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V¯·KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ
âESKÉ KONCESE V ABÚSÍRU
Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V˘voj zamûﬁení v˘‰kopisné mapy 1:2 000
Práce na vyhotovení archeologické mapy 1:2 000, a to pÛvodnû pouze
v polohopisné podobû, byly zahájeny jiÏ v roce 1985 pracovníky katedry
speciální geodézie stavební fakulty âVUT v Praze, doc. Ing. Otakarem Vosikou, CSc. a doc. Ing. Mojmírem ·vecem, CSc. Mapa zobrazující aktuální stav
odkryt˘ch historick˘ch objektÛ 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. Zájmové území i s pﬁilehl˘mi oblastmi, zahrnující aktuálnû
i potencionálnû zkoumané archeologické objekty, pﬁedstavuje území o rozmûru zhruba 2,5 km2 (obr.1).
Obr. 1 Klad listÛ mapy
1 : 2 000

V roce 1995 bylo rozhodnuto doplnit uvedené mapové dílo v˘‰kopisn˘m vyjádﬁením terénu umoÏÀujícím vytvoﬁení prostorové pﬁedstavy zájmového území a prostorov˘ch vztahÛ mezi jednotliv˘mi zkouman˘mi
objekty. Práce na v˘‰kopisném zamûﬁení území ãeské koncese a doplnûní
novû odkryt˘ch objektÛ na uveden˘ch mapov˘ch listech byly zahájeny je‰tû v tomtéÏ roce, rovnûÏ pracovníky katedry speciální geodézie: doc. ·vecem, CSc. spolu s Ing. Procházkou, CSc. Na základû poÏadavkÛ egyptologÛ
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se zamûﬁení v˘‰kopisu soustﬁedilo na mapové listy ã. 1 a 2, které zobrazují
aktuální zájmová území s jiÏ odkryt˘mi archeologick˘mi objekty a s objekty, jejichÏ existence byla potvrzena geologick˘m prÛzkumem a s jejichÏ
postupn˘m odkr˘váním se do budoucna poãítá. V roce 1995 byl zájem
soustﬁedûn na v˘chodní ãást území ãeské koncese pﬁiléhající k vesnici Abúsíru. Zhruba 70 ha území bylo zamûﬁeno více neÏ 1700 podrobn˘mi body.
K mûﬁení bylo pouÏito totální stanice Topcon GTS 3B 20.
V roce 2001 zamûﬁili titíÏ pracovníci (v té dobû jiÏ âNEC) zhruba 30 ha
velmi ãlenitého terénu s nûkolika archeologick˘mi objekty v západní ãásti
ãeské koncese, více neÏ 1500 podrobn˘mi body.Zamûﬁení bylo provedeno
totální stanicí Trimble 600M.
Koneãnû na jaﬁe 2004 byla domûﬁena zb˘vající, tedy severní, ãást o rozloze necel˘ch 50 ha. Na základû dohody uzavﬁené na jednání âNEC v prosinci 2003 v Praze byly mapovací práce provedeny doc. Ing. Jaromírem
Procházkou, CSc. ve spolupráci s Ing.Vladimírem BrÛnou, pracovníkem Laboratoﬁe geoinformatiky Univerzity J. E. Purkynû v Ústí nad Labem a ãlenem âNEC.
Dokonãení v˘‰kopisné archeologické mapy 1:2000
Pﬁed zahájením mapovacích prací byla provedena rekognoskace stávající
geodetické sítû. Body pÛvodní sítû vybudované v letech 1985 aÏ 1990 i body nové sítû zamûﬁené a vyrovnané v roce 2001 byly aÏ na malé v˘jimky
shledány v poﬁádku a pouÏitelné pro splnûní poÏadovaného úkolu. Bylo
konstatováno, Ïe po nezbytném doplnûní o dal‰í dva geodetické body
(s ohledem na dohodnut˘ rozsah zamûﬁení) bude síÈ geodetick˘ch bodÛ
vyhovující. Jak se pozdûji ukázalo, bylo nutné doplnit bodové pole je‰tû
o jeden stabilizovan˘ bod pro zamûﬁení zádu‰ního chrámu u pyramidy
Nyuserrea (vyuÏito stávající stabilizace) a dal‰í dvû volná stanoviska (nestabilizovaná) s ohledem na viditelnost.
V˘‰kopisné mûﬁení terénu, navazující na mûﬁení z roku 2001, bylo zahájeno v severozápadní ãásti ãeské archeologické koncese a pokraãovalo
smûrem na sever a v˘chod, kde navázalo na mûﬁení z roku 1995. Mûﬁení
bylo provedeno prostorovou polární metodou s vyuÏitím totální stanice
Leica TCR 307 a jejího programového vybavení. Pﬁímo v terénu byl veden
mûﬁick˘ náãrt v pﬁibliÏném mûﬁítku 1:1440, popﬁ. 1:2000 (celkem 11 polních náãrtÛ, oznaãen˘ch PN1 aÏ PN11).V místech velmi ãlenitého terénu
(oblast pyramidov˘ch polí), kde je pﬁírodní terén pokryt velk˘m mnoÏstvím v˘sypek z dﬁívûj‰ích vykopávek, byly zamûﬁené body po návratu z terénu zobrazeny pomocí grafického software v pﬁibliÏném mûﬁítku 1:1000
(celkem 7 polních náãrtÛ, oznaãen˘ch PNa aÏ PNg) a vût‰ím (3 polní náãrty, oznaãené PNA aÏ PNC) na papír formátu A4, popﬁ.A3, se zachycením
terénní kostry, tvarÛ a situace zamûﬁovan˘ch objektÛ. ZároveÀ byl vyhoto122
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ven pﬁehled polních náãrtÛ, vãetnû jejich kladu, pro lep‰í orientaci pﬁi
zpracovávání mapy. K zamûﬁení cca 48 ha terénu bylo pouÏito, vzhledem
ke ãlenitosti terénu, 1507 podrobn˘ch bodÛ, jejichÏ souﬁadnice a v˘‰ky
umoÏní tvorbu digitální mapy 1:2000, ale i jakéhokoli poÏadovaného mûﬁítka vãetnû prostorového modelu terénu, ﬁezÛ apod. Podrobné body byly
v datov˘ch souborech opatﬁeny popisem, charakterizujícím jejich umístûní v terénu. Polní práce byly ukonãeny dne 14. 4. 2004 kontrolou a doplnûním chybûjících podrobností.
Tím bylo dokonãeno polohopisné a v˘‰kopisné zamûﬁení území ãeské
archeologické koncese, vãetnû abusírského pyramidového pole, tedy celkem témûﬁ 150 ha znaãnû ãlenitého území, na jehoÏ zmapování bylo zamûﬁeno, vypoãteno a zobrazeno témûﬁ 5000 podrobn˘ch bodÛ. Po dohodû
s egyptskou stranou bylo uvedené mapové dílo na severu doplnûno aÏ
k rámu mapového listu ã.2 nad Sahureovu pyramidu a k Abúsírskému inspektorátu (vstupní brána od Abúsíru), kde pracují egypt‰tí egyptologové,
jimÏ tato mapa rovnûÏ poslouÏí k v˘‰e uveden˘m úãelÛm (obr.2).
Obr. 2 Zmapované území
ãeské koncese v Abúsíru
v roce 2004

Po dohodû s egyptology bylo dále rozhodnuto provést zamûﬁení zádu‰ních, popﬁ. i údolních chrámÛ pyramid (Neferirkarea, Nyuserrea a Sahurea)
a Ptah‰epsesovy mastaby formou geodetického urãení identick˘ch bodÛ
(4 polní náãrty, oznaãené jako PN12 aÏ PN15) s vyuÏitím jejich dﬁívûj‰ích
podrobn˘ch zamûﬁení, zobrazen˘ch ve velk˘ch (grafick˘ch) mûﬁítkách. Do
takto zamûﬁen˘ch identick˘ch bodÛ byly Ing. BrÛnou dodateãnû v âR
poãítaãovû vloÏeny a nalícovány naskenované pÛvodní v˘kresy zádu‰ních
chrámÛ (obr.3). Jedná se o v˘kresy poﬁízené nûmeck˘m egyptologem Borchardtem a jeho skupinou v letech 1902 aÏ 1904 (zádu‰ní chrám pyramidy
Nyuserrea), 1904 aÏ 1907 (zádu‰ní chrám pyramidy Neferirkarea) a 1907
aÏ 1908 (zádu‰ní a údolní chrám pyramidy Sahurea).
Archeologická mapa bude doplnûna i o geodetické zamûﬁení nedokonãené pyramidy Raneferefovy, vãetnû jejího zádu‰ního chrámu, men‰í pyramidy královny Chentkaus a jejího zádu‰ního chrámu a dal‰ích pyramid
oznaãen˘ch jako J24 a J25 i dal‰ích zamûﬁen˘ch hrobek, samozﬁejmû pro
mapu v mûﬁítku 1:2000 bez nezobraziteln˘ch podrobností.
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Závûr
Závûrem lze tedy konstatovat, Ïe plánovan˘ cíl byl splnûn a v˘‰kopisná archeologická mapa v digitální i v grafické podobû v mûﬁítku 1:2000 (s moÏností zobrazení v libovolném mûﬁítku) bude podle schváleného harmonogramu, po zpracování získan˘ch podkladÛ, pﬁipravena do konce roku
k pﬁedání a k vyuÏití Egyptologickému ústavu UK v Praze. Datové soubory
rovnûÏ umoÏní pﬁípadné dal‰í vyuÏití pro zobrazení napﬁíklad vybran˘ch
ãástí území, vytváﬁení prostorového modelu terénu, rÛzn˘ch ﬁezÛ terénem
atd. Nev˘hodou této mapy je, i kdyÏ je nutno zdÛraznit objektivní dÛvody,
Ïe je vytvoﬁena v místní souﬁadnicové soustavû a nenavazuje tak na pﬁípadné zamûﬁení sousedních území v jin˘ch souﬁadnicov˘ch systémech.Podaﬁí-li se v‰ak získat souﬁadnice identick˘ch bodÛ státní egyptské geodetické sítû v souﬁadnicové soustavû pouÏívané v Egyptû (souﬁadnicov˘
systém UTM), nemûl by b˘t problém souﬁadnice bodÛ do této sítû pﬁetransformovat a tím uvedenou mapu pﬁizpÛsobit oficiálnû pouÏívanému
systému.

Obr. 3 Georeferencovan˘ plán otevﬁeného sloupového dvora Sahureova zádu‰ního chrámu
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