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V  září 2006 se Základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody Kladská zapojila do projektu „Síť vzdě-
lávacích a informačních center v Chráněných krajinných 
oblastech České republiky“ podpořeného Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Díky tomuto 
projektu mohla otevřít Vzdělávací a informační centrum, 
které již druhým rokem funguje v Městském muzeu Ma-
riánské Lázně. Pravidelně pořádáme přírodovědné vy-
cházky a akce pro veřejnost, mimo jiné jsme vydali první-
ho z řady průvodců po minerálních pramenech a opravili 

a pro veřejnost zpřístupnili Kynžvartské kyselky.

První z řady kapesních Průvodců po minerálních prame-
nech mapuje území geografi cky spadající do širší oblasti 
Českého lesa, které je vymezeno z  jedné strany státní 
hranicí, od severu Jesenickou přehradou a  dále státní 
silnicí Cheb – Mariánské Lázně – Planá – Tachov.

Průvodce obsahuje kromě obecných informací o  geo-
logické stavbě a  vývoji oblasti nebo klasifi kaci a  vlast-
nostech minerálních vod také informace o jednotlivých 
kyselkách, které se v oblasti Českého lesa nacházejí. Ky-
selek je v průvodci dvacet osm a jsou rozděleny do šesti 
skupin. První skupinou jsou významné kyselky regionu, 
kam byl zařazen například Kyselecký Hamr, Bedřichův 
pramen u Brtné, Jedlová nebo Tachovská minerálka. 

Nová naučná stezka Kynžvartské kyselky
a kniha Průvodce po minerálních pramenech

Barbora Nováková, ZO ČSOP Kladská

ZO ČSOP Kladská vydala nového knižního průvodce po minerálních pramenech a otevřela 

novou naučnou stezku Kynžvartské kyselky.

Jezevčí pramen. Foto Jaromír Bartoš
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Dalšími skupinami jsou kyselky údolí Jesenického po-
toka, kyselky okolí Salajny, Dolního Žandova, Drmolu 
a  poslední skupinu tvoří již zaniklé prameny, do které 
byla zařazena například Strážovská kyselka nebo ky-
selka v Sekerských chalupách. U každé kyselky najdete 
přehlednou mapku s  vyznačením její polohy, GPS sou-
řadnice a  popis cesty, jak se k  prameni nejlépe dostat. 

Dále se dozvíte, jak je kyselka jímána, jaké je její složení 
(pokud je známo) a jiné zajímavé údaje včetně fotografi í 
se současným stavem kyselky. Průvodce je možné získat 
v kanceláři Vzdělávacího a informačního centra v Měst-
ském muzeu Mariánské Lázně. Pokud se podaří zajistit 
další fi nanční prostředky, měla by řada průvodců pokra-
čovat, a to oblastí Tepelska a Mariánskolázeňska.

V sobotu 5.dubna 2008 byla slavnostně otevřena nová 
naučná stezka Kynžvartské kyselky. Slavnostního otevře-
ní, které bylo spojené s křtem Průvodce po minerálních 
pramenech, se zúčastnilo téměř 200 lidí. Naučná stezka 
zavede návštěvníky ke čtyřem kyselkám: Jezevčí, Kančí, 
Liščí I. a Liščí II. Kynžvartské kyselky, jak název napovídá, 
se nachází asi jeden kilometr od Lázní Kynžvart. Pokud 
se vydáte z Lázní Kynžvart po silnici směrem na Valy, asi 
po kilometru minete na levé straně silnice informační 
tabuli, u které stezka začíná. U tabule je i malé parko-
viště, kde můžete případně zaparkovat. Trasa je dlouhá 
přibližně 2 kilometry, cesty k pramenům jsou zpevněny 
dřevěnými chodníčky. U pramenů jsou připravené i hr-
níčky pro případné ochutnání kyselek. Upozorňujeme 
ale, že minerálky nejsou z hlediska hygienické nezávad-
nosti sledovány a  jejich ochutnání je na vlastní nebez-
pečí každého návštěvníka. Zpřístupnění kyselek a jejich 
okolí bylo uskutečněno nejen díky podpoře, která byla 
čerpána v rámci již zmiňovaného projektu, ale také díky 
dobrovolníkům, kteří se na úpravě jímání pramenů po-
díleli svou prací. Chtěli bychom jim touto cestou ještě 
jednou poděkovat.
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Kynžvartské kyselky: 1) Jezevčí kyselka, 2) Liščí kyselka, 
3) Kančí kyselka, 4) Zaječí kyselka, 5) Devátá kyselka

Úprava Jezevčího pramene. Foto Jaromír Bartoš Otevření naučné stezky Kynžvartské kyselky. Foto Jiří Milota


