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Projekt Sabaloka
 2009-2011

krajinný archeologický 
průzkum pohoří na obou 
březích Nilu. Nalezeno více 
jak 100 archeologických 
lokalit.

 2011-2015

interdisciplinární výzkum 
pravěkého osídlení a jeho 
interakce s přírodním 
prostředím na západním 
břehu Nilu v rámci záchranné 
akce Sabaloka Dam 
Archaeological Salvage
Project (SDASP)



Oblast zájmu



Charakteristika oblasti

vnitřní část pohoří Sabaloka











Oblast skalních měst

























Podmínky pro měření – dovoz techniky
• přísné podmínky pro dovoz techniky
• nutné povolení od Sudan National Survey Authority
• platba cla za dovezenou techniku
• v posledních letech zmírnění situace
• pro radiopřijímače nutné povolení z Ministerstva komunikací



Podkladová data - mapy

1:100 000 – pokrývají pouze vybrané oblasti Súdánu, celkem 
vydáno 220 ML v letech 1967, 1980 and 1983

1:250 000 – pokrývají celý Súdán, každý ML pokrývá cca 
110x160km. Vydány v letech 1936 – 1973

1:1 000 000 – 16 ML pokrývá celý Súdán. Vytvořené v letech 
1944 – 1975

1:200 000 – vytvořené v 70. letech SSSR



Současný stav GIS v Súdánu

Abdullah Elsadig Ali, Director General, Sudan National Survey Authority, Khartoum
Eighteenth United Nations Regional Cartographic Conference for Asia and the Pacific



Souřadnicové systémy a bodové pole

• Adindan – archeologické lokality zaměřené od NCAM
• S42 – sovětské mapy
• WGS 84 – vlastní GPS měření
• bodové pole nebylo v rámci lokality Sabaloka identifikováno –
měření v lokálním souřadnicovém systému



Stabilizace bodového pole



Stabilizace bodového pole



Použité metody

• klasická geodézie
• blízká fotogrammetrie



Metody – použitá technika
Totální stanice TCR 303
• v kombinaci se hranolem na teleskopické výtyčce
• program pro výpočet volného stanoviska, podrobných bodů a 
nepřímé měření délek
• nejdelší měřené záměry – 1500m
• teplotní limit 50°C

GPS přijímače
• Trimble Juno ST
• Garmin GPSMap 62s
• nedostupné 
referenční sítě

+ pásma, skládací 
metry, …



Metody – použitá technika
• drak Elliot Rhombus Mega Power Sled o rozměrech 300 × 170 cm, se šňůrou dlouhou 
cca 200 m, rozsah větru 2–5 Bft + fotoaparát GoPro Hero 3+
• fotoaparát Sony Nex-7



Terénní výzkum a sběr dat



Výstupy měření

• podrobné body
• 3D modely archeologických lokalit
• podrobné ortofoto vybraných oblastí



Zpracování dat
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Tvorba archeologické mapy – Fox Hill



Zpracování dat



Použití KAP



Jezerní pláň



Lokalita Sfinga











Data prezentovaná on-line

ArcGIS
Online







Děkuji za pozornost

Jan.Pacina@ujep.cz

http://mapserver.ujep.cz/


