
Podzimní výsadby ve m ěstě 

Město Šluknov již takřka deset let pravidelně v podzimním (v některých letech i jarním) 
výsadbovém termínu obnovuje stávající či zakládá novou zeleň. Letošní rok není výjimkou a 
celkově bylo vysazeno 24 nových stromů a přes 300 nových keřů. Hlavním místem letošních 
výsadeb bylo okolí bytových domů v Lužické ulici, Šluknovákům známým jako „Beverly Hills“. 
V této lokalitě byla spolu s výstavbou bytovek již na počátku 90. let realizována i výsadba 
zeleně. Tato výsadba se bohužel vzhledem k její nekoncepčnosti a především nevhodnosti 
pro danou lokalitu stala spíše než pastvou pro oči (kterou zeleň ve městech má být) noční 
můrou obyvatel nových domů.  

Během pouhých dvaceti let jsme se tak stali svědky větví borovic (vysazených 2 metry od zdí 
domů) vrůstajících do oken, plísní v okrajových bytech způsobených přerostlou výsadbou 
jehličnatých keřů a neudržovaných, proschlých živých plotů. Přestože se město Šluknov 
rámci údržby veřejné zeleně pokoušelo v posledních letech v rozumné míře udržet a napravit 
stávající výsadbu, stav již nebyl udržitelný. V letošním roce byly proto uvolněny prostředky 
na kompletní likvidaci stávající úpravy a zakoupení rostlinného materiálu na novou výsadbu, 
která zahrnuje čtveřici méně vzrůstných ovocných dřevin a pro danou lokalitu vhodné keřové 
výsadby, které budou již od počátku pravidelně udržovány. Výběr nových dřevin a kompozice 
je stejně jako v minulých letech navržena zahradní architektkou Ing. Ivou Jaburkovou, jejíž 
erudice a cit jsou vždy zárukou vzorně navržené výsadby. 

 

Kromě revitalizace zeleně v „Beverly Hills“ proběhla rovněž výsadba zcela nové aleje 
v Nádražní ulici, která nahradila v minulosti pokácené dřeviny, jež byly odstraněny 
z převážně z důvodu špatného zdravotního stavu. Nově vysazenou alej tvoří jasany ztepilé, 



které v lokalitě v minulosti rostly, jedná se však (jak je již několik let ve městě zvykem) o 
méně vzrůstné formy, které nebude třeba udržovat řezem. 

Zbytek vysazených dřevin tvoří především tzv. náhradní výsadby. Pokud jsou stromy na 
veřejných prostranstvích káceny, děje se tak vždy pouze ze závažných důvodů, přičemž v 
průběhu následujících let jsou takto pokácené dřeviny nahrazovány, což je i případ letošních 
náhradních výsadeb. Nově vysazené stromy tak naleznete u vstupu do mateřské školy na 
sídlišti, u nového DPS, v jírovcové aleji Na Hrázi a v zámeckém parku. Specialitou v rámci 
podzimního sázení pak byla výsadba nové Javorové brány, o které jsme vás již v minulosti 
informovali. 

Dodavatelem dřevin byla stejně jako v minulých letech společnost Arboeko. Na samotné 
výsadbě se pak podíleli pracovníci Technických služeb Šluknov a účastníci projektu Uč se a 
pracuj, organizačně zařazení pod ORŽP. Všem zúčastněným patří obrovský dík za nasazení 
při práci a pečlivost, se kterou byly výsadby prováděny. 

 

 


