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Stav Pěkovické kyselky na podzim roku 2018.

Obnova Pěkovické kyselky
Jaromír Bartoš, Spolek pro péči o minerální prameny

Pěkovická kyselka vyvěrá asi 700 m jižně 
od obce Pěkovice na levé straně Podhájského 
potoka, který tvoří pravostranný přítok Ha-
dovky. Minerální pramen zmiňuje již Bohuslav 
Balbín ve svém popisu tepelských kyselek 
vydaném v roce 1679. Popisuje ji jako výbor-
nou kyselku, kterou v horkých letních dnech 
využívají i tepelští premonstráti. Pravděpo-
dobně byla již v této době jímána do dutého 
kmene, stejně jako většina minerálních pra-
menů v okolí. Ještě v roce 1974 vyvěrala stále 
v původním v dutém kmeni, kdy ji popisují Ko-
lářová a Myslil (1979) jako hydrouhličitanovou 
vápenato-hořečnatou železnatou, slabě mine-
ralizovanou studenou kyselku. Naměřena byla 
nepatrná vydatnost, obsah CO2 1079 mg/l, 

celková mineralizace 916,72 mg/l a hloubka 
jímání 50 cm.

Po melioracích, které v okolí výběru pro-
běhly v 80. letech minulého století, byla 
dlouhá léta považována za zaniklou. Během 
90. let byla na místě dnešního vývěru pouze 
malá kopaná jímka, ve které se objevova-
la minerální voda společně s vývěry oxidu 
uhličitého. Při návštěvě místa v roce 2007 
byla na místě bývalé kopané jímky umístěna 
kameninová skruž o průměru 30 cm, hloub-
ce 60 cm a naměřen obsah CO2 2159 mg/l. 
V roce 2017 byla skruž silně nakloněná a vý-
věr byl pozorovatelný v zadní části rašeliniště 
mimo skruž. Minerální voda protékala spíše 
přes jímání, než z jímání.
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V červnu roku 2018 jsme se domluvi-
li na obnově vývěru tradiční metodou, tedy 
opět jímáním do dutého kmene a důkladným 
zajílováním. K zachycení byl připraven dutý 
smrkový kmen o výšce 110 cm se spodní zá-
kladnou o průměru 90 cm. Po vykopání ka-
meninové skruže a přípravě díry na uložení 
dutého kmene jsme na severní straně narazili 
na poškozenou meliorační trubku, ze které 
přitékala minerální voda s obsahem 2300 mg 
CO2/l. Vývěr se tedy v 90. letech vytvořil nad 
místem, kde došlo k poškození melioračního 
vedení, a minerální voda dostala možnost vy-
věrat na povrch. Místo původního vývěru tak 
zůstává stále neznámé, skryté v horní části 
pastviny. Dutý kmen jsme tudíž zapustili nad 
vývěrem minerální vody z meliorační trubky 
a po změření zůstává obsah oxidu uhličitého 
stejný, tedy 2300 mg/l s celkovou mineralizací 
766 mg/l. ■

Poděkování patří všem, kteří se na této obno-
vě podíleli, jmenovitě J. Milotovi, M. Vojtěcho-
vi, I. Kožíškovi a dalším.
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	Stav Pěkovické kyselky před úpravou. 
		 Práce na usazování nového dutého kmene.  

Všechny fotografie Jaromír Bartoš.


