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Obr. 1 Reis Abdo el-Kerétí (stojící vpravo) se svými dělníky při jedné
z núbijských expedic (foto archiv ČEgÚ)

Předkové stavěli pyramidy,
potomci nám je pomáhají odkrýt
(50 let spolupráce s rodinou el-Kerétíů
při českých archeologických výzkumech v EAR)
Ladislav Bareš

Není tomu tak dávno, co jsme oslavili půlstoletí od založení Českého (dříve Československého)
egyptologického ústavu, pracoviště Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (vznikl v roce 1958),
a půlstoletí od zahájení vlastní archeologické práce v Egyptě, k němuž došlo v květnu roku 1960.
V letošním roce si můžeme připomenout další padesátileté výročí, které se tentokrát týká spolupráce s rodinou el-Kerétíů, předáků egyptských dělníků zaměstnaných při naší archeologické práci
v této zemi. Jim je také věnována tato krátká vzpomínka, která má být spíše zamyšlením nad padesáti lety úspěšné spolupráce než důkladnou historickou analýzou – ta na nás ještě čeká.
Role předáka místních dělníků na archeologických výkopech
je odedávna mimořádně důležitá a zejména pro zahraniční
expedice je téměř klíčová – bez dobrého a spolehlivého předáka lze jen stěží dosáhnout výrazných úspěchů. Postavení
takového předáka se v mnohém podobá postavení zednických
polírů z doby našich dědečků a pradědečků, jak je dnes známe
už jenom z literatury nebo filmů. V Egyptě předák zajišťuje
jak nábor dělníků na vlastní archeologickou práci, tedy kva-

lifikovaných kopáčů, kteří odstraňují písek a suť a nakládají
ji do košíků, jež odnášejí méně kvalifikovaní dělníci, tak řemeslníků různých profesí, kteří pro expedici zajišťují tesařské, zámečnické, zednické a jiné práce. Ve spolupráci s inspektorem Ministerstva pro památky Egypta obstarávají
předáci, tradičně nazývaní arabským slovem reis, které označuje všechny náčelníky a vedoucí až po prezidenta, i velkou
část administrativy spojené s najímáním místních pracovních
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sil. A tak říkajíc mimo rámec svých oficiálních povinností
mohou v případě potřeby pomoci i s mnoha dalšími záležitostmi důležitými pro činnost expedice nebo působení jejích
členů, včetně zabezpečení odkrytých památek. Není proto
divu, že dobří a osvědčení předáci se buď stávají přímo zaměstnanci zahraničních archeologických ústavů působících
v Egyptě, nebo jsou dlouhodobě najímáni a stávají se pak neformální součástí zahraničních týmů. Není nijak neobvyklé,
že funkce předáka, ale i vazby k určitým zahraničním expedicím, přecházejí na další generace rodiny, prozatím samozřejmě pouze v mužské linii.
Počátky naší archeologické práce v Egyptě jsou spojeny
s výzkumem hrobky vezíra Ptahšepsese v Abúsíru, který od
roku 1960 vedl tehdejší ředitel Československého egyptologického ústavu profesor Zbyněk Žába. Ten předchozích zkušeností s vedením archeologického výzkumu mnoho neměl,
a i proto se výkopy v Ptahšepsesově mastabě, která se navíc
ukázala být podstatně větší a složitější stavbou, než se původně předpokládalo, rozbíhaly zprvu jen velmi pomalu. Už
od roku 1961 bylo navíc nutné tento výzkum kombinovat
s účastí v mezinárodní akci UNESCO, zaměřené na záchranu
památek ohrožených stoupající hladinou nové asuánské přehrady, k níž se tehdejší Československo zavázalo.
Archeologická sezóna v Ptahšepsesově hrobce v roce 1962,
po níž byl výzkum v Abúsíru až do roku 1966 přerušen, byla
tedy poměrně krátká, přinesla ale událost, která ovlivňuje naši
činnost v Egyptě dodnes – spolupráci s prvním reisem z rodiny el-Kerétíů.
Podle vyprávění pamětníků nebyl prof. Žába příliš spokojen s předáky, které mu do té doby doporučila tehdejší Egyptská památková správa. Když proto při výzkumu Ptahšepsesovy mastaby narazil v pilířovém dvoře na dva mnohatunové
původní architrávy, nebyl si jist, zda jeho tehdejší reis se
svými dělníky manipulaci s tak masivními bloky zvládne.
Vydal se proto na ředitelství Egyptské památkové správy,
tehdy ještě sídlící v nízkém jednopatrovém domku za Egyptským muzeem přímo v centru Káhiry, aby si vyžádal jiného
předáka, schopného splnit tak náročný úkol. Tehdejší šéf
egyptských památkářů po krátkém rozmýšlení zvedl telefon,
Obr. 2 Reisové Talál (vlevo)
a Ahmad el-Kerétíové
při odpočinku v době
otevírání Iufaova sarkofágu
(foto M. Zemina)

kamsi zavolal a pak prof. Žábovi slíbil reise, s nímž bude určitě spokojen. Netrvalo dlouho a na výzkum do Ptahšepsesovy mastaby přišel stále ještě poměrně mladý a spíše hubený
Egypťan, který se představil jako nový předák vyslaný přímo
tehdejším ředitelem Egyptské památkové správy, aby pomohl
s architrávem. Žába, kterému připadal hodně mladý, si ho prý
napřed dost nedůvěřivě prohlédl a položil mu několik kontrolních otázek. Na otázku, zda nový příchozí tento úkol
zvládne, když nevypadá jako kdovíjaký silák, prý dostal odpověď, že důležitý je mozek, a ne svaly. Nový příchozí reis
Abdo Muhammad Usmán Bašír s přízviskem el-Kerétí1 si nechal pomocí velbloudů (traktory byly v té době při archeologické práci ještě vzácností) přivézt potřebné trámy a hevery,
zorganizoval dělníky a ukázal, že stěhování mnohatunového
vápencového bloku je vlastně hračka. Prof. Žába pak reise
Abdoa požádal, aby stěhování druhého architrávu ponechal
až na dobu, kdy do Abúsíru přijede natáčet štáb Československé televize. Tím začala dlouholetá spolupráce, která už ve
třetí generaci rodiny el-Kerétíů trvá dodnes.
Navzdory svému věku – narodil se 6. 3. 1927, takže v té
době mu bylo 35 let – nebyl reis Abdo žádný nováček.
K tomu ho ostatně předurčovaly i rodinné tradice. Jeho otec
Muhammad Usmán, řečený reis el-Kerétí, patřil k nejlepším
předákům dělníků pracujících na archeologických výkopech
na různých místech Egypta. Zaměstnával ho i velikán egyptské archeologie W. M. Flinders Petrie a podle rodinné tradice
spolupracoval i s vynikajícím českým egyptologem Jaroslavem Černým, pozdějším profesorem egyptologie na univerzitách v Londýně a Oxfordu, při zkoumání tzv. sinajských nápisů z poloviny 2. tis. př. n. l., které sice ještě byly psány
značkami připomínajícími hieroglyfy, ale představují přechod
k nejstaršímu abecednímu písmu světa. Další členové rodiny
pracovali na začátku 20. století v Abúsíru a později i v Tell
el-Amarně jako předáci na výkopech Německé orientální společnosti vedených Ludwigem Borchardtem, takže i objevení
známé busty královny Nefertiti je součástí kerétíovské rodinné tradice.
Celá rodina původně pocházela z oblasti hornoegyptského
města Kuftu (asi 40 km severně od Luxoru), ale už reis
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Obr. 3 Miroslav Verner,
reis Talál a jeho mladší bratr
Chálid („Kerétí“) při práci
v Iufaově hrobce
(foto M. Zemina)

el-Kerétí se na sklonku svého života s celou rodinou přestěhoval do jednoho z domků ve vesnici, kterou pro vybrané dělníky a předáky nechala památková správa vybudovat v těsné
blízkosti tehdejšího inspektorátu památkářů v Sakkáře, na dohled od nejstarší egyptské pyramidy faraona Džosera a hrobek vysokých hodnostářů z počátku éry sjednoceného Egypta
před pěti tisíci lety. Z Kuftu a jeho okolí pocházely celé generace vynikajících předáků i kvalifikovaných dělníků, bez
nichž se ještě přednedávnem neobešla žádná zahraniční archeologická expedice pracující v Egyptě.
Předáky dělníků pracujících na archeologických výzkumech se ostatně, jak bylo v Egyptě obvyklé, stali i další synové reise el-Kerétího, Abdovi bratři. Fahín působil dlouhá
léta v Abydu, pohřebišti nejstarších egyptských vládců, Muhammad pracoval jako reis v Luxoru, Sakkáře, Núbii a především v Gíze, Abdín po dlouhá léta jako vrchní reis spolupracoval při výzkumu a záchranných a rekonstrukčních pracích
v největším chrámovém komplexu starověkého světa, v Amonově chrámu v Karnaku. Nejmladší Abdoův bratr, reis
Abd el-Mitaál, v současnosti více než osmdesátiletý (nar.
31. 5. 1931), se celý život soustřeďoval na stavebně-záchranné a rekonstrukční práce a ještě v nedávných letech se
podílel na stavebním zajišťování stěn Ptahšepsesovy mastaby.
Bohaté zkušenosti z vlastní předchozí práce měl i sám
Abdo. Již na samém počátku své dráhy předáka se podílel na
přestěhování kolosální sochy Ramesse II. z červené žuly
z Mitrahíny, kde byla nalezena, na náměstí (pojmenované po
tomto faraonovi) před hlavním káhirským nádražím – v nedávné době byla tato socha znovu přemístěna, tentokrát do
blízkosti gízských pyramid, kde vzniká unikátní velké muzeum staroegyptské civilizace, tzv. Grand Egyptian Museum.
Reis Abdo se rozsáhle podílel i na činnosti památkové správy
v Núbii, mj. i na jedinečném stěhování a opětovném postavení chrámů v Abú Simbelu a chrámového komplexu z ostrova Fílé v oblasti 1. nilského kataraktu, který byl přestěhován na nedaleký ostrov Agilkija.
Počínaje rokem 1962 se tedy reis Abdo zúčastnil všech československých expedic do Núbie, a se svými dělníky se tak
podílel na dokumentaci chrámu v Táfě, pevnosti v Kertásí

a skalních kreseb a nápisů na československé archeologické
koncesi, která zahrnovala dva úseky nilského údolí dlouhé
několik desítek kilometrů. Zcela mimořádná byla jeho role
při archeologickém výzkumu pozdně římských až raně byzantských mohylových pohřebišť u Wádí Kitny a Kalábši,
přibližně 65 km jižně od Asuánu, kde se během krátké doby
asi pěti týdnů, které měla expedice k dispozici, podařilo prozkoumat více než pět set hrobek a dalších staveb z 5. až 6.
století n. l., tedy z doby, kdy do Núbie přicházelo křesťanství
a kdy zde vznikaly základy jednoho z pozdějších raně středověkých království. Reis Abdo si při práci v Núbii získal takové renomé, že o jeho pomoc v rámci mezinárodní akce
UNESCO požádala i maďarská expedice, kterou tehdy vedla
Edith Vargová.
Spolupráce s reisem Abdoem se ostatně československé expedici vyplatila i při různých nečekaných příležitostech. Při
jednom návratu z práce v Núbii na cestě podél Rudého moře,
kde tehdy ještě nebyla asfaltová dálnice, ale spíše jen projetá
stopa, zastavil prof. Žába u benzinové pumpy v tehdy malé
rybářské vesničce Kuséru, protože potřeboval opravit proraženou pneumatiku. Majitel pumpy se podle dobrého egyptského zvyku tázal návštěvníků, odkud jedou a čím se zabývají, a když se dozvěděl, že se vracejí z expedice do Núbie,
zeptal se, kdo pro ně pracoval jako předák dělníků. Jméno
reise Abdoa rázem změnilo běžné zákazníky ve vážené hosty,
protože z majitele pumpy se vyklubal jeho bratranec – rodina
je dodnes pro každého Egypťana tou nejcennější hodnotou.
Po skončení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek starověké Núbie se od roku 1966 reis Abdo vrátil spolu
s prof. Žábou k práci v Ptahšepsesově mastabě v Abúsíru, do
níž postupně zapojoval i své syny – jeho nejstarší syn Muhammad (známější spíše pod přezdívkou Talál) dodnes vzpomíná, jak jedním z jeho prvních úkolů na výzkumu bylo vytahovat hřebíky z prken a beden, které expedice získala darem
z našeho velvyslanectví. Vzhledem ke své nesporné pověsti
nejlepšího předáka v oblasti celé Sakkáry byl ovšem reis
Abdo velmi žádaný, a protože v této oblasti pracovala řada
expedic, spolupracoval často po dlouhé měsíce i se dvěma či
třemi z nich najednou. Po určitou dobu tak svůj pracovní den
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začínal časně ráno v jižní Sakkáře u francouzské expedice vedené prof. Jeanem Leclantem a Jeanem-Phillipem Lauerem,
pak se zastavoval na anglickém výzkumu vedeném Waltrem
B. Emerym na východní straně tzv. Wádí Abúsírí v severní
Sakkáře a kolem desáté hodiny přijížděl na svém oslíku do
severního Abúsíru, kde řídil dělníky při výzkumu Ptahšepsesovy mastaby. Spolupracoval i s řadou dalších zahraničních
expedic působících v širší oblasti Sakkáry, mj. i s německou
expedicí v Dahšúru. Ani po skončení práce v Abúsíru a na jiných místech ovšem neodpočíval a věnoval se rodinné stavební firmě, takže domů se vracel až hluboko v noci.
Spolupráce s tehdy československou expedicí pokračovala
i po smrti prof. Žáby v létě roku 1971, která podle rodinných
vzpomínek reise Abdoa velmi zasáhla. Vzhledem ke složitému období počínající normalizace, kdy samotná existence
oboru egyptologie na Karlově univerzitě (a tedy v tehdejším
Československu vůbec) visela doslova na vlásku, pokračovaly práce v Ptahšepsesově mastabě v poměrně omezeném
rozsahu až v roce 1974. Byla to poslední sezóna výzkumu
v této hrobce a logicky následovala otázka, co dál.
Vedení ústavu se tehdy ujal jeho pozdější dlouholetý ředitel
Miroslav Verner, jemuž reis Abdo pomohl obrátit pozornost
k jižní části rozsáhlého abúsírského pohřebiště. Sice se zde
rýsovaly zbytky dávných staveb, ale zůstávala zcela stranou
zájmu místních i zahraničních archeologů. Snad se na tom
podílela i skutečnost, že L. Borchardt, který v Abúsíru pracoval v prvním desetiletí 20. století, údajně kdesi vyjádřil
myšlenku, že na tomto pohřebišti už není nic, co by ho zajímalo. A protože šlo o jednu z největších postav egyptské archeologie, neprojevil o toto místo (naštěstí pro nás) nikdo
zájem ani v následujících desetiletích. Také příslušné orgány
Egyptské památkové správy bez většího zdržení udělily Miroslavu Vernerovi rozsáhlou koncesi zahrnující celé území
abúsírského pohřebiště jižně od pyramidového komplexu faraona Neferirkarea, jehož pyramida se jako rozhledna vypíná
ve střední části abúsírské pláně. Snad jen reis Abdo a M. Verner už v té době najisto věděli, že tu lze najít hrobky do té
doby neznámých princezen a vysokých hodnostářů z doby 5.
a 6. dynastie a mnoho dalších jedinečných památek nejen
z doby Staré říše, ale i z pozdějších období egyptských dějin.
Výzkum na nové československé archeologické koncesi
začal na podzim roku 1976 odkryvem hrobky do té doby naprosto neznámé princezny Chekeretnebtej, dcery předposledního
faraona 5. dynastie Džedkarea Isesiho (asi 2436–2404 př. n. l.).
Podmínky pro práci expedice nebyly jednoduché a jen díky mimořádnému nasazení a podpoře reise Abdoa se podařilo splnit
to, co si expedice předsevzala, tedy dokončit výzkum této jedinečné hrobky a zčásti odkrýt i pyramidový chrám v hrobovém
komplexu královny Chentkaus, manželky krále Neferirkarea.
Přestože obě stavby byly značně poničeny zásahy pozdějších
zlodějů, přinesly natolik zajímavé a jedinečné poznatky, že
navzdory období vrcholící normalizace umožnily získat souhlas
tehdejších československých orgánů s pokračováním práce
v Abúsíru. Část předmětů, které naše republika získala v rámci
dělení nálezů mezi egyptskou a československou stranu, je
umístěna ve sbírkách Náprstkova muzea, součásti Národního
muzea v Praze, a byla naší i zahraniční veřejnosti zpřístupněna
při řadě výstav. Několik předmětů z této sezóny je ostatně trvale
vystaveno i v Egyptském muzeu v Káhiře.
Výrazem vděku našeho pracoviště za dlouholetou pomoc
reise Abdoa se v roce 1977 stalo jeho pozvání k návštěvě

Československa.2 Během svého několikatýdenního pobytu
navštívil řadu archeologických pracovišť a výzkumů v Čechách, na Moravě i na Slovensku, a měl tak příležitost srovnat
své zkušenosti s metodami a postupy archeologické práce
u nás. Podle vyprávění pamětníků se mu v naší zemi natolik
líbilo – zejména ho prý uchvátily hluboké lesy na severní Moravě –, že projevil přání strávit aspoň část svých posledních
let někde u nás, v malém domku u lesa, kde by mohl chovat
krávu a pár ovcí. Po svém návratu do Egypta pak svou spokojenost vyjádřil celé široké rodině, což v místních podmínkách znamená až několik set bratrů, bratranců, strýců a jejich
manželek a dětí. Nebylo mu ale dopřáno, aby své sny mohl
splnit. Už na jaře následujícího roku jeho organismus nevydržel dlouholetou enormní zátěž a 22. dubna 1978 reis Abdo
zemřel. Smutnou ironií osudu zemřel krátce po svých 54. narozeninách podobně jako prof. Zbyněk Žába. Podle rodinných
vzpomínek to byla náhlá smrt – po poledni se vrátil z práce
v jižní Sakkáře a z krátké dřímoty po obědě se už neprobudil.
Při jeho pohřbu a následujících smutečních slavnostech projevili svou účast rodině mj. tehdejší egyptský prezident
Anwar es-Sádát, šéf Egyptské památkové správy prof. Gamál
Muchtár a zástupci velvyslanectví zemí (včetně Velké Británie, Francie a Německa), s jejichž archeologickými týmy reis
Abdo spolupracoval.
Po náhlé smrti reise Abdoa se jeho nástupcem a hlavou rodiny stal jeho nejstarší syn Muhammad, známější pod přezdívkou Talál, kterou údajně dostal podle jordánského krále
krátce vládnoucího na počátku 50. let. Navzdory svému mládí
(narodil se 1. 9. 1953) měl reis Talál už mnohaleté zkušenosti

Obr. 4 Reis Abdo el-Kerétí v pohřební komoře princezny Chekeretnebtej
(foto M. Zemina)
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z práce pod vedením svého otce. Dodneška také vzpomíná,
jak ho společně s jeho bratry reis Abdo zaučoval i teoreticky,
třeba tím, že jim na modelu lešení sestaveném z dřívek a nití
ukazoval nejlepší, tradicí a zkušeností osvědčené postupy, jak
bez poškození a s co nejmenší námahou manipulovat velkými
kamennými bloky. Oporou byl mladému reisovi Találovi také
jeho strýc (a od roku 1982 i tchán) Abd el-Mitaál. S prací předáka na archeologických výkopech a šéfa rodinné stavební
firmy převzal Talál i starost o své sourozence (celkem pět
mladších bratrů a tři sestry), z nichž nejmladšímu Sajjidovi
(dnes známému především díky práci předáka na polských
archeologických výzkumech) byly v té době pouze tři roky.
Mladý reis Talál převzal i práci pro československou archeologickou expedici při výzkumech v Abúsíru. Hned při
své první samostatné sezóně v Abúsíru na podzim roku 1978
zaměstnal jako svého pomocníka i mladšího bratra Ahmada
(nar. 7. 5. 1959). Tato dlouho nerozlučná bratrská dvojice je
od té doby spojena se všemi úspěchy české archeologické
práce v Abúsíru, resp. Egyptě. Reisové Talál a Ahmad el-Kerétíové řídili dělníky při výzkumu Raneferefova pyramidového komplexu, v němž byly objeveny četné zlomky královských soch, dnes zčásti vystavených v Egyptském muzeu
v Káhiře, a také rozsáhlý papyrový archiv, dodnes největší
královský papyrový archiv známý z Egypta pro období 3. tis.
př. n. l. Oba bratři se významně podíleli i na odkrytí a později
i stavebním zajištění šachtové hrobky kněze Iufay z poloviny
1. tis. př. n. l., jehož nevyloupená pohřební komora, první podobný nález svého druhu po více než 50 letech, vzbudila koncem 90. let obrovský ohlas jak v Egyptě, tak i u mezinárodní
odborné a laické veřejnosti po celém světě. Mimo jiné i díky
jejich pomoci zahájila česká expedice od roku 1991 výzkum
rozsáhlého pohřebiště z doby Staré říše v jižní části abúsírské
nekropole, kde byly mj. objeveny rozsáhlé a bohatě zdobené
hrobky vezíra Kara a jeho syna, soudce Intiho.
K občasné práci pro českou expedici v Abúsíru přivedl reis
Talál i svoje mladší bratry – Chálida (řečeného Kerétí), který
se jako „rodinný architekt“ významně podílel na vybudování
unikátního železobetonového zastropení Iufaovy pohřební
komory, Hešmata a již zmíněného Sajjida. Kromě Abúsíru
vedl reis Ahmad el-Kerétí dělníky i při dosavadních českých
výzkumech oázy el-Héz v jižní části nejsevernější egyptské
oázy Bahríja, která leží v Západní poušti asi 300 km jihozápadně od Káhiry.
Podobně jako svého času jejich otec, navštívili i bratři Talál
a Ahmad el-Kerétíové na pozvání Českého egyptologického
ústavu Prahu (v letech 2004 a 2005). Spolupráce rodiny elKerétíů s českými egyptology pokračuje i ve třetí generaci.
Nejstarší Találův syn Abdo Muhammad (známější ovšem
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jako Hátem) po několikaletém studiu získal v loňském roce
na našem pracovišti doktorát v oboru egyptologie. Generace
přicházejí a odcházejí, ale dlouholetá úspěšná spolupráce
mezi českými egyptology a rodinou el-Kerétíů zůstává
a bude, inšáalláh, trvat i v budoucnosti.
Poznámky:
1

2

Arabská jména jsou uspořádána na výrazně odlišném principu, než je tomu
u nás. Pro identifikaci slouží vlastní jméno doplněné o jméno otce a dědečka z otcovy strany, pro některé úřední záznamy se používá i jméno
pradědečka. K tomuto základnímu určení osoby se může přidat přízvisko,
které někdy funguje pro všechny členy rodiny podobně jako naše rodinné
jméno – v tomto případě el-Kerétí (gramaticky přídavné jméno) označuje
původ rodiny z vesnice el-Krít (vokalizace se v různých pramenech i ve
výslovnosti liší), jež leží nedaleko Kuftu. V běžném styku se v Egyptě obvykle používá vlastní jméno + jméno otce, docela hojné jsou ale i přezdívky, kterými jsou často jiná vlastní jména. Poměrně běžně se dodržuje
zvyk doložený už z časů starého Egypta, kdy prvorozený syn získává
jméno po svém dědečkovi z otcovy strany, takže jména se vlastně ob jednu
generaci opakují. I zde ale existují výjimky – známe případ, kdy se v pěti
po sobě jdoucích generacích opakovalo totéž vlastní jméno, v tomto případě možná spíše původně přezdívka, a to Hindí, tj. Ind nebo indický.
Zajímavý a podrobný popis této návštěvy si lze přečíst také v knize Milana
Zeminy, dlouholetého fotografa Československého egyptologického
ústavu a blízkého přítele reise Abdoa, kterou pod názvem Vzpomínky na
egyptology: 36 Jaků vydala v roce 2010 Filozofická fakulta UK v Praze.
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Abstract:
The ancestors had built pyramids, now the descendants
help us to uncover them (50 years of co-operation
with the el-Kereti family in archaeological excavation
in the ARE)
The paper remembers the long-standing and fruitful co-operation in archaeology between the Czech Institute of Egyptology, Charles University, Prague and the Egyptian family of
el-Kereti. Already half a century ago, the tradition of that cooperation was started by chief reis Abdo el-Kereti and Professor Zbyněk Žába, the then Director of the Institute. Since
that time, many successful results have been achieved in archaeological work by subsequent generations of the el-Kereti
family and by the Czech Egyptologists, not only at Abusir but
also in the oasis Bahariya.

