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Lesní promenáda  
k památnému obelisku
Anna Fidlerová, Karlovy Vary

Lesní pěšiny. Jinak také cesty, cestičky, stez-
ky a  stezičky. Všechna ta jména, jimiž si člověk 
od  nepaměti zkracoval cestu často neprůchod-
ným houštím nebo jen nacházel lepší výhled 
na okolní krásu. Jsou tady od pradávna a lidé o ně 
pečují a dávají jim jména. V Karlových Varech, po-
dobně jako v  jiných lázních, je zařadili dokonce 
do léčebného režimu.
Jedna z těchto cest vede po okraji lesa od Galerie 
umění až ke konci Letního kina, kde stojí žulový 
obelisk nazvaný Zákoutí knížete Karla Schwar-
zenberga 1818. Postavili jej 30. června onoho 
roku přátelé Karla Filipa Schwarzenberga, polního 
maršála spojeneckých vojsk, která pod jeho vele-
ním porazila Napoleonovu armádu v bitvě u Lip-
ska. K památné bitvě došlo v říjnu roku 1813, tedy 
právě před 200 lety.
Jen co si užil pár let vojenské slávy, musel se Ka-
rel Filip uchýlit do tehdy již proslulých Karlových 
Varů. Bolavé tělo, zraněné po pádu z koně a navíc 
ještě částečně ochrnuté po mrtvici, volalo po lá-
zeňské léčbě, jejíž součástí vždy byly lesní vy-
cházky. Jedna z nich, mimochodem dodnes nej-
krásnější, se stala jeho nejoblíbenější. Od domu 
U zlaté harfy na Staré louce, kde bydlel, to neměl 
daleko a určitě ocenil, že to bylo pěkně po rovině. 
Dnes patří tato pěšina k těm, které lidé vyhledá-
vají nejen pro její pohodlí, ale i pro mimořádnou 
krásu. Zeleň, která ji obklopuje po celý rok, ustou-
pí na  jaře záplavě květin všeho druhu. Vzrostlé 
keře rododendronů a azalek tu jako by soutěžily, 
který z  nich poskytne kolemjdoucím více barev, 
více krásy. Autor myšlenky popřát lidem na  této 
promenádě mimořádný zážitek by si zasloužil 
na některém ze stromů pamětní desku.
Zatím ji má jen Napoleonův přemožitel na obelis-
ku, k němuž se v říjnu roku 2013 spolu s četnými 
návštěvníky přišel poklonit i jeho prapravnuk Karel 
Schwarzenberg.

Fakta:
V karlovarských lesích se začaly upravovat 
lázeňské promenády už od konce 18. století.
Najdete na nich lavičky, altány, vyhlídkové te-
rasy, kapličky, pomníčky i restaurace.
Lékaři předepisují svým pacientům jako sou-
část léčby některou z 21 vycházek v celkové 
délce přes 73 km.
Oblíbená promenáda Karla Filipa Schwarzen-
berga měří 3 200 metrů a nese jméno Dvořá-
kova pěšina.

 Obelisk “Zákoutí knížete Karla Schwarzenberga 
1818”. Kresba Eva Jašková.


