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1227 – první dochovaná písemná zmínka
o Lokti
13. – 14. století – postupná přestavba
hradu do románského slohu

15. – 16. století – přebudování hradu
v duchu pozdní gotiky a nastupující
renesance na reprezentativní rodové
sídlo Šliků

HRAD LOKET
Zámecká 67, 357 33 Loket
telefon: +420 352 684 648
mobil: +420 606 112 242
email: pokladna@hradloket.cz
www.hradloket.cz

1602 – držitelem hradu se stává městská
obec a začíná úpadek hradu
1797 – 1822 – přestavba hradu na státní
věznici (v provozu do roku 1948)
1992– hrad se stává majetkem města
Lokte

Hrad a tzv. Loketské sbírky jsou ve vlastnictví města
Loket a jejich správou je pověřena obecně prospěšná
společnost HRAD LOKET.

2013 – městu jsou navráceny sbírkové
předměty z tzv. Loketské sbírky
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hrad Loket

2. polovina 12. století – předpokládané
založení románského hradu (na základě
stavebně-historického průzkumu), za
zakladatele je považován buď český král
Vladislav I., nebo ministeriálové císaře
Friedricha I. Barbarossy

Na stráži po celá
staletí
Hrad vznikl na skalnatém vrcholu ostrožny,
obtékané po celém obvodu řekou Ohře. S jeho
historií je spojena řada významných osobností,
z nichž nejznámější je kralevic Václav (později
císař římský a král český Karel IV.), syn
Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.

co neminout

Ohře

Útrpné právo

Meteorit

Expozice
středověkého
útrpného práva
s pohyblivými
figurínami.

Jeden
z nejstarších nálezů
svého druhu
ve střední Evropě.

Karel IV. pobýval na hradě nedobrovolně, když
zde byl ve věku tří let vězněn svým otcem.
Na hrad se i přes neradostné vzpomínky
z dětství vždy rád vracel. Legenda praví,
že během svého pobytu na Lokti objevil
zdraví prospěšné horké prameny a založil
Teplé Lázně u Lokte, dnešní Karlovy Vary.
Dodnes zůstala zachována celková dispozice
hradního areálu. Ve vnitřních prostorách
hradu jsou prezentovány předměty takzvané
Loketské sbírky. Jedná se o výjimečný soubor
dokládající barvitý maloměstský život zdejšího
regionu.
Hrad nabízí návštěvnický okruh, který lze
absolvovat individuálně, nebo s průvodcem.

pravidelné
akce

Románská
rotunda
Pochází ze 3. čtvrtiny
12. století, znovu objevena
roku 1964, s vnitřním
průměrem 3,5 m a výškou
6,5 m je považována
za nejmenší rotundu
v ČR.

Hradní věž
26 m vysoká
s výhledem
na město
a jeho okolí.

Severní palác
Nově zrekonstruované
prostory včetně
Šlikovské kaple.

Východní
křídlo

Hejtmanský
dům

Rytířský sál s freskami,
obřadní místnost
s nástěnnou malbou
ze 17.století.

Expozice historického
porcelánu, gotické
malby.

Slavnosti purkrabího Půty

Svatováclavské vinobraní

Krušnohorské vánoční trhy

Rytířské turnaje na koních, tanečnice
a gotická hudba, průvod vladaře
a purkrabího, vlajkonoši a trubači,
lovčí s orly a sokoly, řemeslné trhy,
dobové pokrmy a medovina.

Vinaři z Moravy i Čech podávají
lahodný mok ze svých vinic za zvuku
moravské cimbálovky a hudby českých
muzikantů.

Koledy a jesličky, trhy s originálními
vánočními dárky a s vánočními
pokrmy a nápoji.

druhý srpnový víkend

první říjnový víkend

druhý prosincový víkend

