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Kde zvířata dávají jména pramenům
Barbora Vopálecká, LČR, s. p., LS Toužim, 
a Jana Rolková, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

V každé roční době, ať za prvních hřejivých paprsků 
jarního slunce, v horkých letních dnech, při podzim-
ním barevném „listopadání” nebo během zimní vý-
pravy sněhem, se můžete osvěžit jedním ze spousty 
minerálních pramenů vyvěrajících mezi lázeňskými 
městy Lázně Kynžvart a Mariánské Lázně. Mnohé 
najdete tak trochu ukryté v lesích a některé z nich 
nesou poetická zvířecí pojmenování jako Srnčí, 
Myší, Medvědí, Vlčí, Zaječí, Jezevčí, Liščí či Kančí 
pramen. V posledních třech letech byl obnoven ná-
vštěvníkům přístup a jímání několika z nich. 
V  roce 2012 byly zpřístupněny prameny Myší 
a Srnčí, které najdete v lesích mezi Mariánskými 
Lázněmi a  Valy, a  více se o  nich můžete dočíst 
například v Arnice 2012/1. Častým cílem návštěv-
níků z Lázní Kynžvart je od roku 2014 obnovené 
jímání tzv. Terezina pramene, jež je od lázní vzdá-
lený přibližně 1,5 kilometru a  střeží ho vodník. 
Od  něj vede vyšlapaná cestička ještě k  Deváté 
kyselce, kterou zase pro změnu hlídá žabka. 
Letos se obnovy dočkala také naučná stezka Kyn–
žvartské kyselky, která byla zřízena v  roce 2007 
Českým svazem ochránců přírody Kladská. Ta 
zpřístupňuje prameny Kančí, Jezevčí a Liščí kysel-
ky nedaleko Lázní Kynžvart. Především povalové 
chodníčky již dožívaly, a  proto byla celá stezka 
kompletně zrekonstruována z  prostředků LČR, 
s. p. z Programu 2020, z něhož mohou být finan-
covány objekty plnící rekreační funkce, k ochraně 
přírody nebo k péči o kulturní dědictví.
V neděli 26. dubna 2015 na akci „Za kynžvartskými 
kyselkami… znovuotevření naučné stezky“ dora-
zilo více než 60 dospělých s  dětmi, připravených 
ochutnat a  dozvědět se také několik zajímavostí 

o  bohatství zdejšího kraje – minerálních prame-
nech. V úvodu byla slavnostně zástupci podílejících 
se organizací přestřižena modrá stuha symbolizu-
jící prameny. Poté Ing. Jaromír Bartoš z Městské-
ho muzea Mariánské Lázně pohovořil o kyselkách 
a  my je mohli ochutnat z  předem připravených 
ručně malovaných tematických hrníčků. A  proto-
že na čerstvém vzduchu vyhládne nejvíce, zamířili 
jsme k  hasiči Lázní Kynžvart bedlivě střeženému 
ohni, kde bylo pro všechny zajištěno občerstvení 
a  každý si tak mohl vlastnoručně opéct či připá-
lit buřta jako trénink na blížící se „pálení čaroděj-
nic“. Pro zájemce byla ještě připravena pracovníky 
Správy CHKO krátká exkurze za květenou a zpěv-
ným ptactvem do blízké přírodní rezervace Holina. 
Kromě zážitků z  hezkého dne v  přírodě si každý 
z  účastníků odnesl pamětní pohlednici speciálně 
připravenou pro tento den.
A jak vlastně přišly tyto kyselky ke svým jménům? 
Jezevčí ho získala podle jezevce přejetého na sil-
nici, kterého našli pracovníci při návratu z obnovy 
pramene. Nedaleko dvou vývěrů Liščích kyselek 
byla objevena „rezavá” mokřina, která nakonec 
odhalila další vydatný pramen – Kančí kyselku. 
Protože nebyla ve známé literatuře popsána, byla 
pracovníky pojmenována podle toho, že bylo její 
okolí rozryto od divokých prasat. 
Nejlépe však místo poznáte, pokud stezku sami 
navštívíte. Je snadno dostupná z  Lázní Kyn-
žvart, odkud se vydáte po silnici směrem na Valy 
a  po  necelém kilometru odbočíte vlevo na  lesní 
cestu. Místo bezpečně najdete podle informační-
ho panelu a venkovního posezení, odkud vás již 
k pramenům navedou značky naučné stezky. ■

  Jezevčí kyselka s nově opraveným 
přístupovým chodníkem. Foto Barbora 
Vopálecká.


