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Šumné lesy mezi Mariánskými Lázněmi a obcí Valy ukrý-
vají hned dva nově opravené výletní cíle. Pokud vás láká 
po dlouhé procházce lesem svlažit hrdlo čerstvou pra-
menitou minerální vodou, vydejte se k nově zpřístupně-
ným pramenům – Myšímu a Srnčímu. Vyčistili, opravili 
a nově zastřešili je členové Českého svazu ochránců pří-
rody Kladská ve spolupráci se Správou CHKO Slavkovský 
les. 
Tyto prameny na vás čekají přibližně po hodině chůze 

po asfaltové cestě od zimního stadionu v Mariánských 
Lázních, ze které jsou zřetelně značeny odbočky k obě-
ma minerálkám (viz mapa). 
K Myšímu prameni navíc vede i kratší cesta od že-
lezničního mostu ve Valech. Také odtud až na místo 
vás povede nově značená turistická cesta. Minerálka 
o teplotě 8 °C je jímána v hloubce 55 cm do ovál-
ného dutého kmene. U pramene vám poskytne 
stín zastřešená horská lavice, kterou zde posta-
vili pracovníci Lesů ČR, s. p., Lesní správy Toužim. 
Srnčí pramen najdete o malý kousek cesty dále, asi 
po pěti minutách chůze po asfaltce směrem ke Králi 
smrků (viz mapa). Z cesty už z dálky uvidíte odbočku 
do lesa – turistické značky vás po dalších pěti minutách 
bezpečně dovedou k minerálce. Tato pramenitá voda 
má teplotu 8 °C a je jímána v hloubce 70 cm do duté-
ho kmene. Od Srnčího pramene je značena cesta k Aleji 
Svobody, kudy lze dojít zpět do Mariánských Lázní. 
Zaposloucháte-li se do okolních zvuků lesa, uslyšíte 
kromě šumění pramene také pískání káně lesní, kte-
rá obývá zdejší lesy. Při putování po nových lesních 
studánkách už tedy zbývá jen osvěžit se chladivou 
minerální vodou a vychutnat její lahodnou chuť!

Údaje o teplotách vody pramenů a hloubce jímání převzaty z práce Jiřího 
Miloty a Jaromíra Bartoše (Průvodce po minerálních pramenech – IV. Minerální 
prameny Slavkovského lesa).
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 Myší pramen. Foto Alexandra Hrušková. 
Mapa pramenů se znázorněním nově vyznačených turistických tras (červeně).

  Myší pramen. Kresba Jana Rolková.


