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Proměny v čase – Výhled do krajiny
Stanislav Wieser, Karlovy Vary

Hornerberg (na  internetové mapě z  19. století 
Hornberg), vrch západně od Karlových Varů, měl 
odvozeno pojmenování od  obce Hory, německy 
Horn, rozložené na jeho severní straně. Vytvořen 
byl z čedičového tělesa jako suk. Proto od  roku 
1982, kdy byl popisován v  průvodci naučnou 
stezkou Doubí – Svatošské skály, je častěji v ma-
pách uváděn pod názvem Suk (572 m). Dřívější 
neúplně přeložené jméno je Roh.
Jeho zploštělý a holý vrchol byl dotvořen lomem 
otevřeným ze severozápadní strany. Východní 
holé úpatí a řídce porostlé úbočí využívala karlo-
varská vojenská posádka jako cvičiště jinak volně 
přístupné. Na  fotografii z  roku 1972 v  porovná-
ní s  fotografií z  roku 2015 je v  popředí nápad-
ný především rozbujelý porost charakteristický 
pro mnoho našich krajin s  podobně změněným 
obhospodařováním. Právě tento porost neumož-
nil pořídit nynější pohled ze shodného místa. 

Méně nápadná je na  první pohled proměna 
v  dalším plánu krajiny. Vlevo před nepříliš pro-
měněnou siluetou vsi Počerny je nová rozlehlá 
výstavba rodinných domů a  provozoven, které 
sahají až ke  středu zorného úhlu, kde bývala 
kompostárna. Rodinné domy vyrůstají na svahu 
Suku postupně od  Jenišova do  Hor. Toto pří-
městské sídliště je pojmenováno „Pod Rohem“, 
protože developerská firma nechtěla nabídku 
parcel inzerovat s názvem „Pod Sukem“, znějí-
cím prý nelákavě.
Jeden z domů je vidět i  na sedélku s někdejší-
mi loukami, kde kdysi vzácně rostly, stejně jako 
na úpatí, vstavače osmahlé. Porost křovin a nále-
tových stromů skrývá vpravo od domu navazují-
cí oplocení soukromé obory, která jižně sousedí 
s oborou Loketských městských lesů. Lidé, pro-
cházející se na starém snímku v  tom směru, by 
se nyní prodírali hložím a od plotu by se museli 
vrátit – k Tašovicím tudy projít nelze. Ti lidé ten-
krát možná šli stejně jako já od louky, kde kvet-
ly poslední zbytky hořců jarních. Právě tehdy, 
30. dubna 1972, jsem je fotografoval s nadějí, že 
zde vznikne chráněné území. O pozdějším osu-
du té lokality vyšel článek v časopise Naší příro-
dou (č. 11/1982, str. 16), když na jaře 1982 byla 
louka rozorána a posypána strojeným hnojivem. 
Navazující louky na jihozápadní straně Suku, kde 
podle dávných údajů byly bohaté porosty hořců, 
pokrývají nyní panely fotovoltaické elektrárny.
Ve  výhledu nabízeném letošní fotografií stojí 
za  povšimnutí zástavba nákupními centry v  ná-
vaznosti na  nově vedenou rychlostní silnici R6. 
Její estakáda je dobře viditelná u  areálu Tesco 
a  dalších hypermarketů. Výhled k  areálu Mak-
ro a Globus částečně zakrývá porost v popředí. 
Vpravo se rozrostla zástavba Tašovic a v pozadí 
zmizel komín porcelánky ve Dvorech. Karlovarská 
bytová zástavba se rozrostla ve Staré Roli a vpra-
vo na  sídlišti Čankovská. V  pozadí za  ním září 
nově červená střecha kostela sv. Anny v Sedleci.
Výhled ze Suku je ve všech směrech impozantní 
a nabízí srovnávání více i méně znatelných pro-
měn krajin v čase. ■

 Hořec jarní pod Sukem, 1977.
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Fotografie z let 1972 () a 2015 (). Všechny fotografie Stanislav Wieser.


