
Pěkovická kyselka
Pěkovice jsou prastarou klášterní obcí, uváděnou již v papežské
listině z roku 1273. Škola bývala v Křepkovicích, kam chodívaly děti
z Pěkovic, ale roku 1874 byla postavena vlastní škola v místě.
Obec patřila k faře a poště Klášter Teplá, obecní úřad býval 
v Beranovce. Pěkovice měly vlastní hospodu. V místě pramenily dvě
chutné kyselky mimořádně lahodné chuti. Ve 20. století byly zničeny
při melioracích nad obcí. 

Severně asi kilometr od obce stál vzácný historický kamenný sloup
tzv. marterl z roku 1585, přes 3 metry vysoký, korunovaný kamen-
nou kapličkou. Na návsi vesnice bývala barokní socha P. Marie
Nesoskvrněné, výšky 175 cm z 18. století (A. GNIRS, 1932). Do roku
1980 bylo památkově chráněné stavení čp.8 se selskou architek-
turou a černou kuchyní. Zápisem ze dne 28.1.1980 byla památková
ochrana zrušena. Před 2. světovou válkou (1930) měly Pěkovice

162 obyvatel. Po dosídlení novými osídlenci, v roce
1947. tu žilo 64 obyvatel, z toho jen 11 římskoka-
tolíků, farnost Klášter Teplá. 

„Když jsem se dozvěděl, že celé okolí tepelského kláštera je pros-
toupeno výbornými, zdraví prospěšnými a nanejvýš lahodnými
kyselkami, požádal jsem v dopise o radu v této věci důstojného
otce Aloise Hackenschmieda, jednoho ze svých dávných přátel.
Tento příslušník bílých premonstrátů je velmi učený muž a s těmi-
to věcmi obeznámený, což je hlavní. Ten mi ochotně odpověděl,
nejdříve obecně, že okolí Teplé, v kterékoliv části, a� v kopcích,
údolích nebo lesích, u cest i mimo cesty, je tak přesycené
kyselkami, že je nelze spočítat. On sám zná takových pramenů
šedesát. Do druhého dopisu napsal jména pramenů, které jsou
podle zkušenosti znalců stavěny na roveň chebským kyselkám.
Podle slov Ciceronových je nepěkné sledovat proud a nevidět zdro-
je podstaty. Proto povím o tom, co mi můj přítel napsal.
Tepelští občané s oblibou používají dvou znamenitých pramenů na
Stěnské louce. I venkované mají své kyselky. Tak třeba mezi
Stierovým mlýnem a vsí Křepkovice je skvělá studánka. Jiná 
u obecního rybníka slouží pocestným. Ves Pěkovice má chutné
kyselky, jichž používají v tepelském konventě, chtějí-li v suchém
létě zahnat žízeň. Podobnými prameny se osvěžují Nezdičtí.“

Bohuslav Balbín
Miscellanea historica regni Bohemiae,1679-1687 

GPS: 49˚55'56.572"N, 12˚51'42.846"Epramen po prvních úpravách v roce 2008

Chrakateristika Pěkovické kyselky:
hydrouhličitanová vápenato-hořečnatá prostá studená kysel-
ka, průměrná teplota 5˚C, hloubka jímání 60 cm a obsah
CO2 (mg/l)  2159

Projekt "Kraj živých vod" byl připraven ve spolupráci MAS 21
a MAS Náš region v roce 2009 
a realizován v letech 2010 
a 2011. Je pokračováním 
aktivit obou partnerů v ochraně
přírodních zdrojů s ohledem 
na jeden ze základních prvků 
života na zemi - vodu. 
Zájmové území obou 
místních akčních skupin 
je unikátní množstvím pramenů
vod prostých i minerálních. 
Cílem projektu je tak ochrana,
obnova a rozvoj tohoto přírod-
ního bohatství.

znovuobjevení Pěkovické kyselky v roce 2006, na snímku zachycen Ladislav Hlava,
bývalý předseda MAS Náš region

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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