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Vážení přátelé, kolegové,  

sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!   

Činnost sekce  

 

Pavel Kroupa: Kameny krve a víry 1. Karpana, Praha 
2010, 280 (140 stran fotografie).  

Problematikou menhirů a starých osídlení v evropském měřítku 
se Pavel Kroupa zabývá řadu let. Není to žádný snílek, ale snaží 
se o racionální vysvětlení, podložené i svými vlastními výzkumy. 
Nedílnou součástí publikace jsou i jedinečné letecké snímky 
popisovaných lokalit dosud nepublikované, které pořídil sám 
autor.  

http://www.karpana.cz/knihy/kameny-krve-a-viry-1/ - 
http://www.karpana.cz/kontakt/  

 
 
Aktuality 

 

Stonehenge měl opodál i své dřevěné dvojče 

Světoznámý kamenný monument Stonehenge v anglickém hrabství Wiltshire měl ve své 
blízkosti nejméně ještě jedno své „dvojče“, a to dřevěné. Nacházelo se 900 metrů na 
severozápad od něj. Ve čtvrtek to uvedl britský deník The Independent. 

Archeologové z univerzit v Birminghamu, Bradfordu, St. Andrews a Vídně odhalili stopy 
dávného objektu s pomocí radaru zkoumajícího půdu. Postupně tak získali obraz kruhu 
masivních dřevěných obelisků vztyčených před více než 4 200 lety. Monument byl v té 
době od Stonehenge vidět a zdá se, že byl další součástí širšího komplexu pro 
prehistorické náboženské a pohřební rituály. 

Kruh z dřevěných obelisků měřil v průměru asi 25 metrů, byl tedy zhruba stejně velký 
jako centrální část Stonehenge. Obelisků bylo 24, každý měl v průměru okolo 75 
centimetrů a měřil až osm metrů. Kruh obepínal příkop a pravděpodobně i vnější val. 

Independent připomněl, že nově objevený monument je zrcadlovým odrazem jiného a už 
dříve objeveného na druhé straně od Stonehenge asi 1 300 metrů na jihovýchod. Stejně 
jako nové naleziště i to bylo možno přímo pozorovat ze Stonehenge a mělo dva vchody. 
Všechny tři monumenty se zhruba nacházejí v řadě. 

Archeologové budou ve výzkumu oblasti pokračovat a věří, že během příštích čtyř let 
ještě narazí na množství nových poznatků. „Nějakých 90 procent krajiny kolem 
Stonehenge je stále terra incognita. Doufáme, že náš výzkum začne s nápravou našeho 
nedostatečného vědění,“ uvedl jeden z výzkumníků Vince Gaffney. 



http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/206610-stonehenge-mel-opodal-i-sve-
drevene-dvojce.html  

Záhadné stély v Etiopii jsou stejně staré a vysoké jako pyramidy 

Už před více než dvěma tisíci lety začali lidé tvořit na území Etiopie aksumské stély - 
zdobené monolity. Zatím se nikomu nepodařilo zjistit, jakou technologií nebo organizací 
práce mohli vytěžit, vytesat, přepravit a potom vyzvednout objekty takovýchto 
rozměrů. V roce 1980 byly stély zapsány na seznam světového dědictví UNESCO.  

Město Aksum bývalo hlavní metropolí nejmocnějšího království mezi Římskou říší a 
Persií. 

Mezi ruinami můžeme najít řadu zvláštních a masivních obelisků, největším z nich byl 
původně kámen, který představoval nejrozsáhlejší dochovaný vytesaný památník ve 
starověku. Odhaduje se, že vážil pět set tun a dosahoval původně výšky neuvěřitelných 
33 metrů. 

Stáří a výška těchto kamenných památníků, které jsou známé jako aksumské stély, se 
shodují s rozměry a stářím egyptských pyramid, které vznikaly v období let 2700 př.n.l. 
až 1700 př.n.l. 

Více než 300 stél leží mezi zbytky královského hřbitova. 

Stély v Etiopii 

FOTO: fotobanka Profimedia 

Stély napodobují reálné budovy, na vrcholu můžete také najít pohanské zobrazení 
východu slunce, zřejmě symboly života a znovuzrození. Okna by mohla znázorňovat také 
kříže, což by souviselo s křesťanstvím. 

 



Při okupaci Etiopie před druhou světovou válkou ukořistilo Mussoliniho vojsko druhou 
největší stélu. Roku 1937 ji umístili na náměstí di Porta nedaleko Konstantinova oblouku 
v Římě. Sto šedesát tun vážící monument se vrátil zpátky do Aksumu v dubnu 2005. Pro 
dopravní společnost, která stélu převážela po částech, to byla největší a nejtěžší zásilka, 
kterou kdy obdržela. 

Etiopie je biblickou zemí, kde hodnoty starého zákona tvoří stále důležitou část kultury. 
Zdejší křesťanství je výjimečné v tom, že se prolíná i s vlivy z dob krále Šalamouna. 
Legendy praví, že Menelix, syn Šalamouna a královny ze Sáby přivezl do Aksumu skoro 
před třemi tisíci let Archu úmluvy - schránku na Desatero přikázání. 

Archa je ukryta ve skromném kostele sv. Marie. Ten je pod ochranou mnicha strážce, 
který budovu nikdy neopouští a tráví celé dny v modlitbách. V kostele je údajně úplné 
ticho. Návštěvníci nesmí Archu spatřit, protože by se prý podle legendy proměnili v 
popel. Aksumské stély jsou ale na svých místech a jsou k vidění pro všechny zájemce. A 
mohou být považovány za propojení mezi starou a novou vírou. 

Lucie Poštolková, Novinky http://www.novinky.cz/cestovani/207709-putovani-s-bbc-
zahadne-stely-v-etiopii-jsou-stejne-stare-a-vysoke-jako-pyramidy.html  
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