
Je to jeden z nejizolovanějších kousků pevniny naší planety. Od jihoamerického 
kontinentu je vzdálen asi 3700 km a od nejbližšího obydleného ostrova jej dělí 
téměř 2000 km. S málokterým koutem světa je spjato tolik záhad jako s 
Velikonočním ostrovem. 
I když je jen tečkou uprostřed širého oceánu, zná ho celý svět. Má totiž velmi 
záhadné obyvatele – obří kamenné sochy MOAI. 
Jméno VELIKONOČNÍ dali ostrovu Evropané. 
Konkrétně mořeplavec Jacob Roggeveen, který 
ostrov objevil o Velikonoční neděli roku 1722. 
Do povědomí se však ostrov zapsal nikoliv kvůli 
svému názvu, ale především díky mystické 
atmosféře a unikátním sochám moai. 
Impozantních soch je na ostrově přes šest 
stovek, ale původně jich bylo dvakrát více. Ty největší z nich mají i deset metrů a 
jejich hmotnost se pohybuje kolem dvaceti tun, některé ale váží i devadesát tun. 
1 
1. Jak získal ostrov své jméno? 
A. Bylo zde nalezeno hodně velikonočních vajíček 
H. Ostrov byl objeven na Velikonoční neděli 
R. Nikdo neví proč 
Jediné kompletní moai najdete na náhorní plošině Ahu Ko Te Riku – mají pokrývku 
hlavy pukao z červené lávy a oči. Ty jsou z bílého korálu a černého obsidiánu. 

Podle tradice ve chvíli, kdy byly 
osazeny oči, moai obživly a 
umožňovaly komunikovat se zásvětím. 
Měly tedy sochy představovat 
zemřelé předky, nebo bohy, ke 
kterým se domorodci modlili, či byly 
kamennými strážci ostrova,  
Jak se podařilo tak obrovské kusy 
kamene přemisťovat po ostrově a 
usazovat je na kamenný podstavec? I 
když se jejich tajemství snažili 

rozluštit mnozí, třeba i český badatel Pavel Pavel,2 kterému se sochy podařilo 
rozchodit pomocí lan, moai zarytě mlčí…. 

                                                           
1
 Obrázek čerpán:24. 3. 2013http://cestovani.idnes.cz/velikonocni-ostrov-nejzahadnejsi-kout-planety-f51-

/kolem-sveta.aspx?c=A071016_170705_igsvet_tom 



2. Od nejbližšího kontinentu je vzdálen: 
E. 3700 km 
Z. 3600 km 
S. 2000 km 

Jedním z nejkrásnějších míst na ostrově 
je vulkán Rano Raraku, jakási "dílna" na 
sochy, kde byly moai vytesávány 
z vulkanické horniny kráteru. Procházíme 
se po vyšlapaných cestičkách 
v bezprostřední blízkosti soch a plnými 
doušky si vychutnáváme neopakovatelnou 
atmosféru.3 
 
3. Velikonoční ostrov objevil: 

A. Kryštof Kolumbus 
K. Marco Polo 
Z. Jacob Roggeveen 
Většině z velikánů kouká ze země jen hlava nebo hlava a ramena, někteří leží 
spadlí na zem, spousta nedokončených moai je vytesána přímo do stěny vulkánu a 
několik stojících je dokonce uvnitř kráteru. 
Údajně bylo na Rano Raraku dokončeno přes 300 soch, ne všechny však byly 
vztyčeny na ahu. Kromě nás sem toho dne zavítalo jen několik dalších turistů. 
Obdivují kamenickou práci domorodých předků i celou obrovskou "galerii“ pod 
širým nebem. 
4. Kdo z českých badatelů se proslavil na Velikonočních ostrovech? 
K. Pavel Pavel – podařilo se mu rozpohybovat sochy 
A. Ota Pavel – napsal knihu o zajímavostech ostrova 
R. Pavel Nový – procestoval celý ostrov 
Téměř všichni obyvatelé Velikonočního ostrova žijí v Hanga Roa, jediném a 
zároveň hlavním městě na jihovýchodním 
pobřeží. Tady zná každý každého a nikdo 
nikam nespěchá, protože prostě není důvod. 
Žije zde okolo čtyř tisíc obyvatel. 
PRAKTICKÉ INFO: 
Velikonoční ostrov lidé přezdívají Te Pito o 
te Henua (Pupek světa) nebo také Rapa Nui 
(Velká země). Ačkoliv od roku 1888 náleží 
Chile, s touto zemí nemá nic společného. 
Jeho rozloha činí 164 m2. Téměř celé jeho území pokrývá národní park Rapa Nui, 
patřící na seznam kulturního dědictví UNESCO. 
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Ahu Tongariki - největší sousoší na 
ostrově s 15 moai. Vpředu moai, 
kterou "rozchodil" ing. Pavel Pavel4 
5. Velikonoční ostrovy náleží………….. 
od roku …………(vyber z nabídky) 
Í. Číně, od roku 1885 
Á. Kubě, od roku 1788 
É. Chile, od roku 1888 
Skupinky moai, stojící na kamenných 
plošinách zvaných ahu, se nacházejí 
na mnoha místech kolem ostrova. 
Mnohé sochy jsou bohužel pobořeny, 
ať už v důsledku času a klimatických podmínek nebo díky jejich úmyslnému 
boření obyvateli při kmenových válkách. Některé leží na zemi, z jiných zbyly již 
jen ruiny. Je to velmi smutný pohled. 
Dění ostrova ale sleduje i dost zachovalých soch. Několik plošin ahu bylo 
zrekonstruováno a několik desítek majestátních moai znovu vztyčeno během 
archeologických prací v 60. až 90. letech minulého století. 
Kudy na ostrov? 
Z chilského mezinárodního letiště v Santiagu odlétá dvakrát týdně na Velikonoční 
ostrov letadlo, které pak míří dále na Nový Zéland. Cena zpáteční letenky z Chile 
se pohybuje kolem 16 tisíc. Podaří-li se vám ale letenku sehnat v akci, můžete 
letět třeba jen za 11 tisíc. Let trvá přibližně pět hodin. Rezervovat letenky je 
lepší s dostatečným časovým předstihem. 
6. Na ostrově bývalo původně: 
Č. 1200 soch 
Ř. 600 soch 
Š. 300 soch 
Dílna, kde vznikaly moai 

 Jedním z nejkrásnějších míst 
na ostrově je vulkán Rano 
Raraku, jakási "dílna" na sochy, 
kde byly moai vytesávány 
z vulkanické horniny kráteru. 
Procházíme se po vyšlapaných 
cestičkách v bezprostřední 
blízkosti soch a plnými doušky 
si vychutnáváme 
neopakovatelnou atmosféru.5 
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7. Hlavním městem ostrova je………….. s počtem obyvatel……….: 
E. Santiago, 12 tisíc obyvatel 
Z. Chile, 2 tisíce obyvatel 
T. Hanga Roa, 4 tisíce obyvatel 
 
Za návštěvu rozhodně stojí někdejší obřadní vesnice Orongo, která se nachází na 
kráteru vulkánu Rano Kau. Kromě jednoduchých kamenných obydlí se zbytky 
kreseb na stěnách jsou archeologickým 
unikátem v Orongu především petroglyfy 
vytesané do kamenů, převážně s motivy 
"Ptačího muže".6 
8. Podivuhodné sochy se vyráběly: 
U. V  obřadní vesnici Orongo 
E. Ve vulkánu Rano Raraku 
I. V kamenických dílnách Hanga Roa 

Kdysi se tady zjara 
konávala soutěž, kdy 
zdatní muži měli doplavat na nedaleký ostrůvek Mutu Nui pro 
vejce ptáka, který zde každoročně hnízdil. Komu se podařilo 
s vejcem připlavat zpět jako prvnímu, stal se na rok Ptačím 
mužem. Získal tak přízeň nejen ostrovanů, ale též boha - 
stvořitele Make-Makeho, a mohl rok pobývat v domcích 
v Orongu.7 
9. Let z Chile na Velikonoční ostrov trvá: 
G. Tři hodiny 
M. Deset hodin 
N. Pět hodin 

Ne nadarmo slavný norský badatel a cestovatel Thor Heyerdahl o ostrově 
s láskou říkal: "Na světě jsou tisíce ostrovů, ale pouze jeden je Velikonoční!"...8 
10. Kdo byl nazván ptačím mužem? 
Í. Ten, kdo nejrychleji přinesl vejce ptáka Mutu Nui 
É. Ten, kdo se převlékl do masky opeřence 
Ý. Ten, kdo nalovil nejvíce opeřenců 
TAJENKA: 

1. 2. 3. 4. 5.  6. 7. 8. 9. 10. 
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