
Černá věž je ve vlastnictví města Loket a její správou je
pověřena obecně prospěšná společnost HRAD LOKET.

Robičská věž a volně přístupné pozůstatky městského
opevnění jsou ve vlastnictví města Loket.

černávěž
Nepřehlédnutelnými prvky středověkého
obranného systému města byly kromě hradeb
také věže, z nichž tou mohutnější je Černá věž.
Její pojmenování je však novodobé a je
odvozeno od vzhledu, který získala po opravě
v 1. polovině 20. století. Věž je hranolová,
zděná z lomového kamene, nároží je zpevněné
pravidelnými kvádry.
Vstup do věže zajišťuje schodišťový přístavek,
který byl zřízen v baroku. Původně se do věže
vstupovalo z ochozu přilehlé hradby. Zdivo
a kompozice této věže vykazují řadu shodných
prvků s velkou hradní věží, a proto můžeme
její vznik datovat ještě do 13. století.
Věž byla původně součástí pevnosti,
tzv. Dolního hradu, střežícího vstup do města
a měla tedy nejen funkci obrannou, což
dokládají střílny v těle věže a vchod umístěný
v polovině její výšky, ale sloužila i jako
pozorovatelna.
Až do roku 1562, kdy byla věž předána městu
Loket, zde službu konali královští manové.
Ti byli vystřídáni městským věžným.
V nejvyšším patře věže byl zřízen byt věžníka,
který měl za úkol bedlivě sledovat město a
ohlídat jej před častými požáry, případně
dalším nebezpečím.

Ve skromnémpříbytku žil v průběhu své služby
často s celou svou rodinou. Obyvatele věže
trápilo v létě vedro a v zimě chlad. Velkou
nepříjemností bylo, že s otopem a vodou bylo
nutné vystoupat po desítkách schodů.
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zajímavosti

Černá věž
↥ 32 m

25 kamenných,
78 dřevěných

co neminout výstup na černou věž
V nejvyšším patře věže se nachází expozice
historických řemesel. Z oken věže je ojedinělá
vyhlídka na město. Hladomorna je hluboká 6 m.

Černá věž je otevřena pouze v letních měsících,
aktuální provozní dobu najdete na webových
stránkách hradu.

galerie nahradbách
Volně přístupná galerie nabízející návštěvníkům
celoroční expozici děl současných výtvarníků
a fotografů.

umístění výstavních panelů
www.os456.cz/galerie/ www.hradloket.cz

Robičská
věž

V nejvyšším patře
lze vidět původní

prevét.

Zkamenělý
strom

Přírodní zajímavost –
21 mil. let starý fosilní

kmen listnatého
stromu nalezený

v nedalekém
uhelném dolu

městské hradby
Loketský hradební systém byl budován od
13. století, nejvíc se stavebně rozvíjel ve 14. století.

V 17. století bylo opevnění rozšířeno o barokní
bastiony, které vystupují mimo samotnou
hradbu a umožňovaly ostřelování protivníka
u paty hradby bez ohrožení vlastních střelců
(do dnešní doby se dochovaly fragmenty zdí
a 5 bašt opatřených střílnovými okny).

O mocnosti hradeb svědčí především starší
vyobrazení města, z nichž se odhaduje, že
jejich výška byla místy až 5 metrů při šířce zdi
přibližně 1,5 metru.
V 19. století, kdy už nehrozilo napadení města
nepřítelem, byly části městského opevnění
odprodáványmajitelům sousedních pozemků,
případně demolovány. S obnovou fragmentů
opevnění se započalo v 70. letech 20. století.

robičskávěž
Jedná se o zajímavý pozůstatek původního
jižního opevnění, kde byla takzvaná Robičská
branka, umožňující jediný vstup z této strany
města. Byla odstraněna v roce 1859 a zůstala
jen strážní věž. Je zděná z lomového kamene,
v dolní části s nárožními tesanými kvádry.
V průběhu let byla věž zvýšena. V nadstavbě tak
vzniklamístnost pro věžníka, kterýhlídal okolí.

Zajímavostí je dochovaný prevét v nejvyšším
patře veže. Jde o středověkou formu záchodu
vysunutého na konzolách mimo tělo věže.
V současnosti není věž veřejnosti přístupná.
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