První písemná zmínka 1482?
Při shromažďování informačních podkladů k historii našeho města, zachytil jsem
informaci, že první písemná zmínka o něm má pocházet z roku 1482. Skutečnost, že by
tak předcházela jeho založení o celých šest let, byla důvodem k jejímu prověření.
Postupně byl získán nejstarší odkaz na primární zdroj v knize Heinricha Gradla „Die
Ortsnamen im Fichtelgebirge und in dessen Vorlanden. 1. Abt.: Deutsche Ortsnamen“.
Heinrich Gradl byl v letech 1878 - 1895 ředitelem chebského archivu, a z tohoto titulu
měl v podstatě neomezené možnosti studia spravovaných dokumentů.
Text knihy v elektronické podobě se mi po velmi usilovném hledání podařilo získat,
přičemž na straně 39 je uvedeno toto:

“Schönthal, aus Schön(e)nthal zusammengezogen, zweimal 1) Schönthal, wnw.
v. Theusing (Schöntayl, Eg. Arch.; 1495 Schöntal Eg. Arch.)“
Poznámka: Theusing = Toužim, Eg. Arch. = Chebský (městský) archiv
Protože jde o přímý odkaz na blíže neurčenou dobovou listinu, byla jedinou možností
dalšího pokroku pouze žádost o její vyhledání a stručný popis obsahu, zaslaná Státnímu
okresnímu archivu v Chebu, kde je Archiv města Chebu uložen. Ředitel archivu
Mgr. Karel Halla na jejím základě laskavě poskytl scan listiny datované 1. listopadu 1482,
která obsahuje místní jméno „Schonntayll“ a podal také rámcovou informaci o obsahu.

Podrobnější překlad také slovem poskytl Mgr. Petr Cais ze Státního okresního archivu
v Karlových Varech. Dokument se týká problematiky žebravých mnišských řádů, dvou
chebských, jednoho tachovského a jednoho ze Schönthalu a vybírání almužen.

Historicko-geografické souvislosti jednoznačně a bezpochyby vylučují naše město, jedná
se, prakticky s jistotou, o klášter v obci Schönthal ležící v bavorském okrese Cham.
V návaznosti na deklarovanou absenci dalšího dokumentu, jenž by splňoval Gradlem
udávané parametry, lze učinit jediný závěr, a sice ztotožnit se s názorem ředitele Státního
okresního archivu v Chebu Mgr. Karla Hally, že Heinrich Gradl jednoduše, nejspíše
omylem, zaměnil tato dvě místa.
Závěr:
První písemná zmínka o městě Krásné Údolí v Karlovarském kraji
nepochází z roku 1482,
prokazatelně však pochází z 22. dubna 1488 a nalézá se v privilegiu krále
Vladislava II. Jagellonského

7.7.2013 zapsal Jan Mládek

Za poskytnutí materiálů a odborných stanovisek, bez jejichž spolupráce by nebylo možno odhalit
pravdu, děkuji Mgr. Karlu Hallovi a Mgr. Petru Caisovi

