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Vycházkový okruh s pěknými výhledy na město vede po lesní pěšině z místa, kde se dříve nacházel
kostel sv. Jana Křtitele a hřbitov. Po poměrně strmém stoupání (200 m) je možno dojít ke skalnímu
útvaru se železným křížem, zvaném Špičatý kámen. Výstup pokračuje až na Šibeniční vrch,
kde stávala ještě v 18. století šibenice. Kolem vysílače se lze dostat až k motokrosovému areálu
a odtud po chodníku zpět do města.

Pozůstatky kaple sv. Kříže na vrchu Robič, která byla zbourána v roce 1955. Nejednalo se o typickou
sakrální památku, ale romantizující dřevěnou stavbu postavenou v rámci budování promenádních cest
kolem Lokte v 19. století. Kaple byla podkovovitá, šířky asi 4,5 x 7 m a výšky asi 6 m. Nyní za torzem
kaple stojí obnovený krucifix a zůstala zde i kamenná podezdívka s cihlovou podlahou, na níž jsou
umístěny lavičky a ohniště.
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Kolowratská skála Šlikovská kaple



Šlikovská kaple je součástí hradního areálu. Stavba se nachází na jihovýchodním nároží hradního celku
a je dobře viditelná i z vnějšku, nejlépe z malého parkoviště těsně přiléhajícího k patě hradu. Sestává
se ze starší raně gotické či ještě románské bašty zakončené korunní římsou, na níž přisedá renesanční
pětiboká polygonální nástavba vzniklá při šlikovské přestavbě v letech 1528-35.

Goethův pavilon zvaný též Schwarzenberská vyhlídka byl vybudován v roce 1823 na parkánu jižní
městské hradby, patřícímu k zájezdnímu hostinci U Bílého koně. Dřevěná veranda s ozdobným
prořezávaným zábradlím byla místem oslavy 74. narozenin německého básníka J. W. Goetha a jeho
osudového setkání s mladičkou Ulrikou von Lewetzov. U pavilonu je terasa, kde můžete posedět
například u kávy a kochat se pohledem na okolí Lokte.

Po skalním masivu do výšky až 12 metrů se pnou dva bohatě rozvětvené památné stromy a na tmavé
skále vytvářejí krásný ornamentní reliéf. Jedná se o dendrologicky cenné exempláře, významné svým
stářím. Obecně se břečťan může dožívat 300 až 450 let.

Kolovratská skála se tyčí se na úbočí vrchu Robič nad pravým břehem Ohře. Proražením průchodu
do skály vznikla i takzvaná Kolovratská jeskyně, nad jejímž severním vstupem je vytesán letopočet 1819.
Místo je pojmenováno po hraběti Františku Antonínovi Libštejnském z Kolovrat. Z ochozu skály je
úchvatná vyhlídka na město. Vchod do skály střeží pruhované prasátko, fiktivní kříženec zebry
a divokého prasete.

Vodní elektrárna byla postavena v roce 1901. V roce 1908 byla rozšířena o strojovnu parní lokomobily
a v roce 1922 k ní byla přistavěna rozvodna s jehlancovou střechou. Využívala původně síly dvou
Francisových turbín o výkonu 115 kW, elektřinu vyráběla dvě stejnosměrná dynama o výkonu 53 kW a
jeden třífázový generátor o výkonu 70 kW. Dynama pocházela od firmySiemens& Schuckert z roku 1901.
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