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Povrch země byl dřív spíše plochý, pokrytý jezery a bažinami. Suchá půda byla 
zaplavována mořskými vlnami s čerstvou vodou. Existovalo mnohem méně hor a 
kopce nebyly tak vysoké. Na konci 4. a začátkem 3. tisíciletí př. n. l. se stalo něco, 
nad čím si vědci lámou hlavu dodnes. Reliéf Země se náhle změnil. 
 
 
O autorovi 
 

Jiří Matějka se narodil v roce 1961. Je stavební 
odborník na pozemní stavby a konstrukce. Od 
současných staveb není daleko k historii. Od-
borná profese ho přivedla až k nejstarším stavbám 
na naší planetě. Na svých cestách si uvědomil, že 
oficiální názory na historii lidstva se hroutí jako 
domeček z karet. Vymyšlená fakta a dogmata, jež 
nám předkládají ortodoxní vědci, vytvářejí zcela 
jiný obrázek počátků historie lidstva, než jaká je 
skutečnost.  
 
Jiří Matějka, novinář a publicista, je zakladatel  
a vydavatel časopisu WM magazín Skryté skuteč-
nosti, který vychází měsíčně od roku 2001. Na 

stránkách časopisu prezentuje nová fakta a zjištění z vlastních studií a cest. Na po-
pud přátel a čtenářů časopisu založil klub cestovatelů Nový cestovatel, který orga-
nizuje poznávací cesty za nejstarší historií lidstva.  

První kniha Jiřího Matejky má název Naše fantastická minulost. Najdete v ní nej-
zajímavější fakta a objevy, které autor uskutečnil za posledních 20 let, zejména na 
evropském kontinentě. Mýty národů z celého světa vyprávějí o tom, jak se zdvihaly 
horské hřebeny, vznikaly nové řeky, pouště, trhliny a na zemský povrch dopadaly 
vrstvy sopečného popela. Zdá se, že zdánlivě prastaré geologické struktury jsou 
často mladší, než si myslíme. 
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Úvod 

Existují cesty do minulosti? Ano, i ne. Čas se sice nedá vrátit, ale na 
tomto světě existují místa, kde se podle všeho zastavil, takže je na-
jdete v téměř stejném stavu, jako před tisíciletími. Víc jak dvacet let 
navštěvuji tato pozoruhodná místa na naší planetě. Úžasné stopy 
naší fantastické minulosti nemusíte hledat za oceány. Počátky histo-
rie lidstva hledejme v Evropě.  

Ve starých Sumerských textech se popisuje, jak lidé povstali z bažin. 
Povrch země byl dřív spíše plochý, pokrytý jezery a bažinami. Suchá 
půda byla zaplavována mořskými vlnami s čerstvou vodou. Bylo 
mnohem méně hor a kopce nebyly tak vysoké. Před asi 5000 lety se 
stalo něco, nad čím si vědci lámou hlavu dodnes. Reliéf Země se 
náhle změnil. Tyto změny jsou dobře známy, ale dosud nebyly vy-
světleny. Tehdy došlo k rychlému skoku v rozvoji lidské rasy. Bylo 
to doba šerého dávnověku, kdy se zničehonic objevila vyspělá centra 
civilizací a první písmo. Byl to začátek naší nové historie. 

Tato událost, pojmenujme ji jako poslední rekonstrukce povrchu 
Země, se odehrávala poměrně rychle. Mořské dno se během dní, mě-
síců až sta let zvedlo, nebo propadlo. Andy, Alpy a jiná velká pohoří 
se tektonickou depresí rychle vyzdvihla do dnešních výšek.  

Existují mnohá místa plná tajemství, místa, kde se historie, legendy 
a věda spojují v příběhu o dávném národu, posvátné geometrii, ztra-
cených rituálech a znalostí. Zdá se, že z bažin zapomnění vyvstal 
národ, jehož sláva dotýká se hvězd. 

Vydejme se společně po stopách naší fantastické minulosti. 

Jiří Matějka 



18                          
 

NAŠE  FANTASTICKÁ MINULOST  

7 milionů let starý les? 

V Maďarském dole objevili údajně 7 milionů let (?) staré cypřiše. 
Zajímavé je, že stromy nejsou zkamenělé a dřevo si dodnes zacho-
valo přirozenou buněčnou strukturu.  

 

První zprávy v tisku 

Zpráva o nálezu pravěkých stromů se v tisku poprvé objevila v roce 
2007, s tím, že do konce měsíce budou kmeny odvezeny. Důvodem 
rychlého přesunu byl požadavek majitelů důlní společnosti. Zasta-
vení prací by vedlo k milionovým ztrátám. Čtrnáct dní po ohlášení 
objevu jsem jel stromy prozkoumat. 

Setkání s odborníky 

Do Maďarského lomu se vypravila na konci prázdnin mimořádná 
expedice časopisu WM magazín Skryté skutečnosti. Přímo na místě 
jsme o pravěkých stromech zjišťovali nové informace, hovořili se 
správcem národního parku Bükki Nemzeti Park a diskutovali s ředi-
telem maďarského dolu.  

Velký povrchový důl se nachází u města Bükkabrány v severový-
chodní části Maďarska. Odborníci vysvětlují dobrý stav stromů 
prudkou písečnou bouří, která cypřišový les před přibližně sedmi 
miliony let zasypala šestimetrovou vrstvou písku. Co zůstalo nad 
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šesti metry, bylo zničeno. Podle historiků došlo ke katastrofě v mi-
océnu, kdy území pokrývala jezera a močály. 

Rozhovor s ředitelem  

„Jedná se o skutečnou raritu. Kmeny jsou dobře zachovalé, s vidi-
telnou původní kůrou a strukturou dřeva, a je podivné, že kmeny 
nezkameněly, nezuhelnatěly,“ sdělil nám vedoucí národního parku 
Tamas Pusztai. „Je to druh cypřiše rodu taxodiums.“ Nejstarší cyp-
řiše na naší zemi mají stáří asi 4000 let, tvrdí vědci.  

Nejstarší stromy podle odborníků jsou: 

 Sestry (Olivovník, Libanon, 6000 až 6800 let?) 
 Methuselah (Borovice osinatá, Kalifornie, 4845 let) 
 Llangernyw (Tis červený, Severní Wales, cca 4000 let) 
 Zorostrianský Sarv (Cypřiš stálezelený, Írán, cca 4000 let) 
 Gran Abuelo (Cypřiš patagonský, Chile, 3643 let) 
 Prezident (Sekvojovec obrovský, Kalifornie, 3200 let) 
 Patriarca de Floresta (Cariniana Legalis, Brazílie, 3000 let) 
 Oliveira de Santa Iria de Azoía (Olivovník, Portugalsko, 

2850 let) 
 Jaya Sri Maha Bodhi (Fíkovník posvátný, Srí Lanka, 2302 

let) 
 Kayano Osugi (Cedr, Japonsko, 2300 let) 
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Předně je třeba říct, že spočítat stáří opravdu starého stromu není 
žádná legrace. Letokruhy nespočítáte, aniž byste strom nevratně po-
škodili a navíc hrozí, že kvůli puklinám již neexistující letokruhy jen 
odhadnete. Určování stáří stromů podle obvodu a výšky se může lišit 
o několik set let, takže údaje dnešní vědy berte spíš jako ilustrační. 
Ostatně i v Česku je několik zaručeně tisíciletých lip, které jsou  
ve skutečnosti ani ne z poloviny tak staré!   

V maďarském dole se dobývá lignit. Lignit je nejmladší a nejméně 
karbonizované hnědé uhlí. Při odkrývání vrstvy písku o rozloze 
3500 m2 objevili těžaři v hloubce asi 60 metrů celkem 16 zachova-
lých stromů. Nalezené části kmenů o průměru dva až tři metry jsou 
vysoké přibližně šest metrů. Původní výška cypřišů mohla být 30 až 
40 metrů.  

Objevené kmeny jsou citlivé na světlo a povětrnostní podmínky. Ně-
které části se při doteku drolí, dřevo rychle vysychá a narušuje se 
jeho buněčná struktura. Hlavní archeolog Janos Veres zakázal od-
borné veřejnosti přístup do dolu a spolu s dalšími odborníky zvažuje, 
jak stromy zachránit.  

Nepohodlná fakta 

„Podle letokruhů stromy rostly 300 až 400 let, než je postihla kata-
strofa. Veres se domnívá, že ne všechny objevené stromy pochází ze 
stejné doby, ale různě v širším období. Vzhledem k tomu, že dřevní 
hmota stromů je mimořádně zachovalá, mohou se provést den-
drochronologické testy. Ty by měly určit jaké podnebí panovalo  
ve střední Evropě v době, kdy stromy vyrůstaly.“  

Odborné testy se neprovedly, nebo nejsou k dispozici. Kmeny byly 
z Maďarského dolu odvezeny do muzeí a označeny informací o mi-
lionovém stáří. Neprováděla se radiokarbonová metoda 14C, která 
zjišťuje stáří biologického materiálu na původně organických objek-
tech, jakým dřevo z dolu v Bükkabrány rozhodně je. Na fotografii 
v příloze vidíte srovnání 7 milionů let starého dřeva s dřevěným sta-
vebním hranolem. Stavební řezivo pochází ze stromu skáceného 
před rokem. 

Podobný les byl objeven v Japonsku, kde stromy udržují v betono-
vém sarkofágu. Pravěký les je k vidění na řeckém ostrově Lesbos, 
kmeny jsou zkrystalizované. Ještě před pár lety byl do zkamenělého 
lesa volný přístup, dnes je pohyb omezen. 
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Radiokarbonová analýza 

Radiokarbonová metoda byla objevena roku 1940 a používá se pře-
devším v archeologii a ve vědách etnobotanických. Vynálezcem  
radiouhlíkové metody je americký chemik Willard Frank Libby 
(1908–1980), který svůj nápad určovat stáří organického materiálu 
pomocí měření obsahu radioaktivního uhlíku publikoval v roce 
1947. Pro přesné vysvětlení uvedu oficiální zdůvodnění, které zís-
kalo Nobelovu cenu za chemii v roce 1960. 

Na počátku stálo zjištění, že spršky neutronů sekundárního kosmic-
kého záření interagují s atomy prvků zastoupených v zemské atmo-
sféře, mj. tedy i s atomy uhlíku, čímž vznikají radioaktivní izotopy 
14

6C. Libbyho tyto poznatky vedly k závěru, že se malá množství 
tohoto radioaktivního izotopu musejí nacházet i v molekulách atmo-
sférického oxidu uhličitého – plynu, který se přirozeně dostává do 
živých organizmů – a že měřením jeho zastoupení ve zbytcích mrt-
vých těl lze odhadnout jejich stáří.  

 

K produkci radioaktivního uhlíku dochází v horních vrstvách zem-
ské atmosféry, převážně ve výšce kolem 15 kilometrů. Dále pak 
tento izotop oxiduje na oxid uhličitý. Tato směs je pak přirozenou 
fotosyntézou vstřebávána rostlinami a jejich prostřednictvím se  
dostává do těl živočichů.  

Frank Libby nebyl hloupý, zabýval se také závislostí obsahu radio-
aktivního izotopu uhlíku na zeměpisné šířce, přičemž ukázalo, že se 
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koncentrace izotopu (oxidu uhličitého) v tělech organizmů s místem 
na planetě zásadně nemění. Tento poznatek je pro nás zásadní! 

Jednoduše řečeno, obsah izotopu oxidu uhličitého v ohořelém dřevě 
nalezeném například u megalitických staveb má podle vědců spo-
lehlivě určit jejich stáří na základě Nobelovy ceny z roku 1960?  
Radiokarbonoví vědci předpokládají, že se oxid uhličitý vyskytoval  
a rozkládal ideálně po statisíce let rovnoměrně? 

Problém nastává, pokud se atmosférický obsah oxidu uhličitého  
v průběhu času mění, tak jako dnes za posledních 50 let! Podle  
Národního úřadu pro oceány a atmosféru (NOAA), je v atmosféře 
dvakrát tolik CO2 než před 50 lety! V dávné minulosti byl obsah CO2 
až trojnásobně vyšší. Dokáže radiokarbonová metoda datování spo-
lehlivě určit stáří nalezeného předmětu? Nedokáže!    

Současná věda v tichosti opouští tabulkové datování podle obsahu 
uhlíku. „Přesnost datování uhlíku je ovlivněna měnící se koncentrací 
uhlíku v atmosféře 14C, což může být zase ovlivněno klimatickými 
cykly.“  

Dokonale zkamenělé datování 

Tento tolik vychvalovaný způsob datace 14C poskytuje hodnověrné 
datování objektů organického původu s tolerancí plus - minus 1500 
let. Je proto nevhodný k datování historických událostí, které se ode-
hrály v časovém rámci 3000 let. 

Datování pomocí radioaktivního izotopu uhlíku 14C probíhá větši-
nou takto. Archeolog odešle artefakt do laboratoře s představou  
o jeho stáří. Laboratoř se přizpůsobí a provede požadované datování, 
potvrzující datum navržené archeologem. Všichni jsou šťastní, labo-
ratoř vydělá peníze za provedení nákladného testu, archeolog sklidí 
vavříny za svůj nový objev. Vestavěný nízký stupeň přesnosti této 
metody umožňuje ukuchtit vědecky vypadající a zákazníkem očeká-
vaný výsledek. Široká veřejnost si neuvědomí, že byla opět vědecky 
oklamána. Archeologické artefakty obvykle nejsou posílány do la-
boratoří na radiokarbonový test proto, aby bylo zjištěno jejich sku-
tečné stáří, ale k pouhé certifikaci stáří předem navrženého histo-
riky.   

Pro stanovení stáří je nutné začít počítat letokruhy na tisících starých 
stromech zachovaných převážně v irských močálech a německých 
řekách. Vědci to udělali v roce 1993. V tomto roce se potají změnily 
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dějiny! To, co se údajně odehrávalo podle dějepisných učebnic před 
4500 lety, se kouzelným mávnutím proutku oficiální vědy stalo už 
před 3120 lety. Výsledkem této změny je nutnost odečíst 1380 let od 
každého data, které jste se kdy učili v dějepise! Tisíc let tam, tisíc 
let zpět, a nikomu to nevadí? 

Kovové hroty v objevených stromech 

Maďarské 7 milionové stromy byly přemístěny na parkoviště před 
dolem. Na dřevěných paletách jich stálo asi osm. Štěstí bylo, že den 
před jejich odvozem jsem podruhé navštívil lignitový důl v Bük-
kabrány a se svolením veducího odebral několik vzorků ze stromů. 
Při podrobné prohlídce jsem objevil ve dřevě kovové trny, nebo 
hroty obdélníkového profilu. Ředitel, který byl u mého objevu, jen 
pokrčil rameny. 

 

Po příjezdu zpět jsem požádal známého z metalurgické firmy o roz-
bor. Rentgenovým spektrálním analyzátorem jsme zjišťovali složení 
kovových hrotů, které pocházejí ze starého cypřišového kmene. 
Současně byla provedena analýza šedého písku, ve kterém se stromy 
v dole nacházely. Výsledek testu nás překvapil (hodnoty v %):  

Kovový hrot: 
Sb - 0,04; Sn - 0,11; Pd - 0,02; Ag - 0,27; Al - 0,00; Mo - 0,25; Nb - 
0,16; Bi - 0,38; Pb - 0,38; Se - 0,00; W - 0,37; Zn - 0,54; N - 0,42; 
Cu - 0,88; Fe - 95,36 (u druhého vzorku Fe 89,00), Ti - 0,18; Zr - 
0,00  
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Šedý písek: 
Mo - 0,95; Nb - 3,73; Zr - 0,91; Bi - 2,28; N - 2,28; Fe - 83,73  

U kovového hrotu je zajímavý vysoký obsah železa, až 95 %, což 
může představovat uměle vyrobený předmět. Rudy dnes používané 
k výrobě železa obsahují mnohem menší hodnoty. Zde jsou některé 
druhy železných rud, které jsou vhodné pro využití v železářství:  

 Hematit (krevel) Fe2O3 – vyskytuje se v přírodě s 40 až 65 
% Fe 

 Limonit (hnědel) Fe(OH)3 – obsahuje 28 až 45 % Fe 
 Magnetovec (Magnetit) Fe3O4 – obsahem je nejbohatší ruda 

na železo, 55 až 68 % Fe 
 Ocelek (Siderit) Fe(CO)2 – ruda s obsahem 25 až 40 % Fe  

Obsah železa v kovvých hrotech z Maďarských stromů je podobný 
záhadnému nerezavějícímu sloupu v Dillí. Sloup v Dillí je kovový 
pilíř stojící u Kutubova minaretu. Je to metalurgická kuriozita, ne-
boť dobře odolává povětrnostním vlivům, zejména korozi. Pilíř 
o průměru 50 cm je vysoký 7,2 m s hmotností víc jak 6 tun. Z 98 % 
jej tvoří železo, které je jen minimálně znečištěno sloučeninami síry  
a obsahuje větší množství fosforu. Ten katalyzuje na povrchu sloupu 
0,05 mm tenkou modročernou vrstvu. Údajně byl vyroben někdy 
mezi 4. až 5. stoletím dosud neznámou technologií, ale ve skuteč-
nosti může být mnohem starší.  

S největší pravděpodobností jsou kovové hroty, objevené v Maďar-
ských stromech, uměle vyrobené. 

Stromy v milionových sedimentech? 

Vědci předpokládají, že se sedimentární horniny na povrchu Země 
usazovaly postupně miliony let. Většina z těchto vrstev obsahuje 
zkamenělé rostliny a zvířata. Z padlých hnijících stromů údajně 
vznikalo hnědé a černé uhlí. Ale existují příklady, které tuto teorii 
vyvrací. Na Zemi je popsáno mnoho příkladů, kdy fosilie kmenů 
procházejí kolmo přes miliony let staré usazené vrstvy. 

Například v uhelném ložisku Joggins (Nové Skotsko, Kanada) na-
jdete mnoho vertikálně umístěných stromů rozptýlených ve vrstvách 
o celkové tloušťce 750 metrů. Stromy jsou dokonale zachovalé  
a pronikají vrstvami, které se údajně ukládaly miliony let. Faktem 
je, že stromy musely být pohřbeny dřív, než mohly snít. Jinými 
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slovy, tyto vrstvy nemohly vznikat pomalým usazováním po mili-
ony let! 

Další příklad najdeme v Anglii. Derek Ager, emeritní profesor geo-
logie z University College ve městě Swansea, popisuje podivné 
svislé fosilie takto: „Celková tloušťka britských uhelných vrstev je 
asi 1000 metrů. Za předpokladu, že se sedimenty ukládaly při kon-
stantní rychlosti 10 milionů let, pak by rozklad stromu o výšce 10 
metrů probíhal 100 000 let, což je opravdu směšné." 

„Na druhou stranu, pokud bude 10 m vysoký strom pohřben po dobu 
10 let, znamená to, že za milion let se uloží vrstva o tloušťce 1000 
km, nebo 10 000 km za 10 milionů let. To je také opravdu směšné  
a nic s tím nenaděláme. Zbývá jediné vysvětlení, že ukládání sedi-
mentů probíhalo velmi rychle. Nastaly chvíle, kdy se proces na ně-
jakou dobu zastavil, a to navzdory skutečnosti, že se vrstvy zdají být 
staré a stejnoměrné.“ 

Podobné fosilní formace existují i jinde, například v Specimen 
Ridge (Yellowstone, Utah). Geologové tam objevili zkamenělý pra-
les zakořeněný v 27 rozdílných vrstvách a došli k závěru, že objevili 
27 po sobě rostoucích pralesů. Podle oficiálního tvrzení je  
v sopečné skále, z níž se skládá tato hora, uloženo 27 vrstev zkame-
nělých pralesů starých 50 milionů let. 

18. května 1980 došlo na symetrickém kuželu sopky svaté Heleny  
o jezera Spirit splaveny miliony stromů. Během let klesaly kmeny 
napité vodou kolmo ke dnu. Jejich kořeny rychle pokrývaly další 
nánosy, které neustále padaly do jezera. Dnes vypadají, jako by vy-
rostly a zemřely tam, kde jsou, jako les vyrůstající po celou věčnost.  

Podivná událost před 5000 lety 

Poslední celosvětová katastrofa, která změnila povrch naší planety, 
se odehrála před asi 5000 lety. Kdysi byla země víc plochá, nízké 
ostrovy a pevniny byly obklopeny močály, a mořem s čerstvou  
vodou. Vše se změnilo tektonickou depresí, která je důsledkem 
smršťování Země. Vznikaly nové hory a pevniny, jiné se propadly 
pod hladinu moří a sladkovodní oceán (Tethys?) se rozpadl. Původní 
život se v mnohém změnil. Vzrostlé cypřiše v nově vznikajícím Kar-
patském oblouku zmizely pod nánosy štěrku a písku. 

16 stromů v Maďarském dole bylo nalezeno ve svislé poloze, napříč 
vrstvami usazenin! Odborníci předpokládají, že před 7 miliony let 
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rostly v miocénských bažinách. Domnívám se, že stromy objevené 
v Maďarsku zanikly před 5000 let. Dobře zachovalé kmeny, kůra  
a jejich buněčná struktura, jsou dobrým důkazem. 

 

Zkamenělé divadlo v Ipolytarnóc 

5 pravěkých stromů nalezených v Bükkabrány bylo převezeno do  
Přírodní geologické rezervace Ipolytarnóc, která se nazývá také jako 
Jurský park, nebo Maďarské pompeje. V parku uvidíte nespočet 
zkamenělin seřazených podle jejich údajného vzniku. Průvodci jsou 
oblečení ve stylu Indiana Jones běžně a hovoří o dobách před 300, 
29, 17, 16, nebo 6 miliony let.  

Nejzajímavější je zkamenělý, asi 100 metrů dlouhý, smrkový strom, 
jehož stáří se datuje do rozmezí 6 milionů let. Dodnes není známý 
přesný časový údaj kdy se strom proměnil na kámen. Mohlo to být 
před miliony, nebo před pár tisíci lety? V geologickém parku najdete 
stovky zkamenělých stop zvířat, které se pohybovaly v čase, když 
hornina byla ještě bláto – a pak pravděpodobně rychle ztuhla. 

Stromy z Bükkabrány jsou vystaveny v klimatizované místnosti. 
Kmeny s kůrou byly ošetřeny dvojsložkovým lakem jako ochrana 
proti zvětrávání. Dva kmeny byly pokusně natřeny cukrovým rozto-
kem. Na informačních bannerech se dočtete, že vznikly v rozmezí 
posledních 7 milionů let. To znamená například období od 5000 let 
až po 7 milionů let? Nevím jak vám, ale na mě to všechno působí 
jako dokonale zkamenělé divadlo. Přesto doporučuji park navštívit.  
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Pokud má někdo zájem provést odborné testy dřeva pravějkého 
stromu a kovového vzorku, údajného stáří 7 milionů let, mám je stále 
k dispozici. 

 

 

 

Nevím jak vám, ale mě oficiální geologické datování s miliony let 
připadá, jako dokonale zkamenělé divadlo. 
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V Maďarském dole objevili údajně 7 milionů let staré cypřiše. Zajímavé je, že stromy nejsou 
zkamenělé a dřevo si dodnes zachovalo přirozenou buněčnou strukturu. 
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