
Tiché lesy bývalé obory knížete Metternicha 
skrývají poklady v podobě přírodních vývěrů 
minerálních vod. Kouzelná zátiší s bublající 
občerstvující vodou osvěží každého, kdo 
si najde chvíli na procházku a rozjímání.

K Vlčím pramenům vede zpočátku široká cesta, která odbočuje 
ze silnice Velká Hleďsebe - Mariánské Lázně těsně 
před viaduktem doleva a později se mění v cestičku pro pěší. 
Kyselky vyvěrají asi 50 metrů pod železničním viaduktem. Dříve 
byla kyselka nazývána Koňská (Pferdesäuerling), podle pověsti, 
která praví, že se zde utopilo koňské spřežení. Hlavní pramen 
je zachycen ve starém dutém kmeni a několik metrů od kmene 
je nekrytá kopaná jímka, ze které vyvěrá menší pramen. Ačkoliv 
bylo celé okolí dříve upraveno, dnes je opět  zanedbané. 

Myší pramen vyvěrá asi 200 metrů za viaduktem u Valů blízko 
malého potůčku.  Svůj  název  získal  po  válce  údajně díky  
myším,  které  zde nalezly  svou smrt. Dříve pramen vyvěral 
u paty mohutného smrku, jehož kořeny ho takřka celý překrývaly. 
Okolo roku 2001 byl pramen zastřešen dřevěnou budkou 
bez možnosti přístupu k prameni. V té době pramen přestal téci 
a jeho odběr nebyl možný. Před několika lety byl pokácen i okolní 
lesní porost, včetně smrku, pod kterým pramen vyvěral. Na 
podzim roku 2011 byl pramen nově zachycen, odstraněny staré 
kořeny a zastřešen nízkou otevřenou stříškou.

Medvědí pramen - starý Medvědí pramen vyvěral v místě, kde 
od roku 1960 stojí soška medvěda. Pramen vyvěral původně 
v dutém kmeni, který byl nahrazen začátkem 70. let kruhovou 
betonovou jímkou. V polovině 80. let pramen zanikl a o něco výše 
proti proudu potůčku se objevil nový pramínek.  Ten byl upraven 
a dnešní Medvědí pramen je často také nazýván Medvídě. 
Pramen je ukrytý pod širokou stříškou, která překrývá i koryto 
potůčku. Často ho navštěvují lázeňští hosté na svých 
procházkách okolními lesy. Uvažuje se i o obnově místa 
původního vývěru a jeho zachycení novým vrtem.

Balbínův pramen byl objeven díky těžbě rašeliny, která začala 
v roce 1852. Říkalo se mu Rašeliništní (Slatiništní) podle 
slatiniště, které se rozkládalo v bočním údolíčku. Pramen je lehce 
dosažitelný po silničce od zimního stadionu v Mariánských 
Lázních. Po roce 1946 dostal pramen dnešní jméno Balbínův. 
Na začátku 20. století byly prameny svedeny ke koupelím 
do Mariánských Lázních. V letech 1969 – 1971 byly provedeny 
nové vrty a později byl přepad upraven pro volný odběr. Dnes 
je pramen vyveden i přímo ve městě před hotelem Bohemia.

Doporučujeme navštívit další naučné stezky na Mariánskolázeňsku:
Panský vrch, Cech Svatého Víta, Kynžvartské kyselky, Z Úbočí do Podlesí.
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VELKÁ HLEĎSEBE

KLIMENTOV

Průvodce po naučných stezkách Mariánskolázeňska 
vznikl za finanční podpory Karlovarského kraje. 
Pro Mariánskolázeňsko, o.p.s. v roce 2013 zpracovalo Městské 
muzeum Mariánské Lázně.
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Přístřešek u Myší kyselky přímo vybízí k odpočinku.

Pítko Balbínova pramene v parku v Mariánských Lázních.

VALY

Pramen minerální vody

Památný strom

Informační tabule

Židovský hřbitov

100 200 300 m

Vyhlídka


