Loket
Kraj: Karlovarský

Okres: Sokolov

Správní obvod: Sokolov

GPS souřadnice: 50.186002N, 12.754046E

Nadmořská výška: 427 m n. m.

První pís. zmínka: 1240 (782 let)

Počet obyvatel: 3 083

PSČ: 357 33

Adresa URL: www.loket.cz

Památky a zajímavosti Loket
Snad nejznámější památkou je hrad Loket. Pravděpodobně někdy ve 3. čtvrtině 12. století za panování
krále Vladislava II. byl na akropoli hradiště založen kamenný královský hrad. Impulsem pro výstavbu této
české pohraniční pevnosti bylo možná i nebezpečné pronikání německých záborových
úředníků (ministeriálů), kteří pod patronací markabího Děpolta z Vohburka obsadili a kolonizovali
část oblasti bývalého Sedlecka z obou stran našich dnešních státních hranic. Období vlády Přemysla
Otokara II. se významně odrazilo zejména ve velké přestavbě loketského hradu, kde bylo staré ohrazení
dolního hradu vyměněno za mohutný prstenec nové hradební zdi, dosahující šířky 2 m a zesílený
několika půlválcovými věžemi. Hradba z charakteristických valounových kamenů tvoří dodnes obvod
východní poloviny areálu.
V roce 1473 vypukl požár jednoho domu pod loketským hradem, přenesl se na hrad, který celý zničil kromě
izolovaně stojícího Markrabského domu. Na stavebních akcích, které tu plynule přecházejí z pozdní
gotiky do období renesance, se podílely tři generace Šliků. Jejich zásahem se hrad stal reprezentačním a
náročným rodovým sídlem a správním střediskem kraje. Město potom získaný hrad pouze stavebně
udržovalo, na jeho výraznější přestavbu a modernizaci nemělo vcelku zájem.Císařským nařízením
z roku 1663 byl Loket zařazen mezi hraniční pevnosti Čech. To přineslo nové výdaje na opevnění hradu.
Po požáru Markrabského domu na hradě v roce 1725 zůstaly z objektu zachovány jen obvodové zdi a v
přízemí jediná zeď příčná. Poté byl objekt upraven na městskou sýpku s malými okénky a s
prostým olištovaným vstupním portálem. V této podobě byl ponechán až do přestavby na počátku tohoto
století.O novém využití hradních budov se začalo jednat již roku 1788. Tehdy podal loketský magistrát
návrh na přestavbu části starého hradu na městské vězení. Návrh byl přijat a v roce 1797 začal
stavitel Leistner přestavbu realizovat. K úplnému dokončení došlo až roku 1822 a jako věznice sloužil hrad
až do roku 1949. V roce 1950 byl Loket prohlášen městskou památkovou rezervací.
www.hradloket.cz
Další památkou je monumentální budova radnice na jižním náměstí, která je vystavěna v raně
barokním slohu podle plánů Abrahama Leuthnera. Stavba, započatá v roce 1682, byla úplně dokončena o
čtrnáct let později. Dvoupatrová hlavní budova má ve štítu věž, ve které je osazen kamenný městský
znak. Její součástí jsou i další hodnotné architektonické prvky, zejména raně barokní klenby. V radnici,
jejíž náročná rekonstrukce byla dokončena v roce 1989, je umístěn městský úřad.
Církevní stavby jsou ve městě zastoupeny kaplí svaté Anny, Mariánskou kaplí, sloupem Nejsvětější
trojice nebo smírčími kříži, ležícími v okolí.
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V roce 1949 byl za účasti velkého množství obyvatel Lokte vybudován amfiteátr - přírodní divadlo, který
byl slavnostně otevřen 2. července 1949 a to uvedením Dvořákovy Rusalky v provedení souboru
Národního divadla Praha.
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