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BUDAPEŠŤ JE DÍKY SVÉ KULTUŘE, ARCHITEKTUŘE I ATMOSFÉŘE 
JEDNÍM Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH MĚST NA SVĚTĚ. JE PLNÁ ŽIVOTA 
A PŘESTO AUTENTICKÁ, HISTORICKÁ I MODERNÍ, STIMULUJÍCÍ, 
OSVOBOZUJÍCÍ A PLNÁ VITALITY. JE TO ZKRÁTKA METROPOLE, 
KTERÁ NABÍZÍ VŠE, CO LZE OD EVROPSKÉHO HLAVNÍHO MĚSTA 
ČEKAT.

BUDAPEŠŤ –  
PLNÁ ŽIVOTA

KOŘENÍ EVROPY

BUDAPEŠŤ

Budínská Hradní čtvrť

Budapešť se může pyšnit krásnou archi-
tekturou i parky, najdete zde památky 
zapsané na seznam světového dědictví 
UNESCO, jako je nábřeží Dunaje, budín-
ská Hradní čtvrť nebo Andrássyho tří-
da. Město je proslulé svou fotogenickou 
městskou scenérií a na březích Dunaje 
či mezi elegantními průčelími se natoči-
lo mnoho hollywoodských i bollywood-
ských filmů. 

Maďarská gastronomie je rozmanitá a 
pestrobarevná, navíc má bohaté kulinář-
ské dědictví a seznámit se s ní můžete v 
restauracích s  michelinskou hvězdou, 
rodinných jídelnách i u stánků na ulici. Ve 
městě je mnoho tržnic, kde běžně dosta-
nete čerstvé sezónní produkty z lokálních 
zdrojů i nápaditá jídla pro vegetariány i 
vegany. 

Kreativita maďarských šéfkuchařů a 
nezapomenutelné chutě maďarské ku-
chyně, které se neustále vyvíjejí, potěší a 
nadchnou každého návštěvníka, ať v mo-
derním bistru nebo v historické kavárně.

Bazilika sv. Štěpána

Budapešťský kulturní život je 
barvitý a intenzivní. Vystupují 
zde světoznámé orchestry ve 
vyzdobených koncertních síních, 
najdete tu vzrušující výstavy i 
výjimečné festivaly. 

Řetězový most

Budapešť je hlavním městem s 1,7 milionu 
obyvatel. I přesto se jí daří uchovávat hoj-
nost svých skrytých pokladů. V celé Evrop-
ské unii nenajdete jiné hlavní město, kde by 
byly dosud běžně v provozu pravé středo-
věké osmanské lázně.
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Matyášův chrám

NÁVŠTĚVNÍCI BUDOU ŽASNOUT NAD ZÁŘIVÝMI STŘEŠNÍMI TAŠ-
KAMI, SECESNÍMI PRŮČELÍMI A NEOGOTICKÝMI DOMINANTAMI 
– POHÁDKOVÝM MĚSTSKÝM PROSTŘEDÍM BUDAPEŠTI. TYTO 
ARCHITEKTONICKÉ DIVY JSOU DOKLADEM 2 000 LET HISTORIE.

ARCHITEKTONICKÉ DIVY 
BUDAPEŠTI

HISTORIE TESANÁ DO KAMENE

Parlament 

Z doby před dobytím Maďary v 
posledním desetiletí 9. století se 
zachovalo jen málo dokladů civilizace. 
Kdysi tu byla římská předsunutá 
základna, jejíž pozůstatky jsou k 
vidění v Aquincum, dnešní Óbudě. 

První významná éra maďarské 
architektury nastala v 15. století 
za vlády krále Matyáše, kdy do 
Budína dorazila renesance. Součástí 
dnešního Matyášova chrámu jsou 
fragmenty původního středověkého 
kostela.

Z doby osmanské okupace v roce 
1541 se zachovaly lázně, jako jsou 
například lázně Rudas, a historické 
dominanty, například nedávno 
renovované mauzoleum Güla Baby.

Kilometr od nálezů z doby Římanů 
v muzeu Aquincum se nachází 
vila Hercules, někdejší okázalá 
rezidence s mozaikovou podlahou.
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ŘETĚZOVÝ 
MOST

Za vlády Habsburků byly budovány 
krásné barokní kostely, mezi které patří 
například kostel sv. Anny na náměstí 
Batthyány. Když pak v 19. století 
získávala Budapešť městský charakter, 
převládl velkolepý klasicistní styl. V 
Pešti se stavěly státní instituce jako 
Národní muzeum a s Budínem ji spojil 
klasicistní Řetězový most, první stálý 
most přes Dunaj.

Neoklasicistní baziliku sv. Štěpána na-
plánovali József Hild a Miklós Ybl, při-
čemž Ybl vytvořil také zdobnou budovu 
Opery. Dominantou pešťského říčního 
břehu se stal neogotický Parlament na-
vržený Imre Steindlem, který ještě před 
jeho dokončením oslepl. 

Ödön Lechner zdobil své budovy, mezi 
něž patří Muzeum užitého umění na třídě 
Üllői, zářivými dlaždicemi značky Zsolnay.

Hotel Gellért byl naplánován 
v době secese, ale dokončení se 
dočkal až na konci 1. světové války.

Hotel Gellért Řetězový most
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Procházka od centrálního bodu, ná-
městí Ference Deáka , kde se protína-
jí tři ze čtyř linek metra, k výstavným 
Alžbětině náměstí a Vörösmarty za-
bere nanejvýš pár minut.

Z  těchto tří hlavních uzlů lze snadno 
dojít k  pamětihodnostem jako Velká 
synagoga, Parlament, bazilika sv. 
Štěpána, budova Opery, Velká tržni-
ce a Řetězový most.

Budapešť je dobře značená a z ná-
zvů ulic lze poznat, která konkrét-
ní čísla domů se v  daném bloku 
nacházejí.BUDAPEŠŤ JE SICE VELKÝM EVROPSKÝM HLAVNÍM MĚSTEM 

S TÉMĚŘ DVĚMA MILIONY OBYVATEL, ALE ORIENTACE JE TU 
SNADNÁ A PROCHÁZKA PO MĚSTĚ PŘÍJEMNÁ. MNOHÁ NÁMĚS-
TÍ V CENTRU BYLA NEDÁVNO ZRENOVOVÁNA, ABY LÉPE VYHO-
VOVALA POTŘEBÁM CHODCŮ A CYKLISTŮ. MĚSTSKÉ CENTRUM 
SE SKLÁDÁ ZE SPOUSTY ŽIVÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, 
KTERÁ JSOU NAVZÁJEM TAK BLÍZKO, ŽE SE TÉMĚŘ PROLÍNAJÍ.

VYDEJTE SE PO BUDAPEŠŤSKÝCH 
PAMÁTKÁCH PĚŠKY  

DLÁŽDĚNÍ, ULICE A NÁMĚSTÍ

Zoologická zahrada Budapešť

ZOO

Bazilika sv. Štěpána
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Synagoga v ulici Dohány

Při procházce městem si 
určitě všímejte nádherných 
architektonických detailů.

Přes Dunaj rychle dojdete k  historic-
kým památkám Budína – budínskému 
hradu, Matyášovu chrámu a Rybářské 
baště, cestou se navíc můžete kochat 
okolím. Na Hradní vrch se dostanete hro-
madnou dopravou – malým autobusem 
č. 16 z  náměstí Ference Deáka, retro la-
novkou z náměstí Ádáma Clarka, po řadě 
stezek a schodů podél Tunelu či veřej-
ným výtahem z Várkért Bazár.

Severně od náměstí Ference Deáka mů-
žete vyrazit po elegantní Andrássyho 
třídě se sloupem archanděla Gabriela na 
náměstí Hrdinů. Po stranách pak stojí 
majestátní Muzeum výtvarného umění 
a Výstavní síň, zatímco za zelenými pásy 
městského parku se nachází Zoo Buda-
pešť a lázně Széchenyi. 
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První škola stylu Bauhaus byla založena 
roku 1928 a studovali zde místní architekti, 
kteří se rychle proslavili přestavbou pů-
vodní elektrické rozvodny na ulici Kazinc-
zy, dnešního Elektrotechnického muzea.

V  centru města se na Alžbětině náměs-
tí nachází původní autobusová stanice 
ve  stylu Bauhaus, kde nyní po přestavbě 
sídlí oblíbený bar. Nejnovější stavby se vy-
značují multifunkční architekturou. Bálna 
na břehu Dunaje spojuje historii s moder-
nou. V tomto nábřežním komplexu, který 
se skládá ze dvou souběžných staletých 
skladišť z  červených cihel a skleněného 
pláště ve tvaru velryby, se skrývají obcho-
dy a bary. Zdejší stylové hospůdky posky-
tují výhled na okolí řeky. Autor projektu 
Kas Oosterhuis navrhl také Sportovní měs-
to v Dubaji.

Kulturní centrum milénia u Rákócziho 
mostu je komplexem uměleckých stře-
disek. Palác umění (Müpa) se skládá z 
Bartókovy koncertní síně, Ludwigova 
muzea soudobého umění a naproti stojí-
cího Národního divadla. 

Pod zemí se u blízkého náměstí Gellért 
nachází možná nejpůsobivější stanice 
nové linky metra č. 4, kde interiéry deseti 
nejníže položených zastávek, otevřených v 
roce 2014, zdobí mozaiky Tamáse Komo-
róczyho.

Mezi další příklady Bauhausu 
patří v obytných čtvrtích Pasarét 
a Újlipótváros farní kostel Jézus 
Szíve (Ježíšovo srdce), který byl 
v roce 1933 považován na svou 
dobu za příliš moderní, ale dnes 
sklízí chválu.

Bálna (Velryba)

Nám. Gellért, linka metra č. 4

NEJZNÁMĚJŠÍ BUDOVY V BUDAPEŠTI POCHÁZÍ Z OBDOBÍ 
BELLE ÉPOQUE. TUTO MODERNÍ METROPOLI ALE ZDOBÍ I 
ARCHITEKTONICKÉ SLOHY POZDĚJŠÍCH OBDOBÍ. 

OD BAUHAUSU  
K BÁLNA

MODERNÍ METROPOLE

Národní divadlo

Všestranný a přitom elegantní 
– umělecký komplex z počátku 
milénia slouží jako kulturní bašta 
přizpůsobená moderním potře-
bám.
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Termální lázně Gellért

VODY

LÉČIVÉ SÍLY TĚCHTO PRAMENŮ BYLY ZNÁMÉ UŽ V DOBÁCH ŘÍ-
MANŮ A OSMANSKÉ ŘÍŠE. V SOUČASNOSTI JE MAĎARSKO CEN-
TREM ZDRAVOTNÍHO, LÉČEBNÉHO A LÁZEŇSKÉHO TURISMU. 

HLAVNÍ LÁZEŇSKÉ 
MĚSTO SVĚTA

LÉČIVÉ VODY A WELLNESS POBYTY

Žádné jiné hlavní město na světě nemá tolik horkých pramenů jako 
Budapešť, kde lze najít rozmezí teplot od vlažné po 77 °C. Při návštěvě 
města nesmíte vynechat léčivou koupel v  některých z  nádherných 
termálních lázní obklopených mistrovskou architekturou.

Budapešťské lázně vybudovali Osmané na konci 16. století. Nádherné 
lázeňské budovy byly postaveny většinou v 19. století a v nedávných 
letech prošly rekonstrukcí, která zachovala jejich tradiční vzhled.

Většina velkých lázní má i své venkovní části. V  roce 1927 byl v 
elegantním hotelu Gellért otevřen jeden z prvních bazénů s umělým 
vlnobitím. Dosud je v provozu. Uvnitř se secesní lázně pyšní 
tyrkysovými obklady a vitrážemi značky Zsolnay.

Historie lázeňské kultury v Maďarsku se píše už  
2 000 let od dob Římanů.

Lázně Rudas
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Lázně Széchenyi

Právě v  lázních Széchenyi 
hrají stálí postarší hosté 
ve vodě šachy, což k městu 
tradičně patří.

Dalším léčebným útočištěm jsou 
oblíbené lázně Lukács. Jako 
poděkování za zázračné uzdra-
vení jsou zde zasazeny pamětní 
desky.

Po důkladné renovaci nyní lázně 
Veli Bej z 16. století nezapřou své 
osmanské dědictví. Při obnově 
lázní Rudas, které byly vystavě-
ny téměř před půl tisíciletím, byl 
také zachován jejich osmanský 
styl. Zároveň nabízí z horké vířiv-
ky na střeše úžasný výhled.

Honosné lázně Széchenyi upro-
střed zeleně městského parku 
vystavují na odiv přepych z doby 
rakousko-uherské monarchie. 
Celkem na vás čeká 21 bazénů, 
z nichž tři se nacházejí pod širým 
nebem. 

 Lázně Veli Bej Lázně Lukács
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BARVITÁ BUDAPEŠŤSKÁ ARCHITEKTURA A DESIGN ZAHRNUJÍ 
TO NEJVĚTŠÍ A NEJLEPŠÍ V MNOHA KATEGORIÍCH URBANISMU. 
KROMĚ ZNÁMÝCH DOMINANT MŮŽETE NARAZIT I NA PÁR 
SKRYTÝCH KLENOTŮ. 

TO NEJVĚTŠÍ A  
NEJMENŠÍ V BUDAPEŠTI

TO NEJLEPŠÍ Z MĚSTA 

Náměstí Hrdinů

Zatímco Řetězový most je nejstarším 
svého druhu ve městě a Parlament zase 
třetí největší parlamentní budovou na 
světě, Velká synagoga je pak druhou 
největší synagogou na světě. 

V  Budapešti se nachází nejsevernější 
islámské poutní místo, Gül Baba türbéje, 
mauzoleum osmanského básníka, který 
se účastnil dobývání Uher osmanskou 
armádou ve 40. letech 16. století.

Nejstarší budovou ve městě je dům u 
Červeného ježka v  Hradní čtvrti. Byl 
postaven kolem roku 1260, sloužil jako 
jediný hostinec na hradě a stal se také 
místem prvního budínského divadelního 
vystoupení.

Zdobné lázně Széchenyi jsou nej-
většími svého druhu v Evropě.

Nejvýraznějším prvkem buda-
pešťského panoramatu je Krá-
lovský palác. Můžete ho navští-
vit nebo obdivovat zpovzdálí, 
zvláště při nočním osvětlení.

Ulice Güla Baby

Nejdelší ulicí ve městě je třída Üllői 
dlouhá 15 kilometrů. Nejdelším mostem 
přes Dunaj je v Budapešti Árpádův most 
dlouhý 981 metrů.

Budapešť má nejstarší linku metra 
v kontinentální Evropě a druhou nejstarší 
na světě hned po Londýně. Metro 
otevřené u příležitosti maďarského 
milénia vede pod Andrássyho třídou 
a cestující zaveze z centra z  náměstí 
Vörösmarty na náměstí Hrdinů, kde 
stojí Muzeum výtvarných umění a 
Výstavní síň.



21POKLADY BUDAPEŠTI 

Budapešťský jarní festival 
představuje kulturu  všeho dru-
hu na tak rozmanitých místech, 
jakými jsou Dům soudobého 
umění Trafó v  přestavěné elek-
trické rozvodně či Lisztova hu-
dební akademie, mistrovské 
secesní dílo z roku 1907. 

Budapešť má národní divadlo 
už od roku 1837. V roce 2002 bylo 
na jihu Pešti otevřeno moderní 
středisko s výhledem na Dunaj, 
později se z něho stal význam-
ný kulturní komplex. Nedaleko 
ležící Müpa (Művészetek Pa-
lotája, „Palác umění“) se skládá 
z Bartókovy národní koncertní 
síně, Festivalového divadla a 
Ludwigova muzea. Se svou ne-
zaměnitelnou akustikou hostí 
Bartókova síň ty nejprestižnější 
orchestry světa.

Festivalové divadlo je oblíbe-
nou lokalitou soudobých taneč-
ních společností, které vystupují 
také v novém Národním taneč-
ním divadle zprovozněném v 
parku Millenáris.

Mezi přední soubory patří oceňovaná 
Recirquel, kombinující tanec, soudobý cirkus 
a akrobacii.

Lisztova hudební akademie

V  BUDAPEŠTI JE ZLATĚ ODĚNÁ BUDOVA OPERY, 
DÁLE ERKELOVO DIVADLO, VÝZNAMNÉ CENTRUM 
SOUDOBÉHO UMĚNÍ, PRESTIŽNÍ HUDEBNÍ AKADE-
MIE, SYMFONICKÉ ORCHESTRY A NOVÉ NÁRODNÍ 
TANEČNÍ DIVADLO. VYSTOUPENÍ SE VYZNAČUJÍ 
VYSOKOU KVALITOU, ČASTO SE POŘÁDAJÍ V KON-
CERTNÍ SÍNI, JEJÍŽ ARCHITEKTURA PRÁVEM VZBU-
ZUJE OBDIV SAMA O SOBĚ.

MĚSTO LISZTA 
A OPERY

KULTURA NAPŘÍČ STALETÍMI

Maďarský národní balet vystupuje především 
v  Erkelově divadle. Původně bylo v roce 1911 
založeno jako Lidová opera a pyšní se  největší 
koncertní síní v  zemi. Roku 1951 bylo připojeno 
k Maďarské státní opeře.

Budova Opery



23POKLADY BUDAPEŠTI 

BUDAPEŠŤ JE MĚSTEM FASCINUJÍCÍCH VÝSTAV OD KLASICKÝCH RELIKTŮ 
PO RENESANČNÍ UMĚNÍ A AVANTGARDU, KTERÉ POKRÝVAJÍ HISTORII OD 
DOBY KAMENNÉ PO KOMUNISMUS A DÁLE. 

V  malebném prostředí Hradní čtvrti a 
náměstí Hrdinů nabízí Maďarská národ-
ní galerie spolu s Muzeem výtvarného 
umění největší kolekci umění v Maďarsku. 
Národní galerie v Královském paláci vysta-
vuje díla od roku 1800 po současnost, jak 
maďarská – od Munkácsyho či Csontváry-
ho – tak i mezinárodní, včetně Cézanna či 
Moneta. Na náměstí Hrdinů najdete také 
Výstavní sál s  výstavami současného ma-
ďarského umění.

Muzeum výtvarného umění, které 
bylo roku 2019 po rekonstrukci 
opět otevřeno, vystavuje díla 
starých mistrů, jako je Tizian či 
Goya, maďarské umění do 19. 
století i klasické antické památky.

Neoklasicistní Národní muzeum po-
krývá maďarskou historii od kamen-
ných nástrojů období paleolitu přes 
bohatě zdobený středověký koruno-
vační plášť až po urbanistický rozvoj 
Budapešti.

Novější historii Maďarska se věnuje 
muzeum v  Domě teroru, v bývalém 
ústředí komunistické tajné policie, 
které ukazuje, jaká zvěrstva zde byla 
spáchána, a připomíná jejich oběti. 
Přírodní park Memento v  odlehlém 
22. obvodu je místem posledního od-
počinku obřích soch, jež kdysi domi-
novaly Budapešti sovětské éry.

Na náměstí Dísz v Hradní čtvrti je k vi-
dění okouzlující výstava na počest slav-
ného maďarského iluzionisty Harryho 
Houdiniho. 

Národní muzeum

Muzeum v Domě teroru

SLAVNÍ MISTŘI  
I MODERNÍ HISTORIE

OD DOBY KAMENNÉ K AVANTGARDĚ 

Mezi exponáty lze najít originální Houdiniho pouta, klíče k zámkům 
a plakáty zvoucí na jeho vystoupení. Vyvrcholením vaší návštěvy 
bude živá kouzelnická show.
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BOŽSKÁ MAĎARSKÁ KUCHYNĚ 
OD PŘEDKRMŮ PO DEZERTY

NEDOSTIŽNÁ TRADIČNÍ KUCHYNĚ

MAĎARSKÁ KUCHYNĚ JE KOŘENĚNÁ, MASITÁ, SYTÁ, BARVITÁ A 
LAHODNÁ – ZKRÁTKA BOŽSKÁ, OD PŘEDKRMŮ A POLÉVKOVÝCH 
SPECIALIT PO HLAVNÍ CHODY VÝRAZNÉ CHUTI A SMYSLNÉ DEZERTY.

Nejproslulejšími dorty jsou klasický Do-
bošův dort a dort Esterházy. V Maďarsku 
byl také vynalezen oříškovo-meruňkový 
řez Gerbeaud.

Z  předkrmů stojí za zmínku husí játra – Ma-
ďarsko je jejich druhým největším výrobcem 
a v nabídce je má mnoho restaurací. Mezi ne-
sčetnými polévkami vyčnívají gulášová s kous-
ky hovězího a zeleninou, rybí polévka z kapra, 
sumce nebo candáta, kuřecí polévka Újházy, 
fazolová polévka a studené ovocné polévky, 
oblíbené v létě.

Z  hlavních chodů se může Maďarsko pyšnit 
svými dušenými jídly z pomalu taženého ho-
vězího nebo kuřecím na paprice, které je ty-
pickým pokrmem známým jako csirkepaprikás. 
V chladnějších měsících se jí plněné zelí, zelné 
rolky naplněné mletým vepřovým, zatímco 
lečo, maďarské ratatouille, se připravuje kon-
cem léta. Z  luštěnin, hrášku či dýní se vaří tra-
diční husté polévky, podávané s  vejcem nebo 
krájenou klobásou.

Ujít si nenechte ani maďarské speciality jako 
hovězí ze stepního skotu  a vepřové z pleme-
ne mangalica, což je původní rasa, jejíž chov 
byl v nedávné době úspěšně obnoven. Přílo-
hu tvoří čerstvá sezónní zelenina, často z bio 
produkce.

Maďarsko je přeborníkem na dezerty. Syté pala-
činky Gundel se plní ořechovo-rumovou směsí 
zalitou polevou z  tmavé čokolády, piškotový 
dort Somlói má vanilkovou příchuť s čokoládo-
vou polevou, rumem a rozinkami a túrógom-
bóc jsou sladké knedlíky ze sýra cottage se 
sladkou omáčkou ze zakysané smetany. 

Zabíjačky mají tradiční podobu a je-
jich výsledkem jsou chutné klobásy, 
slanina, škvarky a tlačenka.

Túrógombóc

Plněné papriky
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BUDAPEŠŤ MÁ DÍKY PESTRÉ GASTRONOMICKÉ NABÍDCE, STÁLE 
VYŠŠÍMU POČTU MICHELINSKÝCH RESTAURACÍ A POULIČNÍM 
STÁNKŮM PRVOTŘÍDNÍ KVALITY NEJVÝRAZNĚJŠÍ KULINÁŘSKOU 
SCÉNU VE STŘEDNÍ EVROPĚ.

OD VYTŘÍBENÝCH RESTAURACÍ 
PO HVĚZDNÉ POULIČNÍ JÍDLO

V HLAVNÍ ROLI KVALITA  

Delikátní jsou také dezerty a sladká jídla do ruky, mezi které patří 
palačinky mnoha chutí či maďarský oblíbený kürtőskalács neboli 
trdelník.

Zatímco většinu Evropy zachvátila módní 
vlna burgerů, v Maďarsku se těší největší 
oblibě jiná pouliční jídla – zejména 
langoš, smažené těsto potřené kysanou 
smetanou a česnekem a případně i 
řadou dalších přísad podle chuti. 

Prvním podnikem v  oblasti, kterému 
byly uděleny dvě michelinské hvězdy, 
je Onyx nacházející se v srdci města na 
náměstí Vörösmarty, ve stejné budově 
jako elegantní kavárna Gerbeaud. Toto 
ocenění bylo uděleno v  roce 2018, kdy 
hvězdy získaly i tři další restaurace – 
Borkonyha, Costes a Costes Centrum. 
Všechny restaurace této prvotřídní 
čtyřky si svůj michelinský status udržely 
i v roce 2019, kdy se k nim připojily Babel 
a Stand.

Ještě nedávno by bylo nemyslitelné, aby 
se na menu prvotřídní restaurace dostalo 
typické venkovské maďarské jídlo. Dnes 
se však k těmto receptům maďarští 
kuchařští průkopníci znovu vrací. Mimo 
prvotřídní restaurace můžete proslulé 
maďarské pokrmy ochutnávat také 
v mnoha skvělých bistrech nebo vysoce 
kvalitních pouličních stáncích s  jídlem. 
Jedním z  kulinářských center je tržiště 
v centru města na ulici Hold, kde si 
můžete vybrat hned z několika lákavých 
občerstvení.

Mezi přední maďarské produkty 
patří hovězí ze stepního skotu či 
vepřové z prasat plemene man-
galica. Elegantně zrenovovaný 
Centrální trh je právem cílem 
labužníků a v čase oběda se zde 
stravuje mnoho lidí.

Langoš
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Trh v centru města známý svými jídel-
nami i stánky se zemědělskými pro-
dukty cílí na vybíravou klientelu, často 
z  blízkých kanceláří. Oblíbenou volbou 
místních i turistů je Velká tržnice, histo-
rická budova se stánky rozmístěnými na 
dvou podlažích, která se po sto letech od 
svého otevření dočkala rekonstrukce. Na 
tomto místě najdete takové „suvenýry“ 
jako je paprika, koření nebo med. 

Nedávno renovovaná tržní hala na ná-
městí Klauzál v  židovské čtvrti skýtá 
slunečný prostor plný čerstvého ovoce 
a zeleniny, mléčných i masných pro-
duktů a v  patře galerie také rušné jí-
delny.

Czakó Piacz v Budíně se nachází ve sta-
rém rolnickém domě a každý víkend sem 
zákazníci chodí pro med, džemy a sýry. 
Pouliční trh Fény vedle nákupního cen-
tra Mammut se specializuje na sezónní 
a bio zboží, jakými jsou například lesní 
houby. Zákazníci si zde obvykle rádi tro-
chu připlatí.

Nábřežní trh Római o něco dále v Óbu-
dě na nádvoří Nánási zase slouží jako 
centrum setkávání, kde si děti mohou 
volně hrát v parku či na hřišti.

NAKUPOVÁNÍ JAKO RECEPT NA  
ÚSPĚCH – KAM CHODÍ PRO 

INGREDIENCE NEJLEPŠÍ 
ŠÉFKUCHAŘI 

UŽ OD ČASNÉHO RÁNA NABÍZEJÍ TRHY PO CELÉ BUDAPEŠTI 
ČERSTVOU ZELENINU ČI VYBRANÉ KUSY MASA K  RODINNÉMU 
OBĚDU. NAKUPOVAT ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY PRO 
RESTAURACE SEM CHODÍ I PŘEDNÍ KUCHAŘI. SÝRY, MED A DŽEMY 
POCHÁZEJÍ PŘÍMO OD VÝROBCŮ, STEJNĚ JAKO SEZÓNNÍ OVOCE 
A ČASTO I OVOCE Z BIO PRODUKCE.

Velká tržnice

Trh v centru města

Na trzích si také můžete pořídit sýry, maso, 
ovoce a zeleninu přímo od výrobců. Je to 
nejlepší záruka, že kupujete lokální výrobky 
a podporujete tím rodinné farmy.ÚŽASNÉ BUDAPEŠŤSKÉ TRHY 

V  r. 1897 byla nedaleko Dunaje 
vystavěna Velká tržnice, kam 
mohli obchodníci své zboží 
přivážet po kanálu. 



31POKLADY BUDAPEŠTI 

Kdysi se okolo celého města roz-
kládaly vinice. Budínské kopce 
byly zasvěcené vinné révě už 
v době římské před téměř 2 000 
lety. I když se později ukázalo, 
že k  pěstování vína je vhodnější 
půda v jiných částech Maďarska, 
chuť na víno už Budapešti zůsta-
la a tomuto specifickému nápoji 
jsou zasvěceny celé restaurace 
a bary. 

Dnešní vinárny jsou zároveň 
trendy i tradiční, módní i nefor-
mální, dostupné a zároveň mi-
mořádné. Díky svému uvolně-
nému stylu i výzdobě přitahují 
mladé páry, lidi na služebních 
cestách i zvědavé návštěvníky. 
K  jiskřivým bílým vínům z  Bala-
tonu a hutným červeným vínům 
z Villány nabízejí také místní de-
likatesy – sýry, klobásy, šunku, 
kvalitní pomazánky či chutný 
chléb.

Bary poskytují množství infor-
mací o původu a charakteristi-
kách vín jak odborníkům, tak i 
běžným konzumentům a umož-
ňují tak producentům představit 
své nejnovější značky. 

Obzvláště populární jsou 
tematické večery věno-
vané určité oblasti, stylu 
vína či typu hroznů. 

ROZVOJ BUDAPEŠTI JAKO MODERNÍ METROPOLE PROBÍHÁ 
RUKU V  RUCE SE VZESTUPEM MAĎARSKÉHO VINAŘSTVÍ A 
VÝROBCI V KLÍČOVÝCH OBLASTECH TOKAJ, BALATON, VILLÁNY 
ČI EGER PRODUKUJÍ ČERVENÁ A BÍLÁ VÍNA VÝJIMEČNÉ KVALITY. 

VYCHUTNEJTE SI VYBRANÉ VÍNO 
V BUDAPEŠTI

IN VINO VERITAS

Vinárny si stejně jako prvotřídní hotely a 
restaurace vždy zachovávají svůj vysoký 
standard. Budapešť je také proslavená svou 
historií produkce tradičního šumivého vína. 
Ochutnejte bublinky vyrobené v okolí hlavního 
města!

Hlavní přehlídkou vín je záři-
jový Budapešťský festival 
vína v  poklidném prostředí 
Budínského hradu, během ce-
lého léta však můžete ve městě 
potkat místní popíjející vinné 
střiky – maďarský hlavní nápoj 
letního období nazývaný zde 
fröccs. Nejedná se o nic jiného, 
než víno smíchané se sodov-
kou v různém poměru.
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V  BUDAPEŠTI SI MŮŽETE ŽIVOU HUDBU UŽÍVAT KAŽDÝ VEČER: NA DUNAJI 
NA PALUBĚ BÝVALÉ NÁKLADNÍ LODI NEBO V  ŽIVÉM FOLKOVÉM KLUBU. ZA 
HUDBOU SE MŮŽETE VYDAT KAMKOLIV OD HLAVNÍHO NÁMĚSTÍ V  CENTRU 
MĚSTA, PO VZDÁLENÝ JIŽNÍ BUDÍN.

BUDAPEŠŤ PO SOUMRAKU 

Nejunikátnějším podniky jsou 
také nejrozmanitější. Na ven-
kovních i vnitřních pódiích A38, 
bývalé nákladní lodi zakotvené 
u mostu Petőfi, se pořádají kon-
certy všech žánrů (včetně rocku, 
nezávislé a elektronické hudby).

Nejproslulejším podnikem je 
Klub Akvárium v srdci města na 
Alžbětině nám. Jsou zde tři vnitř-
ní haly a společenská terasa.

Ve víru party se ocitnete v  ne-
dalekých ruinových barech na 
ulicích Akácfa, Kazinczy, Dob a 
Király. Dlouhé nádvoří Gozsdu 
Udvar mezi ulicemi Dob a Király 
je lemované spoustou míst, kde 
se konají party.

V jižním Budíně se v klubu Fonó 
Budai Zeneház zaměřují na živou 
lidovou hudbu regionu a Maďar-
ska. Už dlouho se tady opět pořá-
dají tradiční taneční večery nazý-
vané táncház. Začátečníci se zde 
mohou naučit potřebné taneční 
kroky ještě před vystoupením.

Město mělo vždy kladný vztah k 
jazzu, přičemž obzvláště kvalitní 
zvukový systém je k nalezení v 
Budapešťském Jazz Clubu, zří-
zeném ve starém kině, a vzácný 
klavír Fazioli zase v klubu Opus 
Jazz.

BUDAPEŠŤ OŽÍVÁ

Největší mezinárodní umělci 
po svém příjezdu do Budapešti 
většinou hrají ve Sportaréně 
Papp László Budapešť nebo 
v  létě také pod širým nebem 
v budapešťském parku.

Budapešťskou specialitou jsou tzv. ruinové bary zřízené v opuště-
ných nebo téměř prázdných budovách, plné nedbale rozmístěného 
nábytku a stylového pouličního umění. Zábavu zprostředkovávají 
dýdžejové se svými pulty a někdy se tu promítají filmy či videa.
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NEJLEPŠÍ POHLED NA BUDAPEŠŤ JE SHORA, KDY LZE ŽIVOT 
MĚSTA POZOROVAT Z PTAČÍ PERSPEKTIVY. NAŠTĚSTÍ TO NENÍ 
JEN PRIVILEGIUM HOSTŮ DRAHÝCH  PANORAMATICKÝCH 
HOTELŮ: VÝHLED SI MŮŽE UŽÍT NAD KOKTEJLEM, NA 
BRUSLAŘSKÉM KLUZIŠTI ČI PŘI CVIČENÍ JÓGY KAŽDÝ.

UŽIJTE SI V BUDAPEŠTI 
PANORAMATICKÉ VÝHLEDY  

ODPOČINEK NA STŘEŠE

Budapešťské střešní bary poskytují 
ohromující výhled na město a jeho nád-
herné dominanty a mnohé z nich fungují 
i celoročně. V létě se zde o hudbu posta-
rá DJ a atmosféru party dotváří nezapo-
menutelný západ slunce. Moderní uby-
tování nabízí Boutique hotel, který byl 
otevřen za budovou Opery v roce 2020, a 
jeho součástí je také bazén v sousedství 
elegantního koktejlového baru.

Některé střešní bary se v zimě přesunou 
do ulic, kdy venku staví útulná iglú s te-
matickým nábytkem a hřejivými drinky 
příznačnými pro toto období. Místní mají 
obzvlášť v oblibě svařené víno.

S  příchodem zimy se zároveň střechy 
budov mění na kluziště, kde se podávají 
nápoje. K výhledu na mihotavá světla 
Budapešti v dáli hraje romantická hudba. 

Dobrého výhledu využívají i některé ho-
telové restaurace, které nabízí časný 
oběd s výhledem na město či večeře při 
západu slunce.

Lekce jógy v maďarštině i angličtině se pořádají po celé Budapešti 
a také právě na střeše hotelu v centru. Odpočiňte si, protáhněte se, 
užijte si výhled a doplňte síly pod vedením expertů.

Některé exkluzivní hotely situují 
své lázně právě na místech s 
panoramatickými rozhledy, kde 
si jejich hosté mohou užít luxusní 
koupele s výhledem.

NA STŘEŠE
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Poblíž synagogy v ulici Rumbach Se-
bestyén vás cestou do čtvrti pojmenované 
po císařovně Alžbětě uvítá okázalý portrét 
této oblíbené habsburské panovnice. Erz-
sébetváros – Alžbětino město – je nyní plné 
pouličního umění vztahujícího se k maďar-
ské historii.

Rozsáhlá nástěnná malba zde oslavuje his-
torické vítězství maďarského fotbalového 
týmu nad Anglií v roce 1953, což byla tehdy 
v novinách hlavní zpráva dne.

Když odbočíte do ulice Wesselényi, na-
leznete repliku časopisu Time z roku 1956, 
ve kterém byl vyhlášen „Mužem roku“ 
maďarský bojovník za svobodu a kde jsou 
oslavováni mladí hrdinové protisovětského 
povstání.

Jinde zase pouliční umění nabývá podobu 
soch. Sošky ukrajinského umělce Mychaj
la Kolodka propojují městskou historii 
s  populární kulturou. Jeho Mekk Elek na 
náměstí Széll Kálmán představuje dětmi 
oblíbenou postavičku nemotorného kozla, 
který přemýšlí, kam přibít svůj nepovedený 
uliční štít. Zahraniční návštěvníci poznají na 
ulici Falk Miksa televizního detektiva Co-
lumba s  ozbrojenou surikatou obtaženou 
křídou, jako by šlo o místo zločinu. 

Kolodko se věnuje také mytologii 7. obvodu, 
a to svým vyobrazením potápěče hledajícího 
klíč k New York Café a pianisty, který složil 
nestárnoucí hit Smutná neděle.

UMĚNÍ

ROZMĚRNÉ NÁSTĚNNÉ MALBY, PŘEKVAPIVĚ UMÍSTĚNÉ SOCHY A 
NÁHODNÉ POSTAVY – BUDAPEŠŤ JE PLNÁ POULIČNÍHO UMĚNÍ. 
MĚSTO ROZJASŇUJÍ OBDIVUHODNÉ MALBY. STARÉ PROTIPOŽÁR-
NÍ ZDI SLOUŽÍ JAKO OBŘÍ PLÁTNA A JAKOBY ODNIKUD SE OBJE-
VUJÍ PODIVNÉ POSTAVY.

KOSTKY, KRÁLOVNY A COLUMBO 
– POULIČNÍ UMĚNÍ V BUDAPEŠTI

MÍSTNÍ HISTORIE V MALÉM I VELKÉM 

POULIČNÍ

Malba španělského malíře Okudy Kolodkova socha

Malba Rubikovy kostky připomíná 
geniální hlavolam, vytvořený maďar-
ským vynálezcem Ernő Rubikem.
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BUDAPEŠŤ JE NEJEN PŘÍVĚTIVÁ K  DĚTEM, ALE PŘÍMO SE 
ZAMĚŘUJE NA ZÁŽITKY PRO CELOU RODINU. DĚTI SE PO CELÝ 
ROK ZABAVÍ UVNITŘ I VENKU. 

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU  
BUDAPEŠŤ JE HRAVÁ! 

Medvědí farma, Veresegyház

V  budapešťské zoo se často těší z 
narozených mláďat savců, ptáků, 
hmyzu a plazů žijících zde v jednotlivých 
expozicích. Budapešťský cirkus se 
hrdě drží své tradice a v manéži účinkují 
klauni, akrobati, kouzelníci, žongléři a 
artisté na hrazdách. 

Zoopark Budakeszi hned za Budapeští 
a Medvědí farma ve Veresegyház 
umožňují návštěvníkům pozorovat 
zvířata v  jejich přirozeném prostředí. 
Celodenní výlet za město tak může být 
zábavný i poučný zároveň.

Pro rodinný piknik se skvěle hodí 
vrch János, ke kterému se lze nejlépe 
dostat Dětskou železnicí, kde řidiči 
jsou dospělí a obsluha jsou děti. V zimě 
můžete na svazích sáňkovat a stavět 
sněhuláky. Centrum vědy Csopa neboli  

Skanzen Szentendre je venkovní muzeum 
hodinu cesty od Budapešti, kde si mohou 
děti vyzkoušet řemesla, dozvědět se o 
minulých způsobech života a v  mini zoo 
obdivovat divoká zvířata.

Vstoupit do Tropikária je díky 
průchozímu akváriu jako potopit 
se na dno oceánu. Poznávejte šest 
druhů žraloků a rejnoků, zatímco 
vám plavou přímo nad hlavou.

Skanzen Szentendre

Palác zázraků je obrovský dům na 
hraní, kde vás o vědě poučí více než 100 
her a expozic. Nikomu tady nevadí, když 
děti sahají na exponáty. Ve skutečnosti 
tu právě o tohle jde. Informace jsou 
poskytovány i v angličtině.

MEDVĚDÍ

FARMA
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Nejoblíbenějším budapešťským zeleným odpočívadlem je městský 
park se sportovními hřišti a venkovními posilovnami. Pořád tu ale 
zůstává dost místa na vycházku nebo projížďku na kole. 

Další možnost venkovní relaxace a výhled na Dunaj nabízejí 
Královské zahrady na Várkert Bazár. Markétin ostrov přitahuje 
cyklisty i běžce, nejlépe se pravděpodobně hodí pro poklidné 
procházky kolem Japonské zahrady a středověké zříceniny.

Městská zeleň zahrnuje i rozsáhlé travnaté plochy centrálního 
náměstí Szabadság ve stínu grandiózního Burzovního paláce až po 
nedávno zpřístupněné zahrady obklopující monumentální Národní 
muzeum.

Markétin ostrov Várkert Bazár

PŘESTOŽE JE BUDAPEŠŤ RUŠNOU METROPOLÍ S TÉMĚŘ 
DVĚMA MILIONY OBYVATEL, LIBUJE SI VE VELKÝCH TRAV-
NATÝCH PLOCHÁCH, PARCÍCH, BOTANICKÝCH ZAHRA-
DÁCH A NEDOTČENÝCH LESÍCH, DÍKY KTERÝM JE MĚSTO 
TAK ATRAKTIVNÍ. 

VELKOLEPÁ  
VENKOVNÍ ZELEŇ BUDAPEŠTI 

ŽIVOT V PARCÍCH A VYCHÁZKY DO PŘÍRODY 
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ŽIVOT V PARCÍCH

Městský park (Városliget)

Alžbětina (Erzsébet) vyhlídka

O něco dál tvoří bránu do Budínských vrchů 
svažitá Normafa – rozsáhlý pruh neposkvrněné 
přírody, z  níž velká část je chráněná a dílem 
náleží do národního parku DunaIpoly plného 
turistických stezek, stájí a vyhlídek. 

Botanická zahrada Füvészkert ve městě je 
domovem přibližně 8 000 druhů rostlin, z nichž 
některé pocházejí až z doby dinosaurů. 

Za Városliget (Městský park) v  Zugló 
byla nedávno veřejnosti znovu zpřístup-
něna Japonská zahrada . Nechybí zde ani 
čajový altán, jezírko, kachničky manda-
rinské a tradiční výzdoba. 

Arboretum Budín je bývalá vinice, založená oficiálně jako botanická 
zahrada na nižších svazích Gellértova vrchu v roce 1876. Budoucí 
zahradní architekti a vinaři zde cvičí své umění a návštěvníci si 
chodí užívat hojnost zeleně.
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STOLETÍ  
KAVÁRENSKÉ KULTURY

KDE SE SNOUBÍ HISTORIE S KÁVOU

BUDAPEŠŤSKÉ KAVÁRNY, VÝSTAVNÍ CENTRA LITERÁRNÍHO 
ŽIVOTA, KDE VZKVÉTALA MAĎARSKÁ KULTURA, VYPRÁVĚJÍ 
PŘÍBĚH PŮVODNĚ DVOU SAMOSTATNÝCH MĚST, POZDĚJI 
PROSPERUJÍCÍ CÍSAŘSKÉ METROPOLE.

Ve většině měst připomínají pa-
mětní desky a sochy historii, kul-
turní změny a klíčové události. I Bu-
dapešť jich má mnoho – návštěvník 
se však může o hlavním městě 
dozvědět více už tím, že se posadí 
k šálku kávy.

Schůze významného časopisu Nyugat 
se odehrávaly v  Centrálu otevřeném 
roku 1887.

S rozvojem Pešti do podoby metropolit-
ního centra se lidé scházeli v  kavárnách. 
Společným jazykem zde byla maďarština 
a spisovatelé a umělci tu společně trávili 
dlouhé hodiny. Z  kavárny se stalo jakési 
fórum pro sdílení nápadů, přičemž nejvý-
znamnějším byla kavárna Pilvax, kde Sán-
dor Petőfi se svými společníky v roce 1848 
naplánoval vzpouru proti habsburským 
pánům. Ve městě přibývalo divadel, re-
dakcí novin a knižních nakladatelství a her-
ci, novináři a spisovatelé se scházeli u kávy.
 
Největší prestiži se těšilo New York Café 
otevřené v roce 1894. Součástí jeho interi-
éru byla fontána, benátské lustry a stropní 
fresky, čímž místo pozvedalo kavárenskou 
eleganci na novou úroveň. Podle legendy 
jeden spisovatel řekl, že hodí klíče od ka-
várny do Dunaje, aby se nikdy nezavírala. 

Přibližně století na to se v moderních ka-
várnách nové vlny v prominentních čtvr-
tích, jakou je třeba Újlipótváros, podávají 
kávové speciality s bezlaktózovými varian-
tami či chutnými zákusky.

New York Café Kavárna Centrál
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BUDAPEŠŤ JE DOMOVEM MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÝCH MÓDNÍCH 
DESIGNÉRŮ, OCEŇOVANÝCH KOLEKCÍ A SVĚTOZNÁMÝCH SUPER-
MODELEK. VŽDY V DUBNU A ŘÍJNU PŘEDVÁDÍ NA BUDAPEŠŤSKÉM 
STŘEDOEVROPSKÉM TÝDNU MÓDY PŘEDNÍ MÍSTNÍ NÁVRHÁŘI SVÉ 
SEZÓNNÍ KOLEKCE.

Andrássyho třída, lemovaná luxusními obchody, právem platí za ukáz-
ku výstavního bulváru a je památkou UNESCO. Budapešť má také svou 
Fashion Street, kde vedle pětihvězdičkových hotelů sídlí významné 
módní značky. Oblast centra lemují také ateliéry, studia a obchody do-
mácích návrhářů.

Extravagantní Budapešťský týden módy pořádaný každé dva roky 
na prestižních místech, jako je např. Várkert Bazár nebo Palazzo Do-
rottya, po vzoru velké pětky (New York, Paříž, Londýn, Milán a Ber-
lín) láká přední světové kritiky a komentátory. Budapešť má ambice 
zařadit se vedle této Velké pětky. A například maďarská návrhářka 
Sandra Sandor pořádá pravidelné přehlídky v  New Yorku a Londýně. 
Její díla navržená pro vlastní značku Nanushka, jejíž „concept store“ se 
nachází na prestižním místě přímo v centru města, nosí i celebrity jako 
Gigi Hadid či Gwen Stefani. 

Návštěvníci mohou prozkoumat ateliéry předních návrhářů v apartmá-
nových dílnách, kde je rádi provedou a kde můžou nahlédnout do pro-
cesu tvorby.

Mezi úspěšné maďarské modelky patří například Bar-
bara Palvin, Enikő Mihalik a Vanessa Axente.

BUDAPEŠŤ, STŘEDOEVROPSKÉ 
HLAVNÍ MĚSTO MÓDY

NAVRŽENO MAĎARY, URČENO SLAVNÝM

Slavná francouzská škola 
módy Mod’Art International 
byla v  Budapešti založena 
roku 2006.
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FOTOGENICKÁ BUDAPEŠŤ MÁ FILMOVOU TRADICI TRVAJÍCÍ PO 
VÍCE NEŽ STO LET. PRÁVĚ ZDE BRATŘI LUMIÈROVÉ PROMÍTALI 
SVÉ PRVNÍ POHYBLIVÉ OBRÁZKY – A PRÁVĚ ZDE SE NATÁČÍ 
MNOHO DNEŠNÍCH SLAVNÝCH HOLLYWOODSKÝCH FILMŮ.

BUDAPEŠŤ VE FILMU 
…A AKCE! Na samém začátku 20. století bratři Lumièrové v budapešťském hotelu 

Grand Hotel Royal, kde bylo otevřeno první kino ve městě, promítali své 
první pohyblivé obrázky.

Domácí filmový průmysl se rychle rozvinul a producenti, režiséři a herci 
se scházeli v New York Café. Mnozí se svým talentem proslavili i v zahra-
ničí, zejména Sir Alexander Korda a Michael Curtiz.

Curtiz byl režisérem série hvězdných filmů včetně snímku Casablanca, 
kde si zahráli jeho krajané Peter Lorre a S. Z. Sakall. Korda se stal klíčovou 
figurou britského filmového průmyslu a později byl pasován na rytíře. 
Můžete si domluvit prohlídku jeho studií v Etyeku poblíž Budapešti.

Majestátní Budapešť od té doby posloužila jako kulisy pro klasická histo-
rická dramata a filmy o špionech, kde představuje mimo jiné například 
Paříž, Moskvu či Buenos Aires. Točily se zde filmy Evita, Spy Game, Jsem 
agent nebo Rudá volavka a objevily se zde hvězdy jako Will Smith, Bruce 
Willis či Angelina Jolie. Velké produkce lákají do Budapešti také zkušené 
štáby a příznivé úlevy na daních.

V Budapešti sídlící maďarský Národní filmový institut zajišťuje 
schopné filmové štáby a odborně vyškolené techniky. 

Poutavé scény válečného dramatu Casablanca 
měly tragickou paralelu i v reálném životě, jelikož 
nejdůležitější Maďaři podílející se na filmu, včetně 
režiséra Michaela Curtize, tehdy v  Evropě přišli o 
svou rodinu a milované osoby.

New York Café
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AŤ UŽ JE V CENTRU POZORNOSTI KLASICKÁ HUDBA 
NEBO FILM, VÝTVARNÉ UMĚNÍ NEBO MÓDA, VÍNO 
ČI GASTRONOMIE – BUDAPEŠŤ MÁ FESTIVAL PRO 
KAŽDOU PŘÍLEŽITOST.

Budapešťský jarní festival, 
poprvé pořádaný v  roce 1981, je 
čtrnáctidenní oslavou převážně 
vysoké kultury. Uslyšíte zde špič-
kovou klasickou hudbu. Součás-
tí programu je také tanec, diva-
dlo a výtvarné umění.
 
Srpnový Festival Sziget, slav-
nostně zahájený v roce 1993, 
probíhá na několika scénách, 
které se nacházejí na ostrově 
(‚Sziget‘) severně od Budapešti. 
Ve světle reflektorů tam nalez-
nete rock, pop a světovou hud-
bu, ale také film, divadlo, cirkus 
a aktivity pro děti.

OSLAVY PŘI KAŽDÉ  
PŘÍLEŽITOSTI

MĚSTO SLAVNOSTÍ A FESTIVALŮ

Červená a bílá vína roku do-
provází při Budapešťských 
slavnostech vína živá hud-
ba a bezkonkurenční ob-
čerstvení, to vše v kulisách 
historického okolí Budín-
ského hradu.  

Jarní festival probíhá na celé řadě 
pódií od tradičních míst (Pesti Viga-
dó nebo Erkel Színház) až po ta, kde 
to opravdu vře, jakým je Akvárium 
Klub a kulturní centrum A38.

CAFe Budapešť, zkratka pro Festival sou-
dobého umění, oživuje dění v  říjnu. Tato 
čtrnáctidenní přehlídka kultury, která 
zahrnuje také Trh umění Budapešť a bu-
dapešťský festival world music Ritmo, 
nabízí spoustu vizuálního umění, moder-
ního cirkusu, tance a alternativní hudby.

Kulinářské festivaly představují celou šká-
lu maďarských specialit, od vepřového z 
prasete plemene mangalica po řemeslné 
pivo. Nejprestižnější ukázkou luxusního 
stravování je květnový čtyřdenní Gour-
met Festival spolu se zářijovým Buda-
pešťským festivalem vína. 

Budapešťský festival vína

Festival Sziget

Festival Sziget
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JAKO EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO SPORTU ZAŽILA BUDAPEŠŤ V  ROCE 2019 
STAVBU PŮSOBIVÝCH NOVÝCH STADIONŮ A REKONSTRUKCI MNOHA 
STÁVAJÍCÍCH. ODMĚNOU BYLO MĚSTU PRÁVO POŘÁDAT PRESTIŽNÍ 
MEZINÁRODNÍ FINÁLE A TURNAJE.

Jako pořadatel Mistrovství světa ve vodních 
sportech FINA 2017 Budapešť už dlouho 
exceluje ve sportu i designu stadionů.

Elegantní Národní sportovní plovárna 
Alfréda Hajóse na Markétině ostrově pochází 
z roku 1930 a nedávno se zde pořádaly dvě 
Mistrovství Evropy v plavání i finále FINA. Pro 
rok 2017 byla vedle lázní Dagály, klasického 
komplexu otevřeného roku 1948, vystavěna 
moderní Dunaj Aréna.

Bývalý Népstadion, otevřený v roku 1953, byl 
v  letech 2018–2019 přestavěn a pojmenován 
po největší fotbalové hvězdě, která svým 
výkonem poctila původní stadion.

BUDAPEŠŤ JAKO ORGANIZÁTOR 
VELKÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍ

OD PRVNÍ OLYMPIÁDY K MISTROVSTVÍ SVĚTA  
VE VODNÍCH SPORTECH

Před 1. světovou válkou bylo 
město vybráno k pořádání 
olympijských her v roce 1920 
a začal se plánovat národní 
stadion. Později se z něj stal 
proslulý Népstadion.

Alfréd Hajós byl nejen olym-
pijským šampiónem v plavání, 
který na zahajovacích olympij-
ských hrách v roce 1896 Maďar-
sku vyhrál první zlato, ale také 
architektem stadionů. Právě 
on navrhl originální plavecký 
stadion, který v roce 2017 hostil 
šampionát FINA.

Dunajská aréna

Aréna Puskás
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FASCINUJÍCÍ CELODENNÍ 
VÝLETY Z BUDAPEŠTI

NECELOU HODINU CESTY NA SEVER PODÉL DUNAJSKÉHO 
OHBÍ OBJEVÍTE STŘEDOVĚKÉ HRADY, MAJESTÁTNÍ BAZILIKU A 
GALERIE PLNÉ BAREV. POKUD BYSTE SE VYDALI NA VÝCHOD ČI 
NA ZÁPAD, NAJDETE KRÁLOVSKÝ LETOHRÁDEK GÖDÖLLŐ ČI 
VINAŘSKOU IDYLKU ETYEK.

NENECHTE SI UJÍT V OKOLÍ HLAVNÍHO MĚSTA

Město Szentendre

Do města Szentendre, nejoblíbenější-
ho cíle celodenních výletů, se z Buda-
pešti dostanete snadno elektrickým 
vlakem HÉV nebo pravidelnou lodní 
linkou. Nad jeho dlážděnými ulicemi 

se vypínají srbské kostely plné třpytivých ikon. Je 
také městem umělců, v jehož galeriích a muzeích 
lze vidět úchvatné sbírky, a pořádají se zde časté 
výstavy.

Největší rozkvět zažil Visegrád ve středověku. 
Právě zde měl král Matyáš Korvín svůj rene-
sanční letní palác, jehož ruiny dotváří atmosfé-
ru okolní krajiny. Z raného středověku pocházejí 
také Horní a Dolní citadela, ležící o něco výše.

Největší církevní budovou v Maďarsku je bazilika 
ve městě Ostřihom, která se tyčí na ostrohu nad 
Dunajem. 

Jiná linka HÉV jezdí na východ do Gödöllő. Zdob-
ný palác Gödöllő byl letním sídlem císaře Františ-
ka Josefa a jeho ženy Alžběty, které Maďaři díky 
jejímu vztahu k Uhrám přezdívali Sisi.

Rustikální Etyek je proslulý svou vinařskou tradi-
cí. Nejlépe se vína degustují na piknicích, které 
se zde konají v každém ročním období. 

Obzvláště se vryje do paměti 
výlet člunem nebo i křídlovou 
lodí po Dunajském ohbí. Cestou 
se vám naskytne nádherný 
výhled na řeku, vinoucí se mezi 
zelenými kopci na jih.

Gödöllő má také vlastní botanické zahrady a mezi 500 druhy 
rostlin rostoucích kolem půvabného jezírka je i mnoho chrá-
něných.

Gödöllő



57POKLADY BUDAPEŠTI 

PŘÍRODA V OKOLÍ BUDAPEŠTI JE IDEÁLNÍ PRO PĚŠÍ TURISTIKU, 
CYKLISTIKU A VENKOVNÍ REKREACI. VĚTŠINA CÍLŮ SE NEJLÉPE HODÍ PRO 
CELODENNÍ VÝLETY, ALE MŮŽETE SE ZDE TAKÉ UBYTOVAT.

Kisoroszi je rozkošné místo u vody na 
severním výběžku panenského ostro-
va Szentendre. Nabízí možnost jízdy na 
koni, golf a také pláž, která je oblíbe-
ným místem oblíbenou jako místo pro 
kempování, kanoistiku i rodinný výlet.

Před vrchovinou Börzsöny je Zebe-
gény, kraj dokonalý pro pěší turistiku, 
s  krásným výhledem na Dunajské 
ohbí přesně v  místě, kde už se řeka 
stáčí a teče kolem Vácu.

Királyrét je nejznámější svou úzko-
rozchodnou lesní železnicí vedoucí 
z Kismarosu. Cyklisté se cestou mohou 
zastavit a objevovat krásy přírody. Kro-
mě této železnice sem z hlavního měs-
ta přivádí mnoho lidí také rybaření či 
rodinné pikniky.

Zebegény se nachází na hlavní 
vlakové trase mezi Budapeští a 
Bratislavou a pyšní se druhým 
nejdelším železničním mostem 
v Maďarsku.

Dunajské ohbí Zebegény

PO NEPROŠLAPANÝCH CESTÁCH 
SKRYTÉ POKLADY POBLÍŽ BUDAPEŠTI
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OHBÍ
Pokud přemýšlíte o návštěvě 
Dobogókő, můžete si předem ověřit 
počasí pomocí webové kamery.

Jedním z nejčastějších cílů pěších výletů 
je NagyHideghegy, třetí nejvyšší vrchol 
pahorkatiny Börzsöny. Byl zde vybudován 
i první lyžařský vlek a od té doby zdejší svahy 
přitahují turisty i lyžaře ve velkém počtu.

První místo v Maďarsku, kde bylo otevřeno 
lesní turistické středisko, je Dobogókő, 
„Tlukoucí kámen“, které láká turisty už od 
roku 1890. Někteří ho nazývají „srdeční čakra 
Země“ a se svými nádhernými výhledy je 
rozhodně dokonalým místem, kde nabrat 
síly po zdolání některé z mnoha turistických 
stezek v  oblasti Dunajského ohbí, po 
pahorkatině Börzsöny a v oblasti Pilišských 
vrchů. Jednou z dominant je majestátní vrch 
Prédikálószék s vlastní rozhlednou. 

OHBÍ
DUNAJSKÉ
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Mnoho návštěvníků si chce jako vzpo-
mínku na svou cestu odnést něco 
dobrého. 

Jak přirozeně sladké víno Tokaji 
Aszú, tak i červené víno Bikavér (Býčí 
krev) představují klasickou chuť Ma-
ďarska, unikátní a nezaměnitelnou.  

Poohlédněte se také po typické kula-
té lahvi likéru Unicum, jehož historie 
je stejně tajuplná jako tmavý digestiv 
sám. Tento bylinný likér pochází z roku 
1790, kdy jej císaři podal dr. Zwack, a od 
té doby ho vyrábí jedna a tatáž rodina.

Kořeněné maďarské salámy a papriku 
(v pevné i sypké formě) najdete na kaž-
dém trhu a snadno vydrží cestu.

Když máte zájem o něco trvanlivějšího, 
zkuste se poohlédnout po dekorativ-
ních maďarských výšivkách, zdobí-
cích všemožné druhy tradičních látek, 
oblečení, povlaky na polštáře či ubru-
sy, nebo po elegantním porcelánu. 

AUTENTICKÉ MAĎARSKÉ 
SUVENÝRY

SKVĚLÉ DÁRKY A DOKONALÉ POZORNOSTI

Z BUDAPEŠTI SE URČITĚ VRÁTÍTE S NĚKOLIKA 
SPECIÁLNÍMI DÁRKY. NĚKTERÉ TRADIČNÍ PRODUKTY 
BYLY OZNAČENY ZA HUNGARIKUM: DOKONALE 
AUTENTICKÝ SUVENÝR VYSOKÉ KVALITY, TYPICKÝ 
PRO TUTO ZEMI.

Pálinka se opět dostala do módy, a proto se vyrábí 
v elegantních štíhlých lahvích a s celou řadou příchutí. 

V minulosti byl likér Unicum 
i jeho tajný výrobní recept 
z Maďarska odvezen, v 90. 
letech minulého století se ale 
dočkal úspěšného návratu.
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Další možností dopravy z letiště 
je kyvadlová doprava minibusem, 
která cestující doveze na konkrét-
ní místo nebo je odtamtud odveze.

Existuje několik možností, jak se z letiště do-
stat do města. Před příletovým terminálem 
jsou umístěny informační kiosky, kde si mů-
žete objednat vůz autorizované taxislužby 
za cenu, kterou vám předem stanoví podle 
cíle vaší cesty. 

Poblíž stanoviště taxíků jsou dvě autobusové 
zastávky. Jedna je pro linku 200E, která jede 
na nejbližší stanici metra modré linky M3 
směrem na náměstí Ference Deáka, a druhá 
pro linku 100E, která jede přímo na tentýž 
centrální uzel. Jízdenky na oba autobusy se 
prodávají v automatech na zastávce, kde si 
můžete zvolit angličtinu a platit kartou. 

Budapešť má excelentní a rozsáhlou síť 
městské hromadné dopravy skládající se 
ze sítě metra, tramvají, autobusů, trolejbu-
sů a dokonce i lodí. Jízdenky a předplatné 
jízdné lze zakoupit v automatech na stani-
cích, na zastávkách a v prodejních místech 
na přestupních stanicích.

Karta Budapest Card umožňuje neomeze-
né využívání veřejné dopravy po dobu od 24 
do 120 hodin, a také bezplatný či zlevněný 
vstup do památek, do lázní a na akce nebo 
levnější ceny v  obchodech a restauracích. 
S Budapest Card si můžete užít historické 
lázně, maďarskou kuchyni a výhody více než 
100 služeb a atrakcí, a to zadarmo nebo se 
slevou.

NÁVŠTĚVNÍCI BUDAPEŠTI SE MOHOU TĚŠIT NA RYCHLOU A SNADNOU 
PŘEPRAVU Z LETIŠTĚ A VE MĚSTĚ TAKÉ NA ÚČELNOU SÍŤ HROMADNÉ 
DOPRAVY. TAXÍKŮ JE TU HOJNOST. CENTRUM MĚSTA MŮŽETE 
KLIDNĚ PROJÍT PĚŠKY.

TIPY NA CESTOVÁNÍ PO BUDAPEŠTI 
CESTOVÁNÍ DO BUDAPEŠTI A PO JEJÍM OKOLÍ
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Díky své poloze v  srdci Evropy je Maďarsko snadno dostupné. Budapešťské letiště se 
nachází 20 km jihovýchodně od města a obsluhuje ho častá autobusová linka 100E, která 
jede přímo do centra. Pravidelné mezinárodní vlakové a autobusové linky nabízí cestou 
hezký výhled a jsou ekologičtější alternativou k cestě letadlem. Každý větší vlakový či 
autobusový terminál v Budapešti má svou vlastní stanici metra.

Přímé lety z velkých měst, jako je Barcelona, Londýn, Milán, Tel Aviv, Moskva nebo Paříž, 
vedou také do Debrecínu, druhého největší města ležícího na východě Maďarska.
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DOBA LETU

8,5 hod
New York
Toronto

5,5 hod
Dubaj
Dauhá

4 hod
Baku

3,5 hod
Tel Aviv

3 hod
Madrid

2,5 hod
Paříž

Londýn
Moskva

Petrohrad

1,5 hod
Berlín
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