
 Monolitická stavba Stonehenge
V blízkosti anglického mesta Salisbury sa nachádza megalitická stavba, ktorá 
sa označuje za jedno z najstarších náboženských centier v dejinách ľudstva. 

Aj po troch tisícročiach je účel a význam komplexu Stonehenge
predmetom diskusií.

 Stonehenge sa spomína už v diele 
História kráľov Británie od 
Geoffreyho z Monmouthu z roku 

1136. Niekoľko storočí sa jej zhotovenie 
pripisovalo Keltom, ktorým slúžila na 
vykonávanie druidských rituálov. Neskôr 
sa ukázalo, že megalitický komplex, ako 
ho poznáme dnes, vznikal postupným 
rozširovaním pôvodnej stavby starej 
približne 3300 rokov.

Nesmierne náročná stavba

Vybudovanie komplexu Stonehenge 
je ozajstnou záhadou, najmä keď sa 
zamyslíme nad účelom, ktorý plnil. 
Najskôr sa však vynárajú otázky týkajúce 
sa pôvodu jednotlivých kameňov, keďže 
pochádzajú z rôznych miest. Niektoré 
pochádzajú z Avenbury, vzdialeného 
približne 20 kilometrov od komplexu. Iné, 
nazývané bluestones (modré kamene), 
boli privezené z 385 kilometrov vzdialenej 
lokality. Je to bez pochýb kolosálny 
výkon, nie však nemožný, ak jeden kameň 
presúvalo tisíc osôb.

Okrem privezenia stavebného materiálu 
je záhadné aj jeho rozmiestnenie, teda 
priestorové usporiadanie komplexu. Takmer 
s milimetrovou presnosťou stavba opisuje 
štyri metre širokú kružnicu s priemerom 
98 metrov v hĺbke jeden a pol až dva metre. 
Vo vnútri sa nachádzajú ďalšie tri sústredné 
prstence vymedzené dierami, v ktorých 
sa našli kostené pozostatky. A nakoniec 
štvrtý prstenec je tvorený monolitmi 
zoradenými do dvoch kružníc, vnútri ktorých 
sa nachádzajú ďalšie dva rady kameňov 
v tvare polmesiaca. Taká komplikovaná 
a dôkladná výstavba musela byť bez pochýb 
detailne premyslená. Ešte zaujímavejšie 
je, že pri jednotlivých dostavbách sa vždy 
bral ohľad na predchádzajúce rozostavenie, 
aby sa dokončil pôvodný stavebný plán. 
Dostavba, ktorá zahŕňala vztýčenie kameňov 
vytvárajúcich kruhy a podkovy, sa začala 
okolo roku 2100 pred Kr.
V súvislosti s výstavbou komplexu 
Stonehenge sa naskytá množstvo otázok, 
z ktorých väčšina je nezodpovedaných. Ako 
dokázali presunúť vyše päťdesiattonové 
kamene z miest vzdialených viac ako 
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dvesto kilometrov? Kto a s akým cieľom 
dokázal detailne navrhnúť plán komplexu 
v roku 3300 pred Kr.? Okrem nezmyselných 
teórií o pristávacej ploche vesmírneho taniera 
a generátora energie existuje niekoľko 
spôsobov, ako skúmať záhadu v súvislosti 
s významom komplexu Stonehenge.
Výskum pod vedením M. Parkera Pearsona 
zo Sheffieldskej univerzity v spolupráci s ďalšími 

 DÔMYSELNÁ HVEZDÁREŇ

 Jednou z  najznámejších teórií o  účele stavby Stone
henge je teória vedcov Geralda Hawkinsa a astrofyzi
ka Freda Hoyla z  roku 1961. Podľa nich Stonehenge 
nie je len pohrebisko, ako sa dovtedy predpokladalo, 
ale aj presná hvezdáreň.
Aby podporili svoju teóriu, predviedli, ako umies
tením kameňov v  rámci sústredných kružníc alebo 
prostredníctvom megalitov možno pozorovať nebes
kú klenbu z rôznych uhlov, a tak presne určiť fázy Me
siaca, slnovraty a rovnodennosti.
Ich argumenty však archeologická obec prijala skep
ticky a tento rozkol iba prispel k tomu, že záhada me
galitického komplexu Stonehenge ostáva nevyriešená.

univerzitami pozostával z vykopávok v okolí 
komplexu Stonehenge so zameraním hlavne 
na niekoľko kilometrov vzdialenú megalitickú 
stavbu Durrington Walls. V jej okolí sa našli 
pozostatky obydlí a oblečenia, ktoré mohli byť 
súčasťou jednej z najväčších neolitických osád. 
Obyvatelia tejto osady mohli žiť práve v období 
výstavby komplexu Stonehenge, alebo sa 
dokonca mohli na jeho výstavbe sami podieľať.



 Záhadné dielo
faraóna Cheopsa

Majestátna Cheopsova pyramída sa týči k nebu v egyptskej Gíze, 
kde ju neúnavne skúmajú archeológovia a vedci. Jej tajomné
múry ukrývajú množstvo nezodpovedaných otázok a už Gréci

ju považovali za div sveta.

Cheopsova pyramída fascinuje 
ľudstvo od dôb významných 
starovekých historikov, akým bol 

Herodotos, až po jej pitvanie dynamitom na 
konci 19. storočia. Napriek úsiliu v rôznych 
obdobiach sa nepodarilo objasniť, kedy ju 
postavili, ani na čo slúžila.

Vnútro Cheopsovej pyramídy je výbornou ukážkou egyptskej 
nesmiernej technickej vyspelosti stavieb z vápenca a žuly.

Problém s rokmi

Prvá polemika sa rozpútala v súvislosti s rokmi 
výstavby pyramídy. Najrozšírenejšou teóriou 
je chronológia podľa gréckeho historika 
Herodota, ktorý v jednej zo svojich kroník 
uvádza, že pyramídu postavili počas 4. dynastie 
Starej ríše. Podľa Herodota bol Cheops druhý 
panovník v tejto dynastii a vládol v rokoch 
2589 – 2566 pred Kr. V II. knihe Dejín, 

 MATEMATICKÍ ODBORNÍCI

 Niektoré z číselných hodnôt meraní pyramídy sú prek
vapujúce, hoci spoľahlivosť takýchto výpočtov 
sa často spochybňuje. Britskí vedci John Taylor 
a Charles P. Smyth vypočítali, že vydelením súč
tu štyroch strán dvojnásobkom výšky pyramídy 
dostaneme číslo π. Britský egyptológ Sir Flinders Petrie 
zas uverejnil, že odchýlka medzi rozmermi severnej 
a južnej steny je len desatina milimetra.

 Niektoré z číselných hodnôt meraní pyramídy sú prek
vapujúce, hoci spoľahlivosť takýchto výpočtov 

dostaneme číslo π. Britský egyptológ Sir Flinders Petrie 
zas uverejnil, že odchýlka medzi rozmermi severnej 

 Niektoré z číselných hodnôt meraní pyramídy sú prek

dostaneme číslo π. Britský egyptológ Sir Flinders Petrie 
zas uverejnil, že odchýlka medzi rozmermi severnej 
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ktorej súčasťou sú spomínané údaje, sám 
Herodotos priznáva, že jeho zdroje nie sú 
spoľahlivé, čo znižuje dôveryhodnosť jeho 
chronológie.
Výskumy britského vojaka Richarda H. Vyseho 
v polovici 19. storočia však dali Herodotovi 
za pravdu. Pri hľadaní tajnej miestnosti 
v blízkosti priestorov, ktoré v roku 1765 
objavil Davidson, neváhal použiť dynamit 
a niekedy medzi februárom a májom 1837 
narazil na tri tajné miestnosti. V jednej z nich 
našiel kartušu s Cheopsovým menom, 
čo potvrdzovalo Herodotovu teóriu, že 
pyramída vznikla práve za jeho vlády. 
Lenže egyptológovia nálezy R. H. Vyseho 
spochybňovali. Tvrdili, že Brit sa pri prepise 
mena pomýlil. Ďalšou spornou vecou bol 
spôsob, akým dokázali postaviť taký obrovský 

monument. Herodotos v kronikách uvádza, 
že na stavbe pracovalo stotisíc chlapov. Tento 
odhad je premrštený, predpokladá sa však, 
že do stavby Veľkej pyramídy sa zapojilo 
minimálne päťtisíc robotníkov. Ďalej sa 
odhaduje, že okrem ľudskej sily, rámp, saní 
a iného náradia museli použiť aj primitívne 
stroje. Uvažuje sa nad možnosťou, že Egypťania 
vymysleli spôsob, ako kĺzaním presúvať 
kamene, a to im umožnilo dopraviť ich na 
stavbu niekoľko tisíc.
Ani orientácia stavby nie je s určitosťou 
objasnená. Keďže sa javí, že je v súlade so 
svetovými stranami, niektorí bádatelia sa 
domnievajú, že slúžila ako observatórium. 
To sa zdá pravdepodobné, keďže stavitelia 
Cheopsovej pyramídy výborne ovládali 
matematiku, geometriu a astronómiu.



Stavba
Veľkej pyramídy

Zámer postaviť veľkolepú Cheopsovu pyramídu bol bezpochyby 
jednou z najnáročnejších úloh v histórii Egyptskej ríše. Ešte aj dnes 
žasneme nad tým, ako dokázali vybudovať tento architektonický

div, ktorý svojimi rozmermi a zložitosťou predstavuje
skutočnú stavbu velikánov.

Medzi rokmi 2575 – 2465 pred Kr., 
v období veľkého rozmachu 
za vlády faraóna Cheopsa zo 

4. dynastie, bola dokončená stavba 
nesmrteľnej Veľkej pyramídy. Na stavbu 
použili okolo dva a pol milióna kusov 
stavebného kameňa, privezeného
zďaleka.

Ak vezmeme do úvahy nástroje, akými 
Egypťania v tom čase disponovali, môžeme to 
považovať za heroický výkon. Egyptológovia 
dodnes nevedia s určitosťou povedať, ako sa 
stavbu podarilo úspešne dokončiť. Napriek 
tomu sa to javí tak, že Egypťania boli schopní 
dostavať pyramídu aj za pomoci vtedajšej 
techniky.
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ARCHITEKTI A ALCHYMISTI

Pri použití primitívnej techniky mohla byť Veľká py
ramída postavená len vďaka dostatku pracovnej sily. 
Tvorili ju väčšinou roľníci, ktorí pri rozvodnení Nílu 
nemohli pracovať. Lenže veľa vedcov sa prikláňa aj 
k iným teóriám. Jednou z nich je použitie alchýmie, 
prostredníctvom ktorej zmäkčovali kamene. V  Stéle 
hladu na ostrove Sehel sa píše, že za vlády faraóna 
Cheopsa existoval „božský prach alebo zmäkčova
dlo“, ktoré by bez pochýb výrazne uľahčilo ťažbu 
a prevoz ťažkého kameňa.
Okrem toho v  stavebných kameňoch sa našli vlasy, 
nechty a  textilné vlákna a  obsahujú aj vyšší podiel 
vody ako prírodné egyptské kamene, čo naznačuje, 
že stavitelia Veľkej pyramídy využívali alchymistické 
postupy.

Prevoz a úprava kameňa

Na stavbu Veľkej pyramídy boli použité 
v podstate len dve suroviny, žula 
a vápenec. Pokiaľ ide o vápenec, ten 
pochádzal z lomu v Ture na brehu Nílu, 
vzdialeného trinásť kilometrov. Prevoz 
na takúto vzdialenosť nepredstavuje 
až taký problém a navyše vápenec je 
možné opracovávať medeným dlátom. 
Komplikovanejší musel byť prevoz 
a opracovávanie žuly, ktorá pochádza 
z lomu v Asuáne, vzdialeného 960 

kilometrov od Veľkej pyramídy. Keď 
uvážime, že žula je oveľa tvrdšia ako 
vápenec, pílky a sekáče z medi museli byť 
neúčinné. Predpokladá sa, že Egypťania 
používali pri ťažbe kladivá z doleritu, 
ktorými vytvorili trhliny v stene lomu. 
Následne do nich vsunuli drevené kliny, 
ktoré sa po namočení roztiahli a oddelili 

žulový blok pripravený na opracovanie. 
Po vyhladení doleritovými guľami ich 
na stavenisko previezli na drevených 
hranoloch. Okrem spomínanej všeobecne 
uznávanej teórie sa niektorí vedci 
prikláňajú k názoru gréckeho historika 
Herodota. Ten v piatom storočí pred Kr. 
Egypt navštívil a poznatky o ňom spísal 
v II. knihe Dejín. Uvádza, že pri stavbe 
Veľkej pyramídy boli použité „stroje“, 
ktoré dokázali zdvihnúť bloky kameňa na 
ktorékoľvek poschodie. Napriek tomu, že 
historik z Halikarnasu tieto stroje bližšie 
neopísal, niektorí egyptológovia veria, že 
existovali.

Zvláštne rozmery a orientácia 
pyramídy

Orientácia Veľkej pyramídy postavenej 
na skale je ďalšou z jej záhad. Keďže je 
orientovaná podľa svetových strán, vedci 
sa domnievajú, že egyptskí astronómovia 
chceli umiestniť jej základy v súlade 
s hviezdou Thuban neďaleko nebeského 
severného pólu. Pokiaľ ide o rozmery 
pyramídy, je prekvapujúce, že rozdiel 
v dĺžke jej strán nepresahuje osemnásť 
centimetrov, čo dokazuje, že základňa je 
takmer dokonalý štvorec.



Sochy Moai
na ostrove Rapa Nui

Veľkonočný ostrov patriaci Čile už po stáročia ukrýva na skromných
117 kilometroch štvorcových nespočetné množstvo záhad.
Hádam najtajomnejšou zo všetkých sú Moai – impozantné

sochy, ktorých význam a účel dodnes nepoznáme.

ZÁHADNÝ PREVOZ

Ďalšou zo záhad ostrova Rapa Nui je, ako boli sochy 
prevezené zo vzdialenosti pätnásť kilometrov a ako boli 
vztýčené. Z lomu pri sopke Rano Raraku ich presunuli 
pravdepodobne prostredníctvom saní tvárou dolu. Po
kiaľ ide o  ich vztýčenie, ostrovania museli použiť po
vrazy a kmene stromov, ktoré im slúžili na vytvorenie 
páky. Hoci je overené, že s použitím týchto nástrojov 
sa dajú zdvihnúť niekoľkotonové kusy kameňa, nie je 
jasné, ako dokázali stojacim sochám nasadiť veľké klo
búky.

Počas Veľkej noci, 15. apríla 1722, holandský 
moreplavec Jakob Roggeveen prvý raz 
pristál na ostrovčeku sopečného pôvodu 

v Tichom oceáne na západ od Čile. Ostrov 
pomenoval Veľkonočný. Polynézania, ktorí ostrov 
obývali už niekoľko storočí, odmietali nové meno 
a naďalej ho volali pôvodným polynézskym 
názvom Rapa Nui.


