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Po tygodniu spędzonym na zwiedzaniu najciekawszych miejsc na Morawach ruszyliśmy na 
drugi koniec Czech do Kraju Karlowarskiego. Tam też najpierw zapewniliśmy sobie bazę 
noclegową. Przeglądając przed wyjazdem oferty zwróciliśmy uwagę na niewielki hotelik w 
bardzo dogodnie położonej miejscowości Loket – co można przetłumaczyć jako Łokieć.  
Już na podstawie zdjęć zamieszczonych w Internecie wydawało się, że jest to ciekawe miej-
sce. Rzeczywistość była znacznie wspanialsza. Wciąż pozostaję zauroczony tym miejscem.  

Loket (po niemiecku Elbogen) to miasto w powie-
cie Sokolov, malowniczo położone w zakolu 
rzeki Ohrzy. Według danych z 31 grudnia 2007 po-
wierzchnia miasta wynosiła 2674 ha, a liczba jego 
mieszkańców 3174 osób.  

           Nazwa Loket (Łokieć) po-
chodzi od kształtu zakola 
rzeki Ohrzy, w obrębie któ-
rego ulokowane zostało mia-
steczko. W środku mia-
steczka na wzgórzu wznie-
siony został wspaniały zamek. Zamek Loket powstał prawdopodobnie 

już pod koniec XII wieku jako pograniczna strażnica. Okolice były za-
mieszkiwane już od czasów prehistorycznych. Co prawda pierwsza pi-
semna wzmianka o Loket pochodzi z 1234 roku, jednakże wiadomo iż 

kamienny zamek został tu wzniesiony za panowania Przemysła Otokara I. 
Potwierdzają to badania archeologiczne fundamentów romańskiej rotundy znaj-

dującej się na terenie Zamku. Jest to jeden z najstarszych, zachowanych budynków w Cze-
chach, który pochodzi z II połowy XII wieku. Zyskał na znaczeniu po 1230 roku, gdy prze-
niesiono tam siedzibę lokalnych władz. Miasto powstało około roku 1240. W 1319 roku z 
rozkazu króla Jana Luksemburskiego przez dwa miesiące w zamku więziony był jego syn 
Wacław – późniejszy cesarz Karol IV.  



Cesarz Karol IV często przebywał 
w Loket, a nawet uważał je za jedno 
z najważniejszych miast Czeskiej 
Korony, których nigdy nie może się 
pozbyć. Według starej legendy w 
czasie jednego z licznych polowań 
w okolicznych lasach Karol IV od-
krył gorące źródła mineralne i zało-
żył miasto Horké Lázně u Lokte 
(Gorące Źródła koło Loketu), które 
później zostało nazwane Karlo-
wymi Warami (Karlovy Vary). 
Od 1337 roku miasto zyskuje status 
miasta królewskiego i w ślad za tym 
otrzymuje  licznie przywileje oraz 
ulgi. W XV wieku należało do naj-
lepiej ufortyfikowanych miast w ca-
łej środkowej Europie i stanowiło 
ważną rezydencję ówczesnych 
władców Czech. W czasie wojen 
husyckich Loket pozostał wiernym 
cesarzowi Zygmuntowi Luksembur-
skiemu. Początkowo Zamek i wszel-
kie posiadłości były w zastawie, ale 
w 1434 roku całość przeszła na wła-
sność rodu Šlik. Przez kolejne 120 
lat toczyły się częste spory, a nawet 
walki pomiędzy loketskimi miesz-
czanami a szlachtą. Dopiero w 1598 
roku zamek i wszystkie posiadłości 
na stałe przeszły w ręce miasta.  

Ale wtedy nadeszły 
złe czasy. Upadek 
miasta rozpoczął się 
w czasie wojny trzy-
dziestoletniej (1618-
1648) kiedy to cała 
okolica przeżywała 
wielkie trudności 
ekonomiczne.  
Po zniszczeniach 
wojennych, jakby na 
dokładkę, w 1725 
roku miasto strawił 
wielki pożar. To 
przypieczętowało 
jego upadek. Loket 
przestał być już tak 
bardzo strategicz-
nym punktem.  



Pod koniec XVIII wieku w zanie-
dbanej i zrujnowanej wówczas 
warowni utworzono więzienie, 
które funkcjonowało aż do 1948 
roku.  
W XIX wieku Loket rozsławiła 
fabryka porcelany założona przez 
braci Haidinger w 1815 roku. 
Po II wojnie światowej miasto na-
dal traciło na znaczeniu zarówno 
ekonomicznym jak i historycz-
nym. Jego stan bardzo się pogar-
szał i miasteczko praktycznie zo-
stało zapomniane. Dopiero w 
1992 roku, kiedy to władze miasta 
po raz drugi stały się właścicielem 
Zamku, przystąpiono do kompleksowej odbudowy warowni.  Od tamtej pory trwa odbudowa 
zarówno Zamku jak i podzamcza, czyli pięknej, loketskiej starówki. Ogromnym kosztem fi-
nansowym odrestaurowano potężne mury obronne z 
basztami oraz dwie wieże bramne: Robičską věž oraz 
Černą věž. Zamek Loket został udostępniony dla tu-
rystów dopiero w 1989 roku. 
 

Zamek, czyli hrad Loket, stoi w najwyższym miejscu 
miasteczka.  W zamku urządzane są ciekawe ekspo-
zycje: historyczna i archeologiczna, jest też wystawa 
porcelany oraz bardzo ciekawa izba tortur. 
Zaraz po przekroczeniu bramy zamku można zoba-
czyć korpus jednoramiennego, kamiennego krzyża 
pokutnego, który stał dawniej w Lokecie nad 
Cínovým potokem. Znajdował się tam od 1639 roku, 
od czasu gdy właśnie tam zamordowano starostę Kar-
lowych Warów. Drugi z gotyckich krzyży pokutnych 
stał do niedawna przy Kościele świętego Jana. Wokół 
krzyży ułożono kule z katapult, które pozostały po oblężeniu Zamku przez wojska szwedzkie 

w czasie wojny trzydziestoletniej. 
Na I piętrze można zwiedzić interesującą wystawę bajecz-
nej i niezwykle delikatnej porcelany z fabryk okolic Lo-
ketu, które niestety już nie istnieją. Sporą część wystawy 
stanowią dzbanuszki do picia wód mineralnych z okolicz-
nych uzdrowisk. We wnętrzu zamku zwiedza się Dom het-
mana (gdzie na parterze znajduje się ekspozycja archeolo-
giczna), salę rycerską i pałac ślubów. Znajdująca się na 
piętrze sala ceremonialna pełni teraz rolę pałacu ślubów. 
Sala jest pięknie ozdobiona malowidłami postaci histo-
rycznych oraz detalami głównej bramy miasta z po-
czątku XVII wieku. Strop sali jest bogato polichromo-
wany.W romańskiej 26-metrowej wieży na planie kwa-
dratu ukrywał się ponoć smok, który był jakąś krzyżówką 
węża z jaszczurką. 



 
 
Był jednak bardzo łagodny i przyjazny. Według legendy 
dawnymi czasy przychodziły do niego gospodynie do-
mowe, aby zdobyć ogień do rozpalania pieców. Z wieży 
rozpościera sie wspaniały widok na miasto i jego oko-
lice. 

W skrzydle przy wieży można 
obejrzeć wystawę białej broni z 
różnych epok. Eksponowane są 
także zbiory bogato zdobionej 
broni palnej i zbroi rycerskich.  
 

W zamku znajduje się 
kilka pięter zimnych i 
wilgotnych lochów 
(przecież w latach 
1822- 1948 pełnił on 
funkcję więzienia). W 
dawnych celach urzą-

dzono pokaz tortur. W celach ustawiono naturalnej wielkości figury, na których zademonstro-
wano najstraszniejsze metody torturowania ludzi. 
Dla uzyskania silniejszego wrażenia zastosowano 
efekty dźwiękowe - słychać bolesny krzyk, jęki i pi-
ski. 
 

W północno-wschodniej części grodu znajduje się 
zamkowa rotunda powstała pod koniec XII wieku. 
Odkryto ją w klatce schodowej pałacu dopiero 
w 1966 roku. Była to stosunkowo niewielka bu-
dowla o cechach romańskich. Jej wewnętrzna śred-
nica to jedynie 3,6 m, co plasuje ją jako najmniejszą 
tego typu budowlę w Czechach. 



Ciekawie urządzony jest też zamkowy 
dziedzi niec. W jednym z zakątków 
ukrywa się tam władca loketskich skał i 
podziemi - Gottstain. Charakteryzuje się 
długą, równą i czesaną do przodu brodą. 
Ma na sobie lekkie, lniane odzienie a w 
ręce z tyłu trzyma ogromny kij. Ciężko 
rozpoznać z wyrazu jego twarzy w ja-
kim jest nastroju. Wszyscy, którzy do-
tkną czubka brody figury Gottstaina, po-
myślą sobie życzenie i zostawią symbo-
liczną monetę, 
mogą mieć 
pewność, że 
życzenie się 
spełni. W 
żadnym ra-
zie nie wolno 
dotykać kija 
kryjącego się 
za figurą, bo 
to rozsierdzi 
Gottstaina, 
który się 
okrutnie ze-
mści. 

 
Loket to nie tylko zamek. To prześliczne, bardzo zadbane stare miasto mogące pochwalić się 
wieloma zabytkami wysokiej klasy.  W Starym Mieście zachowało się wiele cennych i cieka-
wych budowli. Najciekawsze z nich to m in. barokowy kościół św. Wacława wzniesiony w 
1734 roku (Kostel svatého Václava), wczesnobarokowy Ratusz z 1682 roku oraz wybudo-
wana w 1719 roku barokowa Kolumna Trójcy Świętej. 

Ratusz (Radnice) posiada masywną wieżę, na której 
umieszczono kamienny herb miasta.  
Kościół św. Wacława (Kostel Svatého Václava) wznie-
siono w 1734 roku w pobliżu wejścia na zamek, na 
miejscu poprzedniego kościoła późnogotyckiego, który 



spłonął w 1725 roku. Wewnątrz na uwagę zasługuje 
obraz w ołtarzu głównym autorstwa Petra Brandla oraz 
oba boczne ołtarze, w których znajdują się średnio-
wieczne rzeźby uratowane z pożaru poprzedniego ko-
ścioła. 
 

Barokowa Kolumna Trójcy Świętej (Sloup Nejsvětější 
Trojice) została wzniesiona w środkowej części, głów-
nego placu w 1719 roku. Prace rzeźbiarskie prowa-
dzili Jan Karel Stilp i J.J. Grobisch, natomiast kamie-
niarskie ojciec i syn Lambachovie. Główna część ko-
lumny ma trójkątny przekrój, a na jej szczycie znajduje 
się rzeźba Świętej Trójcy. W górnej części podstawy 
znajdują się rzeźby archaniołów oraz herb miasta, na-
tomiast w dolej rzeźby Matki Boskiej oraz świętych 
Wacława, Sebastiana, Floriana, Jana Chrzciciela i Ne-
pomucena. 

Ponieważ Loket był nasza bazą wypadową w Karlovar-
skim Kraju przebywaliśmy w mieście kilka dni. Śnia-
dania jedliśmy w naszym pensjonacie – w niecodzien-
nej atmosferze skalnej groty, po czym ruszaliśmy do 
kolejnych miejsc, jakie zamierzaliśmy zwiedzić. Po po-
wrocie przed spoczynkiem był zawsze jeszcze czas na 
wieczorny spacer po Łokciu. Na każdym miejscu 
można tam spotkać coś ciekawego. Jest dom w którym 
mieszkał Goethe, jego pomnik, muzeum stowarzyszeń 
masońskich oraz tablica pamiątkowa poświęcona ro-
mantycznemu poecie niemieckiemu Teodorowi Körne-
rowi. W amfiteatrze pod zamkiem (po drugiej stronie 



rzeki odbywa się festiwal operowy a na rzece Ohrze urządzane są spływy kajakowe.  
Spacerowaliśmy po Starym Mieście wieczorami, odwiedzając też lokalny zabytkowy browar 
„Święty Florian” a potem wędrowaliśmy wokół starannie utrzymanych, starych obwarowań 
miasta.    

 
Pasmo obwarowań miejskich Starego Miasta powstało najprawdopodobniej już na początku 
XIII wieku. Początkowo broniły dostępu z każdej strony, a jedyne wejście do miasta prowa-
dziło przez Dolną Bramę (cz. Dolní Brána) we wschodniej części loketskiego cypla. Przez 

wieki mury były wielokrotnie przebudowywane, 
podwyższane i wydłużane. Obecnie wzdłuż zachod-
nich, południowych i wschodnich obrzeży miasta 
możemy podziwiać, odnowione pod koniec XX 
wieku: Czarną Wieżę (cz. Černá věž), Robičská 
věž oraz podkowiaste baszty. 



 
 
Z żalem opuszczaliśmy Loket mając w pamięci wspaniałe wakacyjne obrazy i smak piwa 
tamtejszego browaru.  

 
 


