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TOTO	 JE	 ZEMĚ	 TOKAJSKÉHO	 ASZÚ,	 JEDNOHO	 Z	 NEJJEMNĚJŠÍCH	
SLADKÝCH	VÍN	NA	SVĚTĚ.	TATO	ZEMĚ	V	SAMÉM	STŘEDU	EVROPY	MÁ	
NEJVÍCE	 TERMÁLNÍCH	 PRAMENŮ	 ZE	 VŠECH	 ZEMÍ	 NA	 KONTINENTU.	 I	
KDYŽ	LEŽÍ	VE	VNITROZEMÍ,	MŮŽE	NÉST	NÁZEV	„ZEMĚ	VODY“,	NEBOŤ	MÁ	
NA	SVÉM	ÚZEMÍ	NEJVĚTŠÍ	BIOLOGICKY	AKTIVNÍ	TERMÁLNÍ	JEZERO	NA	
SVĚTĚ,	V	NĚMŽ	SE	DÁ	KOUPAT.	ZEMĚ,	KDE	SE	SNOUBÍ	TRADICE,	HISTORIE	
A	ATRAKTIVNÍ	MODERNÍ	ŽIVOTNÍ	STYL.	TOU	ZEMÍ	JE	MAĎARSKO.	BUĎTE	
NAŠIMI	HOSTY	A	ODKRÝVEJTE	NAŠE	POKLADY!

Ve středu Evropy se skrývá země, kde na povrch vyvěrá horká a lé-
čivá voda proudící pod zemí. Země, kde můžete tělo i mysl osvěžit 
relaxací termální vodou v autentických středověkých tureckých láz-
ních, a to v létě i v zimě. Kde vždy najdete něco historického nebo 
moderního, co se dotkne vaší duše, a kde panuje pulzující a zároveň 
uvolněná atmosféra. Kde se z hroznů aszú s ušlechtilou plísní, ručně 
sbíraných v období podzimu, dělá zlatavé víno nádherně vyvážené 
chuti. Kde na  vrcholcích kopců, hluboko v  údolích a  na nekoneč-
ných pláních najdete živé vesnice staré řadu staletí, půvabná města, 
luxusní zámky a prosperující metropoli. 

MAĎARSKO

WOW Hungary – zde se podívejte na video

POKLAD V SRDCI EVROPY

Tokajská vinařská oblast

Balatonská vrchovina

Maďarština je těžká a  má obtížnou výslovnost. 
Pokud ale znáte pár nejdůležitějších slovíček, jako 
třeba Köszönöm! (Děkuji), Jó napot! (Dobrý den), 
místní budou mít radost.
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Neziderské jezero

Během naší tisícileté historie jsme přilákali 
mnoho návštěvníků, někteří občas 
přicházeli s  nepřátelskými úmysly. Svůj 
otisk v  Karpatské kotlině zanechali Tataři, 
Turci i  Habsburkové. Od těch dob zde žijí 
společně miliony lidí a  vytvářejí pestrou 
kulturu, která dnes v Maďarsku panuje.
 
Maďarsko však umí nabídnout více než jen 
historii. Objevujte charakter prosperujícího 
moderního národa i  jeho kultury  
21. století. Maďarsko je místem, kde 
obyvatelé znovu objevují své okolí a tím, že 
ho činí přístupným i  pro hosty, umožňují 
svým městům a zemi jako celku obrovský 
rozvoj.

Bazilika, PécsÍrottkő
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BUDAPEŠŤ

ŽÁDNÉ	JINÉ	HLAVNÍ	MĚSTO	V	EVROPSKÉ	UNII	SE	NEMŮŽE	
POCHLUBIT	 PRAVÝMI	 STŘEDOVĚKÝMI	 TURECKÝMI	
LÁZNĚMI,	 KTERÉ	 JSOU	 STÁLE	 V	 PROVOZU.	 NAVÍC	 JEN	
STĚŽÍ	NAJDETE	JINÉ	MĚSTO,	KDE	SE	TÉMĚŘ	NA	KAŽDÉM	
ROHU	 SETKÁTE	 S	 NĚKTEROU	 PAMÁTKOU	 SVĚTOVÉHO	
DĚDICTVÍ	 UNESCO.	 BUDAPEŠŤ	 JE	 HLAVNÍM	 MĚSTEM	
ČÍTAJÍCÍM	 1,7	 MILIONU	 OBYVATEL,	 PŘESTO	 SE	 JÍ	 VŠAK	
DAŘÍ	UCHOVÁVAT	BOHATSTVÍ	SKRYTÝCH	POKLADŮ.	

Budapešť, koření Evropy 
– zde se podívejte na video

POKLAD V SRDCI MAĎARSKA

Pohled na Budapešť z Gellértova vrchu

Poklady najdete i v podzemí. Velmi blízko centra Budapešti se nachází 
unikátní jeskyně nabízející neobyčejné zážitky. Jeskyně Szemlő-hegy je 
známá svými krystalovými útvary a jeskyně Pál-völgy zase nádhernými 
stalaktity. Pod malebnými dlážděnými uličkami Budínského hradu 
se  nachází podzemní svět. Leží zde nejrozsáhlejší propojený sklepní 
systém v Maďarsku, v celkové délce zhruba deseti kilometrů.

BUDAPEŠŤ

Jiskřivá metropole, historická, ale i  mo-
derní, klasická, a  přesto kosmopolitní 
– Budapešť je kořením Evropy. Žádné 
jiné hlavní město v  Evropské unii nemá 
takové množství pravých středověkých 
tureckých lázní, které jsou stále v provozu, 
a to je jen jedna z klíčových charakteristik 
tohoto kulturně a  architektonicky boha-
tého města. 

Řetězec těchto pozoruhodných lázní le-
muje řeku Dunaj. Nikde jinde neukazuje 
řeka svou krásu tak působivě jako právě 
zde. Obraz města je určován řekou, kte-
rá jím protéká a odděluje Budín od Pešti. 
Tím vyzdvihuje důležitost všech slavných 
ikonických mostů. Je třeba zmínit, že 
nábřeží Dunaje jsou zahrnuta do  sezna-
mu světového dědictví UNESCO, kde 
se o nich píše jako o  „jedné z mimořád-
ných městských scenérií na světě“. 

Pohled z Gellértova vrchu, jednoho z nej-
vyšších bodů ve městě, nebo z legendár-
ních věží Rybářské bašty často lidem vy-
razí dech úžasnou hrou zlata, mramoru, 
majoliky a vitráží: Budapešť je plná pře-
pychových budov. Mezi ty nejkrásnější 
patří třetí největší parlamentní budova 
světa, velkolepé paláce u Dunaje a Maty-
ášův chrám zapsaný na seznam světové-
ho dědictví. Návštěvníky ohromí směsice 
starověkých římských vykopávek, novo-
gotického umění, eklekticismu a secese, 
která je v hlavním městě Maďarska k vi-
dění. Po celodenní túře po památkách si 
můžete odpočinout při koupeli v někte-
rých z  mnoha lázní. Po celé zemi záso-
buje 1 500 termálních pramenů mnoho 
desítek lázeňských komplexů. 

Bazilika sv. Štěpána
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Podívejte se –	pusťte si video:

OKOLÍ	BUDAPEŠTI

PŘESTOŽE	HLAVNÍ	MĚSTO	MAĎARSKA	PŘEKYPUJE	TURISTICKÝMI	
ATRAKCEMI,	 STAČÍ	 CESTOVAT	 HODINKU	 NA  SEVER	 A  OBJEVÍTE	
STŘEDOVĚKÉ	 HRADY,	 SKVOSTNOU	 BAZILIKU	 A  SPOUSTU	
PESTRÝCH	GALERIÍ.	

POKLADY V OKOLÍ BUDAPEŠTI

Dunajské ohbí

Samotná cesta, nejlépe lodí nebo dokonce motorovým člunem, 
činí každý výlet obzvláště nezapomenutelným díky nádherným 
výhledům, které nabízí řeka Dunaj, vinoucí se zelenou krajinou.

Szentendre je městem umělců a jeho 
galerie a muzea uchovávají fascinující 
sbírky a  pořádají časté výstavy. Nad 
městem nabízí etnografické muze-
um pod širým nebem neboli skanzen 
skutečný obraz maďarského venkov-
ského života.

Visegrád zažil svůj rozkvět ve středověku 
a  jeho odkaz znovu a znovu ožívá při ka-
ždoročních Palácových hrách. Právě zde 
měl král Matyáš Korvín svůj renesanční 
letní palác, jehož ruiny dotváří atmosféru 
okolní krajiny.
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Gödöllő

Ostřihom je sídlem maďarské katolické církve. 
Zdejší bazilika je v Maďarsku největší a pyšní 
se bohatou sbírkou církevních pokladů. Stálá 
umělecká sbírka umístěná v  Křesťanském 
muzeu je nejpůsobivější kolekcí uchováva-
nou mimo Budapešť. Zatímco jediný vítězný 
oblouk v Maďarsku můžete najít v městě Vác, 
město Komárom zase obklopuje nejrozsáhlej-
ší pevnostní komplex v Evropě.

Na turisty i cyklisty zde čekají lesy a rozmani-
tý terén společně s  výhledem na  panorama 
Visegrádu, Pilišské vrchy a  pohoří Börzsöny. 
Pěší turisté míří k  zajímavostem, jako jsou 
soutěska Rám, kameny Vadálló či vznešený 
vrch Dobogókő, „srdcová čakra světa“. Cyklis-
té mohou projet celou trasu podél levého bře-
hu Dunaje, včetně cyklistické stezky královny 
Beatrix mezi městem Nagymaros a  vesnicí 
Zebegény.

Renomovaná vinařství v  obci Etyeku pořádají 
sezonní pikniky, kde se návštěvníci mohou pro-
cházet a  ochutnávat místní lahůdky. V Etyeku 
najdete také komplex filmových studií Korda, ob-
klopený chráněným přírodním územím.

Mnoho turistů míří do  Gödöllő, aby si prohléd-
li majestátní královský palác, korunovační dar 
uctívané habsburské císařovně Alžbětě Bavorské 
(Maďarům blízká pod jménem Sisi) a císaři Fran-
tišku Josefovi. Sisi zde, v ústraní, strávila mnoho 
šťastných dnů. Ráda se  procházela a  projížděla 
na  koni po  rozsáhlých pozemcích s  parkovými 
úpravami. 

Ostřihom

Visegrád
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Maďarsko, země pramenů –  
podívejte se na video

Hajdúszoboszló, termální lázně

VODA
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ZEMĚ	TERMÁLNÍCH		
PRAMENŮ

TEKUTÉ POKLADY: VODA

Počátky historie lázeňské kultury se  datují do  doby římské před  2 000 lety. Turci ji 
na přelomu 16. a 17. století obohatili odbornou infrastrukturou, která je v některých 
místech dodnes funkční. Kolem pramenů byly zejména v 19. století zbudovány pře-
krásné lázně, které se v posledních letech daří v tradičním duchu restaurovat.

„MODLETE	 SE	 ZA	 ZDRAVOU	 MYSL	 A	 ZDRAVÉ	 TĚLO,“	
VYZÝVAL	STAROVĚKÝ	ŘÍMSKÝ	BÁSNÍK	JUVENALIS.	LÉČIVÁ	
SÍLA	 PRAMENŮ	 BYLA	 ZNÁMÁ	 JIŽ	 V	 OBDOBÍ	 ŘÍMANŮ.	
V	 DNEŠNÍ	 DOBĚ	 JE	 MAĎARSKO	 CENTREM	 ZDRAVOTNÍ,	
LÉČEBNÉ	 A	 LÁZEŇSKÉ	 TURISTIKY.	 ZEMĚ	 OPLÝVÁ	
ZNAČNÝM	BOHATSTVÍM	TERMÁLNÍCH	PRAMENŮ:	MÁ	NA	
1	500	HORKÝCH	PRAMENŮ	A	PŘES	270	RŮZNÝCH	DRUHŮ	
MINERÁLNÍCH	A	LÉČIVÝCH	PRAMENŮ.	ÚZEMÍ	MAĎARSKA	
LEŽÍ	Z	80	%	NAD	TERMÁLNÍ	VODOU.

Některé z  nich před-
stavují opravdové ar-
chitektonické skvosty, 
mnohé zachovávají 
původní osmanské dispoziční řešení s osmiúhelníkovým tvarem pod klasickou ku-
polí, jíž pronikají paprsky denního světla a vytvářejí na hladině vody uvnitř působivé 
dojmy. V Budapešti, jejíž lázeňská turistika se významně rozvíjí od počátku 19. století, 
tvoří lázeňské budovy svou architekturou, například ve stylu secese, okázalé domi-
nanty města.

Většina velkých lázní má venkovní části, díky kterým získává lázeňský komplex v letním 
období prázdninovou atmosféru koupaliště a může tak zdvojnásobit svou kapacitu. 

Zanedbatelná není ani zdravotní stránka, neboť mnohé lázně nabízejí procedury pro 
léčbu určitých onemocnění. Budete zde v rukou odborníků a to je důvod, proč je Ma-
ďarsko mezinárodně uznávanou top destinací léčebné a wellness turistiky. Certifiko-
vanou léčivou vodou lze v Maďarsku účinně ošetřit mnoho zdravotních potíží.

Termální lázně Gellért

Termální lázně Rudas

Návštěvníci by neměli vynechat zážitek koupelí 
v historických lázních. Většina z nich se nachází 
v nádherných, více než sto let starých budovách 
a nabízejí odpočinek, relaxaci a osvěžení.
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LÁZNĚ

OSMANSKÁ	NADVLÁDA	V MAĎARSKU	SE NEOMEZILA	JEN	NA BUDAPEŠŤ	
–	LÁZEŇSKÁ	KULTURA	SE ROZŠÍŘILA	PO CELÉM	MAĎARSKU.

Zářným příkladem maďarského lázeň-
ského dědictví typu hammam je Eger, 
140 km na východ od Budapešti. Při kou-
pelích se  zde návštěvníci noří do  vody 
pod zlatou kupolí postavenou před 400 
lety a v mezičase restaurovanou. Tradič-
ní osmihranný bazén a 200 000 kousků 
zlacené mozaiky odrážejí autentické pro-
středí umocněné pěnovými masážemi 
a nabídkou jablečných čajů.

Jižněji, u  hranice s  Rumunskem, 
se v Makó můžete koupat v budově při-
pomínající kostel, kterou navrhl uzná-
vaný architekt Imre Makovecz. Jeho 
termální lázně Hagymatikum odkazují 
na lidovou a pohanskou minulost Maďar-
ska, ale připomínají také prvotřídní cibuli 
z Makó, maďarsky hagyma. Můžete pro-
zkoumat jeskyni s tropickou bouří, v zimě 
hrát šachy pod širým nebem a relaxovat 
v léčivém bahně z řeky Mures.

ZEMĚ	LÁZEŇSKÉ	KULTURY
TEKUTÉ POKLADY: VODA

Hévíz – zde se podívejte na video: 

KULTURA

Hévíz Makó, Hagymatikum

Nejznámějšími lázněmi u  Bala-
tonu je největší biologicky aktiv-
ní termální jezero na světě, Hé-
víz, lákající zájemce o zdravotní 
turistiku po celý rok. 
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Ve staletých Anenských lázních 
ve  městě Segedín při srbské hranici 
vyzkoušejte noční koupání v obklopení 
novorenesanční architektury.

Maďarské lázně mohou i  léčit. Respi-
račním obtížím můžete ulevit v jeskyni	
Tapolca na severním břehu jezera Ba-
laton. Díky vysoké vlhkosti při 14–16 °C, 
regeneračním iontům a téměř absenci 
prachu je Tapolca již dlouho útočištěm 
pacientů s onemocněními dýchacích 
cest. Během 2. světové války sloužila 
jeskyně jako úkryt pro nemocnici, kte-
rá se nachází nad ní. Pacienti zjistili, že 
se  jejich zdravotní stav zlepšuje, a  této 
výhody využívají i  dnešní hosté neda-
lekého hotelu, kde se  také podporuje 
aktivní trávení volného času.

Na východě Maďarska se nachází Hajdú
szoboszló, jedno z největších lázeňských 
středisek v  Evropě. Pozoruhodné jsou 
také parkové lázně v  Debrecínu, jes-
kynní lázně Miskolctapolca a  venkovní 
lázně Sóstógyógyfürdő u  města Nyír
egyháza. Opomenout nelze solný vrch 
Egerszalók, pahorek přírodního původu, 
kolem něhož byl vystavěn luxusní resort. 
Zdejší vody mají obzvláště léčivé účinky. 
Léčivé prameny v  Sárváru na  severozá-
padě Maďarska vyvěrají ze  dvou zdrojů 
hluboko pod zemským povrchem a zá-
sobují rozsáhlý lázeňský komplex.

O něco jižněji naleznete kolem stře-
dověkého opevnění jedinečné lázně 
v  podhradí ve  městě Gyula. 450 let 
staré turecké lázně se v roce 1970 pro-
měnily v  rekreační komplex. Rozlehlé 
termální lázně ve  městě Harkány, je-
jichž velká část leží pod širým nebem, 
pomáhají při léčbě neplodnosti a potí-
žích s artritidou.

Jeskynní lázně, Miskolctapolca

Eger
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Pikantní, masitá, vydatná, pestroba-
revná a chutná – maďarská kuchyně je 
božská! Nechte se navnadit ukázkami 
nejoblíbenějších maďarských pokrmů, 
od předkrmů a speciálních polévek až 
po pikantní hlavní jídla, lahodné dezer-
ty a pouliční občerstvení!

K předkrmům patří pozoruhodná husí 
játra – Maďarsko je po  Francii jejich 
druhým největším producentem. Na-
jdete je v  nabídce mnoha restaurací 
a  plechovky krémové paštiky z  foie 
gras jsou dokonalým suvenýrem. Mezi 
mnoha druhy polévek vyniká gulášová 
s  kousky hovězího masa a  zeleninou 
a  rybí, která je vyhledávanou speciali-
tou v Segedínu a Baje. Zatímco v Baje 
se rybí polévka vaří podle jednodušší-
ho receptu jen z  kapra, v  segedínské 
variantě se  používá několik druhů ryb 
a polévka se pasíruje přes cedník.

Co se  týče hlavních jídel, jsou Maďaři 
pyšní na  své pokrmy s  dušeným ma-
sem, ať je to pomalu dušené hovězí, 
nebo paprikou kořeněné kuřecí maso, 

jako například csirkepaprikás, tradiční kuře 
na paprice. Plněné zelí, zelné závitky plněné 
mletým vepřovým masem, jsou hlavním 
pokrmem chladnějších měsíců, zatímco 
lecsó, tedy lečo, se nejčastěji jí koncem léta. 

Nejoblíbenějšími těstovinami jsou v  Ma-
ďarsku nudle s  tvarohem a slaninou, túrós 
csusza. Zapečené brambory rakott krumpli 
se vrství s vejci a klobásou, zatímco papri-
kás krumpli jsou zase brambory s klobásou 
na způsob buřtguláše. Charakteristické pro 
mnohá jídla je, že Maďaři na téměř všechno 
rádi dávají trochu zakysané smetany.

A teď na sladší strunu: Maďaři vynikají v zá-
kuscích. Vydatné Gundelovy palačinky 
mají náplň z ořechů s rumem a jsou přelité 
omáčkou z tmavé čokolády, moučník z piš-
kotového těsta Somlói chutná po  vanilce 
a  zdobí ho čokoládová omáčka s  rumem 
a  rozinkami. Knedlíky túrógombóc se  při-
pravují ze sladkého tvarohu a zdobí zakysa-
nou smetanou.

MAĎARSKÁ	KUCHYNĚ,	TO	NENÍ	 JEN	GULÁŠ	A	PAPRIKA!	BUĎTE	
NAŠIMI	 HOSTY	 A	 OKUSTE	 VÝTEČNOU	 GASTRONOMII	 NAŠÍ	
ZEMĚ!	MAĎARSKO	JE	ZEMÍ	NÁPADITÝCH	RECEPTŮ,	KVALITNÍCH	
SUROVIN	 A	 PŘÁTELSKÉ	 POHOSTINNOSTI	 A	 UMÍ	 ŽIVĚ	 SPOJIT	
TRADIČNÍ	A	MODERNÍ	POKRMY.	

Doboš Langoš

TYPICKÁ	MAĎARSKÁ	KUCHYNĚ
KULINÁŘSKÉ POKLADY

200 let dodává 
Maďarsku chuť – 

podívejte se na video

Ze stánkového občerstvení 
jmenujme lahodnou smaženou 
placku z  kynutého těsta, lan
goš, potřený zakysanou sme-
tanou, česnekem a  posypaný 
sýrem, ze  sladkostí pak trdel-
ník, v  Maďarsku pod  názvem 
kürtőskalács, obalený v  cukru, 
vanilce, kokosu, čokoládě nebo 
ořechové drobence, či maďar-
ský štrúdl rétes, plněný třešně-
mi, jablky nebo mákem.

Nejtypičtějšími dorty jsou klasický Doboš a Esterházy. 
Maďaři také vynalezli oříškovo-meruňkové řezy zserbó 
a zákusek Rákóczi túrós s meruňkami a tvarohem.
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MAĎARSKÁ	VÍNA	–	
OSOBNĚ

TEKUTÉ POKLADY: VÍNA

KAŽDOU	ZEMI	CHARAKTERIZUJÍ	URČITÉ	VLASTNOSTI	A TRADI-
CE	–	HODNOTY,	KTERÉ	NAZÝVÁME	LIDSKOU	KULTUROU.	NEDÍL-
NOU	SOUČÁSTÍ	TÉTO	KULTURY	JE	VÍNO,	KTERÉ	PO TISÍCE	LET	
POSKYTOVALO	RADOST	I PRÁCI	CELÉMU	SLEDU	GENERACÍ.

U nás v  Maďarsku vyrábíme víno již déle 
než tisíc let. Máme speciální odrůdy jako 
Furmint a  Juhfark (tento maďarský název 
znamená ovčí oháňka). Nachází se  u nás 
unikátní sopečné oblasti jako Tokaj a  So-
mló. Vyrábíme vynikající vína s význačnou 
minulostí, jako například Tokaji aszú nebo 
proslulý Egri Bikavér neboli „býčí krev“. 

Zde v Karpatské kotlině, mezi 45. a 49. rov-
noběžkou severní zeměpisné šířky, stále 
klademe velký důraz na  každoroční rozho-
dování, kdy prořezávat a nakolik, co scelovat 
a s čím, a kde a co máme vysadit. Tuto práci 
nemůže vykonat réva, ani slunce, ani půda, 
žádný z  těchto prvků nedokáže tyto věci 
určit. Proto jsme v  Maďarsku přesvědčeni, 
že nedílnou součástí našeho vína je lidský 
prvek, jedinečná osobní hodnota, která také 
zajišťuje jeho stálé zdokonalování.

Nejcennější a jistě také nejerudovanější roli v produkci maďarského vína 
hrají právě vinaři, působící v nedílné součinnosti s půdou, sluncem a vin-
nou révou. Po celé věky, rok co rok, z  generace na  generaci převtělují 
dary přírody do nových produktů. Podobně jako naši vinaři je tak i naše 
víno, požehnané tímto osobním prvkem, každé jiné. Jeho nevyčerpatelné 
bohatství spočívá právě v této rozmanitosti, bez jejíchž četných jednotli-
vých odrůd by svět byl nepochybně chudší. 

VÍNA



25POKLADY MAĎARSKA 

„A	 DOVOL	 STŘÍBRNÉMU	 DEŠTI	 ROSIT	 VINNOU	
RÉVU	TOKAJE“	*	–	ZNÍ	V	NAŠÍ	HYMNĚ.	NENÍ	DIVU,	
ŽE	SE	O	TOM	MAĎARSKÁ	STÁTNÍ	HYMNA	ZMIŇU
JE,	NEBOŤ	TOKAJSKÉ	ASZÚ	JE	SVĚTOVĚ	NEJO
CEŇOVANĚJŠÍM	 SLADKÝM	 VÍNEM.	 PŘIJEĎTE	
K	NÁM	NA	NÁVŠTĚVU,	PODĚLÍME	SE	 S	VÁMI	O	
NAŠE	TAJEMSTVÍ!

* Citace: Maďarská státní hymna, umělecký překlad

ESENCE	
ZEMĚ	A	SLUNCE

TEKUTÉ POKLADY: TOKAJSKÉ ASZÚ

Podívejte se na toto 
video a pak pochopíte,
proč je naše víno tak 
speciální

Tokajské aszú pochází z tokajské vinařské oblasti na se-
veru Maďarska.  Jedná se  o  přirozeně sladké víno, které 
se  díky své velmi komplexní chuti a  skvělé vyváženosti 
podává v nejprestižnějších restauracích světa.

Tokajské aszú patří mezi nejunikátnější 
vína na světě, je to něco jako zázrak příro-
dy. Město Tokaj, které propůjčilo své jméno 
okolní vinařské oblasti, se nachází 230 km 
východním směrem od  Budapešti. Půda 
se zde skládá ze směsi sopečného prachu 
a horniny. Podzim bývá delší a sušší, okolní 
řeky a lesy se každé ráno halí do hluboké-
ho oparu a  právě to stojí za  výjimečností 
aszú (maďarský výraz pro botrytizované 
bobule hroznů napadené ušlechtilou plís-
ní). Ušlechtilé bobule se  sbírají jednotlivě, 
macerují se ve fermentační šťávě z hroznů 
odrůdy Furmint, Lipovina (Hárslevelű) nebo 
Muškát žlutý (Sárgamuskotály) a tím získají 
svůj obzvláště bohatý obsah. Takto zpra-
cované víno se nechá po několik let kvasit 
a zrát v sudech z maďarského buku. Výsled-
kem celého procesu je sladké víno s plnou 
a nepřekonatelnou chutí: Tokajské aszú.

Tokajskou vinařskou oblast tvoří 27 osad 
a zhruba 6 000 hektarů vinic. Jedná se o vů-
bec první vinařskou oblast na světě, která 
byla v roce 1737 vymezena královským de-
kretem. V roce 2002 došlo k  jejímu zápisu 
na  seznam světového dědictví UNESCO 
pod  názvem „Vinařská historická kulturní 
krajina v oblasti Tokaje“.
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MAĎARSKÉ	 PÁLENCE	 BYLO	 PODOBNĚ	 JAKO	 FRANCOUZSKÉMU	
ŠAMPAŇSKÉMU	NEBO	SÝRU	GORGONZOLA	UDĚLENO	TZV.	CHRÁNĚNÉ	
OZNAČENÍ	PŮVODU	(CHOP).	ZNAMENÁ	TO,	ŽE	NA TAKOVOU	PÁLENKU	
SMÍ	 KVASIT	 POUZE	 OVOCE	 VYPĚSTOVANÉ	 V  MAĎARSKU,	 NESMÍ	
SE  POUŽÍT	 ŽÁDNÉ	 KONCENTRÁTY	 A  K	 DESTILACI	 A  STÁČENÍ	 MUSÍ	
DOJÍT	TAKÉ	V MAĎARSKU.	OVOCNÁ	DŘEŇ	JE	POVOLENA	A STEJNĚ	TAK	
SUŠENÉ	OVOCE	V PROCESU	STAŘENÍ.

Pálenku lze vedle rozlišení podle ovocných 
druhů dělit také podle přesnějších me-
tod výroby – tak například ágyas pálinka 
zrála spolu s ovocem nejméně tři měsíce, 
törkölypálinka se  zase vyrábí z  vylisova-
ných hroznů.

CHUTĚ	A TRADICE	PÁLENKY
TEKUTÉ POKLADY: PÁLENKA

Pálenka, Unicum a sodovka – zde se podívejte na video 

V souladu s  obecnými předpisy existuje 
v  Maďarsku osm lokalit, specializujících 
se  na výrobu pálenky, jimž bylo uděleno 
označení CHOP: slivovice ze Szatmáru, me-
ruňkovice z Kecskemétu, jablkovice ze Sza-
bolcse, slivovice z  Békése, meruňkovice 
z  Gönce, višňovice z  Újfehértó, hruškovice 
z Göcseje a pálenka z vinných matolin z Pan-
nonhalmy. V tamním historickém klášteře 
vyrábějí mnichové víno a lihoviny již tisíc let.

Území rozličného základního ovoce a míst, 
kde se destiluje, se rozprostírá napříč Maďar-
skem od Göcseje na západě až po Szatmár 
na  východě a  poukazuje na  rozmanitou 
a historickou tradici této uznávané lihoviny.

Pod vládou Habsburků a v poválečné době 
byla výroba alkoholu provozována státem. 
Po roce 1989 se rozvinula soukromá výroba, 
kvalita se  zlepšila a  pálinka se  stala mód-
ní záležitostí doprovázenou nápaditými 
marketingovými kampaněmi a  neotřelými 
štítky. V Budapešti se začaly otevírat specia-
lizované bary. Celou řadu ovocných pálenek 
můžete ochutnat v  muzeu pálinky v  ulici 
Király utca, kde se rovněž dozvíte o historii 
tohoto nápoje.

Pálenka se  podává při pokojové teplotě ve  sklence tvaru 
tulipánu s kulatým dnem a úzkým okrajem, aby aroma mohlo 
dýchat. Po společném pozvednutí sklenek a přiťuknutí (o stůl 
se s nimi určitě nebouchá) se pak usrkává a vychutnává.

Jakkoli se  výrobní postupy mo-
dernizují, ve  své podstatě stále 
zachovávají tradici. Ovoce se  nej-
prve nasbírá, odpeckuje, rozmačká 
a  nechá kvasit po  dobu přibližně 
dvou týdnů. Následně se destiluje, 
v  případě destilačních kotlů dva-
krát, a poté se nechá zrát v dřevě-
ných nebo kovových sudech.
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BALATON

Jezero Balaton – zde se podívejte na video: 
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BALATON,	NEJVĚTŠÍ	JEZERO	
VE STŘEDNÍ	EVROPĚ

ODKRÝVÁME POKLADY MAĎARSKA:  
JEZERO BALATON 

U Balatonu je nejrušněji v  létě, kdy 
na jeho pobřeží s délkou 236 km rodi-
ny tráví dovolenou a prázdniny. Jezero 
nabízí spoustu potěšení: ať už upřed-
nostňujete popíjení vína na  slunci 
na sopečných svazích severního pobře-
ží, nebo chcete zapařit při svitu měsíce 
na živém hudebním festivalu na jižním 
pobřeží.

K nejoblíbenějším destinacím patří 
životem pulzující město Siófok, lázeň-
ské městečko Balatonfüred, historická 
obec Tihany, oblast Badacsony lemo-

V oblasti Balatonu nechybí ani kulturní pozoruhodnosti, včetně 
působivých pamětihodností, jimiž jsou např. zámek Festeticsů, 
opatství v Tihany nebo pevnosti a hrady v Sümegu, Veszprému 
a Szigligetu. Festivaly se zaměřují na širokou nabídku hudby, 
od klasické až po nejmodernější současnou tvorbu. Patří k nim 
např. VeszprémFest v historickém centru města nebo Balaton 
Sound v Zamárdi.

BALATON	 JE	 JEDNOU	 Z  NEJOBLÍBENĚJŠÍCH	 PRÁZDNINOVÝCH	
DESTINACÍ	 V  MAĎARSKU,	 SMĚSICE	 ODSTÍNŮ	 MODRÉ,	 ZELENÉ	
A TYRKYSOVÉ,	V DÁLI	POSETÁ	BÍLÝMI	PLACHTAMI.	JE	TO	PŘÍRODNÍ	
POKLAD	 BEZ	 OHLEDU	 NA  ROČNÍ	 OBDOBÍ.	 NEJVĚTŠÍ	 JEZERO	
VE STŘEDNÍ	EVROPĚ	NABÍZÍ	NÁVŠTĚVNÍKŮM	PO CELÝ	ROK	JEDINEČNÉ	
PŘÍRODNÍ	 A  KULTURNÍ	 ZAJÍMAVOSTI,	 SKVĚLOU	 GASTRONOMII,	
RELAXACI	V LÁZNÍCH	A ŘADU	VENKOVNÍCH	AKTIVIT.

Opatství v Tihany

vaná vinicemi a  termální jezero Hévíz. 
Z vodních sportů se  dá provozovat 
windsurfing, paddleboarding, jízda 
na  šlapadle, plavba na  plachetnici či 
jízda na kajaku nebo lze na některých 
z  mnoha pláží relaxací obnovit síly. 
Mělčiny u  jižního břehu Balatonu jsou 
vhodné pro rodiny s  dětmi, rekreační 
plavce, trénující sportovce a rekreanty, 
kteří se  rádi koupou. Diváci si mohou 
každoročně užít mezinárodní závody 
plachetnic Modrá stuha, jejichž tradice 
sahá do roku 1934, se startem a cílem 
v Balatonfüredu.



33POKLADY MAĎARSKA 

Balaton v posledních letech prošel 
proměnou a ze sezonního letoviska 
se stal celoroční destinací se stále 
kvalitnější infrastrukturou láka-
jící návštěvníky mnoha novými 
zajímavostmi. Velkým lákadlem 
je díky hojnosti léčivých pramenů 
wellness turistika. Hosté se mohou 
oddat uklidňující relaxaci ve  dru-
hém největším termálním jezeře 
na  světě v  proslulém lázeňském 
městě Hévíz nedaleko Balatonu.

Zámek Festeticsů, Keszthely

Aktivní turistika vzkvétá i díky nekonečným stezkám, které vedou zelení a  lákají k vy-
cházkám, vrcholům vybízejícím ke zdolání, adrenalinovým parkům, lodím k plavbě, roz-
hlednám, na které lze vystoupat, a 204 km dlouhé cyklostezce, po níž můžete objet celé 
jezero. Máte jedinečnou možnost obeplout na veslici jeskynní jezero v Tapolce, lemované 
naučnými stezkami a svědeckými horami, které je součástí národního parku Balatonská 
vrchovina. 

Gastronomická turistika pohání celo-
ročně funkční odvětví, a to i s výraznou 
podporou šesti vinařských oblastí ko-
lem Balatonu: Badacsony, Balatonbo-
glár, Balatonfüred-Csopak, Balatonská 
vrchovina, Nagy-Somló a  Zala. Vedle 
toho vytvořili specializovaní výrobci 
a vinaři jedinečné středisko kolem blíz-
ké kotliny Káli. Domácí sýry, med a dže-
my, nemluvě o  levanduli v  nejrůzněj-
ších nápaditých podobách, najdete 
každou neděli na  tržnici Liliomkert 
v Káptalantóti.

Jeskynní jezero, Tapolca
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VÝCHOD

Tokaj 
a Nyíregyháza – 
zde se podívejte 

na video
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SKVĚLÉ	DŮVODY	PRO	NÁVŠTĚVU		
VÝCHODNÍHO	MAĎARSKA

ODKRÝVÁME POKLADY MAĎARSKA

VÝCHODNÍ	 MAĎARSKO	 JE	 DOMOVEM	 SVĚTOVĚ	 PROSLULÉHO	 SLADKÉHO	
VÍNA	TOKAJSKÉHO	ASZÚ,	TYPICKÉHO	ČERVENÉHO	VÍNA	EGRI	BIKAVÉR	(„BÝČÍ	
KREV“),	 PYŠNÍ	 SE  OSMANSKÝMI	 PAMÁTKAMI,	 ŠIRÝMI	 PLÁNĚMI,	 MOKŘADY	
A  JEDINEČNOU	 DIVOKOU	 PŘÍRODOU	 NÁRODNÍHO	 PARKU	 HORTOBÁGY	 ČI	
NEJVĚTŠÍM	LÁZEŇSKÝM	KOMPLEXEM	EVROPY	V HAJDÚSZOBOSZLÓ.

Debrecín a okolí – podívejte se na video:

REGION	EGER
Eger představuje skvělou zastávku 
ve městě s hradem tyčícím se nad barok-
ním centrem. Z doby osmanské nadvlády 
se  uchovaly minaret a  turecké lázně, za-
tímco středověké zbraně na hradě připo-
mínají slavné bitvy. Bazilika a arcibiskup-
ský palác dokládají významnou církevní 
minulost.

S historickou legendou se  pojí proslulé 
egerské víno Bikavér, lákající návštěvní-
ky do vinných sklepů ve městě i do údolí 
Szépasszonyvölgy (Údolí krásné paní).

Za Egerem se  rozprostírá oblast pohoří 
Mátra a Bukové pohoří (Bükk) vhodné pro 
pěší turistiku, nordic walking a běžky. Vede 
tudy úzkokolejka a  je tu spousta adrena-
línových parků. Mezi přírodní krásy patří 
vodopád v  údolí potoka Ilona, rozhledna 
Galyatető, nejvyšší bod Maďarska na hoře 
Kékestető a  úlové kameny v  oblasti Bük-
kalja. Relaxaci si můžete dopřát v  lázních 
Nyíregyháza, Mezőkövesd a Demjén.

Bukovým pohořím (Bükk) vede v  krás-
ném městě Lillafüred u Miškolce místní 
úzkokolejka a  jezero Hámori nabízí mož-
nost veslování. Na hradě Diósgyőr	 se 
pořádají koncerty a  vojenské přehlídky 
a  plavci ocení jedinečné jeskynní lázně 
Miskolc	tapolca.

Region Eger – zde  
se podívejte na video:

Hortobágy

Eger

DEBRECÍN	A OKOLÍ
Zde také najdete druhé největší město 
v Maďarsku, Debrecín, kypící životem. 
Během krátké a příjemné procházky cen-
trem města určeném hlavně pro pěší mů-
žete obdivovat slavný triptych proslulého 
maďarského malíře Mihálye Munkácsy-
ho v  Muzeu Déri, potěšit se  pohledem 
z  Velkého reformovaného kostela a  jít 
se podívat na neobvyklou podobu umění 
v  novodobém centru MODEM. Zatímco 
ulici Piac utca a Hal köz lemují bary a re-
staurace, vodní relaxaci naleznete v  par-
ku Nagyerdő, včetně zoologické zahrady 
a  dalších pozoruhodných atrakcí vhod-
ných pro rodiny s dětmi.

V dosahu Debrecínu leží rozsáhlý lázeňský 
komplex Hajdúszoboszló, největší v Evro-
pě, jehož součástí je Aqua-Palace s bazé-
ny, saunami a skluzavkami. Národní park 
Hortobágy, snadno dostupná lokalita 
na seznamu světového dědictví UNESCO, 
seznamuje s profesionálním maďarským 
jezdectvím a  žije zde unikátní maďarský 
stepní skot a  vzácné ptactvo. V přírodní 
rezervaci na jezeře	Tisa mohou návštěv-
níci lodních výletů pozorovat na 30 druhů 
živočichů, včetně volavek a  kormoránů. 
Místní ekocentrum představuje největší 
evropské sladkovodní akvárium, okolo 
jezera Tisza vede 70 kilometrů dlouhá cy-
klostezka a je tu bezpočet pláží.
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Jezero Tisa
Debrecín

Miskolctapolca
DiósgyőrLilafüred

Ópusztaszer

Makó

Segedín

Eger

Gyula

Aggtelek

DEBRECÍN A OKOLÍ

REGION EGER

REGION GYULA

REGION SEGEDÍN

TOKAJ A NYÍREGYHÁZA

Tokaj

Nyíregyháza

Sárospatak

Hajdúszoboszló

Hortobágy

TOKAJ	A NYÍREGYHÁZA
Tokajská oblast, proslulá svým přírodně 
sladkým vínem, je spolu s  tamními po-
četnými vinnými sklepy dalším místem 
uvedeným v seznamu světového dědictví 
UNESCO. Dalšími zajímavostmi jsou zá-
bavní park Zemplín, zoologická zahrada 
Nyíregyháza a  krápníkové jeskyně Agg
telek.	Návštěvníci si mohou prohlédnout 
hrady Boldogkő, Füzér a Sárospatak, po-
stavené počátkem 18. století, a projít nej-
delší židovskou poutní trasu v Maďarsku, 
Cestu zázračných rabínů, Csodarabbik 
útja, která začíná i  končí ve  vesnici Mád. 
Cesta po  středověkých kostelích vznikla 
v roce 2009 a zahrnuje významné církev-
ní památky v  okolí Horní Tisy. Nedaleko 
hradu Füzér připomínají propracované 
výrobky porcelánky ve  vsi Hollóháza ře-
meslnou tradici sahající ke  sklářské ma-
nufaktuře založené zde v roce 1777.

REGION	GYULA
Na jihovýchodě Maďarska se  městečko  
Gyula pyšní rozsáhlými lázněmi v  areá-
lu 600 let starého zámečku Almásy, kde 
se v červenci při dnech gyulajského hradu 
odehrávají historické bitvy. Celoroční inter-
aktivní výstava ukazuje každodenní život 
šlechty. Nedaleká Békéscsaba láká eklek-
tickou směsicí zajímavostí, včetně největ-
šího luteránského kostela v Evropě, muzea 
a pamětního domu věnovaného velkému 
maďarskému romantickému malíři Mihá-
lyovi Munkácsymu. Každý rok v říjnu se zde 
koná třídenní festival čabajky.

REGION	SEGEDÍN
Slunečný Segedín na řece Tise nabízí se-
cesní architekturu a  pestré galerie sou-
středěné v okolí Votivního kostela s  vy-
pínajícími se věžemi a hlavního náměstí, 
kde se každoročně koná letní festival. Ne-
daleko městečka najdete oblíbený aqua-
park, lázně Makó navržené proslulým 
architektem Imre Makoveczem a národní 
historický park Ópusztaszer s  možností 
pozorovat hvězdy a výstavou věnovanou 
historickému příchodu maďarských kme-
nů. Oceňovaný lázeňský komplex v Móra-
halomu se pyšní čtrnácti vnitřními a sed-
mi venkovními bazény, osmi saunami 
a čtyřmi druhy termální vody.

Centrum Segedínu
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ZÁPAD

Region Šoproň –  
zde se podívejte 
na video
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SKVĚLÉ	DŮVODY	PRO	
NÁVŠTĚVU	ZÁPADNÍHO	

MAĎARSKA

ODKRÝVÁME POKLADY MAĎARSKA

ZÁPADNÍ	 MAĎARSKO,	 KDYSI	 DOMOV  SLAVNÝCH	
MAĎARSKÝCH	 VŮDCŮ	 A  SKVĚLÝCH	 SKLADATELŮ,	
CHARAKTERIZUJÍ	 DIVOKÁ	 ZVĚŘ	 A  ROSTLINSTVO	
V  NÁRODNÍM	 PARKU	 FERTŐ-HANSÁG,	 JEDINEČNÉ	
HISTORICKÉ	 PAMĚTIHODNOSTI	 V  PANNONHALMĚ	
A ELEGANTNÍ	ZÁMEK	V OBCI	NAGYCENK.

REGION	ŠOPROŇ
Středobodem města Šoproně, vstupní brány do západní části země u rakouské hranice, je 
věhlasná požární věž symbolizující jeho vzkříšení v barokní vznešenosti poté, co středověké 
město v roce 1676 zpustošil požár. Dodnes tu spatříte zbytky římského fóra a projít si může-
te i muzea, např. měšťanský dům rodiny Storno s expozicí středověkých zbraní a klavírem 
Franze Liszta. Prožitek z přestávek při prohlídce města vám zpříjemní frankovka pod ma-
ďarským názvem Kékfrankos, kvalitní gastronomie a termální prameny.

Nedaleko se nachází zdobný zámek Esterházyů ve Fertődu, zámek Széchenyiho v Nagy
cenku a pamětní místo panevropského pikniku, scenérie dramatických událostí vedou-
cích k pádu Berlínské zdi v roce 1989. Krajina v okolí Neziderského jezera (Fertő), zapsaná 
v seznamu světového dědictví UNESCO, je lákadlem pro cyklisty, pěší turisty i ornitology 
mířící do ptačí rezervace v národním parku Fertő-Hanság. Neziderské	jezero samo vítá 
plachtaře, rybáře a nadšence vodních sportů.

BÜK	A SÁRVÁR
Vnořte se do zážitku jedněch z prvotřídních lázní v regionu. Bükfürdő a Sárvár nabízejí 
tisíce metrů plochy s léčivými prameny, které prostoupí tělo a odplaví veškeré starosti 
všedních dnů. Nekonečnou zábavu a mnoho příležitostí k odpočinku pro páry, rodiny 
a party přátel všech věkových skupin poskytují také vnitřní a venkovní zážitkové bazény, 
skluzavky a sauny v lázeňských komplexech.

Termální lázně Sárvár

Fertőd, zámek Esterházyů
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Region Pécs –  
zde se podívejte 

na video

GYŐR	A	PANNONHALMA
V župě Győr-Moson-Sopron představuje ar-
ciopatství na  kopci u  města Pannonhalma 
dominantu s tisíciletou historií, kde se tradičně 
věnovali výrobě vína a  pěstování levandule. 
Mezi poklady bohaté klášterní knihovny čítající 
na  360 000 svazků patří nejstarší dochovaný 
dokument psaný v  maďarštině, z  roku 1055. 
Zatímco k  tématu tisícileté historie kláštera 
se vážou i denní prohlídky a ochutnávky, místní 
restaurace nabízí sezonní menu. Do Pannon-
halmy se dostanete snadno z Budapešti, nachá-
zí se poblíž města Győr, jeho barokního centra 
plného působivých kostelů a honosných sídel. 

REGION	PÉCS
V jihozápadním koutu Maďarska poblíž hranice s Chorvatskem leží město Pécs, překy-
pující kulturou a historií. V návštěvnickém centru Cella Septichora se vystavují pozůstatky 
z doby tehdejšího provinčního římského města Sopianae, včetně hrobek z rané křesťan-
ské éry, zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO. Osmané zde po sobě zane-
chali mešitu paši Kásima, minaret a turecké lázně.
V jiném koutě města, v okolí továrny na výrobu věhlasné keramiky, vznikla Kulturní čtvrť 
Zsolnay. Dnes je to muzeum nabízející workshopy, interaktivní vědeckou výstavu Labor, 
loutková představení a koncerty.

Pěstování	vína	ve městě	Villány má své počátky už v době římské. Na začátku 16. sto-
letí sem Srbové dovezli odrůdu Kadarka a příslušné know-how výroby červeného vína. 
O zbytek se postarala dlouhá horká léta, neboť maďarský ohnivý jih se vyhřívá v subme-
diteránním podnebí. Na léčivé prameny narazíte také v nedalekých termálních lázních 
Harkány, které již 200 let přinášejí úlevu pacientům s revmatismem. Aktivnější formy 
odpočinku vám poskytnou jezera u vesnice Orfű. Nouze nebude ani o jedinečná panora-
mata a skvělé výšlapy do pohoří Mecsek.

Šoproň
Fertőd

Nagycenk

Bükfürdő

Pécs

Villány
Harkány

Orfű

Pannonhalma

Győr

REGION ŠOPROŇ

GYŐR A PANNONHALMA

REGION PÉCS

BÜK A SÁRVÁR

Balaton

Sárvár

Palkonya

Arciopatství Pannonhalma
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STŘEDNÍ	EVROPA	JINAK	
POKLADY MAĎARSKA PRO ČESKÉ CESTUJÍCÍ

ČESKÝM	NÁVŠTĚVNÍKŮM	JE	MAĎARSKO	PRAVDĚPODOBNĚ	
DOBŘE	 ZNÁMÉ	 JAKO	 TYPICKÁ	 STŘEDOEVROPSKÁ	 ZEMĚ.	
PŘESTO	I	JIM	NABÍZÍ	POČETNÁ	PŘEKVAPENÍ	A	JEDINEČNÉ	
POZORUHODNOSTI.

PRO	MILOVNÍKY	VOD	A	VÍNA
Maďarské řeky, mírnější než ty české - například Mošonský Dunaj nebo 
Tisa - nabízejí aktivní odpočinek milovníkům vodní turistiky. Na břehu další 
oblíbené řeky Bodrog si můžete prohlédnout hrad Sárospatak (Blatný 
Potok - v jeho reformovaném kolegiu působil Jan Amos Komenský), a 
pádlování můžete ukončit příjemnou ochutnávkou vína v Tokaji, proslulém 
svým sladkým bílým vínem.

BODROG

Hrad Sárospatak
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TURECKÝ	SVĚT	VE	STŘEDNÍ	EVROPĚ
Svět 150letého období tureckých válek připomínají různé fes-
tivaly a hradní hry: například ve městech Tata, Sümeg nebo 
Eger. Toto období připomíná i jedna z pozoruhodností města 
Pécs, proslaveného starokřesťanskými pohřebními komora-
mi, turecká mešita vévodící hlavnímu náměstí, která byla po 
vyhnání Turků přestavěna na křesťanský kostel.

OKOLÍ	HLAVNÍHO	MĚSTA
Z Budapešti si na jednodenním výletu, lodí nebo třeba i na kole můžete projít malebné 
Dunajské ohbí. Jeho bránu hlídá Esztergom (Ostřihom) město proslavené svou bazilikou, 
o kousek dál na vrchu nad Dunajem se tyčí Vyšegrádský hrad. Zde v roku 1335 položil 
uherský, český a polský král základy spolupráce regionu. Vedle historických míst nabízí 
zvlněná krajina břehu řeky množství míst na výlet a teras na posezení u vinného střiku.

Pécs

Gödöllő
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PAMÁTKY	SVĚTOVÉHO	
DĚDICTVÍ	UNESCO	
V MAĎARSKU

POKLADY UNESCO

TÁDŽ	MAHAL	A GRAND	CANYON	JSOU	PŘÍKLADEM	TOHO,	
ŽE	SE ZÁPISY	V SEZNAMU	SVĚTOVÉHO	DĚDICTVÍ	UNESCO	
DĚLÍ	 NA  MÍSTA	 S  VYNIKAJÍCÍ	 KULTURNÍ	 A  NA	 MÍSTA	
S MIMOŘÁDNOU	PŘÍRODNÍ	HODNOTOU.

Hortobágy

V  Maďarsku patří z  osmi zápisů sedm 
do kategorie kulturních míst. Budapešť je 
zapsána jako celek a zahrnuje tři speciál-
ní pamětihodnosti: Dunajské panorama, 
Hradní čtvrť a Andrássyho třídu.

K prvně jmenované patří obě strany řeky 
včetně mostů, které je spojují, a památek 
po  obou březích. Některé památky jsou 
jmenované konkrétně, jako např. skvost-
ná budova parlamentu v  novogotickém 
a secesním stylu, Greshamův palác, tvořící 
panorama Pešti, nebo působivá budínská 
Citadella na vrcholu kopce.

V Hradní čtvrti vyzařuje historie z bývalé-
ho královského paláce, panovnického síd-
la od 13. století, v němž dnes sídlí Maďar-
ská národní galerie. Nedaleko se nachází 
Matyášův  chrám, postavený podle stře-
dověkých plánů, a Rybářská bašta, obojí 
dílo architekta Frigyese Schuleka z konce 
19. století. Zápis Andrássyho třídy je pojat 
šířeji a  zahrnuje mimo jiné pamětihod-
nosti jako Velkou synagogu, zdobnou bu-
dovu opery a nádherně rekonstruovanou 
Hudební akademii Franze Liszta.

Na západě Maďarska ležící Pannonhal-
mský klášter, založený roku 996, funguje 
stále, včetně arboreta a bylinkové zahra-
dy, křížové chodby, muzea arciopatství, 
galerie a  kaple, jako centrum církevního 
života a historie umění.

Klášter Pannonhalma

Dříve než se po americkém Západě začali toulat 
kovbojové, po Maďarsku už dávno jezdili tzv. 

csikósové. Seznamte se s jejich pozoruhodným 
způsobem života v tomto videu:
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Hollókő

Dalším místem zapsaným na seznam UNESCO je na severovýchodě Ma-
ďarska oblast Tokaje, proslavená vinohradnictvím. Vinařská oblast vymeze-
ná dekretem z roku 1737 čítá na 3 000 vinných sklepů a rozprostírá se na 
území zahrnujícím 27 osad, včetně obce Mád a samotného města Tokaj.

Nedaleký národní park Hortobágy je obrazem harmonického soužití člově-
ka a přírody, kde se chov hospodářských zvířat přizpůsobil solným pastvi-
nám a mokřadům. Na jaře a na podzim láká tato lokalita ptactvo v období 
rozmnožování a migrace. Symbolem Hortobágyi je také most s devíti ob-
louky a park s divokou přírodou.

Nedaleko Budapešti je další místo na seznamu. Jedná se o starobylou ves-
nici Hollókő Ófalu a zříceninu hradu tyčící se nad ní a zelení kolem. Tento 
soubor lidové architektury zahrnuje 55 staveb a kostel.

Neziderské jezero (Fertő) nabízí jedinečnou krajinu s  vinicemi 
a rozmanitou divokou přírodou. Geologicky a historicky tvoří jednotný 
komplex, nyní rozdělený po obou stranách hranice s Rakouskem.

V jihomaďarském městě Pécs, vybudovaném na místě bývalé římské 
osady Sopianae, je oblíbenou turistickou destinací raně křesťanská 
nekropole ze  4. století, součást návštěvnického centra Cella 
Septichora.

K 1 200 jeskyním v  Aggteleckém krasu, rozprostírajícím se  i 
na  slovenské straně, patří i  26kilometrový jeskynní systém Baradla-
Domica a  Rákocziho jeskyně č. 1, využívané k  léčbě respiračních 
onemocnění.

UNESCO
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BÁJEČNÉ	FESTIVALY	
PO	CELÝ	ROK

NAŠE KULTURNÍ POKLADY

AŤ	UŽ	 JDE	O VÁŽNOU	HUDBU	NEBO	ROCK,	 FILM	NEBO	
VÝTVARNÉ	UMĚNÍ,	VÍNO	NEBO	FOOD	TRUCKY,	MAĎARSKO	
MÁ	PRO	KAŽDÝ	DRUH	KULTURY	A GASTRONOMIE	VLASTNÍ	
FESTIVAL.

CAFe	 Budapest, akronym anglického Con-
temporary Arts Festival (Festival současné-
ho umění), osvěží kulturní agendu v  říjnu. 
Zahrnuje také Art	 Market	 Budapest a  fes-
tival world music Budapest	Ritmo a  během 
14 i více dnů kulturní extravagance se zamě-
řuje na  vizuální umění, tanec a  alternativní 
hudbu. 

Četné festivaly pořádané u  Balatonu plně 
využívají lokace u břehů jezera nebo se usídlí 
i v blízkých vesnicích, jako je např. Paloznak, 
kde celou řadu akcí spojených s  vínem 
a  gastronomií doplňuje letní Jazzpiknik 
s  mezinárodní prestiží. Sopečná úbočí 
severního pobřeží jsou rovněž ideálním 
prostředím pro Badacsony	Bor7, dvoutýdenní 
přehlídku vína a  gastronomie, která se  koná 
v červenci. K nedávno zavedeným akcím patří 
BalatoniKÖR Gasztro Piknik, Gasztrohegy 
Badacsony a  Szent György-hegy hajnalig, 
při nichž zůstávají mnohé vinné sklepy  
na kopci sv. Jiří otevřené od  soumraku až 
do svítání.

Jednou z nejoceňovanějších akcí v Maďarsku 
je Segedínský	 OpenAir	 Festival, který 
se  pořádá od  roku 1931 na  hlavním náměstí 
ve  stínu baziliky. Zatímco hudební nadšenci 
v Šoproni pokaždé počítají dny do vypuknutí 
VOLT	Festivalu, obyvatelé Pécse se nemohou 
dočkat nejlepších maďarských hudebních 
skupin na  nedalekém festivalu Fishing	
on	 Orfű. Barevnou mozaiku maďarského 
kulturního kalendáře pak v  tradičnějším 
duchu doplňují akce jako Debrecínský 
květinový karneval, jezdecké dny 
v  Hortobágyi, Velikonoce v  Hollókő nebo 
egerské slavnosti býčí krve.

V srpnu se od roku 1993 pořá-
dá Sziget Festival, který také 
využívá několik scén, ale vše 
se odehrává na ostrově (ma-
ďarsky sziget) na severu Bu-
dapešti. Největší pozornost 
na  sebe strhává rock, pop, 
world music a  elektronická 
hudba, ale najdete zde také 
film, divadlo, cirkus a  do-
konce i  lunapark. Například 
v  roce 2019 program probí-
hal na  více než 60 místech 
a  zhlédl ho rekordní počet 
návštěvníků.

Lví podíl na hlavních akcích mezinárodního rozměru sice má hlavní 
město Budapešť, ale spousta se toho děje i jinde po celém Maďar-
sku, takže je dobré zajistit si výlet k Balatonu, do Pécse nebo Sege-
dínu v době, kdy se tam pořádá některá ze speciálních akcí.

Mnohé z nich mají dlouholetou tradici. Dva týdny i  více plné ze-
jména kultury špičkové úrovně představuje roku 1981 založený Bu
dapešťský	jarní	festival, jehož hlavní náplň tvoří ta nejkvalitnější 
klasická hudba. Nechybí ani tanec, divadlo a výtvarné umění. Místa 
konání se pohybují od těch nejrespektovanějších – jako pešťský sál 
Vigadó nebo divadlo Erkel Színház – až po scény nabité životem, 
jako jsou Klub Akvárium či Loď A38.

Kulinářské festivaly nabízejí širokou škálu maďarských specialit, od vep-
řového masa mangalica až po víno, od trdelníku po řemeslné pivo a od 
klobás až po stánkové občerstvení. Skvělé jídlo si nenechte ujít v květnu 
na čtyřdenních gurmánských slavnostech. Největší mezinárodní událostí 
je zářijový festival vína s historickou kulisou Budínského hradu na pozadí.



57POKLADY MAĎARSKA 

OBJEVTE	PARKY	PRO	
POZOROVÁNÍ	HVĚZDNÉ	

OBLOHY	A JEDINEČNÝ	SVĚT	
DIVOKÉ	ZVĚŘE	V NÁDHERNÉ	

MAĎARSKÉ	PŘÍRODĚ

NAŠE PŘÍRODNÍ POKLADY

VÍCE	 NEŽ	 PĚTINU	 ROZLOHY	 MAĎARSKA	 ZABÍRAJÍ	 LESY,	 JE-
JICHŽ	10	%	JE	CHRÁNĚNÝCH.	NÁRODNÍ	PARKY,	LOKALITY	SVĚ-
TOVÉHO	 DĚDICTVÍ	 UNESCO,	 PŘÍRODNÍ	 PARKY,	 GEOPARKY,	
PARKY	PRO	POZOROVÁNÍ	HVĚZDNÉ	OBLOHY	A BIOSFÉRICKÉ	
REZERVACE	SE POSTARAJÍ	O NEPŘETRŽITOU	RELAXACI	V PŘÍ-
RODĚ.	OBLASTI	JSOU	PLNÉ	NAUČNÝCH	STEZEK	A TRAS.

Hortobágy je první a největší národní park 
Maďarska, zapsaný na  seznamu světo-
vého dědictví UNESCO, kde se  nachází 
i  mezinárodní park  tmavé oblohy. Safari, 
výlety lodí a místa pro pozorování ptáků 
přibližují návštěvníkům jedinečnou kraji-
nu a divokou přírodu.

Dvě třetiny biosférické rezervace Dunaj–
Tisa leží na  území národního parku Kis-
kunság, kde významná populace dropa 
obývá slané močály.

V národním parku Körös–Maros ve Vel-
ké dunajské nížině lze spatřit dropy, 
vydry, čápy černé, orly a luňáky hnědé.

V národním parku Őrség, držiteli zvlášt-
ního ocenění, dokládají ekologické 
zemědělství „luční sady“, v  nichž jsou 
ovocné stromy obklopené bylinami 
a  jinými rostlinami. Venkovské domy 
zde byly upraveny tak, aby mohly vítat 
cestovatele.

Pod zemským povrchem se v Maďarsku nachází 4 000 jeskyní. 30 z nich 
je přístupných veřejnosti a některé se využívají k léčebným účelům. Jes-
kyni v Tapolce nejlépe prozkoumáte na loďce.

Deset maďarských národních parků představuje rozmanitost země 
a dědictví jak přírodní, tak i člověkem stvořené či etnografické. Krasové 
jeskyně v národním parku Aggtelek jsou zapsány na seznamu světového 
dědictví UNESCO a pořádají se zde různě dlouhé a náročné prohlídky. Na 
území Balatonské vrchoviny žijí v mokřadech Malého Balatonu různorodé 
ptačí kolonie, je zde k vidění kamenné moře v kotlině Káli, poloostrov Ti-
hany uchvátí proměnlivou krajinou a v Kápolnapusztě najdete buvolí re-
zervaci. Bukové pohoří skrývá nejvýše položený maďarský národní park 
s minimálním světelným znečištěním, které umožňuje pozorovat hvězdy 
hluboko v  bukovém lese. Dostanete se  tam úzkokolejnou železnicí. Ve 
zdejším rozsáhlém jeskynním komplexu byly nalezeny prehistorické po-
zůstatky. Pravidelnými návštěvníky údolních niv národního parku Dunaj–
Dráva jsou ledňáčci, orli, čápi černí, rarozi velcí a jeleni. Dalším důvodem 
k návštěvě je hvězdný park Zselic a vodní výlety. Nejblíže k Budapešti na-
vštěvují pěší turisté, cyklisté a jezdci na koních kopce Pilis v národním par-
ku Dunaj–Ipeľ. Zatímco pohoří Börzsöny protínají úzkokolejky, pod hlav-
ním městem se rozprostírá nejdelší maďarský jeskynní systém Pál-völgyi.

Národní park Fertő-Hanság

Biosférická rezervace a  místo světového dědictví 
UNESCO Fertő-Hanság je nejzápadnějším výběžkem eu-
roasijských stepních jezer a jeho slaniska přitahují hojný 
ptačí život.
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Barevně značené turistické stezky se táh-
nou v délce 11 000 km a mezi nimi vyniká 
Národní modrá trasa. Tato síť pěších turi-
stických stezek je dlouhá přes 1 000 km 
a vede z vrcholu hory Írott-kő na rakous-
kých hranicích přes Budapešť až do ves-
nice Hollóháza daleko na severovýchodě 
země. Podobně jako na stejně oblíbeném 
Národním modrém okruhu s třemi trasa-
mi si zde turisté mohou na  jednotlivých 
stanovištích vysloužit odznaky.

Tisíce kilometrů cyklistických tras, z nichž 
některé jsou nedílnou součástí meziná-
rodní okruhu EuroVelo, vedou mnoha 
velmi malebnými maďarskými lokalitami, 
včetně levého břehu Dunaje, kolem jezera 
Balaton, podél řeky Tisy, kolem jezera Ve-
lence i Neziderského jezera. Náročnější te-

NAŠE PŘÍRODNÍ POKLADY

PŘÍRODA

DÍKY	DESETI	NÁRODNÍM	PARKŮM,	16	PŘÍRODNÍM	PARKŮM	A MNOHA	ADRENALI-
NOVÝM	PARKŮM,	 TURISTICKÝM	STEZKÁM	A CYKLOTRASÁM	NABÍZÍ	MAĎARSKO	
VŠECHNY	DRUHY	SPECIÁLNÍCH	ZÁŽITKŮ	VE VELKOLEPÉ	PŘÍRODĚ.

MAĎARSKO,	AKTIVNÍ	ODPOČINEK	
VPROSTŘED	OKOUZLUJÍCÍ	PŘÍRODY

Dunajské ohbí

rén nejlépe vyhovuje horským cyklistům 
a  každoročně testuje jezdce na  Tour de 
Hongrie, například podél řeky Tisy.
Množství maďarských jezer a řek přitahu-
je plachtaře a rybáře – turisté-rybáři mají 
možnost získat speciální povolení. Podél 
tras pro veslaře, kanoisty a kajakáře jsou 
k dispozici zastávky s odpočívadly a vodní 
výlety podél ramen Mošonského Dunaje 
a Szigetközu, podél Horní Tisy, Drávy, řek 
Körös, Bodrogköz a  termálně vyhřívané 
říčky Hévíz, což je kuriozita v zimním ob-
dobí. Zvláštním lákadlem jsou u  jezera 
Tisza-tó motorizované vodní sporty. Zá-
jemci mohou sledovat závody jako Modrá 
stuha, Národní regata nebo Dunajská re-
gata.Jezero Balaton je s více než stovkou 
doků hlavním cílem a nesmírně oblíbe-
ným místem  jachtařů. Nabízí celou řadu 
kurzů a pořádá se zde bezpočet závodů. 
Na jezeře je dalším rozšířeným sportem 
windsurfing.

K méně obvyklým venkovním aktivitám 
patří bungee jumping, lety horkovzduš-
ným balónem, rogalo a  extrémní vodní 
sporty. Maďarsko má také několik golfo-
vých hřišť a nabízí i zimní sporty, jako je 
lyžování, snowboarding, bruslení a  jízda 
na běžkách. Množství maďarských plání 
a lesů poskytuje dokonalé panorama pro 
úzkokolejky, kterých je zde v provozu cel-
kem více než 20. Koleje se vinou úžasný-
mi scenériemi pohoří Börzsöny a Mátra, 
Hortobágyskou pustou či údolím řeky 
Szalajka.

Maďarsko je oprávněně hrdé na  svou prastarou koňskou 
tradici, kterou dokládají četné chovné farmy, vysoce kvalitní 
jezdecká centra a  jedinečná krajina pro jízdu na  koni. 
Nejpestřejší z mnoha přehlídek koní je každoročně pořádaný 
„Národní cval“, při kterém se zcela proměňuje tvář náměstí 
Hrdinů v Budapešti.
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DOBA	LETU

8,5 h
New York
Toronto

5,5 h
Dubaj
Dauhá

4 h
Baku

3,5 h
Tel Aviv

3	h
Madrid

2,5 h
Paříž

Londýn
Moskva

Petrohrad

1,5 h
Berlín

OBECNÉ	INFORMACE

Poloha v  srdci Evropy Maďarsku zajišťuje 
snadnou dostupnost. Budapešťské letiště 
leží 20  km na  jihovýchod od  hlavního města 
a  dopravu zajišťuje autobus 100E, který 
jezdí v  častých intervalech přímo do  centra. 
Alternativou k  letadlu je ekologičtější 
pravidelná železniční a  autobusová doprava 
vedoucí malebnou krajinou. U každého 
většího železničního nebo autobusového 
nádraží v Budapešti je stanice metra.

Z velkých měst, jako je Barcelona, Londýn, 
Miláno, Tel Aviv, Moskva či Paříž, směřují přímé 
lety také do druhého největšího maďarského 
města Debrecínu na východě země.
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Žádná cesta do  Maďarska nebude úplná, 
pokud si domů neodvezete pár speciál-
ních dárků. Některé specificky maďarské 
tradiční produkty splňující vysoké jakostní 
standardy nesou označení hungarikum. K 
oblíbeným nápojům patří tmavá bylinná 
lihovina Unicum, pálenka (kořalka z ovoce), 
Tokajské aszú a  červené víno Egri Bikavér 
(„býčí krev“). Kdekoliv  se dá koupit pikant-
ní maďarský trvanlivý salám a různé druhy 
papriky, včetně drcené a  mleté. Chcete-li 
něco trvanlivějšího, pak sáhněte po maďar-
ské výšivce, která zdobí nejrůznější tradiční 
textilie včetně oděvů, polštářů a  ubrusů, 
nebo po  elegantním porcelánu. Ať se  ocit-
nete kdekoliv, určitě v blízkém okolí najdete 
kancelář Tourinform, kde vám rádi poradí, 
pomohou a  poskytnou všechny potřebné 
informace.

DOBA	JÍZDY

Fertőd
Nagycenk

Bükfürdő

Pécs

Villány
Harkány

Orfű

Pannonhalma

Győr

Jezero Tisa Debrecín

Ópusztaszer

Makó
Segedín

Eger

Gyula

Tokaj

Nyíregyháza

Hajdúszoboszló

Hortobágy

Kecskemét

Székesfehérvár
Veszprém

Keszthely
Hévíz

Budapest

2h 15min

1h 45min

1h 30min

2h

1h

30min

Šoproň
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FAKTA A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Rozloha: 93 030 km2

Počet obyvatel: 10 milionů (2016)

Hlavní město:  Budapešť

Státní zřízení: unitární parlamentní republika

Úřední jazyk: maďarština

Časové pásmo: SEČ (GMT + 1 hod)

Měna: forint (HUF)

Mezinárodní letiště: 
Mezinárodní letiště Ference Liszta, Budapešť,  
Mezinárodní letiště Debrecín,  
letiště Hévíz-Balaton

Obecné vízové informace
Maďarsko je členským státem schengenského prostoru, takže pokud máte 
platné schengenské vízum, tj. nepřekročili jste jeho platnost, počet dní 
a povolený počet vstupů, můžete jej použít i k cestě do Maďarska. O vízum 
můžete požádat na Velvyslanectví Maďarské republiky. Podrobné informace 
a pamětihodnostech a aktuálních programech a akcích v Maďarsku naleznete 
na webových stránkách Maďarské turistické agentury na www.wowhungary.com 
a www.spiceofeurope.com.

Počasí
Maďarsko má mírné podnebí, podobné jako ve zbytku kontinentálního pásma.
Nejchladnějším měsícem je leden (s průměrnou teplotou –1 °C) a nejteplejším 
srpen (s průměrem 21,3 °C).
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