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Altán s informační tabulí u přepadu kyselky Oriona. Foto Jaromír Bartoš.

Nově upravené minerální prameny

Za poslední rok se podařilo upravit další řadu přírodních 
vývěrů minerálních vod, a co je potěšující, že se o obno-
vu  snaží čím dál tím více subjektů. Jmenovat bych chtěl 
Správu CHKO Slavkovský les, která se obnově pramenů 
věnuje již několik desítek let, dále občanské sdružení 
MAS Náš region společně s MAS 21, o.p.s., a v letošním 
roce se připojili i LČR, s.p. Jaké kyselky tedy dostaly v po-
sledním roce novou podobu? 

Z  projektu Kraj živých vod se podařilo obnovit hned 
několik vývěrů minerálek. Je to především altánek nad 
kyselkou Oriona, který od zimy roku 2010 chrání přepad 
kyselky u  silnice na  Teplou. Přepad je krytý dřevěnou 
šindelovou střechou a zájemce o minerální vodu si může 

frontu na čekání zkrátit četbou nové informační tabule 
o  historii využívání kyselky. Každý, kdo znal původní 
stříšku bude překvapen i pěknou úpravou prostranství, 
na  němž byl obnoven pomník toužimského děkana 
W. Kunze.

 Dřevěný chodník přes bažinu vás nyní dovede 
k novému altánku nad Křepkovickou kyselkou. 
Foto Jaromír Bartoš.
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Nově upravené minerální prameny

Zcela novou podobu dostala Křepkovická kyselka, která 
se nachází po levé straně silnice z Křepkovic do Hanova. 
Během úprav v  létě roku 2010 byl vyměněn původní 
mělký dutý kmen, který byl zapuštěný pouze 30 cm 
pod terén a  nemohl bránit kontaminaci vývěru povr-
chovými vodami z okolní bažiny, za nový daleko hlubší. 
Určitě se tento nový kmen také brzy zbarví okrovými 
usazeninami a  potěší návštěvníky. Původní dutý kmen 
je uložený v  Městském muzeu v  Mariánských Lázních 
a bude po nutné konzervaci vystaven v expozici lázeň-
ství. Tam, kde by kolemjdoucího dříve ani nenapadlo, že 

zde může být kyselka, je dnes zdaleka vidět velký altán 
s dřevěným povalovým chodníkem postaveným na jaře 
roku 2011. Vývěr určitě nemůžete minout, aniž by jste 
neochutnali jeho perlivou vodu.

Posledními prameny obnovenými díky tomuto projektu 
jsou Posečské kyselky, které původně vyvěraly v odpudi-
vých bezodtokých betonových skružích. Od jara letošní-
ho roku jsou také tyto kyselky překryté novým dřevěným 
altánem a zachycené jsou třemi dubovými, osmibokými 
jímkami s vypáleným letopočtem 2011, a opatřené ne-
rezovými přepady. Díky nim si můžete nabrat vodu s se-
bou na cestu po dalších pramenech.

Malý Medvědí pramen obdržel díky mariánskolázeň-
ským Lázeňským lesům v roce 2011 také novou stříšku, 
která nyní kryje celý zářez potoka tekoucího kolem vý-
věru. Pokud tedy přijdete k prameni v deštivém počasí, 
v  Mariánských Lázních tak obvyklém, můžete se zde 
na  chvíli schovat a  užít si minerálku, oproti dřívějšku 
v relativním suchu. Plánuje se i nové podchycení prame-
ne a obnovení původního místa odběru.

Opravený altán Farské kyselky byl slavnostně otevřen 
23. srpna letošního roku. Altán a dřevěná obruba vývěru Stříška nad medvědím pramenem. Foto Jaromír Bartoš.

 Posečské kyselky před úpravou a v nové podobě z roku 2011. Foto Jaromír Bartoš. 
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dostaly nový nátěr světlejší barvy a  na  zadní stěně al-
tánu je infotabule, ne můžete seznámit s historií a za-
jímavostmi Farské kyselky a okolí. Lesy ČR, které opravu 
fi nancovaly, nezapomněly ani na  nové odpočinkové 
místo se stolkem a  lavičkami pro turisty, které je kou-
sek od vývěru minerálky. Během slavnostního otevření 
altánu a požehnání celému místu, byl na blízkém smrku 
obnoven Mariánský obraz, který zde byl i  na  začátku 
20. století.

Správě CHKO Slavkovský les se podařilo obnovit vývěry 
Myšího a Srnčí pramene. Myší pramen byl asi před deseti 
lety opatřen stříškou, která zcela překryla vývěr a výtok 
osazen železnou trubkou, který však vůbec nepřiváděl 
vodu z  pramene, ale byl vsazen až do  svahu za  dutý 

kmen. Během obnovy byl dutý kmen zcela nově zají-
lován, prohloubena byla odtoková stružka a  vyřezány 
byly i kořeny pařezu, který dutý kmen přerůstaly. Dnes, 
na rozdíl od minulosti, kdy voda ve vývěru byla špinavá 
a stála, je vývěr průzračný až na dno a voda volně odté-
ká. Dutý kmen je překrytý malou jednoduchou stříškou. 
Stejnou stříškou byl opatřený i  Srnčí pramen, kterému 
hrozilo zasypání zeminou ze svahu, ve kterém byl dříve 
doslova utopený.

Věřím, že si díky těmto obnovám vývěrů najde cestu 
k  našim pramenům více zájemců, které jejich voda 
potěší a  osvěží, a  také věřím, že se postupně dostane 
i na zbývající zanedbané vývěry, které na svůj obdiv ná-
vštěvníků teprve čekají.

Myší pramen se dá po úpravě bez obav ochutnat. 
Foto Jaromír Bartoš.

Srnčí pramen v době uzávěrky čísla už jen čekal 
na novou stříšku. Foto Jaromír Bartoš.

• Oblast bájné hory Krudum vydala své další svědectví, tentokrát v podobě obsáhlé knihy Sv. Mikuláš pod Krudu-
mem od autorů nejzasvěcenějších – archeologa Jiřího Klsáka a novináře Vladislava Podrackého. Kniha vypráví 
nejen o tajemství vzniku, zániku a znovuobjevení jedné památky, ale také přibližuje formou tabulek a fotogra-
fi í výsledky archeologického výzkumu započatého před deseti lety. 

• Při letním průzkumu řečiště Ohře zaměřeného na potvrzení výskytu velevruba tupého byly v okolí Stráže nad 
Ohří nalezeny 2 lastury tohoto vzácného sladkovodního mlže.
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