
Kostel Čtrnácti svatých 
pomocníků v nouzi
Obec Tři Sekery byla od  svého 
založení osídlena lidmi protes-
tantského vyznání. To bylo v čes-
ko-německém příhraničí velmi 
rozšířené, proto zde od  roku 
1550 působil evangelický kazatel. 

V  té době spadaly Tři Sekery pod trstenickou far-
nost. Na  konci třicetileté války byli protestanti vy-
hnáni nebo konvertováni na  katolické vyznání 
a do obce přišel nový, tentokrát katolický kazatel.

Za dalších téměř 150 let, v roce 1787 dal císař Josef 
II. svolení ke stavbě samostatného kostela, po kte-
rém obyvatelé rozrůstající se hornické vsi čím dál 
více volali. Ovšem obyvatelé Tří Seker, tehdy ještě 
rozdělené obce patřící zčásti k Metternichovu kyn-
žvartskému panství a Windischgrätzovu tachovské-
mu panství, a hlavně správci jejich pánů se nemohli 
dohodnout, na  které straně silnice kostel postaví. 
Když hrozilo, že se kostel nepostaví, ti z tachovské 
části obce se rozhodli, že si kostel postaví vlastními 
silami a na vlastní náklady. 

Rok po  začátku stavby vypukla válka mocnářství 
s Turky, bylo zapotřebí financí a přišel zákaz „vyš-
ších míst“ ve stavbě kostela pokračovat. Až v  roce 
1790 se podařilo nově získat svolení a kostel byl do-
stavěn. Protože na vybavení kostela nebyly peníze, 
využili správci Windischgrätzova panství příležitost 
a nechali do Seker převézt oltář a zvon ze zrušené-
ho klášterního kostela Paulánů ze Světců, který byl 
zavřen v rámci josefínských reforem. To už nastala 
éra osvícenství a počátek průmyslové revoluce. 

Minimuzeum Bouda
Na malebné návsi stojí minimuzeum draní peří. Čas 
od času zde místní opravdu peří derou. Můžete se 
tu pokochat historickými exponáty nábytku a před-
mětů každodenní potřeby, které místní občané mu-
zeu věnovali. Otvírací doba není přesně stanovena. 
Nejlepší příležitost budete mít v pondělí a  středu, 
zastihnete-li někoho na  obecním úřadě i  v  jinou 
dobu, otevře vám.

Zajímavosti ze Tří Seker



Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Muzeum Slatina
V bývalém objektu roty pohraniční stráže je malé soukromé muzeum železné opony. V expozici najde-
te jak zbraně, tak vojenské vybavení a předměty propagandy používané za studené války. Součástí 
prohlídky je také možnost navštívit výslechovou místnost a vojenské ubikace v původním stavu. Mu-
zeum funguje na objednávku, v případě zájmu je možné i přenocovat.

Více informací na www.marianskolazensko.info.

Naučná stezka Slatina
Naučná stezka je dlouhá 21 km a najdete na ní na ní 
6 zastavení. Je vhodná pro pěší, opatrní cyklisté ji 
také zvládnou. Profil je mírně zvlněný a vede po as-
faltových nebo zpevněných lesních cestách. Prove-
de vás nádhernou krajinou Českého lesa a z infor-
mačních tabulí se dozvíte řadu zajímavostí o místní 
přírodě. Po cestě není žádné občerstvení.
 
Bývalá Engelova továrna
Místní raritou a  zajímavostí je, že produkty zdejší 
Engelovy továrny znali všichni Češi. Vyráběly se tu 
knoflíky, dřevěné zátky na  lahve a  další dřevěné 
zboží, později hračky. Po  znovuosídlení po  druhé 
světové válce byla továrna konfiskována. Začal se 
zde vyrábět dětský nábyteček a figurky do hry Člo-
věče, nezlob se. Později, od 70. let se zde vyráběl 
nábytek.

Zajímavosti z osad
Ke Třem Sekerám patřily osady Tachovská, Chodovská a Plánská Huť. Poslední jmenovaná už zanikla. 
Hutě se rozvíjely od 17. do 18. století, v té době postavili horníci v těchto třech osadách na 200 domů. 
Po úpadku hornictví v 19. století se Hutě značně vylidnily.

Další osada vzniklá díky rozvoji hornictví je Krásné, německý název osady zněl Schönthal. Při změně 
původních pomístních názvů přišla řada i na tuto obec. Členové tehdejšího Okresního národního vý-
boru Mariánské Lázně navrhovali, aby se obec jmenovala Zaslíbená, nebo Krásné Údolí. První varianta 
byla poměrně neobvyklá a druhá varianta – protože osada leží na kopci, bylo rozhodnuto, že Údolí se 
z názvu obce vymaže a ponechá se pouze Krásné.

Praktické tipy
Tři Sekery pro vás mohou být vítanou zastávkou a zpestřením vašeho výletu autem, pěšky či na kole. 
Je zde hostinec, možnost ubytování a Tři Sekery tak mohou být příjemným výchozím místem pro výle-
ty po Mariánskolázeňsku a do Německa. Pěší mohou využít přechod v Mähringu, zhruba v polovině 
naučné stezky Slatina. Motoristé přejedou hranice za obcí Broumov.

On-line mapa zajímavostí z letáků Mariánskolázeňska zde:
https://mapy.cz/s/1gD5Y
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