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Muzeum v Kyselce otvírá 1. dubna  

V obci Kyselka bude od 1. dubna 2017 pro veřejnost znovu otevřeno Muzeum 

stáčení minerálních vod a minerálky Mattoni. Expozice muzea se soustředí 

především na Heinricha Mattoniho, 

zakladatele tradice dnešní společnosti KMV 

a na historii samotné značky Mattoni.  Na 

květen pak chystá unikátní výstavu kostýmů 

ze seriálu Já, Mattoni. 

Muzeum Mattoni vzniklo v obci Kyselka 

v nově zrekonstruovaném objektu známém 

jako Löschnerův pavilon, který v době svého 

vzniku sloužil jako provozovna pro stáčení 

minerální vody ze stejnojmenného pramene. 

Expozice muzea nabízí řadu historických 

dokumentů a dobových reálií, jako jsou 

fotografie, certifikáty ochranných známek, 

obchodní korespondence, mapy, projekty 

realizovaných i nerealizovaných staveb či historické lahve. Mezi vzácné 

předměty, se kterými se veřejnost ještě neměla možnost seznámit, patří např. 

dvoudílná rukopisná historická kniha o rodině Mattoni, jenž získal při dražbě 

v Německu ředitel Karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale. 

V expozici muzea je zařazen i historický trezor firmy Mattoni AG nebo originál 

litinové orlice, původně umístěné na jedné z budov lázní, která se kdysi po 

pádu rozbila na cca 15 kousků a nyní byla odborným pasířem opravena. Její 

kopie bude umístěna zpět na vilu Vilemína.  

Součástí muzea jsou ale i interaktivní výstavní předměty a moderní 

technologie, které zpestří návštěvu muzea zejména dětem. Další zajímavostí 

pro děti může být i animovaný film, který vznikl z reklamního leporela firmy 

Mattoni z 30. let 20. století.  

V muzeu nechybí ani rozsáhlá sbírka historických lahví, do nichž se stáčela 

karlovarská minerální voda v průběhu času. Stejně tak se návštěvníci mohou 

těšit na sbírku etiket, zdobící lahve Mattoni v minulosti i současnosti.  

Unikátem vztahujícím se k regionu je pak originální hodinový stroj z 16. století z 

věže kostela v Radošově, dnešní součást obce Kyselka. 

K datu 20. května směřuje muzeum otevření unikátní výstavy kostýmů ze 

seriálu Já, Mattoni. Na té muzeum spolupracuje s autory stálé expozice a 
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hlavní kostýmní výtvarnicí seriálu. Časově omezená výstava provede 

návštěvníky třemi historickými obdobími – secesí, turnýrou a biedermeierem a 

návštěvníkům prozradí oděvní zvyklosti oné doby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro návštěvníky 

Otvírací doba:  

• od dubna do října, každý den kromě pondělí v čase od 9 do 17 hod 

Cena vstupného:  

• Dospělí 80 Kč 

• Děti a důchodci 60 Kč 

• Rodinná vstupenka 200 Kč 

• Skupinová pro více než 10 osob 50 Kč/osoba 

• Školy 40 Kč/osoba 

Více informací na www.mattonimuzeum.cz. 


