
           

 

O nové ovocné aleji na Knížecí 

Od poloviny listopadu se Šluknov může pyšnit zcela novou ovocnou alejí o délce 2,5 kilometru 
čítající 180 stromů (přes 130 jabloní, zbytek tvoří hrušně, višně a švestky). Alej začíná na konci 
Knížecí ulice, jen pár desítek metrů od nově zrekonstruované studánky u hlavní silnice a končí 
u hranic katastru města u osady Knížecí. Celkové náklady na pořízení ovocných stromků a 
výsadbového materiálu činily 157.791 Kč a byly z 100% financovány Nadací ČEZ.  

Samotnou výsadbu realizovalo město Šluknov svépomocí za větší či menší asistence několika 
subjektů. Největší poděkování jistě zaslouží většinový vlastník okolních pozemků, pan Petr 
Houdek, který nejenže posunutím ohradníků a zmenšením pastvin zajistil prostor pro budoucí 
růst stromů, ale zejména prováděním pravidelné zálivky, která by technicky nebyla pro město 
realizovatelná, umožnil samotnou realizaci projektu. Velká slova díků musím jako vedoucí VPP 
začleněných pod ORŽP věnovat pracovnicím údržby veřejné zeleně, které svědomitě a 
s velkým úsilím vysázely většinu stromků. Poděkování náleží rovněž pracovníkům 
Technických služeb Šluknov a Střední lesnické školy za rozvoz stromů a pomoc při výsadbě 
a v neposlední řadě i všem občanům (včetně bývalých a současných starostů), kteří se 
zúčastnili „veřejného sázení“ první várky stromů 30. října. 

Město Šluknov výsadbou ovocné aleje učinilo první krok k navracení ovocných stromů do 
zdejší krajiny, kam odpradávna patřily. Ovocné aleje mají nejen funkci produkční (stromky by 
měly začít plodit v horizontu pěti let, ty vzrostlejší již dříve), ale i krajinotvornou a ekologickou. 
Doufáme, že si šluknovští občané najdou vztah k zapomenuté cestě na Knížecí a ovocná alej 
bude ideální pozvánkou na procházku nejen za krásnými výhledy, které se nám zde otevírají. 

Níže naleznete fotogalerii z výsadby, která probíhala mezi polovinou října (počátek kopání 
výsadbových jam) a polovinou listopadu (oplocení stromů proti okusu zvěří) 

 

Pohled na cestu na Knížecí v předvečer výsadby 



           

 

 

Kopání výsadbových jam 

 

Bývalý starosta Ing. Kořínek vysazuje první jabloň 



           

 

 

Starostka města Mgr. Eva Džumanová vysazuje „svou“ jabloň 

 

Sázení se zúčastnili i šluknovští občané 



           

 

 

První vysazené stromy a mulčovací kůra připravená k rozvozu 

 

Dokončování výsadeb pracovníky VPP 



           

 

 

A na závěr několik pohledů na dokončenou novou alej… 
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