
Nezdická kyselka je zachycena kameninovou skruží o průměru
50 cm a hloubce jímání 80 cm. Teplota kyselky je 8˚C, obsah
CO2 (mg/l) je 2114.

Kyselky se dříve používaly jako běžné vody k pití a způsob jejich jímání
byl velmi primitivní. Dodnes se můžeme setkat ve volné krajině s různý-
mi způsoby jímání. Tím nejjednodušším 
je prostá mělká kopaná jímka vyskládaná
kameny jak ji můžeme nalézt u druhého
vývěru Vlčího pramene nebo u kyselek
v údolí Jesenického potoka. Dalším
způsobem „selského“ zachycení kyse-
lek je použití dutých kmenů a bezed-
ných sudů. I v tomto případě se jedná 
o mělké zachycení vývěru, které sahá
maximálně do hloubky jednoho metru 
a umožnilo vodu nabírat bez příměsi
bahnitých nečistot. V některých 
případech bylo použito jílové těsnění,
což svědčí o snaze omezit pronikání
prosté povrchové vody. Staré duté
kmeny zůstaly zachovány hlavně na
Tepelsku, které bylo oproti jiným
oblastem chudší.

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"

Nezdická kyselka

GPS: 49˚56'3.234"N, 12˚55'12.461"EPlán obce Nezdice z roku 1930

Nezdice patří mezi vůbec nejstarší obce na Tepelsku.
První písemná zmínka je z roku 1273. Obec měla v mi-
nulosti více než sto obyvatel a 25 domů (1930). Mezi
zdejšími obyvateli byli vyhlášení kameníci, stejně jako 
v nedalekých obcích Heřmanov a Beroun. Ačkoliv obec
nebyla velká ani bohatá, nechala provést před první svě-
tovou válkou meliorace s vysušením luk. Byla postavena
hasičárna, zachycen pitný pramen a postavena vodárnič-
ka, po válce postavena 1,5 km dlouhá odbočka silnice 
z okresní silnice do vsi.
Kamenolom býval severně od vsi za lánem Horka v lese
Baiersbuhl. Z vylámaného kamene se vysekávaly zahradní
sloupky, hraniční kameny, okenní a dveřní orámování,
koryta, schody, dlaždicové desky aj. Jen náhrobky nebylo
možno vyrábět, protože živcové krystaly v kameni nedo-
volovaly tesat nápisy do kamene.  Za 2. světové války se
tu těžila břidlice a na práci tu bylo nasazeno 80 Rusů a
Francouzů - civilistů -  a 12 francouzských zajatců. Pro

civilní osoby byly postaveny baráky a zajatci
přespávali v Rosnerově chalupě. V obci byla
pro ně veřejná kuchyně. Před 2. světovou
válkou (1930) měly Nezdice 25 domů 
a 115 obyvatel. Po dosídlení novými osídlenci,
v roce 1947 tu žilo 62 obyvatel, z toho jen
18 římskokatolíků, farnost Klášter Teplá.
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