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Akce 

Na lokalitě Špičák pod 
Kounovskými řadami byl v červnu 
2013 vztyčen nový kámen.  

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

Přečetli jsme 

Kde leží český Silbury Hill? 

Kdo by neznal Silbury Hill, čtyřicet 
metrů vysokou pravěkou mohylu 
nedaleko Avebury v Anglickém 
Wiltshiru. Málo se však ví, že něco 

podobného se nalézá i u nás ve středních Čechách. - 
http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/337128/Kde-lezi-cesky-Silbury-Hill.html  

 Volarské menhiry - Jak přišly menhiry do Volar aneb Kterak Volary k 
menhirům přišly.  
Menhiry vztyčené 28. dubna 2007  nad volarským Starým městem jsou 
skutečnými menhiry.  Pocházejí z předkřesťanské doby a jejich věk je odhadován 
na několik tisíc let. Menhiry mají opracované základny a na některých jsou dobře 
patrné i ronové rýhy, které vznikají dlouhodobým vystavením kamenů dešti; 
směr ronových rýh dokazuje, že kameny stály ve vztyčené poloze. 

Menhiry pocházejí z bezejmenné náhorní plošiny v Krušných horách. Ještě před 
půlstoletím tam tvořily zbytky velikého rondelu o několika desítkách kamenů. 
Ten zanikl při scelování políček a luk do větších celků. Jeho pozůstatky vzaly 
definitivně za své při stavbě silnice procházející středem bývalého rondelu Jsou 
ze světlé ruly s velkými bílými oky a jak bývalo u menhirů záhadným zvykem, 
pocházely z kamene, který se v daném místě nevyskytuje; vždy byly na své 
místo dopraveny odjinud. Dále - http://volary.eu/kultura/volarske-menhiry  

Ako vznikli kamenné gule? 

Mnohé články o těchto koulích oplývají různými tvrzeními o 
dokonalé kulové přesnosti a malých odchylkách, záhadném 
původu atd. - 



http://www.kpufo.eu/sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1858
%3Aako-vznikli-kamenne-gule&catid=64&Itemid=8  

Megality, dračí žíly a UFO  

Mezi pozoruhodné pravěké památky severozápadních Čech 
patří především megalitické stavby. Kromě složitějších celků, 
jakými jsou kounovské a nečemické kamenné řady, či kamenná 
seskupení na Špičáku a u Klučku, jsou to především 
samostatné kamenné stély - menhiry. O jejich účelu již bylo 
napsáno mnoho dohadů, oficiální výklad je však dosud velmi 

opatrný. - 
http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php?option=com_content&view=article
&id=63:megality-drai-ily-a-ufo&catid=7&Itemid=10  

V krajině menhirů 

Mezi Slánskem a Českým Středohořím se v krajině ukrývají tajemné, magické 
kameny. Nevíme o nich mnoho, ale to jim na kouzlu spíše přidává. - 
http://petrkrejci.bigbloger.lidovky.cz/c/350269/V-krajine-menhiru.html  

K holašovickému kromlechu přibyde sedmdesátitunový megalit - 
http://www.rozhlas.cz/cb/zpravodajstvi/_zprava/k-holasovickemu-kromlechu-
pribyde-sedmdesatitunovy-megalit--1228494  

Ales stenar: Švédské Stonehenge 

Obrovské kameny trčící po tisíciletí k nebesům. Nemusí jít nutně o slavné 
Stonehenge v jižní Anglii. Existují i jiné monumenty, které mají pověst 
záhadného místa. Jeden takový stojí na vysokém útesu nad Baltským mořem 
v jižním Švédsku. Na mírně zvlněné planině je do země zasazeno 59 obrovských 
kamenů. Při pohledu z výšky tvoří tvar lodě dlouhé 67 metrů. Dále - 
http://sip.denik.cz/pribehy-a-temata/ales-stenar-svedske-stonehenge-
20130112.html 

 Naše publikace   
  

 

Pavel Kroupa: KAMENY KRVE A VÍRY 1. Karpana, 
Praha 2010, 280 (140 stran fotografie, nákresy). - O 

knihu pište na: http://www.karpana.cz/ 
Sborník materiálů  ze semináře sekce Megalit dne 
13.11.2004. (členové KPUFO - 35 Kč, nečlenové 45 Kč)  
Psychotronika v archeologii. Sborník materiálů ze 

semináře Sdružení badatelů v psychotronice 30.11.2004 v 
Plzni. (členové KPUFO - 35 Kč, nečlenové 45 Kč)  
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