
Městská zele ň v roce 2014 

V uplynulém roce byly opět velmi výrazně rozšířeny plochy veřejné zeleně ve Šluknově a lze 
říci, že se z hlediska veřejné zeleně jednalo o jeden z vůbec nejvýznamnějších roků. 
Nejenže byla zahájena realizace velkého projektu „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve 
Šluknově“, v jehož rámci je komplexně řešena dlouho zanedbaná zeleň v prostoru hřbitova a 
přilehlého lesoparku, ale současně bylo ve městě vysazeno 209 stromů a téměř 600 keřů. 
Přestože se v řadě případů jednalo o doplnění stávajících vegetačních prvků, které vlivem 
extrémně suchého roku uschly či byly zničeny, byly založeny i plochy zcela nové (za zmínku 
stojí především výsadba zcela nové ovocné aleje o délce téměř 3 kilometry vedoucí z okraje 
města k osadě Knížecí, 1. etapa revitalizace zeleně zahrady ZŠ v Žižkově ulici či výsadba 
krátké aleje červeně kvetoucích kaštanů v ulici Na hrázi).  

Důležitým počinem bylo i založení Ekologického fondu města, do kterého mohou místo 
přímé realizace náhradních výsadeb za kácené dřeviny organizace a občané vkládat 
příspěvky na jejich realizaci městem Šluknov. Za první rok existence EF bylo takto získáno 
téměř 60.000 Kč, které byly využity na speciální ošetření dřevin a realizaci některý sadových 
úprav ve městě (např. již zmíněná ZŠ Žižkova a či náves v Císařském). 

O údržbu veřejné zeleně se v roce 2014 kromě pracovníků Technických služeb, kteří pro 
město provádějí zejména sekání trávy a kácení dřevin, podílelo zejména 14 pracovnic VPP, 
které mohlo město zaměstnat na základě dotace zprostředkované Úřadem práce. Na 
veřejných prostranstvích města Šluknov bylo letos skáceno celkem 106 stromů. Na tomto 
vysokém čísle má podíl již zmíněná revitalizace zeleně na Křížovém vrchu, v jejímž průběhu 
již bylo skáceno již 90 stromů s celkového navrženého počtu 145 stromů. 

V roce 2014 byly realizovány tyto výsadby strom ů či keřů: 

Nová ovocná alej na Knížecí (180 ks starých odrůd ovocných stromů) 
Nový DPS pod nám ěstím  (dokončení sadových úprav výsadbou keřů okolo nového altánu) 
V Království pod Stelmaš čukem  (náhradní výsadba javoru za v minulosti skácený) 
V Královce u studny  (výsadba tří dubů jako součást zkulturnění plochy u veřejné studny) 
Veřejné záchodky na nám ěstí  (výsadba keřů k odclonění záchodů od prostoru náměstí) 
Kostel sv. Václava  (dosadba 4 lip k doplnění nové sadové úpravy) 
Zahrada MŠ Svojsíkova  (nový živý plůtek u dětského hřiště) 
Nádražní ulice  (dosadba jednoho stromu jako ukončení nové jasanové aleje) 
Lužická ulice  (dokončení zcela nové úpravy okolo bytových domů) 
Zahrada MŠ Žižkova  (dokončení živého plůtku u vstupní cesty) 
Terminál  (dosadba tůje k vstupní aleji k zámku a dosadba tisů k autobusové zastávce) 
Jídelna  (dosadba živého plotu a náhrada uhynulé babyky) 
Stará DPS  (dosadba mochen a výsadba okrasné třešně na základě přání obyvatel DPS) 
Parčík u nádraží  (výsadba červeného buku a dvou bobkovišní) 
Schiller ův pomník na K řížovém vrchu  (přesazení darovaných azalek) 
Náměstí  (podsadba javorů babyk půdokryvnými keři) 
Zahrada ZŠ Žižkova  (1. etapa komplexní revitalizace plochy zahrady)  
Růžový záhon na Rumburské  (dosadba za uhynulou růži) 
Zámecký park  (výsadba sadové růže) 
Křížek na T. G. M . (výsadba lípy v rámci obnovy křížku) 
Rybni čná (dosadba dvou lip do historické aleje) 
Kapli čka pod Partyzánem  (výsadba pěti lip ke zvýraznění opravené kaple v krajině) 
Ulice T. G. M. (podsadba aleje půdokryvnými keři) 
Náves v Císa řském  (zkulturnění prostranství na základě návrhu místních obyvatel) 
Libušina ulice  (výsadba barvínku podél chodníku) 
Divadlo mladých  (výsadba krátké aleje z červenokvětých kaštanů) 



 

 
Ovocná alej na Knížecí 
 

 
Červeně kvetoucí kaštany u Divadla mladých krátce po výsadbě 



 
Revitalizovaná zahrada ZŠ Žižkova 
 

 
Pracovnice VPP při realizaci podsadby aleje na T. G. M. 


