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Proměny v čase – Objímavé stromy
Stanislav Wieser, Karlovy Vary
 
Na rozcestí Staré Kysibelské cesty se silnicí 
z Karlových Varů na Andělskou Horu, nad po-
licejní střelnicí, skrývá informační tabule kří-
žek mizející v kmeni dubu. Po zmizení křížku 
v závalu borky by zanikl i důvod ptát se, kdy 
a kým byl zde zavěšen. Kdybychom s přáteli 
nehledali u Andělské Hory prameny za dopro-
vodu pana Václava Hrázského, nepomohla 
by náhoda k nečekanému sdělení o původu 
mizejícího křížku. Když jsem panu Hrázskému 
poslal fotografie pořízené při naší cestě, po-
mohl jsem mu snímkem křížku oživit vzpomín-
ku na dobu, kdy byl křížek na dub zavěšen. 

V září roku 1946 rodina Hrázských našla 
při sbírání hub ve Vratském údolí pohozený 
železný křížek s Kristem. Otec pana Václava 
Hrázského jej přibil na kmen dubu. Hřebíky již 
dávno strávila rez a borka dubu za téměř 73 
let objala větší část křížku. Po dalších desít-
kách let křížek nejspíš zavalí docela.

Objímavá schopnost rostlinných pletiv je 
známá v mnoha podobách, ale jen někdy je 
možné, jako v tomto případě, určit dobu za-
růstání nějakého předmětu závalem kmenů 
nebo větví. Podobným příkladem je orientační 
tabulka turistického místa na Lysině u Javor-
né. Na takových tabulkách je vždy zapsán rok 
instalace. V době pořízení fotografie tabulku 
objímal kmen závalem již 15. rok. V suťových 
lesích jsou četné stromy objímající kameny. 
Některý zarostlý kámen je vynášen v kmeni 
nad terén. Nepohnutelné balvany jsou stromy 
objímány a mnohé kameny v objetí kořenů trčí 
ve vývratech padlých stromů. Trvání takové-
ho objetí je věkem stromu, který vzklíčil mezi 
kameny. ■

 

 Křížek zarůstající v dubu u střelnice.
 Lysina, tabulka fotografovaná v roce 2015.
  Smrk na Vlčím hřbetu v Krušných horách při 

svém růstu vynesl menší z kamenů a větší objímá 
náběhy svých kořenů.  
Všechny fotografie Stanislav Wieser.


