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SKRYTÉ POKLADY BUDAPEŠTI
Zapomeňte na prošlapané cesty a tradiční turistické atrakce a 
vydejte se na průzkum méně známých částí města. Objevte skryté 
poklady, které znají jen starousedlíci.

Pokud se po málo známých cestách vydáte, čekají na vás ukryté 
zahrady, otisk mnoha staletí a ničím nenahraditelný dojem ze staré 
Pešti. Najděte si oblíbená tajná místa schůzek místních zamilo-
vaných v romantické čtvrti Palotanegyed neboli Palácové čtvrti. 
Anebo zamiřte do rušné městské čtvrti, kde se mísí kultury a jejíž 
terasy a pouliční občerstvení mají vše potřebné, abyste se sklenkou 
střiku v ruce zmizeli před hlukem světa. Buďte sběratelem zážitků: 
čeká na vás celé spektrum od miniaturních soch, skalní nemocnice, 
muzea pinballu, památek z doby Osmanů a tržnice s tradičními 
maďarskými jídly až po úchvatné panorama.

Seznamte se s tímto moderním městem mnoha tváří, které se 
stále drží svých tradic a historie. Mapu po ruce máte – nyní už jen 
vyrazit na cestu a jít, kam vás nohy ponesou.

AKTIVITY A  ZÁBAVA

CÍRKEVNÍ
PAMÁTKY

ULICE A NÁMĚSTÍ

PARKY A ZAHRADY

GASTRONOMIE
A NÁPOJE

KULTURA

AKTIVITY A ZÁBAVA
1. Muzeum pinballu
2. Jeskyně Jánose Molnára
3. A38 – kulturní centrum na lodi
4. Paddleboarding na Dunaji
5. Sedačková lanovka Zugliget
6. Dětská železnice
7. Bleší trh Ecseri

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY
8. Synagoga v ulici Frankel Leó
9. Mauzoleum Güla Baby
10. Jeskynní kostel (Sziklatemplom)

ULICE A NÁMĚSTÍ
11. Ulice Güla Baby
12. Náměstí Ádáma Clarka
13. Palácová čtvrť
14. Ulice Nagymező
15. Budapešťský Mural art

PARKY A ZAHRADY
16. Botanická zahrada (Füvészkert)
17. Károlyi-kert
18. Filozofi cká zahrada
19. Japonská zahrada

GASTRONOMIE A NÁPOJE
20. Trhy v centru města (tržnice v ulici Hold)
21. Rychlé občerstvení Karaván
22. Muzeum Unicum
23. Muzeum pálenky a prodejna s barem

KULTURA
24. Nemocnice ve skále (Sziklakórház)
25. Skryté miniaturní sochy Budapešti
26. Busta Bély Lugosiho na hradě Vajdahunyad
27. Muzeum Kiscelli – muzeum umění
28. Kolodkovy sošky v pivovaru
29. Anonymova socha
30. Muzeum známek

Podrobné údaje na rubu.

Skryté poklady

mapa

BUDAPEŠTI

Česky



22. MUZEUM UNICUM
V továrně na výrobu slavného maďarského tmavého aperitivu mohou návštěvníci 
prozkoumat historii tohoto ikonického nápoje. Podrobnosti o jeho tajném receptu 
vám zde samozřejmě neprozradí, fascinujícím zážitkem je však sledovat ty tisíce 
lahví, obdivovat nápadité reklamní kampaně a na konci prohlídky si dát malý vzorek 
na ochutnávku.

Adresa: 1095 Budapest, Dandár utca 1. Web: unicumhaz.hu

23. MUZEUM PÁLENKY A PRODEJNA S BAREM
Pověstná maďarská pálenka patřící mezi grappy má v národní gastronomii a kultuře 
zvláštní postavení. O jejích zvláštnostech a významu má však povědomí jen málo 
Maďarů. Zakladatelé nedávno otevřeného muzea pálenky s prodejnou a barem v 
budapešťské společenské čtvrti si kladou za cíl změnit vnímání lidí a umožnit turistům 
vychutnat si tento národní elixír ve vybraném prostředí.

Adresa: 1061 Budapest, Király u. 20. Web: palinkaexperience.com

GASTRONOMIE A NÁPOJE

1. MUZEUM PINBALLU
Budapešť má své vlastní muzeum pinballu, kde si můžete zahrát, a to na všech 
130 strojích. Nejstarší z nich pochází z roku 1871. Stroje jsou seskupeny chronolo-
gicky a podle výrobce. Začít můžete ve vnitřní místnosti, kde se nachází předek 
pinballu (který obvykle připomíná dřevěnou desku) z roku 1871, několik dřevěných 
zvláštností z roku 1932 a také první maďarský mechanický pinball z roku 1947 s 
flippery po obou stranách. Zde se dozvíte, že flipper a pinball není totéž. Pinball se 
původně říkalo zařízení, kde se kulička pohybuje po vodorovné hrací ploše a pohyb 
jí komplikují kolíky. Druh pinballu, dnes v mnoha zemích nazývaný flipper, vznikl 
okolo roku 1940 s nástupem flipperů – plastových páček, kterými se kulička odráží. 
Tím se z původní hry založené jen a jen na štěstí stala zábava arkádového typu.

Adresa: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 18. Web: flippermuzeum.hu

2. JESKYNĚ JÁNOSE MOLNÁRA
Jeskyně Jánose Molnára je termokrasový systém naplněný vodou, který se nachází 
v budínské čtvrti Rózsadomb. Nejhlubší partie jsou v hloubce až 100 metrů a celková 
délka prozkoumaných úseků je aktuálně 5,5 kilometrů.

Adresa: 1023 Budapest, Frankel Leó út 48. Web: mjcave.hu

3. A38 – KULTURNÍ CENTRUM NA LODI
Toto obdivuhodné místo s pěti samostatnými oddíly, báječným výhledem, vynikajícím 
ozvučením, pestrým publikem a bezkonkurenčním koncertním programem často 
nabízí přímé přenosy nebo záznamy z vystoupení. Centrum A38 se stalo zábavním 
a kulturním zařízením s vystupujícími z celého světa, restaurací, barem, koncertním 
sálem, venkovními terasami a salónkem – to vše na palubě jednoho z nejúžasnějších 
míst v Budapešti a vlajkové lodi městského nočního života. Podívaná na Dunaji, 
o kterou nesmíte přijít, a jeden z nejlepších evropských klubů.

Adresa: 1117 Budapest, Petőfi híd (most Petőfi), Budínská strana Web: a38.hu

4. PADDLEBOARDING NA DUNAJI
SUP = pádlování vestoje. V Maďarsku se těší vlně popularity, ať už na řekách nebo na 
jezeře Balaton. V Budapešti se můžete vydat na organizovanou jízdu SUP ráno nebo 
při západu slunce, a dokonce si na palubě zkusit i jógu.

Adresa: 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 81. Web:  suphungary.com

5. SEDAČKOVÁ LANOVKA ZUGLIGET
Sedačková lanovka Zugliget (Libegő Zugliget) je zábavný způsob, jak se trochu netra-
diční cestou dostat do Budínských vrchů. Při přepravě cestujících mezi Zugligetem 
a silnicí vedoucí k rozhledně Erzsébet vás sedačková lanovka za 15 minut pohodlně 
vyveze na úbočí Jánosova vrchu. Přitom se můžete těšit z panoramatického výhledu 
na okolí Budína. 

Adresa: 1121 Budapest, Zugligeti út 97. Web: bkv.hu

6. DĚTSKÁ ŽELEZNICE
Dětská železnice je jednou z nejunikátnějších atrakcí Budapešti. Stejně jako mnoho 
jiných historických železnic má i ona pokladny, dieselové lokomotivy, signalizaci, 
výhybky i jízdní řád. Na rozdíl od jiných železnic tohoto typu je však tato železnice obslu-
hována dětmi. Trasa se táhne Budínskými vrchy od Széchenyi-hegy do Hűvösvölgy, 
kříží dráhu zubačky a dostanete se s ní až na oblíbené výletní místo Normafa a na 
nejvyšší bod Budapešti, Jánoshegy.

Adresa: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 205. Web: gyermekvasut.hu

7. BLEŠÍ TRH ECSERI
Tržnice Ecseri zaujímá velké území na jihu Pešti a je největší budapešťskou poklad-
nicí vintage, retro a věcí z druhé ruky. Prodejci se specializují na konkrétní oblasti, 
například obrazy, nábytek, knihy nebo oblečení. Návštěvník se zde však může 
s potěšením probírat nesmírným množstvím zboží, které je samo o sobě odrazem 
historie místní společnosti.

Adresa: 1194 Budapest, Nagykőrösi út 156. Web: ecseri.hu

8. SYNAGOGA V ULICI FRANKEL LEÓ
Tato neologická synagoga zaujímá místo v hlavní části místní židovské obce. Při 
shromáždění a modlitbách se postupuje podobně jako u konzervativních směrů 
nebo masorti, nejedná se však o rovnostářství. Muži a ženy sedí odděleně, bez oddílu 
mechica, a bohoslužba je typu nusach aškenaz (aškenázského obřadu). Synagoga 
byla vystavěna v roce 1888. Ve dvacátých letech 20. století byl kolem ní vybudován 
bytový dům, který měl sloužit pro její ochranu a jako zázemí pro celou obec. Za 
druhé světové války byla synagoga využívána jako stáj a její obyvatelé byli zabiti 
nebo deportováni. Dnes vlastní židovská obec pouze jeden byt a ve zbytku budovy 
žijí nežidovští obyvatelé. Na památníku na nádvoří jsou vyjmenovány židovské rodiny 
deportované z tohoto domu v roce 1944.

Adresa: 1023 Budapest, Frankel Leó út 49. Web: frankel.hu

9. MAUZOLEUM GÜLA BABY
Hrobka Güla Baby je obklopena krásnými, nedávno zrekonstruovanými a znovu 
otevřenými zahradami. Tato dominanta vzdává hold básníku a filozofovi z osmanské 
éry Gülu Babovi, který zemřel krátce po dobytí Budína Osmany. Od jeho sochy se 
otvírá panoramatický výhled až k Dunaji. Renovací prošly i chodníky vedoucí až sem 
do blízkosti Budínské strany Margaretina mostu.

Adresa: 1023 Budapest, Mecset utca 14. Web: gulbabaalapitvany.hu

10. JESKYNNÍ KOSTEL (SZIKLATEMPLOM) 
Tento kostel je dokladem schopnosti církve být jako skála. Je vytesán do jižního svahu 
skalnatého útesu vrchu Gellért naproti mostu Svobody a v sousedství slavného hotelu 
a lázní Gellért. Jeskynní kostel je uměle vytvořenou svatou jeskyní vzniklou v roce 1926. 
Víru ztělesňuje jinak než ostatní kostely a prostřednictvím grandióznějších prostředků. 

Adresa: 1118 Budapest, Szent Gellért rakpart 1. Web: sziklatemplom.hu

11. ULICE GÜLA BABY
Tato malebná ulice v Budíně je jedinečná. Žádnou romantičtější bychom tak blízko 
městského centra nenašli. Vychutnáme si ji nejlépe podél Mešitové ulice (Mecset utca) 
až po Mauzoleové náměstí (Türbe tér, název odvozený z tureckého výrazu), kde si lze 
prohlédnout turecké mauzoleum ze 16. století a růžovou zahradu, která jej obklopuje 
– ideální místo pro romantické schůzky. Pohled je to nádherný, to nejlepší však přijde 
až při vstupu do této strmé středověké uličky. V ulici Güla Baby se nenachází žádné 
prodejny potravin ani nápojů, a tak je vhodné zabalit si něco s sebou. Máte-li čas, nabízí 
se díky blízkosti Markétina ostrova i prodloužení celé procházky.

Adresa: 1023 Budapest, Gül Baba utca

12. NÁMĚSTÍ ÁDÁMA CLARKA
Náměstí pojmenované po skotském inženýrovi (který nejen dokončil řetězový most, 
ale vybudoval i tunel na opačné straně tohoto kruhového objezdu) je považováno za 
samotné centrum Budapešti. Všechny vzdálenosti od centra města se měří odtud, 
proto je zde jako další velká dominanta umístěn kámen zvaný „nultý kilometr“ – na 
úpatí lanovky, která během několika minut vyveze cestující až na Budínský hrad.

Adresa: 1011 Budapest, Clark Ádám tér

13. PALÁCOVÁ ČTVRŤ
Palácová čtvrť schovaná za Národním muzeem, je elegantní vstupní branou do 
pestrobarevného osmého obvodu. Zde měli šlechtici v hlavním městě svoje pied-à- 
terre, kde si budovali zdobné rezidence pro pobyt a práci v metropoli před návra-
tem na svá panství na venkově. Dnes je z těchto vil prvotřídní bydlení a v některých 
případech luxusní hotely. V jednom z nich, který dříve obýval rod Wenckheimů, sídlí 
knihovna Ervina Szabóa.

Adresa: 1088 Budapest

14. ULICE NAGYMEZŐ
Ulici Nagymező, centru městské divadelní čtvrti, se říká budapešťská Broadway. 
Podél chodníku jsou zde rozprostřeny stopy nejslavnějších herců celého národa. 
Mezi váženými institucemi je zde Divadlo operety zasvěcené této bezstarostné 
humorné formě opery. Budova pocházející z roku 1894 je nádherným dílem vídeňských 
architektů Fellnera a Helmera.

Adresa: 1065 Budapest, Nagymező utca

15. BUDAPEŠŤSKÝ MURAL ART
Budapešť je město plné krásných, ale zchátralých budov, jejichž protipožární zdi často 
padají za oběť demolici. Díky místním i mezinárodním umělcům a kolektivům, kteří 
využili šanci na jejich výzdobu, mají dnes tyto plochy charakter velkých městských 
pláten pyšnících se barevnými malbami a uměleckými výtvory ve stylu graffiti. 

Web: szinesvaros.hu, neopaint.hu

20. TRHY V CENTRU MĚSTA (TRŽNICE V ULICI HOLD)
Městský trh je pestrobarevné místo milovníků gastronomie přinášející přímo do srdce 
města atmosféru tradičního venkovského trhu. Moderní tržní hala postavená na 
základě plánů renomovaného architekta habsburské éry Győző Cziglera je rozdělena 
na dvě velké farmářské tržnice, kde si můžete koupit jak čerstvé ovoce a zeleninu, 
tak i hovězí maso maďarského šedého skotu nebo z prasat plemene mangalica či 
rychlé občerstvení.

Adresa: 1054 Budapest, Hold utca 13. Web: belvarospiac.hu

21. RYCHLÉ OBČERSTVENÍ KARAVÁN
Karaván se nachází vedle nejslavnějšího budapešťského ruin baru Szimpla a dává 
další důvod k prozkoumání ulice Kazinczy, nejvýznamnějšího místa nočního života 
zdejší čtvrti. Technicky vzato se jedná o venkovní občerstvení se spoustou stánků a 
zaparkovaných karavanů, kde podávají lákavé pochoutky, které si lidé vychutnávají 
vestoje nebo na některé z laviček v zadní části dvora. Na jídelním lístku najdete sýrové 
pochoutky u Paneer, šťavnaté hamburgery u Zing, veganské alternativy u Las Vegan’s 
i mezinárodní kuchyni u Vespa Rossa’s Italian nebo MexKitchen.

Adresa: 1075 Budapest, Kazinczy utca 18. Facebook: facebook.com/streetfoodkaravan

AKTIVITY A ZÁBAVA

ULICE A NÁMĚSTÍ

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

PARKY A ZAHRADY
16. FÜVÉSZKERT
Skutečným klenotem Budapešti je botanická zahrada Univerzity Loránda Eötvöse 
Füvészkert ležící v srdci osmého obvodu. Výstavy kaktusů, dny orchidejí a botanické 
kluby – to vše se v této nádherné zahradě koná. Najdete zde i lekníny s obrovskými 
listy schopnými unést váhu dospělé ženy. Příběh parku Füvészkert se začal psát 
už v 18. století – v době svého rozkvětu byl domovem více než 12 000 druhů rostlin. 
Zahrada také hrála významnou roli ve slavném maďarském románu Ference Molnára 
Chlapci z Pavelské ulice.

Adresa: 1083 Budapest, Illés utca 25. Web: fuveszkert.org

17. KÁROLYI–KERT
Károlyi–kert je nejstarší zahradou Budapešti. Původně patřila rodině Károlyi, dnes je 
z ní ale veřejná zahrada, oplocená a navržená ve francouzském stylu. Je známá svými 
krásnými rostlinami a květinami, romantickými cestami a uvolněnou atmosférou. 
Je ideálním místem k odpočinku po práci. Hned za rohem si dokonce můžete dát 
něco dobrého k pití.

Adresa: 1053 Budapest, Károlyi Kert

18. FILOZOFICKÁ ZAHRADA
V zeleni na vrchu Gellért nad Alžbětiným mostem se na území Filozofické zahrady 
nachází skupina soch ztvárňujících slavné myslitele a náboženské postavy. 
Důvodem, proč se zde setkávají Ježíš Kristus, Buddha a Gándhí, je „lepší vzájemné 
porozumění“ (jak hlásá nápis na podstavci).

Adresa: 1016 Budapest, Filozófusok Kertje

19. JAPONSKÁ ZAHRADA
Tato exotická atrakce v Zugló renovovaná a znovu otevřená v roce 2020 byla poprvé 
upravena před téměř sto lety, a to tak autenticky, že si získala pochvalu od syna 
japonského císaře, který zde byl na návštěvě v roce 1931 během své svatební cesty. 
Je tu japonská čajovna, kde se konají čajové obřady, ale i hezké jezero, na němž se 
sem a tam vesele prohánějí kachničky mandarinské.

Adresa: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 1. Web: vmszki.hu

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

Navštíveno

24. NEMOCNICE VE SKÁLE (SZIKLAKÓRHÁZ)
Tato jeskyně pod budínským hradem používaná během druhé světové války a maďar-
ského povstání v roce 1956 jako nemocnice byla během studené války přeměněna 
na protiatomový bunkr. Celá řada voskových figurín i původní nábytek a vybavení 
dávají návštěvníkům věrný obraz toho, jak tato fascinující atrakce vypadala v dobách 
konfliktů.

Adresa: 1012 Budapest, Lovas út 4/c Web: sziklakorhaz.eu

25. SKRYTÉ MINIATURNÍ SOCHY BUDAPEŠTI
Miniaturní sochařská dílka Mihálye Kolodka jsou vždy hitem, kdykoli se v Budapešti 
objeví – Instagram je plný příspěvků nadšených návštěvníků, kteří tyto jedinečné 
instalace během svého pobytu v maďarském hlavním městě objeví.

Web: kolodkoart.com Facebook: facebook.com/misha.kolodko

26. BUSTA BÉLY LUGOSIHO NA HRADĚ VAJDAHUNYAD
V roce 2003 vytvořil německý umělec Hartmut Zech bustu legendární maďarské filmové 
hvězdy Bély Lugosiho. Přivezl si ji v červenci toho roku, kdy spolu s několika přáteli podnikl 
cestu do Budapešti, a to v naději, že zde pro plastiku najde domov. V městském parku si 
všiml prázdného výklenku v rohu hradu Vajdahunyad a později tu noc sochu s pomocí 
svých přátel nainstaloval na římsu průčelí asi deset metrů nad zemí.

Adresa: 1146 Budapest, Vajdahunyad sétány

27. MUZEUM KISCELLI – MUZEUM UMĚNÍ
Jeden z opravdových skrytých skvostů Budapešti, muzeum Kiscelli v Óbudě, naplňuje 
krásný bývalý barokní klášter všemi druhy fascinujících pokladů. Pro zájemce o 
historii měst by měla být dostatečným důvodem k návštěvě už jen sbírka půvabných 
starých vývěsních štítů. V rekonstrukci je lékárna U zlatého lva z roku 1794 s některými 
původními prvky.

Adresa: 1037 Budapest, Kiscelli utca 108. Web: kiscellimuzeum.hu

28. KOLODKOVY SOŠKY V PIVOVARU
V roce 2020 došlo v areálu starobylého pivovaru Dreher v Kőbánya k odhalení dvou 
sošek sochaře Mihálye Kolodka znázorňujících historii a tradici tohoto zařízení. Před 
továrnou z roku 1854 hrdě stojí její zakladatel Antala Drehera st. v elegantní vestě 
a s hůlkou v ruce. V blízkosti se pak nacházejí dva statní tažní koně zapřažení do 
pivovarského vozu. Kolodko tak zachytil tradiční výjev z doby před jeden a půl stoletím. 

Adresa: 1106 Budapest, Dreher Antal utca 3.

29. ANONYMOVA SOCHA
Na nádvoří hradu Vajdahunyad sedí v městském parku tato podivná postava v kápi s 
dlouhým psacím perem v ruce. Byť je tato postava skutečně anonymní, je považována 
za neznámého kronikáře ze dvora krále Bély III. panujícího ve 12. století. Podle legendy 
stačí začínajícímu spisovateli pouze dotknout se konce pera a dostaví se Múza.

Adresa: 1146 Budapest, Városliget

30. MUZEUM ZNÁMEK
Toto skromné zapadlé muzeum představuje nejen jednu z nejkvalitnějších sbírek 
známek v této oblasti, ale i originální náhled na maďarskou historii. K dispozici jsou 
zvláštní oddělení na téma povstání v roce 1848 i poštovních služeb 18. století za vlády 
habsburské císařovny Marie Terezie. Se známkami uloženými ve výsuvných zásuvkách 
procestujete celý svět, počínaje britskou Penny Black z roku 1840.

Adresa: 1074 Budapest, Hársfa utca 47. Web: belyegmuzeum.hu
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