
parkoviště, odstavná plocha

autobusová zastávka

vlakové nádraží

benzínová stanice

veřejné záchody

bankomat

hospoda / bar

kavárna / cukrárna

restaurace / bistro

potraviny / večerka

pošta

doktor

zubař

lékárna

policie

dětské hřiště

kozí minizoo

vyhlídkové místo

malá scéna, amfiteátr

vodácké tábořiště

výchozí turistický rozcestník

LEGENDA

TRASY VYCHÁZEK

SVATOŠSKÉ SKÁLY 6 KM

KEMP 900 M

Svatošské skály
Délka 6,5 km /  1,5 hod.
Přístupná pro pěší, cyklisty, vodáky.
Národní přírodní památka Jan Svatoš. Žu
lové skalní město, nazývané podle míst
ní pověsti Zkamenělý svatební průvod. 
Od  19. století oblíbené výletní místo. 
V místě 2 restaurace, visutá dřevěná lávka 
a přírodní rodinný areál Dětský ráj.

Loketské vyhlídky
Délka 1,2 km /  30 min.
Lesní stezka nad silnicí se třemi vyhlíd
kovými místy. Z altánů a otevřené vyhlídky 
lze spatřit úchvatné panorama města. Na 
trase je na skále umístěna pamětní des
ka na počest archeologa Antona Gnirse 
a jeho dcery Anny.

Romantická procházka
podél řeky Ohře
Délka 1 km /  20 min.
Z amfiteátru vede romantická stezka po 
pravém břehu řeky Ohře. Na trase je pro
ražen průchod Kolowratskou skálou (1819). 
Nad vchodem vykukuje pruhované prasát
ko, místními nazývané Zepras. Ochoz skály 
je oblíbenou vyhlídkou na město. Přes hou
pací lávku lze přejít řeku do Zahradní ulice a 
odtud vystoupat na několika místech měst
ského opevnění zpět na náměstí.

Špičatý kámen a Šibeniční vrch
Délka 3 km /  45 min.
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 
(500   m) dojdete ke  skalnímu útvaru se 
železným křížem, zvaném Špičatý kámen. 
Výstup pokračuje až na Šibeniční vrch, kde 
stávala ještě v 18. století  šibenice. Kolem 
vysílače lze dojít k motokrosovému areálu 
a odtud po chodníku zpět do města.

T. G. Masaryka
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HRAD LOKET

Původně románský královský hrad byl 
založen ve  3.  čtvrtině 12. století za  krále 
Vladislava II., patrně jako opěrný bod 
královské moci. Od  té doby prodělal 
řadu stavebních úprav. Ve druhé polovině 
15.  století a počátku 16. století byl hrad 
přebudován v duchu pozdní gotiky a na
stupující renesance na reprezen tativní ro
dové sídlo Šliků.
Od roku 1602, kdy se držitelem hradu stala 
městská obec, počal jeho úpadek. V letech 
1797–1822 proběhla přestavba na  státní 
věznici (v  provozu do  roku 1948). Tehdy 
byl zbořen románský palác u věže. Dodnes 
zůstala zachována celková dispozice hrad
ního areálu, objekty procházejí postupně 
opravou a obnovou. Od roku 1992 je hrad 
majetkem města Lokte.
Hrad nabízí návštěvnický okruh, který lze 
absolvovat individuálně, nebo s  průvod
cem. V jednotlivých expozicích umístěných 
do 7 hradních objektů si můžete prohléd
nout exponáty z tzv. Loketských sbírek (ná
bytek, dřevěné plastiky, obrazy, porcelán, 
sbírky minerálů, zbraně, cínové předměty 
atd.). V  prostoru vězeňských kobek je in
stalována působivá expozice útrpného 
práva. 

zajímavosti:
• Románská rotunda z 1. pol. 12. století 

s vnitřním průměrem 3,5 m a výškou 6,5 m.
• Část (14 kg) nejstaršího známého 

českého meteoritu (Zakletý purkrabí), 
který zde byl po dopadu nalezen údaj
ně již roku 1422.

• Interaktivní naučná stezka pro školní 
děti „Letem Karlovým světem“.

www.hradloket.cz / pruvodci@hradloket.cz
+420 352 684 648

 Hrad Loket

otevírací doba: denně, poslední vstup 
vždy 30 minut před zavírací dobou
• XI.–III. 9:00–16:00
• IV.–V. / IX.–X. 9:00–17:00
• VI.–VIII. 9:00–18:30

vstupné: s textem / s průvodcem 
• Dospělí 110 Kč / 130 Kč
• Děti, studenti, důchodci, ZTP 90 Kč / 105 Kč
• Rodinné vstupné 330 Kč / 380 Kč
• Děti do 6ti let, ZTP/P + 1 doprovod 

zdarma

KOSTEL SV. VÁCLAVA

Barokní římskokatolický farní kostel byl 
postaven na  místě původního gotického 
kostela v letech 1701–1734 podle projektu 
stavitele Wolfganga Braunbocka z  Teplé. 
V současné době probíhá restaurování in
teriéru. Kostel je ve správě Rytířského řádu 
křížovníků s červenou hvězdou.

zajímavosti:
• Sochařská výzdoba interiéru – hlavní 

sloupový oltář se sochami a  kazatelna 
od Jakuba Eberleho.

• Na  kamenné menze je umístěno 
malované antependium z  roku 1744 
s  námětem Gloria Nejsvětější Trojice 
od Eliáše Dollhopfa.

• V  interiéru je umístěn netradiční pom
ník padlým v 1. světové válce, pamětní 
obraz od Waltera Ditze z roku 1923.

ČERNÁ VĚŽ

Původně obranná, hranolová věž hradeb
ního systému města. Nachází se v  blíz
kosti někdejší hlavní městské brány, jež 
byla součástí pevnosti, tzv. Dolního hradu. 
Dokladem její obranné funkce jsou úzká 
okna (střílny). V nejvyšším patře byl později 
zřízen byt věžníka, jehož úkolem bylo ohlídat 
město před častými požáry, případně dalším 
nebezpečím.
Dnes nabízí návštěvníkům pěkný výhled 
na město a hrad. Je zde umístěna expo
zice historických řemesel, pečetidla loket
ských cechů, výuční listy, cechovní knihy 
a řády. 

zajímavosti:
• Vstup do věže se nachází až v polovině 

její výšky (doklad obranné funkce věže).
• Celkový výška věže je 32 m, z ulice 

do vrchního patra vystoupáte po
 25 kamenných a 78 dřevěných schodech.

otevírací doba: denně
• V.–IX. 11:00–17:00
• VI.–VIII. 11:00–19:00
• X.–IV. zavřeno

vstupné: zdarma

RADNICE

Dvoupatrová raně barokní budova s  věží 
byla postavena v letech 1682–1687 podle 
návrhu architekta Abrahama Leuthnera. 
V  přízemí se dochovaly valené klenuté 
stropy. V  letech 1953–1967 zde sídlil 
okresní archiv. Po  rozsáhlé rekonstrukci 
v  80. letech 20. století je sídlem měst
ského úřadu.

zajímavosti:
• Kamenný znak města nad vchodem 

pod hlavní římsou z roku 1686 od 
kameníka Andrease Zeidlera z Teplé, 
polychromovaný bečovským malířem 
Christianem Leibeltem. 

• V přízemí radnice sídlí městská knihov
na s unikátní expozicí umělecké knižní 
vazby.

ALTÁN – WEYROTHEROVA VYHLÍDKA

Romantický pavilon na  výběžku hradní 
skály byl postaven v roce 1812 v očekávání 
císařské návštěvy jako součást procház
kové trasy pod hradem po  břehu Ohře. 
Byl pojmenován po  někdejším krajském 
hejtmanovi. Jedná se o  drobnou stavbu 
na  šestibokém půdorysu krytou jehlanco
vou střechou. V letní sezoně bývá přístup
na veřejnosti.

SLOUP SE SOUSOŠÍM NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE

Trojboký vrcholně barokní sloup je jednou 
z  nej významnějších plastik v  západních 
Čechách a  výrazná umělecká dominanta 
náměstí.  V letech 1717–1719 jej nechalo 
zhotovit město jako poděko vání za  od
vrácení morové nákazy. Autorem je sochař 
Johann Karl Stilp z Chebu. Na  trojbokém 
podstavci stojí sochy sv. Václava, sv. Floriá
na, sv. Jana Křtitele, Immaculaty, sv. Jana 
Nepomuckého a  sv. Šebestiána. Na  pro
filované římse stojí tři plastiky; archandělé 
Michael, Rafael a Gabriel. Ze soklu vyrůstá 
vysoký trojboký pilíř, na  jehož vrcholku 
je sousoší Nejsvětější Trojice s  křížem 
a hvězdou. 

MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ 

Městské opevnění je dokladem významu 
města ve  středověku. Fortifikační systém 
byl budován již od 13. století, plně se ale 
rozvíjel především ve 14. století. V 17. sto
letí bylo opevnění rozšiřováno o  barokní 
bastiony. Hradební zeď obepínala celé 
město. Dnešní podobu opevnění tvoří 
fragmenty zdí, Robičská a  Černá věž 
a  5 bašt opatřených střílnovými okny. 
Od  2. pol. 19.  století byly části hradeb 
rozprodávány majitelům sousedních 
domů, případně demolovány. S obnovou 
opevnění se započalo v 70. letech 20. sto
letí. Teprve v letech 1990–2000 se opravily 
zachované části opevnění a tento unikát
ní hradební systém je volně zpřístupněn 
veřejnosti.

zajímavosti:
• Výška původních hradeb není známa.
 Ze starších vyobrazení se odhaduje, že 

místy dosahovala až 5 m, šířka zdi byla 
přibližně 1,5 m.

• Na parkánech městského opevnění na
jdete volně přístupnou Galerii na hrad
bách se stálou instalací prezentace 
uměleckých děl současných výtvarníků 
a fotografů. 

ROBIČSKÁ VĚŽ

Zděná stavba z  lomového kamene se na
chází v  jižní části opevnění, kde spojovala 
město se stejnojmenným předměstím. 
Zvláštností věže je na konzolách vysazený 
prevét v nejvyšším podlaží věže. Objekt je 
veřejnosti nepřístupný.

SCHWARZENBERSKÁ VYHLÍDKA

Zvaná též Goethův pavilon, byla vybu
dována v  roce 1823 na  parkánu jižní 
městské hradby, patřícímu k  zájezd
nímu hostinci U  Bílého koně. Dřevěná 
veranda s  ozdobným prořezávaným 
zábradlím byla místem oslavy 74. naro
zenin německého básníka J. W. Goetha 
a  jeho osudového setkání s  mladič
kou Ulrikou von Lewetzov. Na  verandě 
můžete posedět například u dob ré kávy 
a kochat se pohledem na okolní stráně, 
řeku i zástavbu pod hradbami.  

POMNÍK J. W. GOETHA

V  parčíku u  budovy základní školy stojí 
socha J.  W.  Goetha, kterou v  roce 1932 
vytvořil sochař Willy Russ z Krásna k příleži
tosti 100. výročí úmrtí velkého německého 
básníka.

AMFITEÁTR 

Přírodní divadlo, zasazené v  romantickém 
prostředí parku v  podhradí hradu Loket, 
zahájilo první kulturní sezónu 2. července 
1949 operou Antonína Dvořáka Rusalka. 
Do roku 1964, kdy bylo divadlo z důvodu 
klesající návštěvnosti a  chybějících financí 
na údržbu uzavřeno, navštívily představení 
tisíce diváků. Obnovy se amfiteátr dočkal 
až po  roce 1990 a  dnes se v  něm kona
jí během letní sezony koncerty vážné 
i  současné hudby a  oper, divadelní i  fil
mová představení a  další kulturní akce 
města. 

MĚSTSKÁ DVORANA

Budova byla otevřena v  roce 1895 
za účelem kulturněpedagogickým. Kom
binovala funkce internátu zdejší reálné 
školy a  společenskokulturního zařízení. 
Po  2. světové válce zde sídlil národní 
výbor. Součástí objektu je vstupní hala 
a  hlavní sál s  jevištěm. Objekt žil ještě 
v  80. letech bohatým kulturním životem, 
po  zprivatizování do  soukromého vlast
nictví řadu let chátral. Od  roku 2002 je 
zpět v  majetku města. V  roce 2015 byla 
dvorana prohlášena za  kulturní památku 
a  v  současnosti je objekt rekonstruován, 
aby se mohl stát po téměř 30 letech opět 
důstojným kulturněspolečenským cen
trem města. 

LEYNŮV SLOUP

Na prostranství u schodů na hrad stojí boží 
muka z  roku 1679 zdobená monogramy, 
znakem soukenického cechu a  jménem 
donátora Andrease Leyna.

MOST PŘES OHŘI

Železobetonový most nahradil původní, 
řetězový most z  roku 1836. Podle návrhu 
architekta Adolfa Benše byl vystavěn v le
tech 1934–1936.

DŮM ČP. 18

Mohutný třípatrový objekt s vysokými štíty 
v  romantizujícím stylu byl navržen v  roce 
1898 rakouským architektem Gerhardem 
Reitmayerem pro městskou spořitelnu. 
Ta zde ale nikdy nesídlila, původní účel 
připomínají jen iniciály ES (Elbogener Spar
kassa) nad vchodem a  včela ve  štítovém 
nástavci. V současnosti budova slouží jako 
školní jídelna.

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Barokní pískovcová plastika z  roku 1734 
byla původně umístěna na  středním 
pilíři Jánského mostu přes řeku Ohři. Při 
výstavbě nového betonového mostu byla 
přesunuta k  pravé straně vstupu na  starý 
most.

KAPLE SVATÉ ANNY

Barokní kaple z roku 1744, situovaná při 
vjezdu do města od Karlových Varů. Byla 
postavena jako poděkování, že město bylo 
roku 1742 uchráněno před vydracováním 
francouzskými vojáky.

PAMĚTNÍ DESKA THEODORA 
KÖRNERA

Na  skalní stěně pod hradem je od  roku 
1903 umístěna pamětní deska s bronzovým 
reliéfem Theodora Körnera (1791–1813) 
od sochaře Carla Friedricha Echter meiera. 
Připomíná pobyt německého básníka 
v Lokti v roce 1812.

KAPLE PANNY MARIE

Na křižovatce ulic Lužná a Sportovní byla 
po zničujícím požáru města v roce 1725 vy
stavěna kaple zasvěcená Panně Marii, jejíž 
soška je umístěna ve štítě. V oválné nice je 
reliéf zobrazující hořící srdce se svatozáří, 
symbol Srdce Ježíšova. 

GALERIE NA HRADBÁCH

Občanské sdružení 456
os456@seznam.cz
www.os456.cz/galerienahradbach

 Občanské sdružení 456
vstupné: zdarma

Stálá prezentace uměleckých děl současných 
výtvarníků a fotografů, umístěná na parkánech 
městského opevnění.
Výstava je přístupná z několika míst – vstupy 
na  parkány najdete u  hlavního mostu (před 
hotelem Císař Ferdinand), ze Sobotovy uli
ce, z  Tyršova náměstí, za  objektem hotelu 
U Bílého koně.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A EXPOZICE 
UMĚLECKÉ KNIŽNÍ VAZBY

T. G. Masaryka 1 (budova radnice, přízemí)
+420 352 684 229 / knihovna@mkloket.cz 
www.mkloket.cz

 Městská knihovna Loket

vstupné do expozice: jednotlivci zdarma, 
skupinová prohlídka s výkladem 20 Kč/os.

otevírací doba:
• Po 10:00–17:00
• Út–Čt 12:00–17:00
• Pá zavřeno
• So–Ne 10:00–12:00 / 13:00–17:00
• O  hlavních prázdninách (VII.–VIII.) se 

provozní doba liší

Ojedinělá expozice je součástí městské 
knihovny od roku 2008. K jejímu vytvoření 
byli vyzváni světově proslulí čeští umělečtí 
knihaři Jan a Jarmila Sobotovi. Zastoupeny 
jsou knižní vazby a objekty českých i  zah
raničních knihařů. Sbírka se neustále 
rozšiřuje. Specifickou část tvoří restau
rované historické knižní vazby. Součástí ex
pozice je knihařská dílna s výstavou nářadí 
a nástrojů, jež se při výrobě knižních vazeb 
používají. Všechny exponáty jsou plně 
funkční a  bývají využívány při knihařských 
workshopech.

MUZEUM LÁZEŇSKÝCH POHÁRKŮ

Sobotova 10
+420 352 327 100 / info@hotelloket.cz
www.hotelloket.cz/cz/oceneni

otevírací doba: celoročně denně 9:00–17:00 
vstupné: 50 Kč 

Rodinná sbírka manželů Lojínových obsa
huje více než 3000 kusů pohárků z období 
od  2. pol. 18. století do  roku 1945 a  je 
neustále rozšiřována. Zakladatelem sbírky 
byl známý karlovarský balneo log prim. 
MUDr. Jaroslav Dolina (od roku 1951). Jed
ná se o  nejucelenější soubor nejen por
celánových lázeňských pohárků na  světě, 
určených na  pití karlovarské mine rální 
vody. Vystaveny jsou v  pěti místnostech 
o celkové ploše 480 m2. Sbírka je od roku 
2011 zapsána v  české verzi Guinessovy 
knihy rekordů.

PIVOVARSKÉ MINIMUZEUM 

Sobotova 10
www.hotelloket.cz/cz/pivovar

 Rodinný pivovar Sv. Florian
vstupné: volný průchod, vstup zdarma 

Expozice je součástí rodinného mini
pivovaru Svatý Florian. Je umístěna 
v  Paye rově domě – jednom z  nejstarších 
ve městě. Ve třech místnostech je názorně 
ukázána tradiční výroba sudů, zpraco
vání sladu a původní stáčení i plnění lahví 
a staré stroje. Vstup do expozice je přímo 
z  pivovarské restaurace v  suterénu hote
lu Císař Ferdinand či z prodejny pivovaru 
(Payerova domu) na náměstí.

LANOVÝ PARK

Park pod hlavním mostem
 + 420 775 210 751 / honza.hala@seznam.cz
www.lanopark.cz

 Lanový park Loket

otevírací doba: 
V.–VI., XI.–X. So–Ne 13:00–17:00
VII.–VIII. Út–Ne 10:00–19:00 (Po zavřeno)
základní vstupné: malý okruh 100 Kč / 
velký okruh 170 Kč

Lanový park v  korunách stromů. Celkem 
18 překážek  – pavučina, pražce visící, 
himálajský a  barmský most, kladina, 
vzdušné zámky, síťová lávka, svislé klády, 
sestupová lanovka a další je nainstalováno 
ve výšce od 5 do 12 m s celkovou délkou 
téměř 300 m.

MUZEUM TAJNÝCH SPOLKŮ

T. G. Masaryka 115
+420 776 705 057
www.masonichouse.com/cs/muzeum
vstupné: dospělí 130 Kč / děti 105 Kč

otevírací doba: 
VII.–VIII. denně 11:00–18:00 / St zavřeno
IX.–VI. So–Ne  So–Ne 10:00–17:00

Muzeum nabízí sbírku více jak 700 expo
nátů tajných spolků (svobodných zed
nářů, iluminátů, rosenkruciánů, Skull and 
Bones a dalších). Vzácné rituální předmě
ty, včetně oltáře, osobní věci členů řádů, 
cenné knihy, hodnostní označení a iden
tifikační doklady pocházejí především 
z  Evropy, Ameriky a  Kuby. Sbírka, 
shromažďovaná více jak 50  let, se řadí 
ke světovým unikátům.

GALERIE CAFÉ

T. G. Masaryka 32
www.galerieloket.cz

 Galerie Cafe Loket
kontakt: +420 728 260 043
vstupné: zdarma

otevírací doba:
IX.–IV. Po zavřeno
 Út–Pá 14:00–18:00
 So–Ne 13:00–18:00 
V.–VIII. Po zavřeno
 Út–Ne 10:00–18:00 

Rodinná umělecká kavárna je spojená 
s uměleckou galerií a obchůdkem. Nabízí 
výrobky místních i  mezinárodních uměl
ců. Během roku jsou zde prezentovány 
temporální výstavy obrazů a  keramických 
uměleckých předmětů a pořádány kon
certy a  divadelní představení pro malé 
i dospělé diváky.

VYHLÍDKOVÁ PLAVBA PO ŘECE OHŘI

Přístaviště pod hlavním mostem
+420 728 468 068

provozní doba:
• V.–IX. So–Ne, svátek 11:00–17:00
• VII.–VIII. Út–St a Pá–Ne 13:00–17:00 

vstupné: dospělí 50 Kč / děti 25 Kč  
 rodina (2+2) 120 Kč

Okružní plavba nabízí nevšední zážitek 
a  prohlídku historického města z paluby. 
Plavba se koná pouze za příznivých povětr
nostních podmínek a stavu vodní hla diny. 
Délka plavby cca 25 minut. Minimální 
počet cestujících 5 osob, maximální počet 
11 osob na okruh.


