Menhiry vztyãené v pﬁedveãer beltainu 2007 nad
volarsk˘m Star˘m mûstem jsou skuteãn˘mi menhiry.
Pocházejí z pﬁedkﬁesÈanské doby a jejich vûk je odhadován na nûkolik tisíc let. Menhiry mají opracované
základny a na nûkter˘ch jsou dobﬁe patrné i ronové
r˘hy, které vznikají dlouhodob˘m vystavením kamenÛ de‰ti; smûr ronov˘ch r˘h dokazuje, Ïe kameny
stály ve vztyãené poloze.
Menhiry pocházejí z bezejmenné náhorní plo‰iny
v Kru‰n˘ch horách. Je‰tû pﬁed pÛlstoletím tam tvoﬁily
zbytky velikého rondelu o nûkolika desítkách kamenÛ. Nikdo se o nûj nezajímal a tak postupnû zanikal
pﬁi scelování políãek a luk do vût‰ích celkÛ. Jeho
pozÛstatky vzaly definitivnû za své pﬁi stavbû silnice
procházející stﬁedem b˘valého rondelu. Kameny jsou
ze svûtlé ruly s velk˘mi bíl˘mi oky a jak b˘valo
u menhirÛ záhadn˘m zvykem, pocházely z kamene,
kter˘ se v daném místû nevyskytuje; vÏdy byly na své
místo dopraveny odjinud.
Záchrann˘ sbûr provedl Ing. Pavel Polák, kter˘
poté hledal vhodnou lokalitu, kde by mohly b˘t menhiry znovu vztyãeny. Díky jeho vazbám na na‰e mûsto
se tak menhiry dostaly právû do Volar. Ing. Polák,
geolog a chemik, skautsk˘ vedoucí a koordinátor
zﬁizování cyklostezek, jakoÏ i ãlovûk, pﬁed nímÏ má
pﬁíroda jen málo tajemství, byl zároveÀ tím, kdo stavbu volarského rondelu ﬁídil. Menhiry byly usazovány
ruãnû; nejvût‰í z nich váÏí bezmála pÛl tuny.
Volarsk˘ rondel tvoﬁí jedenáct kamenÛ. Nejvy‰‰í,
vizírová stéla, stojí uprostﬁed. Ostatní jsou osazeny
do dvou protínajících se pentagramÛ. Rozmístûní
kamenÛ v kruhu není ani pravidelné ani náhodné.
Kameny jsou situovány dle postavení slunce o letním
a zimním slunovratu a pﬁi keltském svátku beltain.
Volarsk˘ rondel je koncipován zpola jako svatynû
a zpola jako observatoﬁ.

Tisíciletá energie menhirÛ byla znovu zapojena
do krajiny, tentokráte ‰umavské. Menhiry opût
budou slouÏit geniu loci volarské kotliny a jejích
obyvatel.
Pﬁejme si, aby spolu s námi sílu menhirÛ ãerpali
i ti, kdo tﬁeba dosud je‰tû neví, jen tu‰í…
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Slovo menhir znamená dlouh˘ kámen. Vztyãené
menhiry jsou nejstar‰ími stavbami na svûtû. Ano,
nejstar‰í menhiry jsou o nûkolik tisíc let star‰í neÏli
pyramidy. Menhiry nestavûli jen dnes tolik oblíbení
Keltové, ale uÏ i jejich dávní pﬁedchÛdci. Menhiry
stávaly samostatnû, ve skupinách, v ﬁadách a nebo
v kruzích (rondelech). MenhirÛm osazen˘m do kruhu se
ﬁíká také kromlechy.
A jeden takov˘, obnoven˘, stojí od dubna 2007
u Volar.
„Kámen… Fascinující, mlãenliv˘, nehybn˘. Zatímco
oheÀ a voda jsou Ïivly rychlé a tûkavé, základní vlastností
kamene je trvání. Je to stráÏce, jehoÏ se nijak podstatnûji
nedot˘ká plynutí ãasu. Co se do kamene otiskne, zÛstane
zachováno na celá tisíciletí,“ pí‰e Otomar Dvoﬁák v knize
Kamenné otazníky ãeské historie a dodává: „Na‰i pﬁedkové jako by byli posedlí budováním kamenn˘ch linií
(a také kruhÛ a vztyãováním velk˘ch kamenÛ), nelitovali
pro tento úkol ãasu ani námahy. Zﬁejmû ‰lo o nûco, co
jim pﬁipadalo Ïivotnû dÛleÏité, co zaji‰Èovalo dal‰í
existenci rodu a kmene.“
Geolog Václav Cílek hovoﬁí v podobném duchu:
„Kameny jsou v˘znamn˘mi nositeli pamûti a citového
náboje krajiny. A pokud dnes uznáváme památné stromy
jako jednu kategorii ochrany pﬁírody, mûlo by totéÏ
platit i pro památné kameny.“

Historik Jan Bauer
zase pí‰e: „Poznatky
o silov˘ch polích
v zemi vyuÏívaly od
pradávna rÛzné kultury pﬁi zﬁizování
kultovních míst jako
byly svatynû, kopce,
studánky, posvátné
háje, skály a ov‰em
také sídli‰tû.
Uvûdomovaly si
nezbytnost harmonie mezi zemí a ãlovûkem.
My se ﬁídíme jen zásadami územního plánování a vytvoﬁili jsme odosobnûná obytná sídla, kde jedin˘m kritériem jsou
povrchové komunikace a inÏen˘rské sítû. Ale na‰i pﬁedkové byli vybaveni pﬁirozen˘m citem pro krajinu, pro ducha místa, tedy
genia loci, kterého tak obdivujeme v nûkter˘ch nepo‰kozen˘ch centrech mûst. Velké monumenty z rann˘ch dob lidstva (jako
svatynû Stonehenge, kamenné ﬁady v Carnacu ãi egyptské a mayské pyramidy), stejnû jako je‰tû i stﬁedovûké katedrály byly
postaveny právû na takov˘chto ohniscích silov˘ch polí“.

Vztyãení kamenného kruhu nad volarsk˘m Star˘m mûstem
není tedy nic nového. PﬁestoÏe ·umava byla osidlována jako
jedna z posledních oblastí u nás, pﬁinejmen‰ím jiÏ Keltové sem
pﬁicházeli. Keltsk˘ kmen BójÛ je nejstar‰ím jmenovitû znám˘m
lidsk˘m uskupením ob˘vajícícím ãeskou kotlinu, která po nûm má
i své jméno: Boiohaemum ãili Bohemia.
Keltové hledali na ·umavû zlato a postupovali m.j. proti proudu Vltavy a Blanice. Vody tûchto ﬁek teãou za volarsk˘mi humny...
PﬁedkﬁesÈanské kultury vyuÏívaly energetick˘ch linií procházejících krajinou. Kultovní i obytná místa nebyla zakládána nahodile,
n˘brÏ s vyuÏitím pravidel tzv. posvátné geometrie. Následujícím
údajÛm lze buì vûﬁit anebo je povaÏovat za pouhou topografickou
hﬁíãku, av‰ak: spojnice keltského oppida v Tﬁísovû s menhiry na
Svûtl˘ch Horách u StráÏného prochází právû pﬁes Volary. Spojnice
keltského sídli‰tû Obﬁí hrad u Stach s horou Luã nad âertovou
stûnou u Vy‰‰ího Brodu rovnûÏ protíná na‰e mûsto. A spojíte-li
vrchol Tﬁístoliãníku s Volary, leÏí na této pﬁímce i hrad Hus a mûsta
Husinec a Písek.
„Je tûÏké vzpomenout si na v‰echno, co uÏ jsme jednou vûdûli,“
uvádí budûjovick˘ badatel Pavel Kozák, „ale ãím dﬁíve se o to
pokusíme, tím vût‰í máme nadûji…“

