V Liberci 19. dubna 2013

Tisková zpráva
Už v roce 1989 navrhovali odborníci
obnovu celé aleje na ulici Masarykova
Jak vypadalo stromořadí na ulici Masarykova před sto lety, jak jsou na tom zdravotně lípy dnes a co
alej s největší pravděpodobností čeká. To všechno se lidé dozvědí na nové výstavě v budově
Nového magistrátu.
Až do 5. května si mohou Liberečané na Novém magistrátu prohlédnout výstavu, jejímž jediným
tématem jsou stromy na ulici Masarykova. Kolekce historických pohlednic, fotografií, textů a
dokumentů nese název Masarykova alej – historie a současnost. Výstava je určena všem, kteří chtějí
získat více informací o připravované obnově celé aleje. Proto se do budovy Nového magistrátu po
několikatýdenní přestávce ještě vrátí, a to v době, až bude vybraný a schválený projekt revitalizace
stromořadí.
Návštěvníci se z uveřejněných dokumentů například dozvědí, že už v roce 1979 uvedl odborný
posudek zdravotní kondice aleje, že 26 lip je ve špatném stavu. Další analýza, provedená v roce 1989,
konstatovala odumírání nevhodně ořezaných stromů a navrhovala dvě varianty řešení. Ta radikální
počítala s pokácením a novou výsadbou celého stromořadí. Druhá varianta se přikláněla ke
kompromisu – aby byly odstraněny jen ty stromy, které jsou v nejhorším zdravotním stavu a u nichž
hrozí jejich samovolný pád, a zbylé měly být odborně ošetřeny.
Další posudek z roku 1992, vypracovaný Českým úřadem ochrany přírody, upozorňuje na vážné
poškození kořenů a dlouhodobou přítomnost šupinovky kostrbaté a dřevomoru. Výstava zveřejňuje
také pasáže z posudku dendrologa Miloslava Wacha z roku 2012. Ten konstatoval, že u 125 stromů
z celé aleje hrozí vyvrácení, u 45 stromů rozlomení koruny a u 38 zlom na kmeni nebo bázi.
Stromořadí jako značně nestabilní a za zenitem své životnosti označuje i posudek Jaroslava Kolaříka
z roku 2012. Současně „považuje za potřebné zahájit jeho komplexní obnovu.“
Výstava o historii, současnosti a budoucnosti aleje na ulici Masarykova, je jedním z kroků, jimiž chce
Statutární město Liberec přiblížit občanům důvody obnovy této dominanty města. Letos už bylo
odstraněno prvních 7 nejnebezpečnějších stromů z celkového počtu 129, ostatní by mohly přijít na
řadu v příštím roce. Na zdravotní kondici lip se podepsala rekonstrukce tramvajové trati v 90. letech,
kdy došlo k narušení kořenového systému stromů.
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