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Vyhlídka Karla IV. v novém kabátě
Lucie Oboznenková, Karlovy Vary

Na Jižním vrchu (dříve také nazýván Hamerský či 
Výšina císaře Františka Josefa) leží v nadmořské 
výšce 514 m nejstarší karlovarská rozhledna, Vy-
hlídka Karla IV. Rozhledna, která dostala původ-
ně své jméno po  císaři Františku Josefovi, byla 
postavena v  roce 1876 v  pseudogotickém stylu 
a zpřístupněna byla během lázeňské sezóny rok 
poté. Později byla přejmenována na Josefovu vy-
hlídku a dnešní název nese z dob po druhé svě-
tové válce.
Ač leží vyhlídka na žlutě značené turistické tra-
se, patří spíše mezi méně frekventovaná místa 
karlovarských lesů. Ze severozápadu je sice 
poměrně lehce přístupná od prostřední stanice 
lanovky Jelení skok, většina lázeňských hostů 
však míří na výše položenou a  turisticky přívě-
tivější Výšinu přátelství s  rozhlednou Dianou, 
na  kterou rozhleduchtivé návštěvníky dokonce 
vyveze výtah. Některá zákoutí lázeňských lesů 
si tak své krásy stále schovávají jen pro skal-
ní obdivovatele. Z ostatních světových stran je 
k dosažení kýženého vrcholu s Vyhlídkou Karla 
IV. zapotřebí vynaložit úsilí o poznání větší; říčka 
Teplá není sice severním ani jižním směrem vzdá-
lena vzdušnou čarou více než 300 m, převýšení 

je ale více než stometrové. Architektonicky za-
jímavá stavba osmiúhelníkového půdorysu se 
dvěma vyhlídkovými ochozy ve výšce 8 a 15 m 
však návštěvníkům za odměnu nabízí nádherný 
(a  ne úplně typický) průhled nad údolím Teplé 
přes lázeňské centrum k předměstí a ke Kruš-
ným horám za údolím Ohře. V průhledu opač-
ným směrem je v údolí nepříliš půvabné sídliště 
domků Gejzírparku, převládají ale lesnaté stráně 
Slavkovského lesa, místy s významným podílem 
buků, díky nimž jsou výhledy v každém ročním 
období jiné. 
Současníci poznají Vyhlídku Karla IV. už jen s fa-
sádou z kamenných prvků a s omítkou v červené 
barvě. Původně však její zdi tvořilo režné zdivo 
bez omítky, jehož restaurátorskou ukázku může 
dnes všímavý návštěvník najít na  malé ploše 
u  vchodu. Zub času a  zdejší povětrnostní pod-
mínky jsou neúprosné, a zdaleka ne vždy se proto 
rozhledna mohla chlubit tak dobrou kondicí. Mu-
sela být několikrát opravována, naposledy v  le-
tech 1982 a 2001. Rekonstrukce z letošního roku 
ale rozhledně opět vrátily její eleganci. ■
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