi. Skener má
dvû kamery a poskytuje rozli‰ení ve tﬁech úrovních.4 Druh˘
z modelÛ nekontaktních samopolohovacích 3D skenerÛ,
EXAscan™, nabízí vysok˘ stupeÀ rozli‰ení a pﬁesnost. Tﬁetí
kamera tohoto skeneru umoÏÀuje snímat tvarovû nároãné
3D objekty s vy‰‰í pﬁesností, pﬁiãemÏ data získávají duální
rozli‰ení závislé na sloÏitosti tvaru. Vysoká pﬁesnost a rozli‰ení jsou vyváÏeny absencí barvy v záznamu.5
Objekty pro 3D skenování byly pﬁedbûÏnû vybrány na
základû pﬁedchozích náv‰tûv expozice Národního muzea
Súdánu a poﬁízen˘ch fotografií jiÏ bûhem pﬁíprav celého projektu v Praze. Pro zaﬁazení do databáze musely pﬁedmûty
a objekty splÀovat dvû hlavní kritéria. V‰echny skenované
objekty mûly pro oba skenery pﬁedstavovat urãitou v˘zvu
a zároveÀ se ﬁadit mezi atraktivní pﬁedmûty ze sbírek, které
by mohlo Národní muzeum Súdánu následnû vyuÏít pﬁi své
prezentaci. PﬁedbûÏná databáze objektÛ a pﬁedmûtÛ byla na
místû aktualizována dle jejich dostupnosti – nûkteré objekty
a pﬁedmûty byly mezitím zapÛjãeny na v˘stavu do PaﬁíÏe
a nebyly k dispozici – a na základû zku‰eností získan˘ch
bûhem vlastního skenování.
Práce v Národním muzeu Súdánu v Chartúmu byly rozloÏeny do dvou t˘dnÛ. Skenování probíhalo ve v˘stavních prostorách v budovû muzea, ale téÏ ve venkovní expozici v prosklen˘ch pavilonech, které zastﬁe‰ují staroegyptské chrámy,
jeÏ byly pﬁemístûny do areálu muzea z Dolní Núbie zaplavené vodami Násirova jezera,6 a v otevﬁené galerii nápisÛ.
V dobû realizace projektu panovaly v Chartúmu pomûrnû vy-

soké teploty – kolem poledne dosahovaly aÏ 40° C. Skenování objektÛ v prosklen˘ch pavilonech a v otevﬁené galerii
nápisÛ tedy dále umoÏnilo otestovat fungování a omezení
obou modelÛ 3D ruãních skenerÛ ve vysok˘ch teplotách
a v pra‰ném prostﬁedí.
Dokumentace kaÏdého objektu pomocí 3D ruãních skenerÛ zahrnovala následující kroky:
1) odstranûní prachu a neãistot ze skenovaného povrchu;
2) umístûní poziãních znaãek na skenovan˘ povrch/objekt,
pﬁíp. umístûní pﬁedmûtÛ men‰ích rozmûrÛ na podloÏku
s pﬁednastaven˘mi poziãními znaãkami;
3) vytvoﬁení vlastního souﬁadnicového systému pomocí poziãních znaãek a skenovaného objektu;
4) vlastní skenování objektu (obr. 1 a 2), v pﬁípadû modelu
VIUscan nûkdy provádûné ve dvou fázích, kdy první skenování bylo provedeno ve vysokém rozli‰ení bez textury
(barvy) a druhé skenování v niÏ‰ím rozli‰ení a s texturou
nastavenou na maximum;
5) odstranûní poziãních znaãek.
Pro úãely projektu byla zároveÀ poﬁizována nezbytná fotografická dokumentace jednotliv˘ch objektÛ a probíhajících
prací.
Bûhem devíti pracovních dnÛ bylo naskenováno celkem
sedmnáct objektÛ. Objekty byly skenovány buì jedním z modelÛ skeneru, nebo obûma modely ve spolupráci, pﬁíp. obûma modely zvlá‰È pro srovnání v˘sledn˘ch záznamÛ a vyhodnocení vhodnosti obou modelÛ k dokumentaci konkrétních
typÛ pﬁedmûtÛ. Mezi skenované pﬁedmûty a objekty byly zaﬁazeny:
– prostorové i plo‰né objekty (reliéfy);
– pﬁedmûty rÛzné velikosti – velké a stﬁední objekty nebo povrchy i pﬁedmûty men‰ích rozmûrÛ;
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Obr. 1 Skenování fajánsové tabulky (amuletu) z Kurru, zobrazující tﬁi
boÏstva, pomocí skeneru VIUscan. Pﬁedmût men‰ích rozmûrÛ
(7,4 ¥ 8,8 ¥ 0,7 cm) je umístûn na podloÏce s pﬁednastaven˘mi
poziãními znaãkami. Na snímku je moÏné vidût skenovan˘ objekt, vlastní
skenování i vytváﬁení záznamu v poãítaãi (foto J. KrouÏek)

Obr. 2 Skenování Ïulového obelisku panovníka Pianchiho (747–716 pﬁ. Kr.)
pomocí skeneru EXAscan. Snímek zachycuje objekt s poziãními znaãkami
skenovan˘ vybran˘m modelem a souãasné vytváﬁení záznamu
ze skenování v poãítaãi (foto J. KrouÏek)

– pﬁedmûty z rÛzn˘ch druhÛ materiálu (Ïula, kvarcit, pískovec, fajáns, kartonáÏ);
– pﬁedmûty s odli‰nou úpravou povrchu a texturou, napﬁ. jemn˘ vystoupl˘ reliéf s polychromií ãi bez polychromie, jemn˘
zahlouben˘ reliéf inkrustovan˘ barvou i bez inkrustace,
velmi zahlouben˘ reliéf hraniãící s vázanou sochou atd.
Jedním ze skenovan˘ch objektÛ byl pískovcov˘ blok s reliéfem z DÏebel ·ejch Sulejmánu. Tento blok velk˘ch rozmûrÛ
(max. v. 73,4 cm, max. ‰. 260 cm), kter˘ se pÛvodnû nacházel
na jiÏním svahu malého pískovcového kopce na západ od
lokality Buhén-Jih v blízkosti 2. nilského kataraktu (Arkell
1950: 27–28), byl do Chartúmu pﬁemístûn v souvislosti se
zatopením Dolní Núbie vodami Násirova jezera. V souãasné
dobû je umístûn v zahradní expozici muzea v otevﬁené galerii
nápisÛ. Jedna strana tohoto bloku z velmi mûkkého pískovce,
do nûhoÏ je moÏné r˘t i pouh˘m nehtem, nese svûdectví o dob˘vání a ovládání Núbie star˘mi EgypÈany v rÛzn˘ch obdobích staroegyptsk˘ch dûjin. Nejstar‰í a nejv˘znamnûj‰í vrstvu
na tomto bloku pﬁedstavuje scéna dokládající podmanûní Dolní Núbie EgypÈany v dobû formování staroegyptského státu
(konec Predynastické doby, pﬁíp. poãátek Ranû dynastické
doby).7 Star‰í scénu doplÀují a ãásteãnû pﬁekr˘vají hieratická
grafitta ze Stﬁední ﬁí‰e – jedná se o osobní jména, tituly a filiace staroegyptsk˘ch úﬁedníkÛ, u nichÏ jména Antef, Mentuhotep a Sebekhotep naznaãují úzké spojení s 11. dynastií –
a rytiny zvíﬁat, pﬁíp. dal‰ích motivÛ. Ve stﬁední ãásti panelu
byla star‰í scéna bûhem pozdûj‰ího vyuÏití bloku témûﬁ zcela
odstranûna vyhlazením povrchu.
JiÏ od 40. let 20. století byl k dispozici pﬁekres star‰í scény
(bez graffit ze Stﬁední ﬁí‰e a pozdûj‰ích období), kter˘ pro Anthonyho J. Arkella pﬁipravila Nina de Garis Daviesová na základû nûkolika fotografií poﬁízen˘ch bûhem noci za pomoci
umûlého osvûtlení (Arkell 1950: 28–29).8 Znovu a o nûco
pﬁesnûji scénu pﬁekreslil William Murnane v 80. letech 20. století. Podkladem k pﬁekreslení mu byly zvût‰eniny Arkellov˘ch
fotografií, jeho vlastní snímky detailÛ a poznámky a nákresy
poﬁízené pﬁi vlastním studiu bloku (Murnane 1987: 282).
Bûhem dokumentace pískovcového bloku pomocí 3D ruãních skenerÛ byly na oãi‰tûn˘ povrch objektu nejprve umístûny
poziãní znaãky a prvním skenováním definován vlastní 3D sou-

ﬁadnicov˘ systém. Cel˘ pískovcov˘ blok s reliéfem byl následnû
rozdûlen do 14 krychlí o rozmûrech 420 ¥ 420 ¥ 420 mm,
pﬁiãemÏ 20 mm v kaÏdé krychli bylo ponecháno na pﬁekryv
sousedních ploch, kter˘ je dÛleÏit˘ pro následné spojení
(„se‰ití“) jednotliv˘ch krychlí dohromady. Reliéf byl nejprve
zdokumentován obûma modely skenerÛ nastaven˘mi na
stejnou pﬁesnost. Levá strana bloku (krychle A1, A2, B1, B2,
C1 a C2) byla naskenována modelem VIUscan barevnû
(s texturou), pravá strana bloku (krychle D1, D2, E1, E2, F1,
F2, G1, G2) byla skenována modelem EXAscan bez textury.
Po anal˘ze záznamÛ z obou skenerÛ byla vybrána krychle
E1, která byla následnû zdokumentována modelem VIUscan
s texturou nastavenou na maximum (250 dpi) a modelem
EXAscan za pouÏití tﬁetí kamery, která poskytuje vy‰‰í pﬁesnost (obr. 3).
Srovnáme-li záznam poﬁízen˘ 3D ruãními skenery, byÈ jen
ve stﬁední pﬁesnosti a rozli‰ení, s pﬁesnûj‰ím pﬁekresem vytvoﬁen˘m Williamem Murnanem na podkladû fotografií
(obr. 4), v‰imneme si, Ïe se pﬁekres na ﬁadû míst odchyluje
od naskenovaného záznamu, a tedy i originálu. Pﬁi pﬁekreslování z fotografií ãasto dochází ke vzniku nepﬁesností zpÛsoben˘ch zkreslením ãi deformováním plochy, jeÏ se odvíjí
od úhlu, z nûhoÏ je objekt fotografován, snímek je ovlivnûn
téÏ pouÏit˘m fotografick˘m vybavením, smûrem a intenzitou
svûtla apod. 3D ruãní skenery v tomto smûru umoÏÀují pﬁesnûj‰í dokumentaci (nejen) epigrafick˘ch památek, pﬁi níÏ v˘‰e uvedené problémy odpadají.
Oba modely 3D ruãních skenerÛ jsou obecnû velmi vhodné k rÛzn˘m úãelÛm dokumentace v oblasti uchovávání kulturního dûdictví, jako napﬁ. zobrazování umûleck˘ch pﬁedmûtÛ pro multimediální prezentace, virtuální muzea, digitální
archivaci, v˘robu replik pro komerãní i marketinkové úãely,
odhadování stupnû po‰kození, restaurování kulturního dûdictví, virtuální restaurování, 3D rekonstrukce archeologick˘ch/historick˘ch lokalit a skenování fosilií pro úãely anal˘z.
Na základû zku‰eností s uplatnûním obou modelÛ v rámci
projektu 3D skenování v Národním muzeu Súdánu v Chartúmu, kdy se jednalo o jedno z prvních pouÏití této technologie
v Súdánu,9 je moÏné pﬁedbûÏnû shrnout pﬁednosti a nedostatky obou modelÛ skenerÛ následovnû:
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Obr. 3 âásteãnû zpracovan˘
v˘stup ze skenování
pískovcového bloku s reliéfem
z DÏebel ·ejch Sulejmánu.
Levá polovina objektu byla
skenována modelem VIUscan
a pravá polovina modelem
EXAscan nastaven˘mi
na stﬁední stejnou pﬁesnost.
Vybraná krychle E1 byla
následnû zdokumentována
VIUscan s texturou nastavenou
na maximum (250 dpi)
a modelem EXAscan za pouÏití
tﬁetí kamery, která poskytuje
vy‰‰í pﬁesnost. Na snímku je
vidût umístûní krychle E1
i rozdíl mezi stﬁední
a maximální pﬁesností
u záznamu z modelu EXAscan

EXAscan dovoluje dosáhnout vy‰‰í pﬁesnosti za pouÏití
tﬁetí kamery, kterou je moÏné pro ménû nároãné úlohy vypnout. Nev˘hodou dokumentace pomocí v‰ech tﬁí kamer je
její ãasová nároãnost, velk˘ objem dat a snímání textury povrchu i s poziãními body, které je nutno bûhem dal‰ího zpracovávání eliminovat.
VIUscan, jenÏ pracuje se dvûma laserov˘mi kamerami
a disponuje tﬁetí, samostatnou kamerou pro záznam textury
(aÏ na 250 dpi), pﬁiná‰í posun v˘sledkÛ skenování, jeÏ jsou
kvalitnûj‰í právû díky záznamu barevnosti a textury. Získávaná rastrová data v‰ak mají opût vût‰í objem, s ãímÏ je nutné
poãítat pﬁi rozvrhování jednotliv˘ch ãástí skenování.
Bûhem dvout˘denního projektu 3D skenování v Súdánu se
podaﬁilo vytvoﬁit a postupnû zdokonalit metodologii dokumentace památek pomocí 3D ruãních skenerÛ, která bude
vyuÏita v budoucích projektech v Súdánu, Egyptû i v âeské
republice. Dále byla úspû‰nû ovûﬁena moÏnost kombinace
obou typÛ skenerÛ pro dosaÏení lep‰ích v˘sledkÛ dokumentace, pﬁedev‰ím pokud jde o spojení záznamu ze skeneru
s vysokou pﬁesností a záznamu ze skeneru s texturou. Navíc
bylo otestováno fungování obou modelÛ v nároãn˘ch podmínkách – ve velmi pra‰ném prostﬁedí a pﬁi vysok˘ch teplotách, v nichÏ oba modely obstály.

Velké mnoÏství dat, jeÏ byla získána v prÛbûhu dvout˘denního projektu 3D laserového skenování v Národním muzeu
Súdánu v Chartúmu, se v souãasné dobû zpracovává a vyhodnocuje. V˘sledky celého projektu, spolu s podrobnûj‰ím
zhodnocením v˘hod a nev˘hod obou modelÛ v rÛzn˘ch oblastech ochrany kulturního dûdictví, budou prezentovány po
skonãení zpracování dat.

Poznámky:
1

2

3

Projekt 3D skenování a fotografování v Národním muzeu Súdánu v Chartúmu byl financován z prostﬁedkÛ vûdecko-v˘zkumného zámûru âeského egyptologického ústavu FF UK v Praze
(projekt ã. MSM 0021620826, dílãí úkol ã. IXa), z prostﬁedkÛ
Fakulty Ïivotního prostﬁedí Univerzity J. E. Purkynû v Ústí nad
Labem a ze soukrom˘ch zdrojÛ (spoleãnosti INSET, s. r. o.,
a Emeran 1860, s. r. o.).
Více informací o multidisciplinárním v˘zkumu âeského egyptologického ústavu FF UK v Praze, Fakulty Ïivotního prostﬁedí UJEP
v Ústí nad Labem a dal‰ích institucí a partnerÛ v Súdánu viz
http://sudan.geolab.cz/.
Podrobná zpráva o projektu 3D skenování viz Suková et al. (2010).
Dal‰í informace viz téÏ BrÛna – Suková (2010).

Obr. 4 Pﬁekres, jejÏ poﬁídil William Murnane (1987), pﬁiloÏen˘ na ãásteãnû zpracovan˘ v˘stup ze skenování reliéfu z DÏebel ·ejch Sulejmánu
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Skener VIUscan pro úãely projektu zapÛjãila firma SolidVision, s .r. o.,
zastoupená ing. Vûrou Fi‰erovou (www.solidvision.cz).
Pro technické parametry obou modelÛ viz http://www.handyscan.cz/popis/technicke-informace.html.
Jedná se o chrám královny Hat‰epsuty v Buhénu, ChnumÛv
chrám z Kummy (Semna-V˘chod), chrám boha Deduna a panovníka Senusreta III. ze Semny (Semna-Západ) a chrám Ramesse II.
z Ak‰i.
Arkell (1950: 29) povaÏoval tuto scénu za doklad dobytí Dolní
Núbie tﬁetím panovníkem 1. dynastie, DÏerem. Pﬁi pﬁiﬁazení tohoto dokumentu uvedenému panovníkovi chybnû povaÏoval pozdûj‰í rytinu antilopy, pﬁekr˘vající ãást palácového prÛãelí a sokola
vyobrazeného na serechu, za jméno tohoto panovníka. Podrobnûj‰í studium této památky (napﬁ. Murnane 1987) Arkellovo datování vyvrátilo – serech vyobrazen˘ v levé ãásti scény je prázdn˘,
tj. neuvádí jméno Ïádného panovníka.
Sám Arkell se zmiÀuje o obtíÏích spojen˘ch s vytváﬁením sloÏeného pﬁekresu z nûkolika fotografií, jeÏ byly poﬁízeny za pomoci umûlého osvûtlení a na nichÏ mûnící se svûtlo zpÛsobuje, Ïe stejn˘
prvek vypadá na jednotliv˘ch fotografiích velmi rÛznû (Arkell 1950:
28). Vyfotografovat blok kvalitnû za denního svûtla bylo na jeho
pÛvodním místû takﬁka nemoÏné. Se stejn˘m problémem se
pot˘kala i na‰e expedice u souãasného umístûní bloku v galerii
nápisÛ.
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Dosud zde byly pouÏity pouze 3D laserové geodetické skenery:
v roce 2008 zdokumentovala expedice Univerzity v Kolínû nad
R˘nem pomocí laserového skeneru RIEGLS LMS-Z420i pou‰tní
pevnost Gala Abú Ahmed a její okolí a v roce 2009 byl v rámci projektu Zamani pomocí 3D laserového skeneru Leica HDS 300
naskenován Lví chrám a Velká ohradní zeì rozsáhlého chrámového komplexu v Musawwarat es-Sufra. Více informací o projektu
Zamani viz www.zamani-project.org/.
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