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ÚSES by měl tvořit zelenou páteř krajiny



Stabilizovat ekosystém



Podpořit přírodní rozmanitost



Sloužit jako biokoridor



Ochránit půdu na okolních pozemcích před 
zbytečně vysokou mírou eroze 



Zabraňovat vysychání podzemních vod na 
katastru obce



Měl by být nezbytným krajinným prvkem 
vracejícím do naší krajiny pestrost a podobu 

mozaiky



Měl by podpořit samozásobitelství a udržitelný 
rozvoj obce poskytováním ovoce, bobulí, hub pro 

potřeby samozásobitelství 



Měl by podpořit samozásobitelství a udržitelný 
rozvoj obce poskytováním nektaru, pylu pro 

potřeby samozásobitelství 



Měl by podpořit samozásobitelství a udržitelný 
rozvoj obce poskytováním dřeva pro potřeby 

samozásobitelství 



Měl by podpořit samozásobitelství a udržitelný 
rozvoj obce poskytováním roubů a osiva z 

genofondu ovocných dřevin



Zapojení veřejnosti do výsadeb ÚSES spojuje 
lidi a podporuje komunitní život v obci



Přesto význam ÚSES pro obce mnohdy 
podceňován, jeho realizace je odbyta a neplní 
předpokládaný účel



Spolek PagoPago 
nabízí obcím 
poradenství 
ohledně realizace 
ÚSES



Obce se prostřednictvím ÚSES stávají přímo odpovědné za budoucí stav krajiny. Když 
se řekne „krajina“, člověku se vybaví pestrá mozaika polí, luk, lesů, rybníků, tůní a 
alejí. Podvědomě všichni víme, co by v krajině mělo být, a pokud si dokážeme říct, co 
je v krajině špatně, jsme blízko tomu mít motivaci to změnit k lepšímu.



Slova „biocentrum“, „biokoridor“ a „integrační prvek“ jsou mnohdy nesrozumitelná, 
abstraktní a tudíž nechtěná. Přitom však znamenají podvědomě známé a chtěné prvky, které 
však v krajině mnohdy chybí. Za jejich tvorbu, jste vy, obce, zodpovědné.
Zákon č. 114/1992 Sb. Vyhláška č.395/1992 Sb.



Tvorba tzv. biocenter, biokoridorů a integračních prvků patří mezi nástroje Územního 
systému ekologické stability, ÚSES. Má se jednat o zelenou páteř krajiny, a to bez 
nadsázky, neboť i v zákoně stojí, že ÚSES je veřejným zájmem, na kterém se podílejí 
vlastníci pozemků, obce i stát.



Našim cílem je, aby ÚSES byl chtěný. K tomu, aby byl chtěný, musí být 
potřebný a potřeba by měla přinést užitek. My si toto uvědomujeme, a 
proto jsme pozměnili celý přístup k realizaci ÚSES.



Často je pouze obecně přijímaným faktem, že ÚSES je pro krajinu 
prospěšný, ale čím je ona prospěšnost v praxi vyjádřena? Může být ÚSES 
něčím víc než zelenou linkou na mapě nebo neprostupným křovím podél 
cesty? 



My zbavujeme ÚSES abstrakce tím, že ho děláme hmatatelný a srozumitelný už od 
samého projektu. Nejprve je nutné nalézt odpověď na otázku: „Proč ÚSES 
realizovat?“. Vědět, proč ho v obci potřebujeme, proč ho realizujeme a myslet při 
tom na to, jaký bude mít trvalý užitek pro život v obci nejen pro současnou, ale i pro 
budoucí generaci.



Technicky musí ÚSES splňovat předepsané technické parametry, být 
ekonomicky i organizačně realizovatelný a mít vyřešené majetkoprávní 
vztahy. Přírodovědně má dosáhnout cílového stavu, ale hlavně by měl 
být funkční.



Realizace ÚSES lesohospodářským způsobem



Vysoká ujímavost, vysoká biodiverzita, již při výsadbě jistá 
udržitelnost, minimální náklady na údržbu (ochranný nátěr),
10 000 stromků na hektar, 10 kč/ks včetně výsadby a méně.



Výsadba 
příkmenných pásů 
lesohospodářským
způsobem z 
dvouletých 
generativně 
množených 
ovocných dřevin
spon 1*1 m., šířka 
příkmenného pásu 
- 4m. 



Obecní školka dřevin je základem pro realizaci 
ÚSES, rozvoj, udržitelnost a obnovu výsadeb.



Jde to i bez strojů, ale pouze když se chce. Studenti 
Waldorfského licea při zakládání školky dřevin.



Společnými silami k realizaci ÚSES kvalitní školkařská technika ve 
spoluvlastnictví svazků obcí a environmentálních sociálních podniků 
umožní vypěstovat odpovídající množství dřevin k realizaci ÚSES z 
regionálního osiva přímo ve Vaší obci s minimálními náklady. 

Získání regionálního osiva v obecní moštárně, sušárně ovoce, přípravně 
kvasu na pasírovacích strojích, povidlárně. Nebo nákupem z 
semenářských závodů.

1. mechanizovaná příprava půdy
2. mechanizovaný výsev
3. mechanizované pletí
4. mechanizované vyzvednutí stromků
5. mechanizovaná výsadba



Výhody zakládání ÚSES z dvouletých generativně množených 
dřevin lesohospodářským způsobem nebo výsevem na trvalé 
stanoviště:

1. dlouhověkost ovocných dřevin 100 – 250 let – semenáč

2. odolnost vůči suchu, mrazu, větru, zvěři – nepoškozený kůlový kořen, 
trny

3. podporují rostliny pěstované v meziřadí – symbiotický vztah

4. nízká cena – vlastní osivo, stromky z obecní školky, obecní brigády

5. veškerá údržba je letní a zimní nátěr proti okusu zvěří, případně 
obžínání stromků – pouze v případě bujného zarůstání výsadeb travou

6. zálivka je nežádoucí – kořen se táhne za vodou

7. vysoká přidaná hodnota – samozásobitelství, regionální produkce, 
zdroj pěstebního materiálu, palivo



semenáč



Ovocné jabloňové semenáče z regionálního osiva 
zapěstované výsevem na trvalém stanovišti, trny a 
kmenný obrost jsou nejlepší ochranou vůči okusu 
zvěří.



ÚSES jehož kostru tvoří 
ořechy, jedlé kaštany, 
jabloně, duby zapěstované z 
kombinace výsevu a výsadby 
jednoletých semenáčů na 
trvalém stanovišti, bez 
údržby!



Semenáč není pláně

• Semenná podnož se vyznačuje oproti vegetativně
množené podnoži silnějším růstem, pevnějším
kořenovým systémem, větší odolností proti
nepříznivým vlivům, u jádrovin i bezvirózností.

•Pláně je jedinec vzniklý ze semene planého stromu, 
který roste odděleně (př. v lese - izolovaně) od 
kulturních druhů.  

• Semenáč je dřevina vyrostlá z kulturní rostliny.



Regionální osivo - zdravý základ.



Přímý podzimní výsev i s ovocnou drtí přímo z 
moštárny, a následné zapravení osiva do půdy



Z moštárny na pole



Výsev osiva i s ovocnou drtí - plnosíjí



Zapravení osiva do půdy



Zaseto



Růst na pěstebních plochách obecní školky



Ruční vyzvednutí stromků ze školky, třídění 
podle vrůstnosti



Ruční výsadba dvouletých semenáčů na 
trvalém stanovišti



Ruční výsadba dvouletých semenáčů na 
trvalém stanovišti



Příklady výsadby ÚSES z výsevu - ořechy, jedlé, 
kaštany, duby. Vysoká tráva chrání mladé stromky.



Výsadba ÚSES z jednoletých semenáčů 
ovocných dřevin



Výsadba ÚSES z jednoletých semenáčů 
ovocných dřevin



Jarní výsev z vyčištěného, vysušeného a 
posléze stratifikovaného osiva.



Příprava půdy pro výsev, orba, kultivace, 
bránování



Hnojení



Zapravení hnoje do půdy



Vyzvednutí osiva 
ze sklepa po 
stratifikaci, 

máčení, kontrola 
osiva



Výsev plnosíjí



Zapravení osiva do půdy



Ukázky ze školkařské praxe - stroj na přípravu 
půdy



Ukázky ze školkařské praxe - secí stroj



Ukázky ze školkařské praxe - plečka



Ukázky ze školkařské praxe - vyzvedávání a 
sázení semenáčů



Ukázky z praxe - výsadba sazenic na trvalé 
stanoviště ÚSES



Ukázky ze školkařské praxe
vyzvedávání sazenic                    pletí



Děkujeme za pozornost 
www.pagopago.org

pagopagosady@gmail.com
776131404

http://www.pagopago.org/
mailto:pagopagosady@gmail.com

