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6. setkání partnerů projektu
Témata setkání
• ochrana přírody a krajiny – úrovně ochrany, management
• kulturně historické dědictví z pohledu středoevropského prostoru
• využití velkých řek a vazby na ochranu přírody
• sociální aspekt a možnosti zapojení a rehabilitace postižených osob
• ekozemědělství
• aplikovaný zemědělský, zahradnický a ochranářsky výzkum a vývoj
• obnova a využití historických krajinářských úprav, parků a zahrad
• ekologicky šetrné firmy a systém řízení v environmnetální problematice
• rekreace v blízkosti chráněných území
• vazba environmentálních témat na výuku na základních stupních škol

Účastníci za projektového partnera P4 Obec Velká Hleďsebe
Ing. Jiří Šindelář
•
•
•

absolvent Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Zahradnické fakulty
v Lednici na Moravě, zaměření: zahradní a krajinářská tvorba
člen Společnosti pro zahradní a krajinářskou architekturu
autor projektů a studií veřejných prostranství a historických zahrad a parků

Ing. Naděžda Sochorová
•
•
•

absolventka Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Zahradnické fakulty
v Lednici na Moravě, zaměření: zahradní a krajinářská tvorba
členka Společnosti pro zahradní a krajinářskou architekturu
autorka projektů a studií veřejných prostranství a historických zahrad a parků

Julie Barbušinová
•
•

studentka Ostravské univerzity se zaměřením na cizí jazyky a společenské
vědyAbsolventka Univerzity Karlovy, Fakulty filozofické, zaměření: cizí jazyky
zaměstnankyně koordinačního centra česko-německých výměn mládeže

Csömör
Csömör je samostatná obec
ležící na severovýchodním
okraji Budapešti, cca 15 km od
centra. V obci je zajištěna
základní infrastruktura. Z dříve
čistě zemědělské vesnice se
stalo v podstatě předměstí
Budapešti se všemi klady i
zápory. V okolí obce se nachází
několik významných krajinných
prků včetně chráněných
oblastí.
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PRŮBĚH SETKÁNÍ
A. CSÖMÖR

Ředitel školy ve spolupráci s dalšími učiteli (angličtina, přírodní vědy) seznámil účastníky se
systémem základního školství i s aktivitami školy se zaměřením na přírodní vědy. Účastníci
projektu PARPE byli provedeni celou školou s ukázkami výukových pomůcek a způsobů.
Po prohlídce školy byla zajištěna prohlídka přírodní rezervace Csömöri-legelö ležící v údolí potoka
Forrás. Zde se nachází rezervace s vodními, bažinnými, lučními i nivními porosty. Zároveň je toto
území využíváno pro rekreační zázemí obce Csömör (procházky, vyjížďky na koních a na kole,
rybolov). Jedná se o botanicky i zoologicky pestré území (i s ohledem na okolní krajinu).
Území se nachází 150 m.n.m. na levém břehu řeky Dunaj na jedné z říčních teras vzniklých v
pleistocénu.
Mokřadní ekosystémy jsou ponechány svému vývoji, luční porosty jsou udržovány extenzivní
pastvou a sekáním. Vlhké louky jsou typu Molinion coeruleae s významnými druhy Carex
appropinquata, Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris, Eriophorum latifolium, Iris
pseudacorus, Orchis laxiflora subsp. palustris, Parnassia palustris. Nejčastější dřevinou je akát
doplněný na vlhkých místech dřevinami měkkého luhu.
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Studenti a učitelé místní školy prezentují ekosystém území na názorných panelech vlastní výroby

V chráněném území se střídají volné travnaté porosty s porosty dřevin.
Charakteristický jarní aspekt podrostu (snědek).

Maloplošné chráněné území potoka Forras. Vliv vandalismu na informační systém.
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Území chráněné oblasti je využíváno místní školou pro praktickou výchovu přírodních věd

Součástí území jsou i drobná zařízení pro rekreaci a rybolov.

Po skončení terénní exkurze proběhla prezentace školních odborných prací z ochrany životního
prostředí (především obnovitelné zdroje, nakládání s odpady, ekologické aspekty šetření, apod.).
Žáci provedli drobný dotazníkový průzkum ohledně environmentálních témat z daných
účastnických zemí.
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B. VISEGRÁD

Visegrád je významné kulturně historické místo obklopené národním parkem Duna-Ipoly, v jehož
centru se nachází. Duna-Ipoly park se nachází na pravém i levém břehu řeky Dunaj a na
rozsáhlém ostrově o rozměrech cca 25 x 3,5 km.
Z pevnosti nad obci Visegrád se otevírá nádherný výhled na celé okolí a národní park. Většina
parku je porostlá lesy (65 000 ha). 17% lesních porostů je zařazeno do udržitelného lesnického
managementu. V národním parku je provozována i environmentální výchova a osvěta, jejímž
cílem je seznámení s biodiverzitou, veřejné zdraví a význam parkových lesů pro lidi.
Národní park navštěvuje ročně i několik stovek tisíc návštěvníků (dáno i blízkosti hlavního města)
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Historie Visegrádu je velmi dlouhá a pro středoevropské dějiny velmi významná. V daném území
se nacházejí památky již od římských dob (vykopávky, nálezy). Dnešní pevnost vznikala za Bély
IV. (1247) jako ochrana před nájezdy Mongolů. V dalších erách to pak bylo především před ataky
Turků. Pevnost měla vždy více funkcí, přičemž hlavní byly kontrola a ochrana obchodu v údolí
Dunaje na cestě do centra země do Budy a Ostřihomy. Sloužila i jako sídlo panovníka.
Visegrádská pevnost hostila ve 14. století velké královské setkání maďarského, polského i
českého krále Jana Lucemburského, kterého doprovázel i Karel IV. Dnes tuto událost připomíná
muzejní expozice. Na Visegrádu byla uchovávána i královská Svatoštěpánská koruna.
Na historii místa navazuje historie novodobá - Visegrádská skupina (také nazývaná Visegrádská
čtyřka nebo V4) je aliance čtyř států střední Evropy: Česka, Maďarska, Polska, Slovenska.
Aliance státu V4 je inspirována právě setkáním tří králů v roce 1335. Uherský král Karel I. Robert,
český král Jan Lucemburský a polský král Kazimír III. Veliký se zde dohodli na těsné spolupráci v
politických či obchodních otázkách a na věčném přátelství. Tímto krokem inspirovali o 656 let
později k založení další úspěšné středoevropské iniciativy. Novodobá Visegrádská trojka vznikla
15. února 1991 (deset dní před zánikem Varšavské smlouvy) na setkání maďarského premiéra
Józsefa Antalla, prezidenta ČSFR Václava Havla a polského prezidenta Lecha Wałęsy ve
Visegrádu. Na tomto setkání politikové podepsali deklaraci blízké spolupráce tří středoevropských
zemí na jejich cestě k evropské integraci. Po zhroucení komunistického režimu byla kooperace
mezi zeměmi důležitá pro jejich přechod od totalitárního systému ke svobodné, pluralitní a
demokratické společnosti. Po rozdělení ČSFR se označení aliance změnilo na Visegrádská čtyřka
(V4), jelikož členství se převedlo na oba nástupnické státy Česko i Slovensko.
V roce 1999 vstoupily tři z těchto zemí Česko, Maďarsko a Polsko do NATO. Po přijetí všech čtyř
zemí do Evropské unie dne 1. května 2004 ještě více vzrostly zahraničně-politické aktivity tohoto
spolku a skupina se zaměřila na prosazování spolupráce a stability v širším regionu Střední
Evropy. Spolupráce s Rakouskem a Slovinskem probíhá v rámci takzvaného Regionálního
partnerství, s dalšími zeměmi střední a východní Evropy skupina spolupracuje v rámci takzvaného
programu V4+.
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C. SZENTENDRE

Další zastávkou programu setkání PARPE bylo město Szentendre. Szentendre je město v Pešťské
župě, několik kilometrů severně od Budapešti. Szentendre je jedním z nejvyhledávanějších
turistických cílů v Maďarsku a turistika je bezesporu jedním z nejdůležitějších zdrojů příjmů
místního obyvatelstva. Město je známé i proto, že do 2. světové války bylo významnou
uměleckou kolonií což je patrné dodnes v počtu galerií a řemeslných dílen.
Na počátku našeho letopočtu, kdy byla tato oblast osídlena keltskými kmeny sem pronikají římské
legie a Augustus ji připojuje k Římské říši, Vespasianus zde zakládá provincii Panonie. Na místě,
kde leží dnes Szentendre staví Římané vojenský tábor, který pojmenovávají Ulcisia Castra (vlčí
hrad nebo tábor). Ve 4.stol. se jedná o dobře opevněný strategický bod, možná se zde nachází i
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zimoviště římské dunajské flotily. V této době je pevnost přejmenována na Castra Constantina
(podle císaře Konstantina Velikého). Tábor čelí náporu barbarů a nakonec je vyvrácen Huny roku
430. Později na tomto strategickém místě sídlí Avaři,když sem vpadli maďarští válečníci, tak si
toto místo za své sídlo zvolil kníže Kurszán.
Ve středověku spadá tato oblast pod biskupství ve Veszprému a za Karla Roberta z Anjou roku
1318 se stává královským zbožím. V 15.století se zde začínají usazovat ti přistěhovalci z Balkánu,
kteří odmítají žít pod tureckou nadvládou. Turci však roku 1541 dobývají nedaleký Budín a
součástí Osmanské říše se stává i Szentendre. Ale v té době již je Szentendre srbskodalmatinsko-řeckým městem. Po roce 1684, kdy Turci odtáhli, dochází k oživení místní
ekonomiky a jsou stavěny školy a kostely. Kvetoucímu městu zasahuje ránu ohromná povodeň
roku 1838. Povodeň, o které se píší knihy (Mór Jókai) a staví se jí pomníky (např. reliéf na
kostele sv.Františka v Pešti). Roku 1888 je sem zavedena železnice. Mezi světovými válkami je
Szentendre cílem mnoha umělců, kterým Budapešť se zdá být příliš hlučná a nenacházejí tam
tvůrčí klid. Vzniká zde plodná umělecká komunita.

D. CSÖMÖR – Alliance Rehabilitation Erzsébet Szekeres – největší institut
v Csömöru pro postižené osoby
Další zastávkou v programu byla návštěva rehabilitačního centra Alleance Rehablitation na
předměstí Csömöru. Cílem zařízení je rehabilitace a důstojný život osob s mentálním či
pohybovým postižením různého stupně.
Zařízení založila a dodnes vede paní Erzsébet Szekres, jejíž syn se narodil s výrazným postižením.
Z původně malého zařízení vznikl komplex několika staveb v nichž jsou nejen pokoje, ale též
rehabilitační a nemocenské vybavení, terapeutické a řemeslné dílny. Součástí areálu je velká
zahrada s pěstebními plochami.
Zařízení se snaží být částečně soběstačné, takže si zajišťuje nejen čerstvou zeleninu a ovoce, ale
zpracovává a vyrábí drobné řemeslné výrobky (svíčky, košťata, keramiku, hygienické pomůcku)
nebo zajišťuje montování a kompletaci hraček a plastových výrobků. Část klientů je využívána i
recyklaci elektronických zařízení.
Kromě kmenových zaměstnanců pomáhají s provozem i dobrovolníci z celého světa (v době
našeho pobytu z Brazilie a Číny).
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Ukázky jednotlivých dílen a jejich zaměření.
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Ukázky jednotlivých dílen a jejich zaměření.
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E. Údolí BABAT – centrum pro praktickou výuku, vědu a výzkum
zemědělského a zahradnického výzkumu zemědělské fakulty Svatého
Štěpána v Gödöllö
Nedaleko významného historického města Gödöllö se nachází centrum pro praktickou výuku,
vědu a výzkum zemědělského a zahradnického výzkumu zemědělské fakulty Svatého Štěpána
v Gödöllö.
Území se nachází v údolí Zlatého potoka, v blízkosti dálnice M3. Původně se jednalo o
hospodářství a lovecký revír patřící ke královskému zámku založený dle sdělení v
„západoevropském stylu“. Na území se dnes nachází zkušební pole i zařízení pro chov zvěře a
domácího zvířectva. Většina aktivit je směrována ekologickým směrem (např. bez použití
chemických hnojiv a postřiků). Okolí výzkumných ploch je ohraničeno přírodním prostředím.
Ekologické farmaření probíhá na 300 ha, z čehož je 100 ha polí, 100 ha luk a pastvin a 100 ha
lesa. Součástí je i několik rybníků a vodních ploch.

Charakter zkušebních ploch a výběhů různých druhů zvířectva.
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Součástí výuky studentů je i praktická dovednost některých řemesel (např. podkovář).

K předpěstování jsou využívány foliovníky, následně pak jednotlivá pole. Zajímavostí jsou
neosívané pruhy kolem záhonů jako ochrana před slimáky.
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K hnojení a kultivaci rostlin je využíván kompost a organické hnojení (např. výluhy kopřiv).
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K uskladnění výpěstků jsou využívány tradiční zařízení a přístřešky.

Nově je zkoušena kombinace ovocnářství a chovu drůbeže – tj. intenzivní chov slepic pod
ovocnými stromy a vzájemný vliv.
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Vzhledem k množství vodních ploch a tahu obojživelníků k nim byly u páteřní komunikace
vybudovány žabí podchody a zátarasy.

F. Gödöllö – zámek a historický krajinářský park
V historickém síedlním městě Gödöllö se nachází rozsáhlý barokní zámek a historický park.
Barokní zámek byl vystavěn o rozloze 17000 m2 mezi lety 1753 – 1756. Stavitelem byl rod
Grassalkovich, který byl správcem financí maďarského království. Mezi lety 1867 – 1918 byl
zámek letním sídlem rakousko-uherského císaře (zvláště císařovny Sissy), mezi lety 1920 – 1945
pak jako rezidence předsedy vlády Maďarské republiky.
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Po roce 1945 byl areál velmi devastován – dodnes je část objektů včetně zámeckého zahradnictví
a palmového skleníku v dezolátním stavu.

Většina areálu však byla v předchozích letech nákladně opravena včetně historického parku, kde
byly upraveny cesty, provedeny terénní úpravy a zrealizovány nové výsadby.
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Ukázky obnovených částí historického parku. Na novodobých tvarech perenových záhonů a
druhové skladbě je patrný maďarský přístup k obnově historických zahradních úprav.
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ZÁVĚR
6. setkání projektu PARPE v Csömöru bylo velice přínosné nejen šíří prezentovaných projektů a
aktivit (od biodiverzity k sociální sféře), ale především podobností problémů včetně příkladů jejich
řešení s prostředím v České republice. Obec velká Hleďsebe byla prezentována na úrovni diskuzí
k jednotlivým tématům dle znalostí a zkušeností reprezentantů obce.
Další setkání projektu PARPE se uskuteční 4.-9. června ve Velké Hleďsebi a okolí s programem
zaměřeným na vývoj a změny krajiny. Zvolené téma bylo přijato ostatními partnery velice
pozitivně.

