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Kyselky u Panského vrchu
v novém kabátě

Po loňském zachycení kyselky Drmoul č. II u Panského potoka, kterou bychom rádi nazvali 

„Židovskou“, se v letošním roce dočkaly nové úpravy další kyselky v okolí Panského vrchu, 

a to díky fi nančním prostředkům poskytovaných z Karlovarského kraje v oblasti životního 

prostředí. 

Jaromír Bartoš, ZO ČSOP Kladská

U  Panské kyselky jsme vyměnili 
chodník, pročistili a  zpevnili břehy 
koryta náhonu, neboť voda z  něj 
často zaplavovala jak kyselku, tak 
i  nejbližší okolí. Chodník, který dří-
ve vedl přes celou údolní nivu jsme, 
vzhledem k výši přidělených fi nancí, 
zkrátili pouze ke kyselce, která je teď 
přístupná pouze od Panského vrchu. 
Dutý kmen byl vyčištěn až na dno, 
a  okolí vývěru bylo utěsněno jílem 

až na samé dno, které bylo vysypá-
no kačírkem. Vývěr je tak chráněn 
před pronikáním povrchových vod 
do kyselky. Během čištění byly na-
lezeny střepy, které datují kontinu-
ální využívání této kyselky již od 14. 
století a  jde o  nejstarší dochované 
hmotné nálezy dokazující pití zdej-
ších kyselek. Celá Panská kyselka je 
dnes překryta novou stříškou a kaž-
dý může ochutnat její lahodnou 

a občerstvující vodu, stejně jako lidé 
v dávné minulosti.

Když jsme v roce 2001 čistili kyselku 
na bývalém vojenském cvičišti na 
Cechu Svatého Víta a  doslova ji vy-
kopali ze země, netušili jsme že se 
někdy dočká takové úpravy, jakou 
má od letošního roku. Až ke kyselce 
dnes vede široká štěrková cesta, tu-
rista si může odpočinout v  blízkém 
altánku a  při tom ochutnat Svato-
vítskou kyselku, která také obdržela 
menší přístřešek k ochraně před pa-
dajícím listím. Kyselka byla, stejně 
jako předchozí vyčištěna a vysypána 
kačírkem až na dno. Hloubka jímání 
je dnes přes dva metry, dávejte tedy 
pozor ať vám do ní něco nespadne, 
neboť vylovení by bylo opravdu 
obtížné. Kout, který byl ještě před 
pár lety těžko k  nalezení dnes zve 
k  odpočinku a  vycházkám. Obě dvě 
kyselky a  navíc ještě židovský hřbi-
tov budou ještě do konce roku opat-
řeny novými informačními tabulemi 
a tím bude ukončeno budování celé 
naučná stezky Panský vrch, kterou 
bychom chtěli na jaře příštího roku 
slavnostně otevřít.Panská kyselka před těsněním jílem. Foto: Milan Vojtěch.
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