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Na lokalitě Špičák pod Kounovskými 
řadami hledá parta nadšenců nové 
megality. Viz.: Nová záhada u 
Kounova: Les kamenů pod Špičákem - 
http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cislo
clanku=2012080302.  
15.8.2012 zde byl vztyčen společným 
úsilím kámem o hmotnosti více jak 
čtyři tuny. (MA - kamenná řada * MQ - 
pseudomegalit - CZ.LN - Špičák -  
http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/k
artoteka/mspicak/spicak.htm)     
Nyní nastává pátrání, zda nalezené 
kameny jsou původní, přírodního 
původu a nebo skutečně zaniklým 
pozůstatkem nějakého megalitického 
komplexu. Viz: 
http://kpufo.vendis.net/view.php?nazevcla
nku=pr%F9zkumn%E1-v%FDprava-na-
%8Api%E8%E1ku&cisloclanku=20121000
03  
 

 
 

 

Vztyčení kamene 

30. dubna 2012 se nad čtvrtí 
"Provaznice" v Kutné Hoře vztyčil 6t 

kamenný blok. 

Foto: T. Petráň  



Pátrání   

 

Hradiště CZ 411 45 Lovečkovice okr. LT 
(50°37'54.790"N 14°16'16.265"E) - daná 
oblast je návrší s pastvinou lemovanou 
listnatým lesem. Po celém vnitřním obvodu 
lesa, směrem k pastvinám jsou menší, či 
větší hromádky kamene vytahaných z luk. 
Pochybuji, že tam kdy bylo pole, půda je tam 
opravdu strašlivě kamenitá. Zhruba uprostřed 
luk je nějaký starý ovocný strom, což může 
ale nemusí vypovídat o nějakém dřívějším 
osídlení. Případná lidská činnost mohla 
spočívat v omezené těžbě kamene. K 
miniaturnímu lomu vede doposud znatelná 
přístupová cesta. (Petr Drbohlav 
http://www.alef-investigation.cz/  

 
Pište, zasílejte své fotky, záběry ze zajímavých míst! 

 
 

Kde jsou záhadné hromady kamenů u hory „Ziegenrück" u Lokte? 
Existují ještě ? - http://kpufo.vendis.net/view.php?nazevclanku=namet-k-
pruzkumu&cisloclanku=2011090002  

 

Přečetli jsme 

 

Foto z cesty do Chakasie 
(Fr. Hrabal, 

http://www.facebook.com/f
ero.hrabal) 

 
 
Největší český menhir "Kamenný pastýř" u Klobuk - 
http://www.turistika.cz/cestopisy/nejvetsi-cesky-menhir-kamenny-pastyr-u-
klobuk  

MENHIRY A KAMENNÉ ŘADY NA ÚZEMÍ ČR - http://menhiry.mysteria.cz/  

 



Záhadné kamenné koule přiletěly z vesmíru, tvrdí v obci Megoňka 

Kamenné kulovité útvary v obci Megoňka nedaleko Jablunkovského průsmyku 
jsou naprostou záhadou. Když byly podobné objeveny ve 30. letech minulého 
století v Kostarice, šokovaly vědecký svět. Záhadolog Erich Daniken je označil 
jako poselství mimozemských civilizací. Byli ufouni i na Slovensku?  

 
 
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/zahranici/slovensko/1297-1566-zahadne-
kamenne-koule-priletely-z-vesmiru-tvrdi-v-obci-megonka.html  

České Stonehenge aneb Pravěk na okraji Prahy 

Stonehenge je slavné, mnohem méně se ale ví, že podobné památky po 
záhadných pravěkých civilizacích, kterým se říká megalitické, jsou i u nás. Sice 
jen takové malé české, zato ale naše. A dokonce se nacházejí i přímo v hlavním 
městě. Kromě známějšího Čertova sloupu na Vyšehradě (který je ovšem velmi 
netypický) tu je také záhadný menhir v Dolních Chabrech. Čtěte dále: 
http://www.i60.cz/clanek_986_ceske-stonehenge-aneb-pravek-na-okraji-
prahy.html  

Studenti univerzity stavěli všestarské Stonehenge 

Všestary - Archeopark ve Všestarech dostává velmi reálnou podobu. Hlavní 
budova už stojí, dodělávají se interiéry, v těchto dnech na pozemku za ní budují 
studenti hradecké univerzity útvar zvaný rondel. Shromaždiště je hodně podobné 
nejslavnější megalitické památce Stonehenge v Anglii. - 
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/foto-studenti-univerzity-staveli-
vsestarske-stonehenge-20120515.html  

Příliš hlučná samota tajuplných menhirů - 
http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/283005/Prilis-hlucna-samota-tajuplnych-
menhiru-fotomatine.html  



Naše publikace   

 

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/ 

 

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) 

 
Informační zpravodaj KPUFO – Sekce Megalit 

- interní materiál Klubu psychotroniky a UFO, o.s. Připomínky, náměty a korespondenci, vzkazy a 
inzerci zasílejte na adresu KPUFO 

Klub psychotroniky a UFO (KPUFO) ®, IČO : 45334871 - Borská 19, 320 22 Plzeň * 
http://www.kpufo.cz * e-mail: kpufo@kpufo.cz - Sekce Megalit: megalit@kpufo.cz 
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu: 

174472622/0300. 


