
Solím, solíš solíme ... aneb 
jak v zimě na chodníky 
ekologicky 
 Sůl používaná na solení 
chodníků či silnic škodí nám všem, 
pravděpodobně nejvíce stromům, které 
důsledkem nadměrného solení 
chřadnou či uhynou. Výzkumný ústav 
lesního hospodářství a myslivosti v 
rámci poradenské a expertní činnost 

zpracoval celkem 50 odborných 
posudků na úhyn stromů. Nejčastější 
příčinou chřadnutí lesa byl právě vliv 
nadměrného solení vozovek v zimních 
měsících a zatékání solné břečky do 
porostů (11x).  
 Výzkumný ústav okrasného 
zahradnictví v Průhonicích prováděl 
„Výzkum vlivu posypu vozovek a 
chodníků solí na městskou zeleň“. 

Výzkum reagoval na akutní 
poškození pražských uličních 
stromořadí. Za dominantního 
původce odumírání stromů určil 
solení vozovek. Příznaky jsou – 
postupné zasychání listů od 
okrajů k řapíku, jejich 
odumírání a opadávání, časté 
rašení nových listů, jejich 
opětovná nekrotizace a 
předčasný opad. To může 
probíhat na celém stromě, nebo 
jen na nejpostiženější straně 
koruny. Dalším příznakem je 
zasychání postižených větví 
nebo celé části koruny.  
 Výzkum konstatuje, 
že způsoby, jak odstranit sůl z 
půdy, jsou velmi omezené. 
Jakmile chlorid vstoupí do 
stromu, musí projít jeho tělem 
až do listů, kde je ukládán a kde 
posléze způsobuje zničení 
listové plochy. Teprve po 
opadu listů může být listí s 
chloridy shrabáno a odstraněno. 

Výsledky výzkumu jasně 
konstatují, že na stromy sice 
působí více negativních 
vlivů (přehřívání, emise, 
sucho, městské prostředí), 
které vystupují v komplexu, 
ale působení soli zůstává 
jako hlavní příčina tohoto 
typu poškození stromů. 
Dokládají to rozbory obsahu 
solí v půdě a listech stromů, 
které klesají se vzdáleností 
stromu od komunikace.  
 Rozbory ukázaly, 
že do půdy přímo pod 
korunou stromu se dostalo 
vyhrnováním nasoleného 
sněhu, průsakem, posypem a 
rozstřikem břečky od 1,16 
až do 4,7 kg soli na 1m2.  
 Ve městech 
přežívají přesolování stromů 
nejvíce invazní akáty, které 
jsou, co se týká soli, nejvíce 
odolnými druhy. V okolí 
silnic škodí sůl jehličnatým 

stromům navíc tím, že se od sněžných 
fréz dostává s odhazovaným sněhem 
přímo na větvičky. V lepším případě se 
strom vzpamatuje, často celý uhyne.  
 Sůl škodí i ve vodě. Je jasné, 
že slaný led jednou roztaje, vsákne se 
do půdy a odteče do řeky, prosakuje do 
podzemních vod. Poškození může být 
"pěkně" vidět na čističkách odpadních 
vod, když větší déšť odplaví zbytky 
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soli do kanalizace a následně do 
čističky. Tam velké množství soli 
způsobí "zničení" celého biologického 
stupně čištění vod.  
 Sůl škodí i zvířatům, nejvíce 
to můžeme pozorovat na poškození 
tlapek našich psů. Volně žijící 
živočichové ve městě uhynou dříve, 
než můžeme pozorovat její zdravotní 
stav, takže nemůžeme zjistit, jaké má 
na ně vliv solení. 
 K životnímu prostředí 
šetrnější náhrada existuje - jde např. o 
posypy na bázi drceného keramického 
kameniva (jíl bez soli a dalších 
chemických přísad), který zdrsňuje 
zledovatělé plochy. Jsou účinné i při 
teplotě minus patnáct stupňů. Jeden 
takovýto výrobek, dokonce s 
certifikátem ekologicky šetrný 
výrobek, se prodává pod názvem 
Ekogrit. Na jaře jej lze zamést a buď 
jím zkypřit půdu či schovat na příští 
rok.  
Další možností je sypat pískem, který 
ale může způsobovat zanášení 
kanalizací.  
S dotazy a připomínkami se můžete 
obracet na naši Ekologickou poradnu 
Veronica, Panská 9 – tel. 542 422 750, 
veronica@veronica.cz, 
www.veronica.cz. 

Mojmír Vlašín a Petr Ledvina  

Festival dokumentárních 
filmů o lidských právech 
Jeden svět 
Ve dnech 17. – 24. března 2009 se 
v Kině Art, Sále Břetislava Bakaly,  
KC Starý Pivovar, Kavárně Trojka 
a Klubu Fléda uskuteční již 11. 
ročník Mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů o lidských 
právech Jeden svět. Během své 
existence se festival, organizovaný 
společností Člověk v tísni, vyvinul 
v největší lidskoprávní filmový 
festival v Evropě a stal se jednou 
z nejvýznamnějších kulturních akcí 
v ČR. Letošní ročník je oficiální 
doprovodnou akcí předsednictví 
ČR v Radě EU. 
Na festivalu bude uvedeno na 50 
dokumentů z celého světa. Jeden 
svět se bude v letošním roce 
v rámci tematické sekce „20 let 
demokracie ve střední Evropě“ 
věnovat výzvám a neúspěchům 
v letech po pádu komunismu. 
Filmy ze sekce „Evropa bez 
bariér“ pak připomenou 

skutečnost, že je i ČR, jako mladá 
demokracie, schopna vést 
předsednictví Rady EU. 
Mimoevropská témata letos budou 
zastoupena v sekci „Obrazy 
Afriky“, kde se představí 
nejzajímavější díla současných 
afrických i mimoafrických 
dokumentaristů. Součástí festivalu 
jsou i výstavy fotografií, diskuse k 
filmům a koncerty.  
Dopolední projekce jsou zaměřena 
na školní projekce, které v Brně 
realizují Lužánky – Středisko 
volného času. 
Bližší informace: 
jedensvet.brno@seznam.cz, 
www.jedensvet.cz 
Desátý ročník ankety Brněnský 

strom roku ! 
Hledáme stromovou superstar. 

 ZO ČSOP Veronica v 
partnerství se Statutárním městem 
Brněm a Veřejnou zelení města 
Brna vyhlašuje již desátý ročník 
ankety Brněnský strom roku. 
Nominujte váš oblíbený, 
výjimečný do do 8.dubna 2009. 
Pro letošní rok hledáme do hlavní 
kategorie významný strom českého 
či cizokrajného původu, do 
vedlejší kategorie strom u školky, 
školy či univerzity a zvláštní cenu 
může získat strom se silným 
příběhem. Hledáme stromovou 
superstar. 
 Vloni zvítězila Borovice 
černá na Kociánce, jírovec maďal 
ve vnitrobloku na Lidické 9 a v 
kategorii skupina stromů Veverské 
křemeláky (duby letní) u hradu 
Veveří. 
 Podrobnosti pro nominace 
a doprovodné akce  najdete na 
www.veronica.cz/brnenskystrom 
nebo v Ekologické poradně 
Veronica na Panské ulici 9 v Brně. 
Výstava"Pohádkové 
krajinky ze sukulentních 
rostlin",  
kterou si dovoluji páchati v Brně 
Bystrci, v Zahradním centru 
Čtyřlístek (vedle OBI, parkoviště 
veliké, případně zastávka 
Kamenolom šalinek 1, 3 a 11), 
a to od 20. 3. do 5. 4. 2009. 

Chcete-li věděti, co budu 
vystavovati, shlédněte na 
www.sukulent.cz 
<http://www.sukulent.cz/> . Je tam 
i mnoho obrázků volně ke stažení. 

Jaroslav Honc 

Program ZOO Brno  
březen 2009: 
ZOOBÁL - 6. 3. 2009, 
 20.00 hodin 
Tradiční 9. Zoobál. V programu 
vystoupí: Little Band, Lodníci, 
tanenčí skupina Abanico. Kontakt: 
Markéta Müllerová, DiS., 
mullerova@zoobrno.cz, 
 tel. 546 432 361. 
MAŠKARNÍ BÁL -  7. 3. 2009, 
14.00 - 16.00 hodin 
Zábavné odpoledne pro děti s 
Brněnskými písničkovými 
tetinami. Kontakt: Zuzana 
Sommerová, 
sommerova@zoobrno.cz, 
 tel. 546 432 360. 
ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽÍ NA 
ZÁCHRANU EVROPSKÝCH 
MASOŽRAVCŮ 
Evropská asociace zoo a akvárií 
(EAZA) vyhlásila v pořadí již 
osmou kampaň na záchranu 
ohrožených živočichů. Pro rok 
2009 je to Kampaň na záchranu 
evropských masožravců. 
Evropským masožravcům můžete 
pomoci i Vy, zapojíte-li se do 
soutěží vyhlášených Zoo Brno. 
Informace na 
www.zoobrno.cz/ochrana-
prirody/kampane-eaza. 

Ing. Pavel Hruška 
propagačně vzdělávací úsek 

tel.: +420 546 432 370 
mobil: +420 776 330 443 

e-mail:.cz hruska@zoobrno.cz 

Inzerce 
Česká společnost STOMIX 
nabízí vysoce kvalitní materiály 
pro zateplování domů a 
dokončovací práce. Nabízíme 
zdarma cenovou nabídku, 
poradenství a servis.Bližší 
informace na tel. 725 593 952.  
Koupím byt nebo menší RD v 
této lokalitě. Do 2 mil platím 
hotově. Tel.: 737 532 350. 
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