
O šluknovských pahýlech 

Mnohým občanům Šluknova jistě v průběhu měsíce března neuniklo provádění ořezů 
několika desítek stromů ve Šluknově (konkrétně líp na Malém náměstí, jírovců v Tyršově 
ulici, líp před základní školou, javorů na mezi Křečanskou a Svojsíkovou ulicí, lip ve Hřbitovní 
ulici a líp před kostelem sv. Václava). Nejen na první pohled vypadají dřeviny po těchto 
zásazích bez olistění nevzhledně, možná až depresivně. Rádi bychom vás v tomto příspěvku 
seznámili s problematikou tohoto řezu, který je v arboristice znám pod termínem řez na 
hlavu, v případě dlouhodobě zanedbaných korun pak jako stabilizace sekundární koruny.  

Všechny zmíněné stromy (spolu s dalšími cca 70 takto zapěstovanými stromy na katastru 
města) lze ohodnotit jako nepříliš chtěné dědictví po našich předcích. Řez na hlavu byl 
tradičním způsobem zapěstování stromů zejména v oblastech, kde žilo německy mluvící 
obyvatelstvo, tedy před 2. světovou válkou i na území Šluknova. Smyslem pravidelně 
opakovaného řezu bylo udržet dřeviny v nízké výšce tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
pohybu pod jejich korunami – proto byl řez na hlavu prováděn takřka pouze na 
frekventovaných místech.  

Po odsunu původního německého obyvatelstva byl tento tradiční pěstební zásah zcela 
opomenut. V průběhu socialistické éry byla pak pouze nárazově prováděna redukce výhonů, 
kdy vznikaly často rozsáhlé řezné rány, které se citelně podepsaly na zdravotním stavu 
stromů. Město Šluknov tak zdědilo po svých předcích v podobě těchto dřevin, s nadsázkou 
řečeno, danajský dar – stromy se zhoršeným zdravotním stavem a v mnoha případech 
přerostlými sekundárními korunami, u kterých reálně hrozilo vylamování výhonů (mladé 
výhony totiž nejsou v kmeni zakotveny tak pevně jako původní kosterní větve, což je důvod, 
proč je nutné pravidelné opakování řezu).  

Přesto se v posledních letech většinu takto tvarovaných stromů podařilo znovu zapěstovat 
na pravidelný řez ve dvouletém intervalu, což nám umožnilo prodloužit životnost těchto 
dřevin a zejména bezpečnou existenci na stanovišti minimálně o několik let. Přesto to není 
řešení trvalé, a tak jsou postupně tyto stromy nahrazovány mladými dřevinami, již 
vyšlechtěnými jako malokorunné kultivary (jak se již stalo v ulici T. G. M. či pod kostelem sv. 
Václava), díky kterým je možné nechat růst na ulicích stromy o konečné výšce do 10 metrů 
bez opakování pravidelného řezu, což je možnost, kterou naší předkové bohužel neměli. 
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