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Stojí nad úvozovou cestou na západním okraji obce. Měl 
v temeni zasazen litinový křížek. Nejsou doklady o tom, 
jak vypadal předtím, než jej někdo odlomil a zničil. Ne-
jsou doloženy ani pohnutky k postavení kamenného 
kříže, jehož ztvárnění napovídá, že byl symbolem smíru 
za vraždu. Možná, že o tom existuje nějaká pověst, mož-
ná, že ji někdo vymyslí, jak se ostatně mnohdy stávalo.
Povím, co opravdu předcházelo zapsání monogramu 
J.K.-M.J. na temeni kříže – to pro případ obvyklého „bá-
dání“, jakou souvislost s křížem mají.
 Když jsem v roce 1978 kříž dokumentoval pro katalog 
později uložený v Karlovarském muzeu, ležela odlome-
ná část hlavy kříže pod ním. Vložil jsem ji na její místo. 
Fotografi i jsem později promítal turistům ze Slovanu 
Mariánské Lázně. Inspirovala je k tůře kolem kříže, 
pod kterým opět ležela odlomená část. Řekli mi, že ji 

schovali do křoví vedle kříže. Uběhlo 23 let. Vraceli jsme 
se od Rankovic, kde jsme stavěli povalená boží muka. 
Kamarád Jarda Dietl si vzpomněl na moje vyprávění 
o odlomeném kříži: „Což zajet do Krásného Údolí a opra-
vit ten kříž, když máme maltu a nářadí?“
Trnitý keř se značně rozrostl – tím spíš dosud ukrýval 
úlomek kříže. Při práci kolem nás procházela dvojice 
mladých lidí. Po několika dnech jsme kontrolovali, zda 
úlomek kříže z maltového lože neodpadl. V místě zapl-
něného otvoru po litinovém křížku jsme našli monogra-
my vyryté do čerstvé malty.
Faktografi e: Kříž evidovaný v katalogu Společnosti pro 
výzkum kamenných křížů v Aši pod č. 0006 nebyl před-
tím uveden v soupisu W. von Dreyhausena. Je v poloze 
GPS 50°04‘25‘‘N, 12°54‘48‘‘ E.

Smírčí kříže Karlovarského kraje
Kříž u Krásného Údolí
Stanislav Wieser, Karlovy Vary

 Stav kříže z východní strany v roce 1978.
Oprava kříže u Krásného Údolí.
 Monogramy, které nepatří zhotovitelům opravy. Všechny fotografi e Stanislav Wieser.


