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Abstrakt 

Tématem mé diplomové práce jsou menhiry. Konkrétně největší český menhir známý 

jako Kamenný pastýř (3200 cm). Cílem práce bylo přenést přesný tvar a velikost 

tohoto megalitu a zhmotnit ho zde v Brně. Tento cíl vyžadoval použití mnoha 

postupů. Na začátku bylo focení, dále převedení do 3D programu, úpravy v 3D 

programech a rozřezání kamene na vrstevnice. Poté jsem si menhir promítala na zeď 

v reálné velikosti a obkreslovala na polystyrénové desky. Další krok byl vyřezání 

všech 104 desek na pásové pile a mohla jsem přejít k lepení a skládání celého 

objektu. Finální krokem bylo přetření objektu bílou barvou. Výsledek je jednoduchý a 

čistý objekt z polystyrénu. Vrstevnice jsem nijak nezakrývala - objekt prezentuji tou 

nejpřímější možnou formou. Polystyrénový megalit je i přes svoji velikost socha do 

interiéru. V ideálním případě bych vytvořila instalaci, díky které by pro objekt vznikl 

samostatný, izolovaný prostor. 

 

Úvod 

Svoji diplomovou práci jsem zasvětila fenoménu doposud ne zcela jednoznačně 

objasněnému – Menhiru. Jsou to právě menhiry, které mě jako sochařku velice 

fascinují a tím, že je jejich původní funkce zahalena tajemstvím, dávají prostor 

fantazii a hře s významovostí. Je fantastické si uvědomit, jak dokonalá umělecká díla 

vytvořila příroda (kámen sám o sobě) a jak jejich působivost umocnil zásah člověka 

před dávnými tisíciletími tím, jaká seskupení vytvořil. Dají se s něčím takovým vůbec 

srovnávat dnešní instalace? Právě to považuji za výzvu. Myšlenka, že se menhir 

stane tématem mé diplomové práce, se zrodila již v bakalářském stupni mého studia. 

Měla tak poměrně dlouhý čas zrání a od prvotní ideje prošla mnoha transformacemi. 

Usilovala jsem o to, aby můj přístup k dané problematice byl originální, a to jak z 

hlediska technického postupu zvoleného pro vytvoření sochy, tak i v jejím výsledném 

provedení.  

V tomto textu bych ráda přiblížila celou myšlenku své diplomové práce, plánovaného 

následného projektu, do kterého práce patří, a také technický postup, který vedl k 

vytvoření sochařského objektu, nazvaného Kamenný pastýř. 
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Vznik myšlenky 

Ve druhém ročníku bakalářského stupně studia jsem odjela na studijní pobyt do 

francouzské Bretaně. Zde jsem se, pochopitelně, ihned vrhla na objíždění 

historických památek a bylo jen otázkou času, kdy se podívám do světově proslulého 

Carnacu. Tento výlet byl pro mě osudový. V momentě, kdy jsem uviděla první 

osamocené obry v lesích okolo Carnacu, vryly se mi tyto kamenné monumenty 

hluboce pod kůži a pomalu vznikala fascinace tak velká, že nedala části mé 

umělecké duše spát. Zrodila se až jakási závislost na menhirech.1Pocity, které jsem 

prožívala při procházení nekonečných řad menhirových polí, se dají těžko popsat. 

Určitě to nedokážu slovy, jako sochařka se ale mohu pokusit sílu, kterou jsem 

nabrala v Bretani, promítnout do objektů, které v rámci celého mého projektu budou 

postupně vznikat.  

Do Carnacu a okolí jsem se od zmíněného studijního pobytu ještě vícekrát vrátila. 

Stal se ze mě obdivovatel megalitů – jejich stáří, hmoty, matérie a tajemného poslání, 

které se nám možná nikdy nepodaří zcela jednoznačně objasnit. Jan Pohribný 

napsal: Důvod stavby megalitů je dodnes neznámý, k dispozici máme pouze 

domněnky odborníků. Ti soudí, že kamenné sestavy sloužily k obřadním účelům či 

jako pradávný kalendář. Vztyčené balvany přitahují pozornost i nejrůznějších 

nadšenců a zájemců o paranormální jevy. Jedna z jejich teorií praví, že vztyčováním 

kamenů naši předkové upravovali energetické a magnetické toky Země a vlastně tak 

krajinu svým způsobem „léčili“. Vnímali Zemi jako živý organismus, jako živou bytost, 

jejíž vnitřní procesy lze lidským zásahem uvést do rovnováhy. Lidé například soudili, 

že v okolí menhirů je lepší úroda, a mnohé ženy věřily, že menhiry mají vliv na jejich 

plodnost.2 

Menhiry v Carnacu byly vztyčeny v době neolitu, přibližně v 5. až 2. tisíciletí před 

naším letopočtem. Od obce Carnac směrem na východ se nachází několik seskupení 

                                                 
1  V bretonštiě je výklad slova následující – men znamená kámen a hir dlouhý 

2 Jan Pohribný, "Menhiry: Záhadné kameny plné energie jsou svědci dávno zašlých časů“,[4. 11. 

2017], Reflex, https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme/82962/menhiry-zahadne-kameny-plne-

energie-jsou-svedci-davno-zaslych-casu.html, (cit. 4. 4. 2019) 

 

 

https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme/82962/menhiry-zahadne-kameny-plne-energie-jsou-svedci-davno-zaslych-casu.html
https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme/82962/menhiry-zahadne-kameny-plne-energie-jsou-svedci-davno-zaslych-casu.html
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menhirů: Le Ménec (1099 menhirů v 11 řadách, v délce přes jeden kilometr a v šířce 

100 metrů – uspořádání je podle výšky, od skoro čtyř metrů po necelý metr). Toul-

Chignon, Kermario a Le Manio (zde se nachází necelá tisícovka kamenů, jsou ale 

větší – dosahují výšky až 7 metrů). Nejvýchodnějším seskupením je Kerlescan a Le 

Petit Ménec (jedná se o tři seskupení v počtu 540, 39 a 100 kamenů). Materiálovým 

zdrojem všech menhirů v okolí Carnacu byl místní, snadno dosažitelný kámen – žula.  

Dlouho jsem si myslela, že budu vycházet přímo z menhirů v Carnacu, které mě 

fascinovaly svým počtem a jakýmsi pravidelně-nepravidelným seskupením. Nicméně 

po uzrání myšlenky jsem se rozhodla, že chci vytvořit něco nového. Carnac je už 

dost známý a přespříliš navštěvovaný a popravdě řečeno, svým rozsahem až 

zahlcující a těžko přenositelný do jiných forem. Rok za rokem se víc a víc stává 

turistickou atrakcí. Rozhodla jsem se, že se vydám jinou, „domácí“ cestou. A tak se 

zrodila myšlenka Českého Carnacu. Cíl projektu je zdánlivě jednoduchý: pomocí 3D 

technologií získat dokonalé kopie všech s největší pravděpodobností původních 

menhirů na území České republiky. Obvykle se uvádí 41 menhirů ve 24 lokalitách; 

další obsáhlou skupinu, 75 lokalit, tvoří kameny, které by mohly být menhiry, ale 

v některých případech se patrně jedná o smírčí kameny, a poslední skupinu, kterou 

pomíjím, ale vedu v patrnosti, tvoří novodobé menhiry, které jsou v nedávné minulosti 

i v současnosti vztyčovány na různých místech, vybíraných z hlediska příznivých toků 

energií, na místech vhodných k meditaci. 

Po pečlivém zdokumentování pravých menhirů a s následným využitím 3D 

technologií chci vytvořit sochařské objekty a umístit je na vhodném místě pohromadě 

(výstavní prostory, pole, louka). Jak jsem se již zmínila, cíl je poměrně snadno 

čitelný, avšak cesta k jeho realizaci je dosti zdlouhavá a technologicky i časově velmi 

náročná. Projekt Český Carnac svým rozsahem přesahuje možnosti diplomové 

práce. Nicméně je to právě ona, která je základním nosným pilířem celého tohoto 

budoucího projektu, jeho symbolickou vstupní branou. To byl také důvod, proč jsem 

se na samotném prvopočátku své práce rozhodla pracovat s největším a 

nejznámějším menhirem v Česku, s Kamenným pastýřem (také Zkamenělý pastýř, 

Kamenný muž, Zkamenělec, Zkamenělý slouha), který se nachází v Klobukách na 

Slánsku, je svisle zasazen do země a část vystupující nad terénem měří 3200 cm. 

Jeho hmotnost je asi 5 tun a na rozdíl od Carnacu se jedná o rezavě hnědý 

středozrnný pískovec se železitým tmelem. Lokalita leží v nadmořské výšce 303 
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metrů, v polích, vpravo od silnice z Klobuk do Telců. Kamenný pastýř spočívá na 

písčitém podkladu, je proto zřejmé, že musel být vztyčen lidskou rukou a že se 

nemůže jednat o pozůstatek původního kamenného podkladu.  

  

Kamenný pastýř 
Název Kamenný pastýř získal tento menhir díky seskupení devíti či dvanácti menších 

kamenů, které tento megalit dříve obklopovaly. Podle staré legendy (z hlediska stáří 

menhiru však velmi mladé) nechal Bůh zkamenět pastýře a jeho ovce za klení, 

kterého se dotyčný dopustil. Megalit sám o sobě může připomínat zjednodušenou 

postavu shrbeného muže, který kráčí krajinou. Okolostojící kameny pak připomínaly 

malé stádo ovcí, které pastýře obklopovalo. Nicméně všechno, co se dá unést, 

člověk už dávno rozebral, a jediné, co zůstalo, je mohutný, osamocený menhir se 

svým lidským představám přizpůsobeným názvem, tajemná připomínka minulosti. 

Nejstarší zachované doklady o existenci Kamenného pastýře pocházejí až z roku 

1841, kdy byl zaznamenán do mapy. V roce 1852 bylo zapsáno do kroniky 

v Klobukách následující: „… byla veliká bouře v kraji, při které zahrála si vichřice s 

kamenným mužem hru nepěknou a nikterak neodpovídající jeho důstojnosti. 

Vyvrátila jej totiž a porazila. Klobučtí se proto velmi rmoutili. Sešla se obecní rada a 

smluvila to, aby pro zachování staré památky byl kamenný muž zase postaven. 

Řízení práce té svěřeno jest jednomu příslušníku počestného pořádku mlynářského. 

Snadná robota pak to nebyla. Měli s ním několikahodinovou lopotu, než mu zase 

hlavu vztyčili. Potom přišli hudebníci a družičky. Bylo z toho mnoho radosti, že 

kamenný muž zase stojí v polích na stráži…“3  

V pozdějších dokladech (1861, 1868, 1877) je Kamenný pastýř zmíněn ještě 

vícekrát. Z počátku 20. století se zachovaly zprávy o třech dalších, na poli vyoraných 

kamenech, které se nacházely v blízkém okolí. Existence samotných Klobuk je 

doložena k roku 1226, kdy patřily k majetku doksanského kláštera. Ovšem historie 

těchto míst je o mnoho starší. Jsou zde naleziště volutové, únětické a laténské 

                                                 
3 JL, "Kamenný pastýř", Druidova mystéria, [bez data zveřejnění], 

http://druidova.mysteria.cz/MISTA_SILY/MENHIR_KLOBUKY/Menhir_Klobuky.htm (cit. 10. 4. 2019) 
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keramiky, byly odkryty keltské hroby s bohatými nálezy. Historie menhiru však 

pravděpodobně sahá ještě do dřívějších dob. 

Náš největší a za „pravý“ nejčastěji uznávaný menhir je jasně viditelný již ze silnice, 

protože se tyčí uprostřed pole. Jeho výskyt není rozhodně utajený, jedná se o turisty 

často navštěvované místo. Lidé se sem sjíždějí z celé České republiky a často tráví u 

kamene i mnoho hodin; v době slunovratu zde mnozí zůstávají i přes noc, neboť věří, 

že načerpají novou energii. Ať už je motivace jejich návštěvy jakákoliv, je naprosto 

zřejmé, že megalit i v dnešní digitální a rychlé době působí na lidi stejně magicky 

jako před stovkami a tisíci let. Právě tato fascinace námi stále nepoznaným objektem 

je pro mou tvorbu vstupní branou. Dává rozlet mé fantazii a otevírá přede mnou 

nespočet možných výkladů a následného pochopení. Není zde nic definitivně 

stanoveného, nic omezujícího.  

Ať už byla původní role těchto kamenných seskupení jakákoliv, převažují názory, že 

se v nich soustřeďovala energie, která měla sloužit k ochraně lidí, rostlin i zvířat. Byla 

to energie nutná k posílení, ale i zábrana energií negativních, schopnost uzavřít 

jejích působnost před okolím. Toto ochranné pole má tvar kruhu, a pokud se v 

seskupení vyskytovalo více kamenů, měla existovat schopnost předávání a 

umocňování těchto energetických jevů. Z dostupných informací lze zjistit, že pomocí 

přesných cesiových magnetometrů bylo zaznamenáno, že Kamenný pastýř nejen 

vytváří zápornou magnetickou anomálii (je svým magnetickým polem otočen proti 

poli zemskému), ale při východu slunce se tato anomálie nevysvětlitelně posouvá o 

jeden metr na východ. Kámen kolem sebe vytváří ochranné pole ve tvaru kruhu. (Na 

tomto místě bych znovu ráda připomenula seskupení menhirů v Carnaku.) 

Ať už je vysvětlení funkce menhirů jakákoliv, musel být účel budování těchto 

seskupení v daném společenství (neolit) zcela zásadní. Rozhodně naprosto jiný, než 

jaký jim byl přisouzen v různých bájích a pověstech, odkazujících do doby 

středověku. (Už zmiňovanou pověst o zkamenělém pastýři a jeho stádu doplňuje 

například pověst o tom, že se kámen při každém zazvonění kostela v Klobukách 

posunuje o jeden krok směrem ke kostelu – až ho dosáhne, nastane údajně konec 

světa.)  

 

 



   10 
 

Diplomová práce 

 

a) technologické řešení 

Pro svou diplomovou práci jsem si stanovila jasný cíl; přenést přesný tvar a velikost 

menhiru v Klobukách do jiného materiálu a na jiné místo. Pro splnění tohoto cíle bylo 

nutno využít mnoho různých technologií a postupů. V první řadě se musel menhir 

fotograficky dokumentovat. Fotografování probíhalo za předem dlouhodobě 

vytipovaných, vhodných světelných podmínek po dobu několika hodin, neboť bylo 

třeba zachytit všechny strany, úhly a výšky tohoto, vzhledem ke své výšce těžko 

dostupného kamene. Získané fotografie se poté vložily do programu, který převedl 

sérii fotografií do 3D modelu. Získaný 3D model se následně „rozkrájel“ na vrstevnice 

o šířce 3 cm. Jednotlivé vrstevnice, kterých bylo dohromady 104, jsem promítala na 

zeď v reálné velikosti a překreslovala je přímo na předem připravené 3 centimetry 

silné polystyrénové desky. Obkreslený tvar na deskách jsem následně vyřezávala na 

pásové pile. Poté již bylo možno přistoupit k další fázi práce: jednotlivé vyřezané 

polystyrénové desky ve správném pořadí poskládat na sebe a postupně je slepovat.  

Tímto postupem jsem zastala práci obráběcího ramene, jehož využití lákalo tím, že 

by za mě mohlo celou práci udělat přesněji a mnohem rychleji. Zpočátku jsem 

nahrazovala obráběcí rameno pouze z finančních důvodů. Ale jak jsem postupně 

viděla výsledky své ruční práce, tak jsem zjistila, že právě tímto, původně náhradním 

řešením, dostal zrod sochy zcela jiný, živoucí rozměr. V původním záměru šlo pouze 

o přesné přenesení tvaru. Požití desítek a desítek průběžně narůstajících desek mělo 

za následek, že objekt získal zajímavou strukturu a povrch. Zatímco originální menhir 

je složen z nesčetných krystalů a tvoří zdánlivě jednolitou masu, menhir v mém 

zpracování je rytmický a živoucí. Postupné budování velikána se tak stalo velkým 

dobrodružstvím, doslova zrodem pod rukama, kdy jsem se s každou deskou o tři 

centimetry přibližovala vrcholu. Docílila jsem toho, aby divák bezděčně na jeho 

definitivní podobě spolupracoval, protože mezery, vzniklé vrstevnicemi, si lidský 

mozek musí následně propojit, aby ve výsledném obraze viděl přesný tvar menhiru. 

V tom mi schopnost lidského vnímání vychází v ústrety, protože mozek a lidské oko 

tak činí nenásilně a zcela automaticky.  
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Další krásný moment v práci s vrstevnicemi jsem objevila po dokončení díla. Na 

začátku jsem zvolila třícentimetrové vrstevnice proto, aby dílo co nejpřesněji 

odpovídalo originálu. Na konci se ukázalo, že i když se to zdá nepravděpodobné, tak 

i na pouhých třech centimetrech se na kameni (oproti náhradnímu materiálu) může 

projevit nekonečně mnoho změn: prohlubní, jamek, vrypů. Na mé práci je tento 

moment nejlépe postřehnutelný ve chvílích, kdy na sebe desky přesně nenavazují. 

Člověk si tak uvědomí něco, co by při pohledu na originální kámen vůbec nepostřehl. 

Uvědomí si složitou strukturu kamene, skutečnost, že se skládá z drobných krystalů, 

a že kdyby chtěl dílo přenést v jeho absolutní podobě, tak by nám nepostačovaly ani 

centimetrové vrstevnice. Musely by to být vrstevnice milimetrové a stejně by výsledek 

měl k originálu stále daleko.  

Můj závěr je takový, že příroda nám má sloužit jako inspirace, nemá smysl ji bezcílně 

napodobovat. Poprvé v životě jsem si uvědomila, jak asi vnímá skálu horolezec, který 

lpí konečky prstů na každé, prakticky neviditelné prohlubni. Lidský zrak je smysl 

velmi nedokonalý, často klame, vytváří iluze, a přesto právě jeho prostřednictvím 

mnohé poměřujeme a vynášíme definitivní soudy. Při práci na Kamenném pastýři 

jsem si uvědomila, že přenesení tvaru lze udělat pouze ve sféře symbolické. A díky 

tomuto pochopení jsem pak největší český menhir, známý pod názvem Kamenný 

pastýř, přenesla do Brna. A kdo ví, možná spolu s ním i pozitivní energii, kterou 

v sobě někdo jeho prostřednictvím objeví.  

Vše výše řečené mě následně vedlo k rozhodnutí, nepřevádět výslednou práci do 

dalšího materiálu, ani nepřistoupit k jeho kombinacím, jaké jsem zvolila například při 

své účasti na loňském uměleckém sympoziu „dílna“ v Mikulově.4 Tam jsem povrch 

„menhiru“ pokryla nepravidelnými plochami štípaného skla.  Ve své diplomové práci 

jsem dala přednost  jednoduchosti a přímosti uměleckého sdělení. Jedinou formou 

úpravy, kterou jsem ve prospěch díla učinila, bylo přetření celého objektu bílou 

barvou. Nechtěla jsem, aby byla pozornost diváka odváděna případnými nečistotami 

a ve výsledku rušivými stopami práce s podkresbou. Prioritou bylo zachovat tvůrčí 

strukturu díla, podtrhnout jednoduchost. Ze stejného důvodu jsem zvolila bílou barvu, 

která je pro použitý materiál, polystyrén, typická a tudíž působí zcela přirozeně.  

                                                 
4 http://www.mikulov.cz/kultura/kalendar-akci/detail/?contentId=194717 

http://www.mikulov.cz/kultura/kalendar-akci/detail/?contentId=194717
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Pokud budeme hledat souvislosti mezi mou tvorbou a mezi pracemi dalších umělců, 

zmínila bych především Davida Černého. Nicméně se nemohu zbavit dojmu, že u 

jeho děl jde sice také o zdánlivě obdobné vyřešení struktury povrchu, ten však na mě 

ve výsledné podobě působí až industriálně chladně. Naproti tomu je moje práce ryze 

„ruční“, jde mi o proces tvorby, který přechází takřka do polohy meditace. A usiluji o 

trvalé zachycení tohoto procesu, o to, aby nebyl ve výsledné podobě popřen. 

 

b) Projekt Český Carnac 

Projekt Český Carnac je, na rozdíl od diplomové práce, do budoucna zamýšlen spíše 

jako land art. V ideálních podmínkách bych volila oblast, do které by menhiry byly 

trvale zasazeny, a celé okolí se jim zčásti přizpůsobilo, dotvářelo je. Z tohoto pohledu 

cítím jistou formu souznění s umělci jako např. Christo a Jean Claude, Richard Long, 

Roger Asay a Rebecca Davis. Nicméně důraz bude vždy kladen spíše na objekt než 

na zásah do přírody jako takový. S tvůrci land artu sympatizuji, vnímám jejich 

blízkost, ale můj postup stále spadá více do sochařské tvorby než do tvorby land 

artové. Výsledný projekt bude vystavován jak v galerijních prostorách, tak ve městě 

či v prostorách industriálních. Výrobní postup by měl být zpočátku stejný jako u 

diplomové práce, bude prostředkem k získání požadovaného tvaru. Menhiry v rámci 

projektu Český Carnac však budou ve výsledné podobě převáděny do dalšího 

materiálu. Za silnou stránku své sochařské tvorby považuji schopnost odlévání do 

umělých hmot s jejich následnou různorodou kombinací. Důležitou roli by měla sehrát 

barevnost a povrch objektů.  

Vraťme se však mé diplomové práci. Stávající polystyrénový solitér je totiž určen 

spíše do interiéru a s jeho dlouhodobějším vystavováním v exteriéru nepočítám. V 

interiérovém prostředí má možnost širokého uplatnění – ať už v neutrální galerijní 

white cube, v industriálním prostoru nebo klidně i v historických prostorách. Na straně 

druhé je pravděpodobné, že zejména v historických prostorách, ale nakonec 

v každém interiéru, bude vzbuzovat otázky, polemiku, možná působit trochu 

nepatřičně, provokovat. Ale právě o to mi jde. V ideálních podmínkách bych menhir 

spojila s instalací, která by objektu vytvořila vlastní prostředí. Prostředí, které by 

pomohlo vytvořit napětí, onen zvláštní a těžko definovatelný pocit chvění, který 

proběhne mezi dílem a divákem a který povede k nastolení otázek a možná i pokusů 
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o jejich zodpovězení.  Zjednodušeně řečeno, snažila jsem se vytvořit dílo, kolem 

kterého nelze projít bez povšimnutí.  

Pokud bych měla vyjádřit osobní pocity nad výsledkem své diplomové práce, zněly 

by v dané chvíli lapidárně: jsem spokojená, protože se domnívám, že jsem dosáhla 

cíle, který jsem si vytyčila. Práce na Kamenném pastýři mě bavila a den za dnem 

obohacovala. Myslím si, že dosažený výsledek obsahem i formou odpovídá 

důležitosti diplomové práce a těším se, kam se celý projekt v budoucnu ještě posune. 

Je to stejně velká výzva, jako je velké i moje očekávání. Ukončením studia končí 

jedna etapa mé umělecké tvůrčí práce. Na straně jedné konec a na té druhé začátek. 

Zvolenou uměleckou dráhu nechci opustit – chtěla jsem být umělkyní a tuto vizi chci 

bez výhrad a ústupků naplnit i do budoucna. 
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Menhirové pole v oblasti Carnac (severní Francie), foto: Tea Dohnalová 
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Kamenný pastýř v Klobukách u Slaného (Česká republika), foto: Kateřina Šťastná 
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Skleněný pastýř, dokumentace postupu práce (vrstvení polystyrénových desek) 
 



   18 
 

 

 
Skleněný pastýř, polystyrén, 2130 x 120 x 175 cm, 2019 
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Skleněný pastýř, polystyrén, 2130 x 120 x 175 cm, 2019 


