 Slavnostní zasazení dubu Karla IV. Obě fotografie Stanislav Wieser.

Dub Karla IV.
Pavel Reiser, Lázeňské lesy Karlovy Vary
V Karlových Varech a v jejich širokém okolí roste celá řada zajímavých stromů. Mnohé z nich
pak byly označeny za památné, chráněné, či
jinak významné.
Mohutný Körnerův dub v parku v Dalovicích,
či rozložitý Dvořákův platan, který se nachází
poblíž Vojenského lázeňského ústavu a Sadové kolonády patří mezi ty více známé.
Na ostatní stromy narazí běžný návštěvník
města spíše náhodně a další se skrývají v karlovarských lesích. Najde se tu například hned
několik památných buků. Hartův roste v Drahovicích pod hájovnou. Buk Milenců stojí
u cesty ke kavárně Jelení skok a buky hraběte
Chotka rostou ve stráni poblíž vyhlídkového
altánu Rusalka.
Pozornost upoutá i Královská jedle, ta roste
ve stráni nad přehradou na řece Teplé. Pokud
půjdete po Jungmannově cestě od Linharta,
objevíte ji zhruba 200 m pod chatou Na Výsluní.
Mezi památné stromy by se pak mohly postupně zařadit další. Mimo jiné například Kochova
jedle, Kojatův buk a možná i buky nad pomníkem Ivana Hlinky.
Nedávno se stal nejmladším významným
stromem v karlovarských lesích Dub Karla IV.
V rámci oslav jubilea panovníka v roce 2016
(700 let od narození) dub zasadili přesně v den
císařových narozenin primátor města Petr Kulhánek spolu se svým náměstkem Jiřím Klsákem a se starostou Lokte Zdeňkem Bednářem.
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Akt symbolizoval historické spojení obou měst
osobou tohoto panovníka. Právě proto již
v devět hodin vyrazil od loketské radnice slavnostní průvod, ke kterému se těsně před cílem
připojili karlovarští lesníci a řada přihlížejících.
Ve 13 hodin a 16 minut pak zazněly u bývalé tvrze v zaniklé vsi Obora slavnostní fanfáry
a salvy na počest Karla IV. „Strom byl symbolicky záměrně zasazen právě v tento čas, protože je to připomínka roku, kdy se Karel IV. na
rodil,“ řekl náměstek karlovarského primátora,
který se navíc pro tuto slavnostní příležitost
přioděl do kostýmu samotného císaře. „Dlouho jsme pátrali, který strom by nejlépe náležel
do období 14. století. Dnes zde sice rostou
smrky, buky i jedle, ale pro tehdejší dobu byl
typický právě dub,“ zdůvodnil Petr Kulhánek
výběr dřeviny.
Pracovníci lesů, ve spolupráci s odborníky
z parků, nakonec tedy vybrali dub zimní, vysoký cca 4 m. Dub patří mezi dlouhověké stromy,
a tak lze předpokládat, že na místě, kde byl
zasazen, a které navíc ozdobil pamětní kámen,
snad vydrží i stovky let.
Příští generace obyvatelů a návštěvníků
Karlových Varů budou moci obdivovat dub
v jeho růstu u pamětního kamene na rozcestí před bývalou Kojatovou tvrzí u Sovovy cesty
lázeňskými lesy z města k Oboře a Svatému
Linhartu. ■
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