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Vážení přátelé, kolegové,  

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

Akce  

 

Sokolov - Přednáška Dr. Pavla Kroupy 
„Megality v Čechách“ se uskutečnila 
8.9.2011 od 17 hodin v zimní zahradě 

sokolovského zámku. 

 

Úkoly, náměty k bádání  

Zlatá Praha, č.21, 1.11.1864: „Po levé straně cesty z Lokte do Slavkova na 
lesem pokryté hoře „Ziegenrück" nazvané, jest více než 30 okrouhlých hromad 
kamenů, z nichž mnohá počítá čtyry sáhy v průměru a půl druhého sáhu výšky. 
Lid je nazývá: „bei den Todtenköpfen" a v kronikách loketských se vypravuje, že 
na tom místě za časů Šliků (1471) svedena byla bitva. 

Z listin ale dokázati snadno, že toto udáni jest zcela mylné, mimo to za těžko 
pokládati, že by, jak položení by požadovalo, žoldnéři Šlikovští a měšťané 
Loketští schválně byli vylezli na horu a tam na příkré stráni se potýkali. Námitka, 
že hromady tyto hornictvím povstaly, nemožná, jelikož se na těch místech nikdy 
nekopalo. Pověst o nich ale nám nevyvratné svědectví dává, o nějaké důležité 
události, která jest starší než listiny, která sahá do doby pradávné, do doby 
slovanské. Co hromady tyto — budiž nám dovoleno je nazývati mohyly — kryjou, 
doposud neznámo.“ 

Podle starých map jde buď o kopec „U Lovčí komory“ 50°10'57.198"N, 
12°46'33.201"E GPS: 50°10'57.198"N, 12°46'33.201"E a nebo Zelenáč, 
50°10'21.970"N, 12°47'27.677"E, GPS: 50°10'21.970"N, 12°47'27.677"E 
(vzdálenost mezi oběma body 1,5 km).   

Znáte-li tuto lokalitu nebo vydáte-li se na průzkum, napište!     



 

V sobotu 2.července 2011 se za 
účasti kolegů z KPUFO Rokycany, Tachov, 
Louny, Plzeň a Domažlice se díky panu 
starostovi obce konal průzkum kamene, 

který však nebyl zazděn do základů 
románského kostela ve Svojšíně, ale byl 
až pod střechou. Nešlo o menhir, ale o 

kámen s reliéfem. Další foto: 
https://picasaweb.google.com/Busman0/Svo

jsinAOtrocinskeHradiste 

 

Louny – postavený menhir v Železné. 
Na návrší odkud pravděpodobně pochází, 
jsme našli i pravěké střepy, foto tady: 

https://picasaweb.google.com/Busman0/Libo
riceZelezna 

Vytvořený kamenný kruh pod hradem Okoř: 
http://www.youtube.com/watch?v=lwySfbC3

x3Y 
 

 
 

Pište, zasílejte své fotky, záběry ze zajímavých míst!  

Máte-li zájem se připojit, sejít se s badateli, napište! Těšíme se na shledání s 
Vámi!  

Nepřehlédněte !   

 

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/  
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- interní materiál Klubu psychotroniky a UFO, o.s. Připomínky, náměty a korespondenci, vzkazy a 
inzerci zasílejte na adresu KPUFO 
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mail: kpufo@kpufo.cz - Sekce Megalit: megalit@kpufo.cz 

Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu: 
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