
Goethova vyhlídka je po 
roce oprav zase chloubou, 
otevře se návštěvníkům

„Goethova vyhlídka je dokončená, existují už jen drobné výhrady, ty 

nám ale nebrání k převzetí díla,“ uvedl mluvčí karlovarského magis

trátu Jan Kopál. 

Ke Goethově vyhlídce se lidé mohou přiblížit autem po opravené sil

nici, kterou chrání nová svodidla. Namísto asfaltu nyní okolí vyhlídky 

pokrývá kamenná dlažba. 

„Stavební firma přivedla do budovy kanalizaci, vodu a udělala vodo

vodní přípojku. Dříve tady byl vrt, vodu brali z jímky a kanalizace 

vedla do septiku,“ popsal investiční technik radnice Petr Kořán. 

Vyhlídka má kompletně opravenou střechu, zábradlí, zrestaurované 

fasády, zrekonstruovaný interiér včetně podlah, částečně vyměněné 

klenby a došlo i na drobnou změnu dispozice v prvním patře.

Největší zajímavosti rekonstrukce zmínil Petr Kořán hned dvě. Tou 

první je nová korouhev s rokem 2018, ta druhá se týká takzvaných 

překážkových návěstidel varujících letadla. 

„Před opravou Goethovy vyhlídky byla o něco výš a přístup k nim byl 

možný jen za pomoci žebříku. Teď se dají ovládat přímo z oken, což už 

je oproti předchozímu řešení bezpečné,“ uvedl Petr Kořán.

Goethova vyhlídka má návštěvníkům dál sloužit coby výletní místo. O 

dalším využití rozhodne už nové vedení radnice. 

„V Goethově vyhlídce se nachází sál, kde by bylo možné pořádat 

nějaké akce. Vzhledem k tomu, že opravu pokryla také dotace, ome

zuje to komerční využití Goethovy vyhlídky,“ informoval Kopál.
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Celkové náklady rekonstrukce se vyšplhaly na 40,4 milionu korun, 

zbytek zaplatily evropské peníze z takzvaného Integrovaného plánu 

rozvoje území.

Pseudogotická výletní restaurace s vyhlídkovou věží se nachází na 

Výšině věčného života asi 1,5 km východně od centra Karlových Varů. 

Podnět ke stavbě rozhledny dala belgická princezna Stefanie, man

želka rakouského korunního prince Rudolfa Habsburského, kterou 

ohromil tamní výhled při jedné z procházek v okolí lázeňského města. 

Honosný objekt stylové výletní restaurace doplněný vyhlídkovou věží 

byl vystavěn v letech 1888 až 1889 podle projektu vídeňských archi

tektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Slavnostní otevření 

se konalo 21. července 1889.


