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Loket nabízí více 
než jen hrad
Text a foto: Ladislav Zoubek (KČT, odbor Krušné hory Sokolov)

Jedna z nejnavštěvovaněj-
ších památek
Jako člověka, který zde vyrostl 
a zná kdejaký kout, mne mrzí, 
když se návštěvníci Lokte soustře-
dí jen na běžnou nabídku hradu 
a městské památkové rezervace. 
A takových návštěvníků přitom 
není zrovna málo. Prodaných vstu-
penek bylo například v roce 2017 

na 140 tisíc, což Loket řadí na vý-
sluní památek v Karlovarském kra-
ji. Návštěva tohoto města na úpatí 
Slavkovského lesa však nemusí 
končit tím, že turista „proběhne“ 
hradem a městskou památkovou 
rezervací, zbaští vyhlášené selátko 
ze slovanské pece a nejpozději 
druhý den nechá městské hradby 
daleko za sebou. 

Goethova stezka
Již při pohledu z hradní věže spat-
říme na svazích nad pravým bře-
hem řeky Ohře skalní vyhlídky na 
Goethově stezce – okružní cestě, 
vinoucí se nad městem, přibližně 
50 m vysoko nad silnicí, která 
spojuje Sokolov, Loket a Horní 
Slavkov. A právě tato cesta nabízí 
jedny z nejhezčích vyhlídek na 

Město Loket je nádherné místo nejen na mapě Čech, ale i celé 
Evropy. Jistě vás okouzlí jak jeho poloha v údolním ohybu řeky 
Ohře, tak také historie spjatá s počátky osidlování zdejšího kraje 
i oblíbenou Eliškou Přemyslovnou a kralevicem Václavem, 
budoucím Karlem IV. Loket toho však nabízí ještě daleko více. 

hrad, město a celý pás hradeb 
pod nimi. Krátký okruh se dá od 
parkoviště u benzínové pumpy na 
druhou stranu města zvládnout za 
hodinu, ale když se počasí vydaří, 
je lepší počítat s další hodinou na 
focení a „kochání se“. Člověku se 
ani nechce věřit, že tato pěšina 
s vyhlídkami není v leckterých 
mapách a průvodcích vůbec 
zachycena. 

Dvanáct svatých patronů 
Další pozvánku na cestu předsta-
vuje 12 obrázků svatých patronů, 
které jsou rozvěšeny v okolí Lokte. 
Obnovit dávnou tradici obrázků  
svatých na cestách se rozhodli 
místní patrioti z výtvarné skupiny 
Essence a – nutno přiznat – po-
vedlo se jim to znamenitě. Je však 
škoda, že kromě tří informačních 
tabulí (u benzínové stanice,
u školy a na odbočce ke Kameni-
tému, resp. Supímu potoku) není 
o obrázcích mnoho informací. 
I přesto je však při vycházce po 
lesních cestách směrem do Dvorů 
a k Nadlesí, ke kostelu sv. Miku-
láše nebo na Krudum snadno 
najdete. Jako šikovný průvodce 
se vám pak na cestu loketskými 

lesy bude jistě hodit i brožurka 
Lesní vycházky Loket z roku 2017, 
jež se dá (za 25 Kč) koupit v loket-
ském informačním centru, které 
mimo jiné zajišťuje i prohlídky 
městské památkové rezervace 
s průvodcem. 

Ve městě je hned 
několik muzeí 
Nyní se však z hlubokých lesů 
vraťme zpět do města Loket, nudit 
se totiž nebudete ani ve zdejší pa-
mátkové rezervaci. Při procházce 

po středověkých hradbách se tu 
můžete potěšit vystavenými foto-
grafiemi z aktuální výstavy. V Mu-
zeu knižní vazby, nacházejícím se 
v prostorách městské radnice, se 
pak můžete seznámit s knihami 
z dílny manželů Sobotových i no-
vodobých autorů. Dále rozhodně 
nesmíte vynechat prohlídku 
světově jedinečné sbírky v Muzeu 
lázeňských pohárků. A poté může-
te navštívit také Muzeum tajných 
spolků, které se sice vymyká 
zdejšímu historickému prostředí, 
ale zato tu najdete znalého a nad-
šeného průvodce a také spoustu 
předmětů spojených zejména se 
zednáři. 

Nakonec se vám 
ani nebude chtít domů
Jako místo oběda se nabízí na-
příklad pivovar Ferdinand, kde si 
jako bonus můžete prohlédnout 
expozici věnovanou historii zdejší-
ho pivovarnictví. Snad nejlépe 
vám pak vytráví při fotografování 
hradních kulis z lodičky, kterou 
na řece Ohři (v přístavišti pod 
obloukovým mostem) provozují 
Autobusy Karlovy Vary, a.s. Anebo Loketský přírodní amfiteátr

Jedním ze svatých, jejichž obrázek můžete při putování okolím Lokte potkat, 
je sv. Mikuláš
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Dominantou města Loket je středověký hrad a kostel sv. Václava
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Výchozí místa: Nejblíže historic-
kému jádru Lokte se nachází auto-
busová zastávka „Loket“, na které 
zastavují autobusy z Chodova, 
Sokolova i Karlových Varů. Vlaková 
zastávka „Loket předměstí“ je 
od radnice na náměstí vzdálena 
přibližně 750 m, a stejně tak 
i nádraží „Loket“. Automobil pak 
můžete zaparkovat na náměstí 
T. G. Masaryka (zpoplatněné) 
nebo u benzinové stanice.
Mapa KČT: č. 3 – Krušné hory-
-Kraslicko
Zajímavá místa v okolí: Svatošské 
skály (6,5 km od Lokte); hora Krudum 
s rozhlednou (9,5 km od Lokte); 
město Sokolov se zámkem a kapu-
cínským klášterem (12 km od Lokte). 

Na cestu do Lokte a jeho okolí 
(nejen za svatými obrázky) vám 
dají dobré rady také pořada-
telé XVI. Letního turistického 
srazu Sokolov 2018, a to během 
hlavních srazových dnů od 4. do 
8. července 2018. Registrační 
formulář a potřebné informa-
ce o srazu najdete na http://
www.kctkv.cz/letnisraz2018/. 
Nezapomeňte se včas přihlásit! 
Registrace končí již 31. května!

Údolí Ohře ze skalní vyhlídky nad Vildenavou, 3 km za Loktem po proudu řeky

se můžete vydat na vycházku ke 
smírčím křížům nad městským 
hřbitovem v severozápadní části 
města. Přímo na hřbitově je k vidě-
ní zajímavý pomník obětem války 
v roce 1866 a také náhrobek Jo-
sefa Cinibulka, který dne 29. října 
1923 pilotoval let Bratislava–Praha, 
označovaný jako první poštovní 
let mezi těmito městy. Jste-li více 

sportovně založení, pak si můžete 
vyzkoušet svou zdatnost na pře-
kážkách lanového centra v soused-
ství přírodního amfiteátru. A třeba 
budete mít štěstí i na jeden z řady 
letních koncertů nebo divadelních 
představení, pořádaných v rámci 
programu Léto pod hradem Loket, 
a tak se vám nakonec ani nebude 
chtít domů.
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Výhled na město je z okolních svahů skutečně působivý


