Léčivá voda z Kynžvartu a Valů

Pramen Richard

Pramen Richard je nejoblíbenějším z kynžvartských pramenů, a to kvůli jeho výtečné chuti a dlouhé
trvanlivosti. Pramen má i léčivé účinky, v místních lázních je používán k inhalování pomocí speciálních
rozprašovačů. Říká se, že tento pramen byl za druhé světové války vyvážen do Afriky jednotkám generála Rommela. Zda je to pravda, s jistotou nevíme,
v každém případě se za války se pramen stáčel
a z Kynžvartu vyvážel.
Jméno dostal pramen po potomkovi kancléře Metternicha, stejně jako nedaleké prameny Helena
a Viktor. Pramen Richard je v širém kraji jediný, který si můžete načerpat za peníze. Automat instalovalo vedení lázní v devadesátých letech jako opatření
proti jeho čerpání hoteliéry z okolí, kteří jej prodávali. Bohužel při instalaci automatu a novém vrtu
byl pramen stržen a ztratil mnoho ze své původní
síly, dnes má mnohem menší obsah CO2.

Prameny Helena a Viktor

Tyto dva prameny jsou výrazně železité. Čerstvé
jsou chutné, ale v láhvi se po jednom dni kazí a nechutnají dobře. Pro léčení se aktivně nevyužívají.

Pramen Marie

Tento pramen je jímán do podzemního zásobníku.
Dříve byl používán ke koupelím.

Pramen Tereza

Nově obnovený pramen v lesíku pod Kynžvartem se
jmenuje Tereza. Dnes je pro jeho velmi podobnou
chuť a dlouhou trvanlivost velkým konkurentem
pramenu Richard. Své jméno dostal podle vnučky
místního zemědělce, který na pozemcích hospodaří
a pramen na svém pozemku zpřístupnil. U pramene naleznete dřevěného vodníka a krásné okolí.

Kynžvartské kyselky

Níže pod Kynžvartem, nalevo od silnice směrem
na Valy, vyvěrají kynžvartské kyselky. Tyto prameny
byly před několika lety obnoveny. Jedná se o železité
prameny, které nejsou tak chutné jako Helena a Viktor, ale v malém množství se dají pít. Přístup k nim
není tak snadný, nejlépe se sem dostanete na kole,
pro parkování aut jsou tu jen dvě místa. Byť jsou
od sebe prameny vzdáleny jen pár stovek metrů, pří-

roda v okolí každého z nich je úplně jiná. Za slunečných letních dnů je prohlídka opravdovým zážitkem.

Zaječí pramen

Tento pramen vyvěrá nedaleko železničního viaduktu na louce nedaleko potůčku, který protéká pod
silnicí a železnicí. K prameni nevede žádná stezka.
Jedná se o železitou kyselku, kterou najdete, půjdete-li proti proudu po charakteristické oranžové stopě.

Prameny v okolí Valů

V bývalé Metternichovské oboře mezi Valy a Mariánskými Lázněmi je několik přístupných pramenů.
Ty najdete, pokud půjdete po naučné stezce okolím
Valů. Jedná se o železité kyselky, jejichž vydatnost
není příliš velká. V minulosti byl pro lázeňství využíván pouze Balbínův pramen, který byl potrubím odváděn do Mariánských Lázní. Dnes se již nevyužívá,
stejně jako ostatní prameny na stezce.
Stejně jako Kynžvartské kyselky, tak i prameny
v okolí Valů nesou jména lesní zvěře: Myší, Vlčí,
Medvědí.
Myší pramen získal své jmého podle myší, které se
v něm utopily. Vlčí pramen nese dle legendy svůj
název podle šelmy, která ve zdejších lesích hojně
pobývala. Medvědí pramen se jmenuje podle nedalekých medvědích brlohů, které v oboře kdysi byly.
U pramene stojí soška medvěda. Protože je relativně blízko Mariánských Lázní, je oblíbeným turistickým cílem. Hlouběji v bývalé oboře je ještě Srnčí
pramen a několik nezachycených vývěrů dalších
pramenů.
Tyto prameny nebyly v minulosti využívány jako
zdroj pitné vody. Nedaleko Valů napravo od silnice
do Klimentova je naopak studánka, která byla
po dlouhá století jedním z mála zdrojů pitné vody
pro celou ves.

Praktické tipy

Pojedete-li za prameny do Kynžvartu, vezměte si s sebou několik prázdných lahví. Richard i Tereza
vám vydrží čerstvé po dlouhé týdny. Litr pramenu Richard stojí 3 Kč, Tereza je zdarma.
Vodu ostatních kyselek stačí ochutnat. Můžete se k nim vydat pěšky nebo na kole.
Kyselky v okolí Valů jsou přibližně stejně vzdálené z Valů i z Mariánských Lázní.
On-line mapa zajímavostí z letáků Mariánskolázeňska zde:
https://mapy.cz/s/1gDda
Zdroj: www.lazne-kynzvart.cz, www.zivykraj.cz, www.geopark.cz
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