
Muzea a mini muzea 

na Mariánskolázeňsku 
 

 

Mini muzeum Manský dvůr  

u Dolního Žandova 
 

Mini muzeum BOUDA Tři Sekery 
 

Městské muzeum Mariánské Lázně 
Expozice regionální mineralogie, geologie 

a využívání minerálních vod 

 

Městské muzeum Mariánské Lázně 
Geologický park Mariánské Lázně 

Mini muzeum 

Manský dvůr u Dolního Žandova 
 

Souřadnice GPS: 50°2'10.486"N, 12°32'17.916"E 

 

Manský dvůr se nachází u silnice Mariánské Lázně 

– Cheb, cca 2 kilometry od Dolního Žandova.  

Na tomto místě odedávna stával opevněný strážní 

dvorec a pojmenování Manský dvůr souvisí se 

středověkým manským systémem, kdy panovník 

propůjčoval své pozemky do užívání dalším 

osobám (leníkům, manům).  

Od 17. století do 1. světové války byl Manský dvůr 

součástí panství Kynžvart, počátkem 30. let 20. 

století jej získal významný architekt prof. Milan 

Babuška, jehož potomci vlastní areál dodnes (s 

výjimkou období německé okupace a vlády 

komunistů). 

 

 

Po provedení nutných stavebních úprav v letech 

2001 – 2003 bylo mini muzeum slavnostně 

otevřeno 17. května 2003. 
 

Vystavené stovky exponátů dokumentují historii 

území Mariánskolázeňska a Chebska od 

středověku po současnost.  

V mini muzeu můžete vidět modely tvrze Včelná a 

hradu Kynžvart, hroty šípů a další archeologické 

nálezy z období středověku, venkovské kříže a 

pomníčky, zemědělské povozy, stroje a nástroje, 

vybavení domácností, řemeslnické, lovecké a 

rybářské potřeby či historické lyžařské vybavení.  

 

Zajímavé jsou výrobky místních skláren a 

knoflíkáren (láhve, perličky, lávové knoflíky), 

památky na světové války (vojenské identifikační 

známky, trosky havarovaných letadel a další 

vojenská výzbroj a výstroj, přídělové potravinové 

lístky), doklady rozvoje techniky ve 20. století 

(rádia, fotoaparáty, magnetofony, gramofony, psací 

a šicí stroje) i připomínky období komunistické 

vlády (portréty státních představitelů, budovatelské 

plakáty, vojenské uniformy). 
 

Většina předmětů, z nichž mnohé byly nalezeny při 

terénních průzkumech probíhajících od roku 1974, 

patří nadšenému vlastivědnému badateli Zdeňkovi 

Buchtelemu.  

 

Kontakty: 

 Manský Dvůr, 354 93 Dolní Žandov 

 http://www.manskydvur.cz/ 

 tel.: +420 721 373 251 

 e-mail: penzion@manskydvur.cz 

http://www.manskydvur.cz/
mailto:penzion@manskydvur.cz


Mini muzeum BOUDA Tři Sekery 
 

Souřadnice GPS: 49°56'31.833"N, 12°36'47.035"E 

 

S nápadem vybudovat ve Třech Sekerách muzeum 

přišel Jan Guzylak v roce 2004. S Ignátem 

Rubacim požádali obyvatele o poskytnutí 

exponátů, „vždyť každý dům v sobě skrývá střípky 

minulosti, ať už o starý hrneček, ošatku na chleba 

nebo v kůlně stojící zaprášený zemědělský stroj.“ 
 

Obec Tři Sekery pro vybudování muzea poskytla 

kamenocihlový domek, kdysi sklad ledu pro místní 

hostince, který byl v letech 2007 - 2008 za podpory 

Karlovarského kraje zrenovován. Mini muzeum 

nazvané BOUDA bylo otevřeno 2.8.2009.  

 

Návštěvníci se zde mohou seznámit s plány, 

perokresbami, linoryty a fotografiemi z historie 

Třísekerska a připomenout si předměty dřívějšího 

každodenního života místních lidí (zemědělské 

nářadí, řemeslnické nástroje, výrobky místních 

skláren, vybavení domácností).  
 

 

Otevírací doba: květen – září: soboty a neděle 13 

- 16 hod., jindy po domluvě  
 

Kontakt: tel. +420 602 527 348 

Městské muzeum Mariánské Lázně 
 

Expozice regionální mineralogie, geologie 

a využívání minerálních vod 

 
Souřadnice GPS: 49°58'37.078"N, 12°42'30.639"E 

 
Městské muzeum Mariánské Lázně je umístěno  v 

lázeňské části města, v klasicistním domě U 

zlatého hroznu (č.p. 11) na Goethově náměstí. 
 

Kromě tradičních expozic věnovaných městu 

Mariánské Lázně (historie, architektura, významné 

osobnosti a slavní návštěvníci, balneologie a 

lázeňství) a pobytu Johanna Wolfganga Goetha, je 

místní „specialitou“ expozice regionální 

mineralogie, geologie a využívání minerálních vod 

otevřená v roce 2002. 
 

Část zaměřená na využívání nerostných surovin 

připomíná historii zpracování cínových rud u 

Krásna a Horního Slavkova, těžbu stříbra u 

Michalových Hor, těžbu a zpracování vápence u 

Háje a Výškovic. Unikátní jsou příklady 

uměleckého zpracování typického místního 

materiálu, hadce (vázy, číše, svícny, předměty 

běžné denní potřeby). 

Pozoruhodná je i mineralogická sbírka s velkým 

počtem jedinečných vzorků minerálů, často z míst 

dnes nepřístupných nebo zaniklých.  
 

Řada exponátů dokladuje využívání specifického 

místního přírodního bohatství - minerálních vod 

(historické fotografie, modely jímání pramenů, 

džbánky a lahve).  

 

Geologický park Mariánské Lázně 
 

Souřadnice GPS: 49°58'41.800"N, 12°42'29.900"E 

 

Přírodní expozice Geologický park byla vytvořena 

v letech 1986 – 1989 nedaleko muzea.  

Naučná stezka má 20 zastávek, kde jsou umístěny 

vzorky hornin (největší váží 24 tun) dokumentující 

geologickou stavbu širšího Mariánskolázeňska. 

Některé plochy hornin jsou vyleštěny a mnoho 

návštěvníků je překvapeno nečekanou krásou 

mikrostruktury hornin. Průvodce Geologickým 

parkem lze zakoupit v muzeu. 
 

Otevírací doba: 
Úterý - neděle 9:30 - 17:30 hod., leden a únor 

zavřeno (Geologický park je přístupný po celý rok)   
 

Kontakty: 

 Goethovo náměstí 11, 353 01 Mariánské Lázně 

 http://www.muzeum-ml.cz 

 tel.: +420 354 622 740 

 e-mail: muzeum@muzeum-ml.cz 

 
 

V roce 2011 vydala MAS 21, o.p.s., Plzeňská 32, Velká 

Hleďsebe, v rámci podpory cestovního ruchu.  

Text a foto: RNDr. Jiří Bytel.  

Tento projekt byl realizován za finanční podpory 

Karlovarského kraje. 

mailto:muzeum@muzeum-ml.cz

