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Akce 

Kongres archeologů v Plzni  
 
Pronikli jsme na 19. kongres Evropská asociace archeologů (http://www.eaa2013.cz/). 
Před kongresem jsme připravili prezentace a informační materiály o českých i 
slovenských megalitech v angličtině, za což patří dík řadě kolegů. Některé zde:  
- http://www.youtube.com/watch?v=8e8jYZ5xgMI  
- http://www.youtube.com/watch?v=CnVwif_fj04  
Týden před kongresem jsme v programu vyhledali přednášky o megalitech, a napsali 
jsme několika přednášejícím, a poslali jsme jim naše prezentace. 
Na kongres jsme došli ve čtvrtek.  
Postupně jsme se seznámili s archeology, kteří nám odpověděli na naše e-maily. Někteří 
nám dali kontakty na další kolegy, kteří se na kongres nedostali. Od těch jsme také 
obdrželi materiály z jejich výzkumů.  
Navštívili jsme panel Sociální rozměr mohyl, přednášku o výzkumu megalitického objektu 
na Ukrajině. Právě tento autor byl jedním z odborníků, kteří nám odpověděli.  
Navštívili jsme i další panely, např. o archeologických aspektech náboženství aj., 
vyslechli přednášky o průzkumu megalitů v Guadancil na severovýchodě Španělska: 
http://www.panoramio.com/photo/69984684.   
V   pátek jsme celý den byli na panelu, věnovaném megalitickým památkám. Řídící 
panelu byl námi rovněž předem kontaktován a pozval nás na jednání.  
První přednáška byla o průzkumu velkých mohyl v Dánsku. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jelling_stones  
Další byla o megalitických památkách v Irsku.  
Následovala přednáška o výzkumu sloupu v Eliseg. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pillar_of_Eliseg  
Další přednáška byla o mýtu Avebury. Kameny buď stály jinde a nebo zde nikdy nestály a 
byly postaveny postupně až do 30. let 20. století. 
http://thehobgoblin.blogspot.cz/2013/08/between-monuments.html. To ukazuje, jak 
škodlivé je stavět „nové“ megality. Stačí pár desítek let a zapomene se na jejich původ.   
Další přednáška byla o megalitech v Guernsey. 
http://www.megalithicguernsey.co.uk/caste-church-statue-menhir/  
Další přednáška ukázala, jak snadnou mají úlohu archeologové ze zemí, kde mají stovky 
megalitických památek, jako třeba ve Francii. Byl to přehled a statistika těchto staveb 
v Bretani.  
Po přestávce následovala informace o výzkumu dolmenu v Santa Cruz ve Španělsku, nad 
kterým je postaven kostel  - http://es.wikipedia.org/wiki/Dolmen_de_Santa_Cruz, 
http://tematico.asturias.es/cultura/yacimientos/dolmenstacruz.html Další přednášky byly 
o výzkumech megalitických památek ve Španělsku a Portugalsku, např. o  
- dolmenu v Herdade de Santa Margarida - 
http://www.igespar.pt/media/uploads/revistaportuguesadearqueologia/4_2/6.pdf  
- idolu Peňa Tú - 
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ddolo_de_Pe%C3%B1a_T%C3%BA  
- dolmenu Menga http://cs.wikipedia.org/wiki/Dolmen_Menga, aj.   
O tom, co se dělo s megalitickými památkami, byla další přednáška. Byly ničeny, nebo 
obestavěny kostely, nebo z dolmenů se postavily kapličky. Např.  



http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=13844 http://www.ancient-
wisdom.co.uk/portosaodinis.htm   
Další přednáška byla o výzkumu menhirů v údolí Val Camonica - 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ossimo_anvoia.jpg  
 
V tomto panelu, 
věnovaném 
megalitům, nebyl 
z asi 50 posluchačů 
ani jediný archeolog 
z Čech. 
O přestávkách při 
besedách 
s přednášejícími, 
z nichž každý dostal 
naše CD s materiály, 
jsme se dozvěděli, 
že se připravuje 
kniha o megalitech 
ve světě. Díky nám 
v ní české megality 
nebudou chybět.  
Naším cílem při 
návštěvě kongresu 
bylo uvědomit 
maximum 
zahraničních 
archeologů s problémem českých megalitů, což se podařilo a stále se to daří. Nikomu 
z oslovených profesorů nevadilo, že se baví s amatéry, což jsme nijak nezakrývali, ani 
jim nevadilo KPUFO.     
Ukázalo se opět, že KPUFO je jedinou organizací v ČR, která má kvalitní přehled a erudici 
o problematice českých megalitů.  
Naší úlohou je dokumentovat, katalogizovat a trvale sledovat české megality, chránit ty 
tradiční, uznané, vyhledávat a zkoumat sporné a nejasné lokality, a také registrovat 
vznik nových pseudomegalitů.   
Právě tato činnost může inspirovat a aktivizovat odborníky k provedení specializovaných 
prací. Možná, že je k tomu časem přiměje i tlak ze zahraničí, který je vyvolán i námi… 
 
I po kongresu k nám dochází materiály od kontaktovaných archeologů. Dáme je na FTP, 
abyste se s nimi také mohli seznámit.  

Přečetli jsme 

Prehistorický odkaz - cílem tohoto webu, je přitáhnout pozornost čtenářů, k jistým, 
zdánlivě nezáživným vědeckým tématům. Nechceme podlehnout ani lacinému 
primitivismu, ale na druhé straně ani učebnicovému mentorování strohými fakty. 
Netoužíme získat osobní věhlas, ale popularizovat tabuizovaná témata a tak dosáhnou 
jejich vzkříšení k celospolečenskému užitku. - http://www.prehistorickyodkaz.cz/  
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