
Beranovská kyselka
Kyselka vyvěrá v dutém kmeni, který byl během melioračních úprav
osazen velkou betonovou skruží. Ve své době byl dáván za příklad
vhodné úpravy minerálních pramenů. Dnes úprava působí spíše
odstrašivě a snad se podaří pramen opět zpřístupnit.

Nacházíme se v překrásné krajině, která byla před staletími hustě
osídlená, během posledního století však mnohá sídla definitivně
zmizela z mapy. Beranovskou kyselkou se v minulosti občerstvovali
určitě obyvatelé dnes již zaniklých obcí Domaslavičky a Výškovic. 

Pokusíme se alespoň nahlédnout do historie...
Dnes již zaniklá obec Domaslavičky (Něm. Deutsch Thomaschlag)
ležela přibližně asi 3 km jižně od Beranovky. Domaslavičky patřily
mezi prosperující zemědělské obce Tepelska. Byla to okrouhlice 
s více příklady hrázděné selské architektury. V době největšího

rozkvětu v době Marie Terezie v ní žily dvě stovky lidí,
několik rodin se hlásilo k české národnosti. Ves měla
před 2. sv. válkou 24 domů a 152 obyvatel, patřila 
k nové faře Boněnov, ale poštou ke Klášteru Teplá.
Ležela v mělkém údolí a nedaleko odtud býval starý
antimonitový důl ve směru k Výškovicím. 

Dnes jsou z Domaslaviček vidět jen základy domů, dva bažinaté 
rybníčky a boží muka. Les, který bývalou vesnici zarostl, oživuje něko-
lik včelích úlů na mýtině, která bývala návsí...

Na každém šprochu, pravdy trochu...
Uprostřed dnes již zaniklé obce Výškovice roste prastará lípa, která
má být stará jako Výškovice samé, připomínané jako majetek pre-
monstrátského kláštera Teplá již v papežské listině v roce 1273. Pod
mocnou lípou se shromaž�ovali Výškovičtí při různých příležitostech.
Až mnohem později, v roce 1775, tu byla postavena vesnická kaple
Panny Marie Dobré Rady na náklady sedláků Johanna Wurtingera 
a Eliáše Zaschkeho, a v roce 1931 hned vedle Goethův pamětní
kámen. Lípa byla 35 metrů vysoká a v létě 1945 za hrozné bouře se
zlomily dvě hlavní větve lípy - na severní a jižní straně - a vše lítalo 
v povětří. Jako zázrakem zůstala nepoškozena mariánská kaple sto-
jící téměř pod lípou. Z lípy zbylo zajímavé torzo tvaru kříže, který
vytvořily dvě mohutné postranní větve na východě a západě.

Druhá světová válka a její důsledky přinesly kyselkám v západních
Čechách velkou osudovou změnu. Lidé, kteří o vývěry dlouhá léta pečo-
vali, využívali je a také byli zvyklí na jejich typickou chu�, přišli díky dějin-
ným událostem o své domovy a s nimi odešly i jejich znalosti krajiny.
Nově příchozí obyvatelé, často ze vzdálených
končin, neznali toto bohatství kraje a díky
rychlému nástupu kolektivizace byl
přerušen i běžný život rolníků, kteří se
kyselkami osvěžovali při polních pracích.
Známé zůstaly jen prameny, které byly
blízko sídel a lehce dostupné. Další byly
známé jen pár jedincům, většinou 
myslivcům, lesníkům a chalupářům.
O prameny na území Chráněné krajinné
oblasti Slavkovský les se od 70. let mi-
nulého století začali zajímat nejen
zaměstnanci Správy CHKO Slavkovský
les, ale i členové aktivu dobrovolných
strážců ochrany přírody. Na stránkách
časopisu Arnika se postupně začaly
objevovat zprávy o zapomenutých a ne-
udržovaných minerálních pramenech 
a povzbuzovaly tak další zájemce 
v jejich objevování.

Charakteristika kyselky: studená, slabě mineralizovaná hydrouhličitanová
sodno-vápenatá kyselka, teplota 8˚C a obsah CO2 (mg/l) 1024
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Projekt Kraj živých vod byl realizován Místní akční skupinou Náš region,
za finanční podpory z Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER. 2010

Na projektu Kraj živých vod místní akční skupina Náš region stále pracuje. Budeme vděční za jakoukoliv
pomoc včetně získání dalších poznatků o pramenech i o historii území a přírodních i kulturních zajímavostech.
Kontakt: Náš region, o.s., ČSA 237, 364 61 Teplá, nas.region@seznam.cz, www.krajzivychvod.cz"
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