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Projekt Sabaloka 
 2009-2011 

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

 2011-2014 

 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 Jezerní pláně 









 

Oblast skalních měst 











Oblast pohoří Sabaloka 





































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 



Podkladová data – družicové snímky 

• pro zájmovou oblast FoxHill zakoupen Quickbird panchromatic 
(rozlišení 0.6m) a multispectral (rozlišení2.5m) 
• celá oblast západního břehu Nilu v oblasti pohoří Sabaloka pokryto 
ručně vytvořeným ortofoto snímkem z Google Earth 
• pro navigaci v terénu použity snímky dostupné v rámci služby 
Garmin Bird's Eye 
 



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 



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 
 





Výstupy měření 

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



Měření podrobných bodů 

Měření výškových bodů 
• body použité pro tvorbu DMR a následně vrstevnicového plánu lokality 
• celá oblast pokryta sítí bodů 5x5m 
• oblasti zájmu (sídelní terasy) pokryty sítí bodů 1x1m (nebo podrobnější) 
• měření bodů terénní kostry (hřbetnice, vrcholy, dna sníženin, erozní rýhy) 
• pravidelnost sítě bodů vizuálně kontrolována na displeji GPS přijímače 
 

Měření polohopisných bodů 
• osy komunikací, ohraničení sídelních teras, významné kamenné formace 
 

Měření tematických (archeologických) dat 
• zaměření archeologických čtverců – čtverec je následně zahuštěn měřením s 
pomocí pásem a skládacích metrů. Dále je provedena detailní dokumentace 
nálezů uvnitř čtverce 
• obrysy významných objektů, středy odkrytých objektů, nivelety, terénní profily 
 



Zpracování dat 
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Tvorba archeologické mapy – Fox Hill 

• nejvýznamnější prehistorická lokalita celé české koncese 
• lokalita obsahuje 16 sídelních teras, celková rozloha 11.5 ha 
• terasy jsou jasně vymezené skalisky a balvany a jsou rozdílné velikostí, nadm. výškou, 
přístupností a typem osídlení 
• osídlení je datováno do Mezolitu (8000-5000 př. n. l.) a Neolitu (5000-3000 př. n. l.) 
• nachází se zde ohromné množství keramiky, štípané a broušené industrie, zvířecích kostí 
(včetně kostí slonů, hrochů, skotu, bravu a ryb) a skořápek plžů a mlžů 
• 1,5 tisíce nálezů štípané kamenné industrie (nástrojů a debitáže) na jediném čtverečním 
metru, zjištěné na hlavní sídlištní plošině 
• je zde možnost studovat rozložení funkčnosti a intenzity aktivit prehistorického osídlení 

potřeba  vytvoření podrobné vrstevnicové mapy s vymezenými terasami 

• stabilizováno celkem 17 bodů 
• během 10 dnů změřeno ca. 5000 bodů 
• terasy pokryty sítí bodů 1x1m a hustší 
• terén pokryt sítí 5x5m 
• měřeny body terénní kostry 
• vytvořené vrstevnice – 0,3m interval pro terasy, 1m interval pro terén 



Tvorba archeologické mapy – Fox Hill 



Zpracování dat 



Archeologická mapa - Sfinga 
• druhá nejvýznamnější lokalita české koncese 
• lokalita je umístěna na žulovém výchozu a zahrnuje jednu terasu o rozloze 940m2, 
umístěná ca. 15m nad okolním terénem 

• byla objevena stejná hustota artefaktů jako Fox Hill - Terasa 1, ale pouze z období Mezolitu 
• s ohledem ke vzdálenosti a členitosti terénu původní plán vytvořit lokální SS 
• byla potřeba porovnat výšku lokality s ostatními – úroveň prehistorických záplav Nilu 
• přesnost GPS nedostačující 

přivedení jednostranně orientovaného a připojeného PP 
• 7 bodů, délka 4.7km 
• v rámci lokality změřeno 400 bodů pro tvorbu archeologické mapy 



Archeologická mapa - Sfinga 







Sfinga – sezóna 2014 

Aplikace „nových“ technologií – v různých měřítcích: 
• KAP – celkový model lokality 
• podrobný model sídelní terasy 
• modely „cup-marks“ – rozlišení ortofoto až 1mm/pixel 
• modely archeologické sondy v různých fázích odkrytu 





Děkuji za pozornost 

Jan.Pacina@ujep.cz 



Určení výšek sídelních lokalit 

• rozmístění sídelních lokalit v rámci celé Jezerní pláně 
• předpokládáme, že výška sezónních záplav a vzniklé prehistorické jezero bylo zásadní 
podmínkou pro vznik 16 objevených sídelních lokalit 
• potřeba změřit jejich nadmořskou výšku v souvislosti s maximální hladinou Nilu při 
záplavách, určenou sedimentologickým průzkumem oblasti 
• stabilizováno celkem 20 bodů pro měření výšek lokalit 
• doba měření – 2 dny 



Určení výšek sídelních lokalit 



Výškové profily 

• v oblasti zájmu změřeny celkem 3 výškové profily 
• 2 profily v rámci Jezerní pláně – 2.7km a 600m 
• 1 u lokality Sfinga 
• využití profilů k zachycení tvarování terénu v rámci dvou odlišných krajinných 
typech, které je obtížné zachytit okem nebo fotografií 



Výškové profily na lokalitě Sfinga 



Výškové profily na Jezerní pláni 


