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Mohutná Libušínská lípa, 
poslední vzpomínka na starý 
Libušín, byla před měsícem 
skácena. Místní se s tím nemo-
hou smířit. 

� Lenka Kopčáková

Lidé ze sídliště Libušín nemohou 
uvěřit odbornému posudku, který 
na základě jejich petice proti kácení 
stromu město objednalo. Při kácení 
lidé pořídili snímky, které dle jejich 
názoru nevykazují stav lípy tak kri
tický, jak byl prezentován. 

Dendrologický posudek stromu 
provedl přivolaný arborista a stro
molezec Daniel Stach. Metodou 
akustické tomografie zjistil dutiny a 
hnilobu ve stromě. 

V minulých ŽN jsme přinesli 
snímky z vyšetření. Odsuzující pro 
starobylou lípu dle jeho slov byl 
rozsáhlý výskyt plodnic dřevokaz
né houby s názvem dřevomor koře
nový. Arborista při online bese
dě lidem z Libušína mj. vysvětlil, 
že houba může stromu roky škodit 
nepozorována a když se již vytvoří 
plodnice, je to špatné. 

„Tak poškozený strom může nečeka-
ně v plném olistění spadnout. Mnohdy 
jej vyživují už jen vlásečnice,“ pou
kazoval odborník. Lidé při bese
dě jeho argumenty rozpačitě, ale 
s rozumem přijali. Nechtěli, aby 
mohutný strom na někoho spadl. 

Krátce poté nechalo město strom 
skácet. Někteří sousedé akci stih
li a nafotili záběry, které však podle 
nich nedokazují poškození stromu. 
A to jim vadí. 

Za všechny poslali naší redakci 
dopisy Stanislav Kopal a Anna Janů. 
Celé znění dopisů i fotografie máme 
k dispozici. Nejzásadnější argumen
ty z dopisů vyjímáme. 

Lidé: Stav lípy byl lepší
Lidé dle snímků poukazují, že 

samotný pařez vykazoval dostatek 
pevné dřevní hmoty a nehrozilo, že 
by byl vyživován pouze vlásečnice
mi.

Jak Stanislav Kopal píše, lidé 
z Libušína nikdy nezpochybňova
li metodu akustické tomografie, 
jejíž výsledek se nakonec ukázal 
jako rozhodující pro osud tohoto 
stromu. Nakonec se účastnili 27. 4. 
kácení stromu, aby se přesvědčili o 
jeho skutečném stavu.

Podle Kopala lidé, přestože se 
nepovažují za odborníky v tomto 
oboru, na místě konstatovali, že stav 
lípy byl překvapivě lepší, než bylo 
dokazováno. 

„Nebylo potřeba potvrzovat exis-
tenci dutiny ve spodní části kmene, 
avšak existence dřevokazné houby se 
na kmeni významně nepotvrdila, a 
pokud byla v kořenovém systému, pak 
ten byl, spolu s pařezem, důkladně 
zlikvidován. 

Samotný pařez, ještě před jeho likvi-
dací, vykazoval dostatek dřevní hmo-
ty, až na hnilobu v jeho středu o prů-
měru cca 20 cm. Také větve koruny 
byly převážně zdravé,“ argumentuje 
pisatel.

Dále uvádí, že po skácené lípě zby
ly do druhého dne již jen malé části, 
které jako by měly dokazovat míru 
poškození. „Nelze se ubránit pocitu, 

že jsme byli podvedeni,“ míní Stani
slav Kopal.

S jeho slovy se ztotožňuje i Anna 
Janů. I podle ní snímky dokazují, že 
samotný pařez vykazoval dostatek 
pevné dřevní hmoty. 

„Ještě bych ráda zmínila paradox, 
kdy strom byl obehnán páskou nikoli 
hned po prvotním zjištění jeho špat-
ného (nebezpečného) stavu...Ale prá-
vě jeden den před průzkumem pomocí 
tomografu. Diagnostika pomocí tomo-
grafu také poukazovala na špatný stav 
obou větví (98 %), nicméně právě tyto 
větve byly zjevně v lepším stavu, než 
samotný kmen,“ píše Anna Janů. 

Dodává, že po skácení se ukázalo, 
že ocelová zpevňující konstrukce 
stromu byla dostatečně dimenzová
na a v místě kontaktu s hmotou stro
mu nebylo zjištěno žádné poško
zení. Mezi ocelovou podložkou a 
kůrou byla gumová izolace.

Chtějí veřejnou kontrolou
Pisatelům se nelíbí postup radni

ce. V pátek 9. 4. lidé našli ve schrán
ce sdělení, že v pondělí 12. 4. bude 
lípa skácena z důvodu narušené sta

bility a tím představuje bezpečnost
ní riziko. 

„Nelíbil se nám rovněž způsob, 
jakým byl spuštěn pokus o hyste-
rii, jenž měl současně vyvolat pocit 
extrémní míry rizika pro osoby pohy-
bující se v blízkosti stromu, včetně 
dětí. Občané měli být naopak ujištěni 
o pravidelné kontrole stavu stromu, 
při níž bylo zjištěno náhlé a význam-
né zhoršení jeho stavu, takže hrozí 
akutní riziko pádu,“ argumentuje 
Stanislav Kopal.

Dle jeho slov nebylo jasné, kdy 
vzniklo takové náhlé zhoršení, přes 
údajnou pravidelnou kontrolu. „...
minimálně 30 let se o strom nikdo 
nestaral. I když obyvatelé opakovaně 
požadovali, aby tomuto pozůstatku 
starého Libušína byla věnována ales-
poň elementární pozornost,“ pouka
zuje pisatel.

Jak píše Anna Janů „...Dopo-
sud nebyl sdělen termín, kdy město 
požádalo odbor životního prostředí o 
souhlas s pokácením lípy a v čem kon-
krétně spočívalo prezentované zhor-
šení stavu lípy přes zimní období. 
...Nebyly totiž zveřejněny ani žádné 
záznamy o údajných kontrolách stro-
mu v minulosti,“ argumentuje pisa
telka.

Se Stanislavem Kopalem se shodu
jí, že lidé z Libušína nezpochybňo
vali vážný stav stromu. Navrhovali 
však, aby byla koruna lípy odborně 
ošetřena řezem v klidovém období. 

„Radnice má v úmyslu pokácet dal-
ších celkem 113 stromů a nahradit je 
několika sty nových. Starosta prohlá-
sil, že nehodlá v budoucnu platit dal-
ší akustickou tomografii. V případě 
Libušínské lípy mělo jít údajně o část-
ku 15 tisíc korun českých,“ upozorňu
je pisatel. 

Petenti z Libušína považují za 
nezbytné, aby celý projekt regenera
ce zeleně byl pod veřejnou kontro
lou. ...“po našich zkušenostech se jeví, 
že péče o staré stromy je podceněna, 
snad pro větší finanční náročnost, ale 
existují přece i jiné hodnoty,“ argu
mentuje Stanislav Kopal. 

PAŘEZ po Libušínské lípě ještě než byl odborně zlikvidován. Lidé myslí, že stav 
lípy si zasloužil záchranu. Foto: archiv A. J.  

Stanislav Kopal: Nelze se ubránit 
pocitu, že jsme byli podvedeni

Námi oslovený starosta města Mar
tin Mrkos ke skácení Libušínské lípy 
uvádí, že se stromy je to jako s lidmi. 
Rodí se, stárnou, mají své nemoci a 
vždy „přijde jejich čas“. 

„To je i příběh Libušínské lípy. Velký, 
majestátní, stoletý strom musel pad-
nout. Na sklonku života již trpěl tolika 
závažnými problémy, že se stal upro-
střed sídliště hrozbou pro své okolí,“ 
říká.

Podle starosty bylo pokácení lípy 
těžké, bolestivé, ale správné roz
hodnutí. „Nelze ošetřovat nebezpečný 
strom bez jistoty, že poté nebude hrozit 
jeho selhání. Při kácení se s dopadem 
na zem dutý kmen dramaticky rozpadl 
na mnoho kusů,“ argumentuje.

K celé věci se prý nabízí jistá para
lela. „Když vás bolí zuby, jdete k 
odborníkovi. Nejdete k řezníkovi, ani 
ke stavaři, ale k zubaři. Oprava zubů, 
stejně jako jiné obory, vyžaduje um, 
zručnost a zkušenosti. Arboristika není 
výjimkou,“ říká Martin Mrkos.

Připomíná, že město zadalo posou
zení specializovanou technologií, 
která vyjevila fatální stav stromu a 
vše je veřejně dostupné na webu 
města. 

„Stále jsou však lidé, kteří nevěří nebo 
spíše nechtějí věřit a podléhají dojmům 
- Město kácí schválně, jen tak z plezí-
ru. Někdo chtěl dřevo. Někomu strom 
vadil. - a mohl bych pokračovat. Bez 
znalosti a zkušenosti ,rozumí´ stro-
mům a nevěří odborníkům.
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Žďárské noviny

Starosta: Dutý kmen se dramaticky rozpadl
Lze jen pokrčit rameny a připustit, že 

logická vysvětlení někoho neuspokojí 
proto, že je nerad slyší,“ argumentuje 
starosta.  

„Je to jako kdyby lékař na rentgeno-
vém snímku ukázal pacientovi jeho 
zlomenou ruku, ale ten, i přes boles-
ti, nevěřil a podezříval lékaře, že mu 

chce dát sádru jen pro to, aby za to měl 
body,“ dodává Martin Mrkos.

Péči o zeleň města se budeme i 
nadále věnovat. Zjistíme, kam Žďár 
s rozvojem a péčí o zeleň směřu
je. Proč se dělají probírky nebo se 
musí kácet, a naopak, kolik stromů 
se sází. -lko-


