
Naučná stezka „Loketský okruh“ 
 

Vážení návštěvníci, vítejte na naučné stezce Loketský okruh! 

Tato naučná stezka vám odhalí taje rozmanité loketské přírody a zároveň vám přiblíží některé historické zajímavosti. Středně obtížná naučná stezka vede 

Kozími hřbety, její délka je cca 16 km a má 13 zastavení. Na cestě procházíte dvěma chráněnými územími – národní přírodní památkou Svatošské skály a 

přírodní památkou Moučné pytle. NS má okružní charakter, to znamená, že počátek i cíl stezky je právě na tomto místě. 

Orientační mapa naučné stezky  

Doufáme, že naučná stezka pro vás bude nejen zábavou, ale i poučením. 

 

Stojíte zde 



Úspěchy loketské porcelánky  
Díky bělosti hmoty a čistotě glazury získala loketská 
porcelánka na druhé průmyslové výstavě v Praze v 
r. 1829 jako jediná česká porcelánka stříbrnou 
medaili. Rovněž v r. 1831 byla porcelánka oceněna 
stříbrnou medailí. Největšího úspěchu se loketská 
porcelánka dočkala v roce 1836 na čtvrté 
průmyslové výstavě v Praze, kde obdržela zlatou 
medaili. 

 

 

Loketská porcelánka 

Přímo před vámi se rozprostírá areál bývalé loketské porcelánky. 
 

Historie loketské porcelánky  
Závod založili v roce 1815 bratři Rudolf, Eugen a Jan Haidingerovi hned poté, co zjistili, že se v západních Čechách nalézají ložiska kaolínu. 
Rodina Haidingerova měla továrnu ve svém vlastnictví až do r. 1873, kdy ji prodala podnikatelům Springerovi a Oppenheimerovi. Tento 
majetkoprávní vztah trval až do konce první světové války. V roce 1918 se závod stal součástí nového ekonomického celku, akciové 
společnosti EPIAG (Erste Porcelan Industrie Akcien Gesellschaft). Do roku 1944 se v porcelánce vyráběly talíře pro armádu a výrobu 
zajišťovali převážně sovětští a francouzští váleční zajatci. V dubnu 1945 byl závod bombardován anglo-americkým letectvem. Po skončení 
druhé světové války byla porcelánka převzata do českých rukou, byl založen národní podnik První česká továrna na porcelán se sídlem v 

Karlových Varech a prováděly se nejnutnější poválečné opravy. Už v roce 1947 se započalo s modernizací 
provozu. 
 

Současnost porcelánky  
Loketská porcelánka, která do Lokte přinesla práci mnoha lidem z města i okolí, byla zrušena v roce 2006. 
Někdejší slavnou éru výroby kvalitního loketského porcelánu nám už připomíná jen areál chátrajících 
budov.  

  
Znak loketského 
porcelánu (od r. 1945) 
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Figurální plastika  

Váza (1873) 

Koflík (1. pol. 19. stol.) 

Šálek s podšálkem (1832) 

Talíř s vyobrazením hradu Loket 

Znak loketského 
porcelánu (od r. 1945) 



Víte, že…? 

 Loket měl přezdívku Český Výmar.  

 Na svazích kolem Lokte se před třicetiletou válkou pěstovala vinná 
réva a ve městě se nacházel vinařský úřad.  

 V letech 1932-1934 byl nahrazen klasicistní řetězový most novým 
dodnes stojícím mostem ze železobetonu.  

 Na konci dubna 1945 spojenecká letadla bombardovala porcelánku 
EPIAG. 

 Na konci druhé světové války nacisté v Lokti kapitulovali a 7. 5. bylo 
město bez boje osvobozeno americkým vojskem. 

 Město Loket bylo v r. 1980 vyhlášeno městskou památkovou 
rezervací. 

 Od roku 2001 se v Lokti na náměstí nachází Muzeum knižní vazby.  

 

Střípky z historie Lokte 

Nyní se ve zkratce seznámíme s některými kapitolami z dějin města Lokte. 
 

Známé i zapomenuté osobnosti města Lokte  
Karel IV. (1316-1378) slavný český král a římský císař 
s přízviskem Otec vlasti byl v dětství na hradě Lokti vězněn se 
svou matkou Eliškou Přemyslovnou.  
Dr. Václav Bayer (1488-1526) působil v Lokti jako šlikovský 
dvorní lékař.  
Abraham Stark (1659-1709) byl loketský mistr varhanář, 
který postavil varhany v Plasích, Zlaté Koruně i v několika 
pražských chrámech a proslavil tak loketskou varhanářskou 
školu.  
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) byl významný 
německý básník, spisovatel, vzdělanec a humanista.  
Vincent Morstadt (1802-1875) byl loketský právník a malíř, autor mnoha pohledů na česká města.  
Josef Kühnhackel, Antonín Hahn, František Schilhabl patřili k předním loketským malířům porcelánu. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
  

 
 
 
  

Památky  
Hrad  
Dominantou města Lokte je stejnojmenný majestátně vyhlížející 
románsko-gotický hrad z 1. poloviny 13. století.   
Kostel sv. Václava 
Přímo u hradu se nachází druhá dominanta města - barokní kostel sv. 
Václava, který byl postaven v 1. polovině 18. století.  
Radnice  
Loketské náměstí zdobí radnice v raně barokním slohu dokončená na 
konci 17. století.  
Kaple sv. Anny  
Kaple dříve střežila vstup do centra města.  
Z dalších památek je to sloup Nejsvětější Trojice z roku 1719 umístěný 
na náměstí a zbytky městského opevnění, které městu dodávají 
středověký ráz.      
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Veduta Lokte od Vincenta Morstadta 

Kostel sv. Václava  Kaple sv. Anny  



Zaniklá samota Zdemyšl 

Tentokrát obrátíme pozornost k zaniklé hájovně jménem Zdemyšl, která kdysi stávala přímo naproti vám. 

Právě stojíte na úpatí Loketského vrchu v severozápadním cípu Kozích hřbetů. Zde v minulosti stával památný dvůr Zdemyšl (německy Stemmeissl, 
Stemeislhof). První zmínka o usedlosti Zdemyšl se v listinách loketského hradního archivu váže k roku 1584. Téhož roku je jako její majitel uváděn Ondřej 
Becher, pokrevně spřízněný se starou karlovarskou rodinou Becherů. Zdemyšl byla po staletí poplužním dvorem (dvůr se zemědělskou půdou patřící 
vrchnosti) a statkem ve vlastnictví města Lokte. Zdemyšl měla vedle hospodářské funkce i poslání strážní, podobně jako Vildenava na protilehlém břehu řeky 
Ohře. Na staré mapě Loketska z počátku 18. století je poblíž Zdemyšle vyznačena těžba sirných kyzů. Do současnosti o ní svědčí četné pozůstatky dolování v 
lesích Loketského vrchu. Ještě nedávno byla Zdemyšl sídlem lesní správy. V letech 1990-2000 začala zdejší hájovna chátrat a v současnosti už po ní není ani 
stopy.  

 

  

Chátrající hájovna Zdemyšl 
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Jehličnany 

Toto zastavení vám stručnou formou osvětlí, proč vás po celé délce trasy doprovázejí převážně jehličnaté lesní porosty. 
 

Smrkové monokultury 
V minulosti pokrývaly oblast Loketska i území celé České republiky převážně listnaté lesy 
vytvářející svěží listnaté háje. Domovem jehličnatých lesů byly od pradávna hory ve výšce od 
1000-1400 m n.m. Mezník ovšem představovalo 19. století, kdy v důsledku rychle se rozvíjejícího 
průmyslu stále více rostla spotřeba dřeva, a docházelo k masivnímu kácení listnáčů. Místo nich 
se v oblastech, kam nepatří, sázely smrky, které postupem času začaly vytvářet souvislé smrkové 
monokultury (porosty tvořené jedním druhem rostliny). Pěstování smrku je totiž ekonomicky 
výhodnější, protože jeho dřevo se získává rychleji a poptávka po něm je stálá. Tak se z lesů staly 
„továrny“ na dřevo.   
 
Nevýhoda smrkových monokultur   
Lesy pozitivně ovlivňují druhovou rozmanitost. Les obývá celá řada různých živočichů, rostlin a 
mikroorganismů, kteří složitými vzájemnými vztahy a zpětnými vazbami vytvářejí dobře 
fungující systém (ekosystém). Bohužel smrkové monokultury jsou velmi nestabilní, jsou 

náchylné k erozi, chorobám, snadno podléhají různým živlům (vichřice, námraza, mokrý sníh aj.) a škůdcům.  
V lesích CHKO Slavkovský les došlo v průběhu posledního plánu péče k výrazným posunům v druhovém složení lesa blíže k přirozené skladbě. Zásluhu 
na tomto vývoji mají LČR, s.p. jako většinový vlastník lesů v CHKO, díky realizování koncepce o přírodě blízkém hospodaření přijaté v polovině 90. let 
minulého století.  
Okolní jehličnany 
Vedle všudypřítomného smrku ztepilého můžeme na trase vidět i smrk pichlavý, borovicí lesní, vzácnou jedli bělokorou, modřín opadavý nebo přímo před vámi rostoucí 
nepůvodní douglasku tisolistou (původem ze Severní Ameriky).    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Smrková monokultura 

Smrk ztepilý  Borovice lesní Douglaska tisolistá Jedle bělokorá 

Modřín opadavý 
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Vyhlídka na Lovecké 

Právě stojíte ve výšce 590 m n.m. a díváte se z vyhlídky jménem Lovecká na překrásné krajinné panorama. 

Prošli jste starou lesní stezkou nazývanou Lovecká. Podle ní získala pojmenování i tato vyhlídka. V údolí 
pod vámi plyne řeka Ohře a přímo naproti se tyčí vrch Kovářka. Celá oblast mezi zastávkami č. 5-8 je 
součástí evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 s názvem Kaňon Ohře.  
 

Ptáci 
Na tabuli jsou zobrazeny typické druhy ptactva, které se vyskytují v této oblasti. Možná některé z nich uvidíte na 
trase nebo v korunách stromů na vlastní oči.  

  

Pěnkava obecná  

Pěnice černohlavá 

Křivka obecná 
Datel černý 

Holub hřivnáč 

Budníček menší 

Lejsek malý 

Lejsek černohlavý 

Drozd zpěvný 

Strnad obecný QR 
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Přirozené lesy 

V těchto místech rostou vzácné pozůstatky listnatých lesů. 
 

Naučná tabule č. 4 nám osvětlila problematiku smrkových monokultur v nižších polohách. O to více si musíme vážit přirozených listnatých lesů, které se zachovaly už jen v 
malých zbytcích. 

 

Bučiny 
Protože celá oblast Loketska zasahuje do podhorského až horského terénu, je toto zastavení zaměřené na bučiny, tedy smíšené lesní porosty s 
převahou buku. Místo, kde právě stojíte, je jedno z mála úseků na Kozích hřbetech, kde se dochovaly bučiny původního pralesního charakteru.  

 
Acidofilní bučiny  
Většina zdejšího území je pokryta převážně kyselou půdou chudou na živiny, a 
proto jsou zde rozšířeny především acidofilní (kyselé) bučiny. Avšak nedaleko 
odtud pod masívem Koule nalezneme pozůstatky květnatých bučin.  
Stromové patro je významné hlavně díky vysokému podílu tzv. melioračních a 
zpevňujících dřevin.    

Typy přirozených lesů 
lužní lesy - v nejnižších polohách podél vodních toků rostou lužní 
lesy s olší lepkavou, jasanem ztepilým, vrbou bílou nebo dubem 
letním 
olšiny – nalézají se taktéž v nižších polohách na zamokřených 
stanovištích, dominantní dřevinou je olše lepkavá    
dubohabřiny – najdeme je o něco výše v pahorkatinách, dominuje 
zde dub letní, habr obecný  
doubravy – rovněž v pahorkatinách, převažuje dub zimní, javor 
babyka 
bučiny - podhorským a horským oblastem vládnou bučiny 
smrčiny – v horských oblastech 

 

Meliorační a zpevňující dřeviny  

 kořenovým systémem zpevňují půdu  

 zvyšují odolnost proti povětrnostním 
vlivům (větrům, námraze, silným 
dešťům) 

 vytvářejí příznivější mikroklima 
v lesních porostech 

 chrání před škůdci  

Lípa malolistá 

Javor klen Dub zimní 

Buk lesní 

Jeřáb ptačí 
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Národní přírodní památka Svatošské skály 

Právě se nacházíte v údolí Ohře (390 m n.m.) a na protějším břehu se rozléhá chráněný skalní komplex Svatošské skály. 
 

 

Vznik Svatošských skal 
Jedná se o žulové skalní město tvořené loketskou žulou, které vzniklo erozní činností Ohře, kdy řeka podnítila zvětrávací procesy, jejichž výsledkem jsou 
obnažené skalní stěny, věže a pilíře o výšce několik desítek metrů. Pro svou jedinečnost byly skály v r. 1933 vyhlášeny jako národní přírodní památka. 
 

Karlovarská dvojčata  
Loketská žula, která buduje Svatošské skály, se vyznačuje obsahem velkých vyrostlic draselného živce 
(ortoklasu), které se vzájemně prorůstají a často vytvářejí tzv. karlovarská dvojčata. Žuly snadno 
zvětrávají, a proto můžeme nalézt vyrostlice téměř kdekoliv na území Loketska. Zvětráváním živců 
vznikají rovněž bohatá ložiska kaolínu, na jehož bázi je postavena proslulost karlovarského porcelánu.   
 

   

Zkamenělý svatební průvod  
Bizarní skalní útvary v lidech od nepaměti probouzely fantazii, a tak 
vzniklo několik pověstí o jejich možném vzniku. Nejznámější je pověst 
o Janu Svatošovi, vodní víle a zkamenělém svatebním průvodu:  
 
Za časů vlády Vohburgů našel chudý sedlák při cestě za robotou na 
loketský hrad, v místech dnešního Horního Slavkova, novorozeného 
chlapce. Vzal jej s sebou a předal miminko markraběnce Janě. Ta se 
hošíka ujala a pokřtila ho jménem Jan. Po svém nálezci nosil příjmení 
Svatoš. Dospěl ve statného jinocha, který nalezl své zaslíbení ve 
vědách. Jednou zadumaně seděl u břehu Ohře a hleděl do jejích vln. 
Najednou se z nich vynořila krásná víla a pravila: „Znám tvé tužby a 
naučím tě všemu, po čem prahneš. Ale musíš mi slíbit, že se nikdy 
nezaslíbíš jiné ženě.“ 
Svatoš byl její krásou i slibem očarovaný a tak nabídku přijal. Po čase 
jej však slib začal mrzet. Potkal dívku, do níž se zamiloval, a toužil si ji 
vzít za ženu. Spoléhal na to, že pomocí kouzel zlomí předchozí slib. 
Počala se chystat svatba. Svatební průvod stál před oltářem a zbývalo 
jen říci svá „ano“. Náhle se však zjevila ona víla a pomocí kletby 
proměnila celý svatební průvod ve skály.  
     

 

Dvojčatné srůsty 
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Přírodní památka Moučné pytle  

Nacházíte se na Jelením vrchu ve výšce 644 m n.m. 
 
Pověst o vzniku Moučných pytlů 
Jak už to tak bývá, fantazie lidí nezná hranic, a tak byla i pro tyto zvláštní geologické útvary 
vymyšlena pověst. Ta vypraví o hamižném sedlákovi, který byl tak lakomý, že se jednoho dne 
proměnily jeho pytle s moukou za trest v kámen. Od té doby zde pytle stojí vydané napospas 
svému osudu… 
Takto si vysvětluje lidová slovesnost vznik podivuhodných geologických útvarů na Jelením 
vrchu.   

 
Skutečný vznik Moučných pytlů 
Nechme pověst pověstí a podívejme se na skutečný původ vzniku Moučných pytlů. Jedná se 
v podstatě o mrazové sruby, které vznikly mrazovým zvětráváním horniny. To znamená, že 
neustálým zamrzáním a rozmrzáním skála po stranách pukala a uvolněné kameny vypadaly. 
Moučné pytle mají charakteristický tvar, takže jiné podobné skály ve Slavkovském lese 
nenajdeme. Na vrcholu skalních věží jsou k vidění tři skalní mísy vzniklé zvětráváním horniny. 
V roce 1997 bylo toto území vyhlášeno přírodní památkou.  
  

Doupovské hory 

údolí Teplé 

Slavkovský les 

Popis vyhlídky  

Skalní mísy na vrcholu 
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Byliny  

Na této naučné tabuli najdete výčet většiny rostlin doprovázejících vás na této stezce. 
 

Acidofyty 
Zdejší oblast je charakteristická chudším bylinným 
patrem s velkým podílem acidofytů. Acidofyty jsou 
rostliny vyžadující nebo snášející kyselé půdy o pH v 
rozmezí 3-6,4. 
Vyskytují se zde ovšem i rostliny, které jsou mírnými 
acidofyty, tudíž preferují mírně až středně kyselé půdy.  
 

Starček hajní 

Pstroček dvoulistý 

Brusnice borůvka  

Divizna velkokvětá 
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Vřesovec pleťový Náprstník červený Lilie zlatohlavá Černýš luční 



Noční dravci 
Toto zastavení se zaměřuje na záhadné obyvatele lesa, které za bílého dne sice tak často neuvidíte, ale zato je dobré něco o nich vědět. 

 

Sovy 
Na Loketsku hnízdí výr velký, dále zde byl zaznamenán výskyt puštíka obecného či sýce rousného. Další části Slavkovského lesa jsou útočišti např. kulíška 

nejmenšího.  
 

Výr velký 
Výr velký je naše největší sova. Poznáme ho snadno podle nápadných péřových „oušek“ a velkých 
oranžových očí. V době toku (leden – únor) se samec projevuje hlučným dvojslabičným „uhu“ 
nebo delším klesajícím „uhuhuhu“. Přes den se ukrývá ve skalách nebo v hustých korunách 
stromů, večer vylétá na lov.    

Puštík obecný  
Tato středně velká zavalitá sova má velkou hlavu a tmavé oči. Je naší nejhojnější sovou a vyskytuje 
se v lesích od nížin až do hor. Samec se po celý rok ozývá táhlým „hů huhuhuhů“, ovšem nejintenzivněji lze houkání slyšet na 
jaře. Samice vydává ostré „kivit“.    
 
Sýc rousný  
Sýc rousný žije především v jehličnatých lesích ve vyšších polohách. Osidluje však i smíšené 
a listnaté lesy, zejména bučiny. Zároveň může hnízdit i na imisních holinách. Často obsazuje 

dutiny po datlu černém. Sýc má hustě opeřené nohy a svrchu je tmavohnědě zbarvený se 
světlými skvrnami. V době toku, který je nejintenzivnější od února do června, se samec ozývá 
voláním „pu pu pu pu…“, které se podobá hlasu dudka.    

Soví jídelníček 
Sovy se živí především jinými 
druhy ptáků, obojživelníky, plazy, 
malými savci i hmyzem. 
 

Lov „na výrovku“  
V minulosti byl výr označen za škodlivou sovu a často se využíval 
k lovu „na výrovku“. Princip tohoto lovu spočíval v tom, že se živý výr 
přivázal na viditelné místo, zatímco lovec s puškou se schoval poblíž 
do úkrytu. Posléze se na výra začali slétat a útočit predátoři (dravci, 
krkavci…), které pak lovec odstřeloval jako škodnou. Výr byl proto 
téměř vyhuben. Dnes je u nás chráněn jako ohrožený druh.    
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Výr velký Sýc rousný  

Puštík obecný 



Mechy a lišejníky  

Nyní upřeme pozornost na organismy, jejichž těla jsou tvořena stélkou. 
 
Les v lese  
Mechy jsou tvořeny jednotlivými mechovými rostlinkami, které potřebují společnost dalších mechových rostlinek, protože samy by neobstály. Mechům chybí cévní svazky, 
proto mechový polštář zadržuje vodu, aby rostlinky neuschly. Zároveň jsou mechorosty přirozenou zásobárnou vody v přírodě a jejich rozmnožování je rovněž závislé na 
přítomnosti vody. Z toho důvodu je najdeme hlavně na vlhkých nebo stinných místech.  

 
 

Průkopníci života  
Tak říkáme lišejníkům, velmi odolným organismům, které mohou růst až za hranicí lesa (tzn. ve výškách, kam 
les už nezasahuje). V polárních oblastech jsou zdrojem potravy pro některé živočichy. Často rostou též na 

nepřístupných místech např. na 
vysokých skálách, kde připravují 
půdu pro jiné rostlinné organismy, 
a proto je nazýváme průkopníky 
života. Jejich tělo tvoří stélka 
(lupenitá, keříčkovitá…). 
Principem života lišejníků je 
mutualistické (vzájemně 
prospěšné) soužití dvou 

organismů - huby a řasy (popř. sinice). Věda, která se jimi zabývá, se nazývá lichenologie.   
V tomto lese můžeme často vidět na borkách stromů, pařezech či spadlých větvích terčovku bublinatou a 
dutohlávku sobí.   
 
 
 

Životní cyklus mechů 
V životním cyklu mechů převládá gametofyt tvořený mechovou rostlinkou, 
která je tvořena stélkou členěnou na lodyžku, lístky a příchytná vlákna. Na 
vrcholu lodyžky jsou pohlavní orgány (gametangia). Samčí pohlavní orgány se 
jmenují pelatky a samičí zárodečníky. Pelatky obsahují dvoubičíkaté pohyblivé 
spermatozoidy, zatímco zárodečníky vaječnou buňku, ze které po oplození 
vznikne štět s tobolkou (sporofyt). Uvnitř tobolky vznikají dělením výtrusy. 
Zapadne - li výtrus do vlhké půdy, vyklíčí v zelené sotva desetinu milimetru 
silné vlákno podobné řase (prvoklíček). Vlákno se větví a prorůstá půdu na 
všechny strany. Až zabere dosti velkou plochu, začnou na něm vyrůstat 
pupeny a z těch nové mechové rostlinky – a cyklus se zase opakuje.   
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Ploník obecný Rokyt cypřišovitý  Dvouhrotec chvostnatý 

Terčovka bublinatá Dutohlávka sobí 



Úmrlčí hlavy 

Jen pár desítek metrů za touto naučnou tabulí se nachází místo s tajemným názvem Úmrlčí hlavy (německy Totenköpfe). 
 
Tato zvláštní lokalita je tvořena téměř padesáti člennou skupinou homolovitých kameno-hlinitých útvarů, které 
převyšují okolní terén o 0,4 až 1,2 m. Pravděpodobně se jedná o pozůstatek snah o zemědělskou kultivaci značně 
kamenitých, ale stále ještě využitelných poloh, například jako pastvin. Dnes je prokázané, že byly vytvořeny lidmi před 
několika staletími. Přesné stáří objektů není dodnes zcela jasné, jelikož se zde nenašly žádné archeologické objekty 
nebo jiné artefakty, byť je toto místo na Kozích hřbetech známo široké veřejnosti již od poloviny 19. století. Tou 
dobou se však ještě spekulovalo o tom, že se může jednat o pozůstatek pravěkých pohřebních mohyl.  
 

Archeologické výzkumy 
Z terénního pozorování vyplývá, že někdy ve 20. století zde 
probíhal archeologický výzkum, o jehož výsledcích nejsou 
dochovány žádné záznamy. Regulérní archeologický průzkum 
z roku 2011 podrobil lokalitu důkladnější analýze. Proběhlo zde 
geodetické zaměření všech objektů a zmapování širšího okolí 
lokality pomocí leteckého laserového snímkování. Na základě 
rozboru jednoho z  útvarů porušených lesní těžbou bylo zjištěno, že se skládá převážně z homogenní vrstvy kamene, 
která nasedá na jemnou uhlíkatou vrstvu při jeho základu. Vršení kamenných snosů tak navazovalo na vypalování okolní 
vegetace, a tedy bezprostředně navazovalo na úmyslnou proměnu přirozeného porostu. Dále je zajímavé, že v blízkém 
okolí lokality se nacházejí další relikty minulých lidských aktivit. Jsou to hlavně svazky úvozových cest, které vznikly jako 
pozůstatky středověké cesty mezi Loktem a Horní Slavkovem.  

 
 
  

Lokalita „Úmrlčích hlav“ na mapě z roku 1930  

Ukázka jednoho z homolovitých útvarů 

Průzkum porušeného objektu (rok 2011) 
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Vznik názvu 
Celkově lze shrnout, že název „Umrlčí hlavy“ vznikl výrazně později po 
vzniku homolovitých útvarů a s faktickým obsahem nijak nesouvisí. 
Středověké lesní hospodaření, s jehož provozováním objekty 
nejpravděpodobněji vznikly, bylo v době současně známého 
pojmenování již zapomenuto. Tajemný název se svou bulvárností ujal 
pro uchopení čehosi „neznámého.“ 



Patron Loketska 

Zdejší tajuplné lesy obývá mystický skřítek Gottstein. 

Spravedlivý Gottstein 

Hlavní mystickou postavou Loketska je skřítek Gottstein. Je totiž vládcem loketských lesů, skal a podsvětí. 

Poznáme ho podle dopředu načesaného plnovousu a kyje, který dřímá v rukou za zády. Hlavním úkolem 

Gottsteina je odměňovat dobré a trestat špatné lidi. Je jakýmsi patronem Loketska, který zde zjednává 

spravedlnost. Potkat jej ale není dobré znamení. Prý se zjevuje jen lidem, kteří mají špatné úmysly nebo se 

něčím provinili. S takovými jedinci však nemá žádné slitování a prostřednictvím svého kouzelného kyje je 

okamžitě promění v kámen. Ti dobří mohou Gottsteina také spatřit, ovšem jen na vodní hladině řeky Ohře. 

Šťastlivci, kteří takto skřítka zahlédnou, se mohou těšit na rok šťastného života a neustálou ochranu tohoto 

vládce.  

 

 

 

Doufáme, že Gottsteina uvidíte jen na vodní hladině! 

 

 

  
 

Socha Gottsteina na loketském hradě 
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