
Místa magické síly a energie 
 

 

Minerální prameny 

západního 

Mariánskolázeňska 
 

Medvědí pramen  

Balbínův pramen 

Myší pramen 

Vlčí prameny 

Nepříliš rozlehlé území mezi městy Mariánské 

Lázně a Lázně Kynžvart je bohaté na vývěry 

minerálních vod, které patří do soustavy studených 

kyselek mariánskolázeňské zřídelní oblasti se 

společným hlubinným zdrojem oxidu uhličitého. 

 

Kromě známých upravených vývěrů v městských 

parcích a na lázeňských kolonádách zde nalezneme 

řadu přírodních vývěrů minerálních vod, které 

často neznají ani místní obyvatelé. Tyto prameny 

mají většinou nízkou vydatnost, díky které, zatím, 

zůstaly ušetřeny snahám o komerční využívání. V 

krajině se tak dochovala místa nabízející osvěžení 

všem, kteří putují podhůřím Slavkovského lesa.  
 

Většina zdejších „divokých“ vývěrů minerálních 

vod má v současné době „zvířecí jména“, takže 

nedaleko od sebe můžeme navštívit prameny Myší, 

Zaječí, Liščí, Jezevčí, Vlčí, Srnčí, Kančí či 

Medvědí.  
 

 

Důležité upozornění: Vzhledem k tomu, že 

kvalita minerální vody v přírodních vývěrech není 

sledována, je její pití na vlastní nebezpečí každého 

návštěvníka. 
 

 
 

Zájemcům o poznávání 

minerálních pramenů 

doporučujeme řadu unikátních 

kapesních průvodců s 

podrobnějšími údaji o 

pramenech, fotografiemi, 

mapkami a souřadnicemi GPS.  

Průvodce lze získat v Městském 

muzeu Mariánské Lázně (tel.: 

+420 354 622 740, e-mail: 

muzeum@muzeum-ml.cz) 
 

Medvědí pramen 
 

Souřadnice GPS: N 49°58'08.7", E 12°41'03.7" 

 

Pramen byl ještě v roce 1956 zachycen v dutém 

kmeni na pravém břehu Medvědího potoka.  

U oblíbeného cíle vycházek mezi Mariánskými 

Lázněmi a Velkou Hleďsebí byla v roce 1960 

umístěna socha sedícího medvěda od 

akademického sochaře Vítězslava Eibla. V roce 

1974 byla provedena úprava jímání pramene a 

parková úprava místa, včetně stavby dřevěného 

altánu. Stavebními pracemi zřejmě došlo k 

narušení místních hydrologických poměrů a vývěr 

kolem roku 1985 zanikl. 

 
Medvědí pramen v 60. letech 20. století) 

 

Asi 120 metrů proti proudu Medvědího potoka 

později samovolně vznikl nový vývěr minerální 

vody nazvaný Medvídě. 

 

K medvědovi i Medvíděti se dostaneme lesními 

cestami po žlutě značené turistické trase Mariánské 

Lázně – Velká Hleďsebe, v lázeňských lesích je 

navíc na každé křižovatce směrový ukazatel. 

 

mailto:muzeum@muzeum-ml.cz


Balbínův pramen 
 

Souřadnice GPS: N 49°58'27.3", E 12°41'15.9" 

 

Pramen, dříve zvaný Slatiništní, vyvěrá v lese na 

okraji rašeliniště asi kilometr západně od 

Mariánských Lázní. Po 2. světové válce byl 

pramen pojmenován po Bohuslavu Balbínovi, 

jezuitském historikovi, který shrnul dobové 

informace o místních minerálních pramenech ve 

své historii království českého (1679). 

 

Vzhledem ke své vydatnosti (více než 60 litrů za 

vteřinu) je minerální voda už od počátku 20. století 

vedena potrubím do Mariánských Lázní, kde je 

využívána k lázeňským procedurám, především 

k uhličitým koupelím. Všem, kteří mají zájem 

ochutnat minerální vodu přímo v místě vývěru, 

poslouží betonový prameník. 

 

K Balbínovu pramenu pohodlně dojdeme od 

plaveckého bazénu v Mariánských Lázních po 

asfaltové lesní cestě navazující na Tyršovu ulici 

(vzdálenost cca 1,5 kilometru). Zabloudit snad ani 

není možné, protože v lázeňských lesích je téměř 

na každé křižovatce směrový ukazatel. 

Myší pramen 
 

Souřadnice GPS: N 49°58'36.9", E 12°40'22.9" 

 

Myší pramen, někdy také označovaný jako Valská 

kyselka, vyvěrá na levém břehu Srnčího potoka, 

severně od železniční trati Mariánské Lázně - 

Cheb.  

 

Dříve romantický vývěr u paty mohutného smrku 

se dnes, po vytěžení lesního porostu, nachází na 

okraji paseky. Původní jímání v dutém kmeni bylo 

před několika lety zakryto srubovou konstrukcí se 

stříškou a přepad pramene byl vyveden trubkou. 

 

Výpravu k Myšímu pramenu je nejlepší začít v 

obci Valy (2,5 kilometru západně od Mariánských 

Lázní). Od autobusové zastávky v Kynžvartské 

ulici jdeme cca 100 metrů směrem na Mariánské 

Lázně, odbočíme doleva do Zelené ulice, kterou 

pokračujeme cca 500 metrů východním směrem. 

Dále se vydáme Zahradní ulicí až na její konec (k 

chatám), zde odbočíme vlevo a podejdeme 

železniční trať. Najdeme začátek vyšlapané 

pěšinky, která nás po cca 200 metrech (severním 

směrem) dovede ke kyselce, jejíž blízkost prozradí 

oranžové zbarvení sedimentů v potoce.  

Vlčí prameny 
 

Souřadnice GPS: N 49°58'13.4", E 12°40'40.7" 

 

Tyto vývěry minerální vody byly dříve nazývány 

mnoha jmény, např. Koňské (v okolním močálu se 

údajně utopilo koňské spřežení) nebo Křemenné 

(podle blízkého Křemenného mlýna). 

 

Vlčí prameny vyvěrají jihozápadně od železniční 

trati Mariánské Lázně – Cheb, v mělkém údolí 

potoka. Nejvydatnější z vývěrů (cca 3 litry za 

minutu) je zachycen v dutém kmeni. Po roce 2000 

bylo jímání upraveno, nad vývěrem byla postavena 

ochranná stříška, vybudován dřevěný přístupový 

chodníček a osazena informační tabule. Během 

krátké doby však většinu zařízení vandalové 

zničili.  

 

Nejjednodušší cesta k Vlčím pramenům je z Velké 

Hleďsebe. Vydáme se po žlutě značené turistické 

trase směrem do Mariánských Lázní. Po odbočení 

ze silnice (za mostem přes Kosí potok) překonáme 

krátké stoupání, odbočíme doleva a pokračujeme 

cca 800 metrů cestou po okraji lesa souběžně s 

elektrickým vedením. Když cesta před bažinatým 

údolím skončí, odbočíme doprava proti proudu 

potůčku a po 200 metrech dojdeme pěšinkou k 

Vlčím pramenům. 

 

 
V roce 2011 vydala, v rámci podpory cestovního ruchu, 

obecně prospěšná společnost MAS 21, o.p.s., Plzeňská 32, 

Velká Hleďsebe. Text a foto: RNDr. Jiří Bytel, Ing. 

Jaromír Bartoš, archiv Městského muzea Mariánské 

Lázně. Tento projekt byl realizován za finanční podpory 

Karlovarského kraje. 


