DENÍK Z ABÚSÍRU č. 2
Vladimír Brůna, člen katedry informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP, odletěl poprvé na
archeologickou expedici Českého egyptologického ústavu FF UK Praha na podzim v roce 2001.
Tehdy netušil, že s českými egyptology bude pracovat dlouhých 16 let. Na stránkách univerzity
se s námi podělí o aktuální novinky z archeologické koncese ČEgÚ v Abúsíru v pokračování
svého Deníku z Abusíru.

11. 4. 2017, Most, Česká republika
Čtyři měsíce po návratu z podzimní expedice utekly jako voda v Nilu a v Abúsíru se začátkem března
rozběhla jarní archeologická sezóna. K expedici ústavu připojím na Velký pátek a čekají mě tři týdny
pobytu v Egyptě. Jarní expedici vede prof. Ladislav Bareš, který se svým týmem zkoumá oblast
šachtových hrobů v západní části abúsírské koncese.
A co nás s mým arabským pomocníkem Alim čeká?
Především hned druhý den po příjezdu geodetické zaměření stávajícího výzkumu objektu AW6, což je
šachtový hrob ležící severovýchodně od hrobky Udžahoresneta,
Další úkolem je obnova geodetického bodového pole, které bylo poškozeno zejména při „arabském
jaru“ v roce 2011. Na podzimní expedici jsme stabilizovali geodetické body v místech, kde byly záměrně
zničeny. V prvním týdnu budou body zaměřeny pomocí geodetické GPS ve světovém souřadnicovém
systému. Zaměření provede na objednávku egyptská firma, což je jednodušší, než vozit své přístroje
z tuzemska a absolvovat zdlouhavé a finančně náročné řízení s egyptskými úřady.
Pokud bude příznivé počasí pro snímkování z draka, budeme létat nad jižním Abúsírem a také pořídíme
záběry probíhajícího výzkumu. Snímky ze vzduchu jsou nejen na pohled pěkné, ale zejména velmi
přínosné pro archeologický výzkum. Jiný úhel pohledu na zkoumanou lokalitu umožňuje archeologovi
studovat objekty v prostorových souvislostech.
Nesmím také zapomenout na metodu 3D laserového skenování, kterou používám v Abúsíru již třetím
rokem a postupně skenujeme jednotlivé objekty.

Objekt AW6, šachtový hrob ležící severovýchodně od hrobky Udžahoresneta
Na tři týdny pobytu práce dost a snad nám bude přát počasí, neboť je období chamsinu, což je horký
jižní vítr vanoucí ze saharské pouště, a když to opravdu fouká, nedá se pracovat. V prvním týdnu pobytu
se ozvu s další zprávou z Abúsíru.
Vladimír Brůna FŽP UJEP

