Tisková zpráva
Na radnici řádili zloději. Nespokojili se
s bustou, sebrali ještě srdce zvonu
Bronzová busta hudebního skladatele Jaroslava Řídkého zmizela v době od 3. do 10. října
z výklenku chodby historické budovy liberecké radnice. Zloději si odnesli také bronzové srdce kopie
Ohňového zvonu, který stojí v přízemí budovy. Po neznámém pachateli policie pátrá.
O jednu bustu je chudší výzdoba novorenesanční radnice. V hodinách, kdy je budova běžně otevřena
návštěvníkům, si odtud neznámí zloději odnesli bustu libereckého rodáka, hudebního skladatele
Jaroslava Řídkého. A protože zřejmě s jídlem roste chuť, sebrali také srdce kopie Ohňového zvonu
z vestibulu v přízemí. Ke krádežím došlo v době od 3. do 10. října, policisté vyšetřují případ od středy
10. října.
Busta i srdce zvonu byly zhotoveny z bronzu. Dohromady vznikla městu škoda za několik desítek tisíc
korun. „Bronzová busta vážila 40 kilogramů. Byla našroubovaná na čepu. Ten se někomu zřejmě
podařilo vahou plastiky zlomit. Škoda u busty dělá zhruba 50 tisíc korun. U srdce zvonu lze škodu jen
odhadovat, protože celá kopie Ohňového zvonu přišla asi na 80 tisíc,“ uvedl vedoucí oddělení Správy
budov magistrátu Jaroslav Anděl.
Z obavy, že by povedená krádež pachatele zlákala k dalšímu podobnému činu, nechalo město hned ve
čtvrtek 11. října sundat také bustu spisovatelky Boženy Němcové. Ze čtyř plastik tak na chodbě
radnice zůstanou zatím jen dvě - král komiků Vlasta Burian a další slavný liberecký rodák, hudební
skladatel Karel Vacek.
„Bustu Boženy Němcové jsme na nějaký čas uschovali v depozitáři. Zbylé dvě plastiky jsou postaveny
výš, nedá se na ně ze schodiště dosáhnout. Proto dosud na svém místě zůstanou,“ vysvětlil Jaroslav
Anděl s tím, že jde už o druhou krádež busty v historii. K první došlo zhruba před 13 lety, a plastika se
dosud nenašla. „Od doby, kdy zmizely turnikety u vchodu do budovy, se sem courá kdekdo. Na
záchodech odmontovávají lidé zrcadla, odšroubovávají žárovky,“ dodal.
Událost vyšetřují policisté z obvodního oddělení Policie ČR Liberec – město jako přečin krádeže.
Pokud se jim podaří pachatele dopadnout, hrozí mu trest odnětí svobody v délce až 2 roky.
„Pravidelně kontrolujeme sběrny drahých kovů. Je možné, že někdo chce bustu zpeněžit tam. Ale také
se mi zdá jako hodně pravděpodobné, že umělecké dílo někdo sebral pro sběratelské účely,“ řekla
tisková mluvčí krajského ředitelství Policie ČR Ludmila Knopová.
Bustu skladatele Jaroslava Řídkého vytvořil sochař Stanislav Hanzlík. Město dostalo plastiku jako dar
od České Besedy. Kopii Ohňového zvonu zhotovil akademický sochař Jiří Gdovín.
Výzva: Město Liberec prosí spolu s Policií ČR občany, aby nahlásili na linku tísňového volání 158,
pokud by někde bustu skladatele Řídkého uviděli nebo narazili na jinou stopu, která by vedla

k odhalení pachatele. S důležitým svědectvím mohou přijít i lidé, kteří se zrovna v uvedených dnech
zdržovali na radnici a třeba si všimli něčeho podezřelého.
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