
12.02.2008 - MICHAEL POLÁK - Kraj Liberecký - str. 03 
V obcích se ztrácejí drobné památky 
 

KŘÍŽE A SOCHY MIZÍ. Z krajiny Libereckého kraje se ztrácejí drobné kamenné památky. Zloději 
berou kříže od cest, sochy i podstavce z měst a obcí. Jen málo památek se podaří najít, zachránit a 
vrátit na původní místo. Policii se navíc většinou pachatele nepovede chytit. 
 
Českolipsko - Téměř 300 let stál v lesním porostu u silnice z Ploužnice na Kuřívody na Českolipsku 
bezmála metr vysoký pamětní kříž. Památku, připomínající tragickou událost z roku 1724, už ale dnes 
mohou lidé obdivovat jen na fotografii z evidence Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. 
U Ploužnice už kamenný pamětní kříž není. Neznámý pachatel ho ukradl a památka možná skončila 
u někoho na zahradě. „Kříž přežil odsun původních obyvatel i „hospodaření“ sovětských okupačních 
vojsk. Ovšem bohužel nepřežil naši současnou dobu, kdy mnoho lidí nemá úctu vůbec k ničemu, 
natož k památkám kolem nás,“ řekl Miroslav Pröller, předseda sdružení Drobné památky severních 
Čech. 
Sdružení už podalo na neznámého pachatele trestní oznámení. Případ však možná skončí jako 
většina podobných - odloží se. Desítky nejrůznějších drobných památek se přitom každoročně ztrácejí 
z obcí i měst nejen na Českolipsku, ale i z dalších částí Libereckého kraje. 
„Drobné památky se budou ztrácet pořád, do budoucna také. Teď už se to ale naštěstí stává méně 
častěji než v devadesátých letech,“ upozorňuje Pröller. 
Nejvíce podle něj mizí především kamenné sokly, druhé místo ve statistice mají kamenné kříže. 
„Podle toho také usuzujeme, kde potom tyto věci končí. Nemyslíme si, že by se tyto památky odvážely 
do zahraničí, jak se často říká. Kamenné sokly podle nás končí v základech staveb, křížky zřejmě na 
soukromých zahradách,“ popsal Miroslav Pröller. 
Pokud lidé nechytí zloděje přímo při činu, končí trestní oznámení podle Pröllera v drtivé většině 
případů odložením. „I tak má ale trestní oznámení svůj alespoň malý smysl. Policii se totiž odevzdá 
fotografie a popis památky a když by ji policie u někoho našla, lépe se to potom získává zpět,“ řekl 
Pröller. 
Případů, kdy lidé chytili zloděje přímo při činu, se nestává mnoho, ale i takové policie eviduje. „V obci 
Kozly na Českolipsku chytili místní obyvatelé muže, který měl na korbě naložený barokní kříž s 
kamenným podstavcem. Lidé muže donutili kříž vrátit, zapsali si poznávací značku jeho auta a pak 
nám to ohlásili,“ říkají policisté. 
Jak zabránit krádežím památek, které stojí volně v přírodě, bez omezení přístupné? Památkáři na to 
mají paradoxní recept: je dobré památky opravit. „Když se památky opraví, lidé mají dojem, že to 
někomu patří, že se o to někdo stará. Neopravené se kradou mnohem častěji,“ dodal Pröller. 
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