
 
 
 

DENÍK Z ABÚSÍRU č. 3 
 
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 
svých dvou předchozích Deníků z Abusíru. 

 
1. 9. 2017, Most, Česká republika 
  
Je to jako včera, kdy jsem psal Abúsírský deník na podzim loňského roku, a za dveřmi je další expedice.  
Začínáme v sobotu 9. září, kdy prof. Miroslav Bárta, ředitel Českého egyptologického ústavu FF UK 
Praha (ČEgÚ) a „šéf“ archeologické koncese v Abúsíru, rozdá pokyny k zahájení terénních prací. 
 
Letošní podzim je rozdělen na dvě základní části výzkumu, v září bude pod vedením Dr. Ladislava 
Varadzina probíhat „field school“, na které se vedle čtyř pracovníků ústavu účastní i studenti archeologie 
z káhirské univerzity. Takže tento výzkum bude nejen klasický, ale i vzdělávací. Egyptští studenti se 
seznámí se základními dokumentačními technikami a terénními postupy při odkrývání archeologických 
objektů. Myslím, že to bude dobrá zkušenost pro obě strany. 
 
Od října budeme pokračovat na lokalitě Abusir South (https://goo.gl/maps/N1fxMQz1sFu) v odkrývání 
hrobky, kterou pracovně nazýváme AS98. Minulý podzim se nám podařilo odkrýt její základní část  
a letos budeme pokračovat v jejím okolí. Součástí budou i restaurátorské práce a detailní dokumentace. 
 
Mé povinnosti na expedici jsou klasické, geodetická dokumentace výzkumu, fotografování z draka, 
pozemní laserové skenování a fotografování vybraných objektů pro tvorbu 3D modelů. Vedle terénní 
práce mě nemine pomoc egyptologům s jejich výpočetní technikou, zálohování expedičních dat a servis 
přístrojů.   
 
Bude-li internetové připojení, navážu na loňský Deník z Abúsíru a každý týden budu přinášet aktuální 
informace nejen z pouště, ale i ze života našich dělníků a jejich rodin z vesnic Abúsír a Saqqara.  
 
Vladimír Brůna, OA KIG FŽP UJEP 
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