
Podzimní výsadby ve m ěstě 

Jako již tradičně, tak i letos je podzim obdobím, kdy budou vybraná veřejná prostranství ve 
městě zkrášlena výsadbami stromů a keřů. Největší akcí bude bezpochyby již v minulých ŠN 
inzerovaná výsadba ovocné aleje na Knížecí, která by v době, kdy čtete tyto řádky, měla být 
již dokončena a bude jí v následujících ŠN věnován samostatný článek. 

Z dalších akcí určitě stojí za zmínku ozelenění „návsi u Harryho“ v Císařském na křižovatce 
cest od Šluknova, z hlavní silnice a od vlakové zastávky, kde byl po léta prázdný „travnatý 
trojúhelníček“. Realizací výsadby bylo místo zkrášleno a symbolicky podtrženo jako centrum 
této části Císařského. Pozitivním faktem je, že s podnětem na výsadbu v tomto místě přišli 
samotní obyvatelé Císařského, a aktivně se tak zapojili do plánování výsadeb veřejné zeleně 
ve městě, což ORŽP jen vítá. 

Výsadbou, kterou nepřehlédne většina obyvatel Šluknova, je pak realizace podsadby 
javorové aleje na ulici T. G. M půdokryvnými keři a trvalkami. Přestože nová javorová alej 
v této ulici je již několik let kompletní, ozelenění pod stromy doposud chybělo a udržována 
byla pouze pletím či sekáním menších travnatých ploch. Půdokryvné keře, které tvoří tzv. 
náhradu trávníku, jsou již léta standardem ve vyspělých evropských zemích a čím dál tím víc 
se začínají uplatňovat i v Česku. Je tomu jak z důvodu snazší údržby (plochy není nutné 
sekat, což je mezi stromy obtížnější), tak i z důvodu estetických - podsázená alej je prvkem 
oku výrazně lahodícím. 

Na základě podnětu učitelů základní školy byla zahájena revitalizace zeleně v zahradě ZŠ 
Žižkova, kde doposud komplexní ozelenění zcela chybělo. Projekt, který by měl být 
dokončen v následujících dvou letech, navazuje na již dříve realizované úpravy zahrad 
školních a předškolních zařízení ve městě a doposud prázdná zahrada bude pro naše 
nejmenší školáky nyní jistě příjemnějším místem k trávení výuky ve venkovních prostorách 
(zahrada již dnes slouží jako „přírodní učebna“). 

Nové stromy pak mohou obyvatelé Šluknova vidět v ulici Na Hrázi, konkrétně naproti Divadlu 
mladých, kde bylo vysazeno pět mladých jedinců jírovců. Jedná se o speciální, méně 
vzrůstný a červeně kvetoucí kultivar, který je odolný klíněnce jírovcové a zejména v době 
květu je skutečnou ozdobou svého stanoviště.  

Dřeviny již v menším rozsahu (většinou jako doplnění stávajících prvků zeleně) pak 
naleznete v Libušině ulici (výsadba barvínku podél chodníku k nádraží), Nádražní ulici 
(doplnění aleje jasanů v souvislosti s uzavřením výjezdu v Lužické ulici), u staré DPS 
(dosadba keřů do prázdných míst a jedné nové ovocné dřeviny na základě přání obyvatelů 
DPS), v aleji na Rybničné (náhrada zničených lip), pod kostelem sv. Václava (náhrada 
uhynulé a chybějící lípy), u křížku na TGM (doplnění chybějící lípy v souvislosti s obnovou 
křížku) a okolo zrekonstruované kapličky pod Partyzánem, jejíž opravě bude jistě věnován 
samostatný článek. 

Pevně věříme, že výsadby, které by touto dobou měly být již kompletně dokončené, výrazně 
přispějí k postupné proměně veřejných prostranství ve Šluknově na reprezentativní místa a 
Šluknov bude opět o něco „zelenější“.  
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