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

Budapešť se může pyšnit krásnou architekturou i parky, najdete 
zde památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. 
Patří mezi ně nábřeží Dunaje, budínská Hradní čtvrť i Andrássyho 
třída. Toto město je proslavené svou dechberoucí architekturou a 
fotogenickou říční scenérií, obě často slouží jako ohromující kulisy 
pro místní vzkvétající filmový průmysl. 

Maďarská gastronomie je rozmanitá a pestrobarevná, navíc má 
bohaté kulinářské dědictví a seznámit se s ní můžete v restauracích 
s michelinskou hvězdou, moderních bistrech, rodinných jídelnách 
a místech pro skvělý brunch. Tržnice překypují čerstvou sezónní 
úrodou z lokálních zdrojů. Kreativita maďarských kuchařů a 
nezapomenutelná chuť stále dokonalejší maďarské kuchyně potěší 
a okouzlí každého návštěvníka, ať už si libuje v luxusním stravování 
nebo ho spíše zaujme historická kavárna.

BUDAPEŠŤ SRŠÍCÍ ŽIVOTEM
KOŘENÍ EVROPY

Budínská Hradní čtvrť

Budapešť je hlavním městem s 1,7 milionu oby-
vatel. I přesto se jí daří uchovávat hojnost svých 
skrytých pokladů. V celé Evropské unii nenajde-
te jiné hlavní město, kde by byly dosud běžně v 
provozu pravé středověké osmanské lázně.

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.

BUDAPEŠŤ

Řetězový most
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NECHTE SE UCHVÁTIT 
BUDAPEŠTÍ 

BUDAPEŠŤSKÁ ARCHITEKTURA ČÍTÁ IKONICKÉ STAVBY, PŘEDSTAVUJÍCÍ 
RŮZNÁ OBDOBÍ OD ANTIKY AŽ PO SOUČASNOST. NAJDETE TU ROMÁN-
SKÉ ZŘÍCENINY, POZŮSTATKY STŘEDOVĚKÝCH STAVEB, BAROKNÍ PRŮ-
ČELÍ, KLASICISTNÍ BUDOVY, ČTVRTI Z HABSBURSKÉ ÉRY, ARCHITEKTURU 
BAUHAUSU I POVÁLEČNÉ FORMY. PRÁVĚ PROTO SI BUDAPEŠŤ JIŽ ZAHRÁ-
LA V MNOHA FILMECH, NAPŘÍKLAD ŘÍM, PAŘÍŽ, BERLÍN, MOSKVU NEBO 
DOKONCE VESMÍRNOU STANICI. BUDAPEŠŤ JE PLNÁ ARCHITEKTONIC-
KÝCH DETAILŮ, JEJÍ NÁVŠTĚVU SI PROTO NESMÍTE NECHAT UJÍT.

BUDÍNSKÁ HRADNÍ ČTVRŤ
Hradní čtvrť, obklopená architektonickými klenoty z minulých století je nejen pa-
mětihodností, ale zároveň i živou a vzkvétající čtvrtí. Touto místní částí, zapsanou 
na seznam světového dědictví UNESCO, vedou dlážděné ulice lemované vysokými 
středověkými domy. 

RYBÁŘSKÁ BAŠTA 
Z této novorománské dominanty je nádherný výhled na Dunaj. Rybářská bašta je 
pojmenovaná po čtvrti, která se kdysi rozkládala pod ní, a kam rybáři chodili prodá-
vat své úlovky na tržiště u dnešního Matyášova chrámu. 

MATYÁŠŮV CHRÁM 
Kostel Panny Marie, korunovační kostel Budínského hradu, běžně známý jako Ma-
tyášův chrám, stojí na náměstí svaté Trojice. Byl založen v roce 1015 a svou neogo-
tickou podobu získal na konci 19. století při rekonstrukci podle původních středově-
kých plánů.

MISTROVSKÁ DÍLA ARCHITEKTURY

Rybářská bašta

Matyášův chrám byl svědkem korunovace 
hned dvou panovnických párů: byli to 
František Josef I. a jeho manželka Alžběta, 
a pak Karel IV. a Zita, poslední císař a 
císařovna z habsburské dynastie.

Matyášův chrám
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BAZILIKA SV. ŠTĚPÁNA 
Tato monumentální bazilika je společně s  budovou parlamen-
tu druhou nejvyšší stavbou v Maďarsku. Právě zde se uchovává 
mumifikovaná pravá ruka prvního uherského krále, svatého 
Štěpána, svatá relikvie nalezená před více než 900 lety. Když vy-
stoupáte k dómu, kde bije největší zvon v zemi, odměnou vám 
bude nádherný výhled na panorama města. 

PARLAMENT
Toto působivé umělecké dílo postavené na konci 19. století je tře-
tí největší parlamentní budovou na světě a největší budovou 
v Maďarsku. Jde o směsici stylů – základ je barokní, fasáda ne-
ogotická a stropy jsou renesanční. Architekti na ničem nešetřili 
a při její výzdobě použili 40 kg (88 liber) 22–23karátového zla-
ta. Určitě nevynechejte Svatou korunu pocházející z 12. století 
(a možná z ještě starší doby), jeden z nejstarších korunovačních 
klenotů v Evropě a symbol maďarského státu. 

Když během prohlídky mnoha pamětihodností 
pohlédnete vzhůru, budete moci obdivovat 
horní patra budov, jejich umělecky zdobená 
průčelí, barevné mozaiky oken a okouzlující 
reliéfy.

Parlament lze nejlépe obdivovat z  Markétina 
mostu, zejména při nočním osvětlení.

Bazilika sv. Štěpána

Parlament
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SYNAGOGA V ULICI DOHÁNY 
Před starou židovskou čtvrtí, kte-
rá je v  současnosti jednou z  nejruš-
nějších částí města, se tyčí největší 
evropská synagoga. Není pouze 
důležitý symbol pro maďarské Židy. 
Hraje i aktivní úlohu v kulturním živo-
tě, protože se zde pořádají vynikající 
koncerty a slavnosti. Synagoga byla 
vystavěna v  maurském stylu s  cha-
rakteristickými kamennými vlysy po 
celé fasádě a s kupolí pokrytou nád-
hernou ornamentální výzdobou. 

BUDOVY NA  
ANDRÁSSYHO TŘÍDĚ 
Tento přes dva kilometry dlouhý 
elegantní bulvár je budapešťskou 
Champs-Élysées. Z jednoho konce 
se až k budově Opery a dál za ní až k 
ulici Nagymező utca lemované diva-
dly se táhne řada prodejen nejpres-
tižnějších módních značek. Ve stro-
mových alejích mezi Oktogonem a 
náměstím Hrdinů naleznete pozo-
ruhodné muzeum v  Domě teroru 
a několik krásných městských vil, 
z nichž některé slouží jako zahraniční 
ambasády. 
NÁMĚSTÍ HRDINŮ

Nádherná architektura a majestátní rozměry 
synagogy v ulici Dohány přitahují každý rok 
statisíce návštěvníků. 

Andrássyho třída je památkou zapsanou na 
seznam světového dědictví UNESCO, stejně 
jako metro, které vede pod touto třídou a 
bylo zprovozněné u příležitosti maďarského 
milénia. Je to nejstarší dosud provozovaná 
podzemní dráha na evropském kontinentu. 

Městský park, jehož historie sahá až 
do středověku, začal svou současnou 
podobu dostávat na začátku 19. sto-
letí. Tento obrovský prostor, sloužící 
k oddechu, mají v oblibě nejen rodiny 
i domácí mazlíčci, ale i milovníci spor-
tu. Na jedné straně mu vévodí bohatě 
dekorované lázně Széchenyi, jeho 
středobodem je hrad Vajdahunyad, 
krásný příklad eklektické architektu-
ry, kdy každý trakt budovy předsta-
vuje jeden ze stavebních slohů ně-
kdejšího Uherského království. Jezero 
opodál nabízí v létě možnost vyjížďky 
na loďkách a v zimě bruslení. 

Secesní styl budapešťské zoo v sou-
sedství městského parku přitahuje 
návštěvníky pestrou škálou exotic-
kých zvířat a stejně tak i svou archi-
tekturou.

Náměstí Hrdinů slouží jako maďarský národní panteon a je 
vstupní bránou do městského parku, který je na dohled od An-
drássyho třídy. U sochy archanděla Gabriela stojí kolonáda s 
klíčovými historickými postavami. Muzeum výtvarného umění 
na jedné straně představuje díla slavných mistrů, Výstavní síň 
na straně druhé pak zase soudobou tvorbu.
MĚSTSKÝ PARK 

Synagoga v ulici Dohány

Náměstí Hrdinů

Zoologická zahrada Budapešť
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„MODLETE SE ZA ZDRAVOU MYSL A ZDRAVÉ TĚLO“, RADIL ŘÍMSKÝ BÁSNÍK 
IUVENALIS. LÉČIVÉ SÍLY TĚCHTO PRAMENŮ BYLY ZNÁMÉ UŽ V  JEHO DOBÁCH. 
V  SOUČASNOSTI JE MAĎARSKO CENTREM ZDRAVOTNÍHO, LÉČEBNÉHO A 
LÁZEŇSKÉHO TURISMU. 

HLAVNÍ LÁZEŇSKÉ MĚSTO SVĚTA
LÉČIVÉ VODY A WELLNESS POBYTY

Termální lázně Gellért

Maďarsko je mimořádně bohaté na léčebné prameny 
– podzemní horké prameny se nacházejí pod 80 % jeho 
rozlohy. Žádné jiné hlavní město na světě nemá tolik 
horkých pramenů jako Budapešť, u kterých lze najít 
rozmezí teplot od vlažné až po vodu s teplotou 77 °C. 
Při návštěvě města nesmíte vynechat léčivou koupel 
v některých z nádherných termálních lázní, obklopených 
mistrovskou architekturou.

Budapešťské lázně vybudovali s  propracovanou 
infrastrukturou Osmané na konci 16. století a některé 
z nich jsou v provozu dodnes. Nádherné lázeňské budovy 
byly vystavěny většinou v 19. století a v nedávných letech 
prošly rekonstrukcí, která zachovala jejich tradiční vzhled.
Nenechte si ujít zážitek z historických lázní. Nabízejí místo 
k rekreaci, odpočinku a ozdravení a mnohé z nich se 
navíc nacházejí ve velkolepých a více než sto let starých 
budovách.

Některé z  nich jsou architektonickými divy samy o 
sobě. Mnohé se řídí původním osmanským rozvržením 
osmiúhlého bazénku pod klasickou kupolí, která na 
hladině vytváří skutečnou hru světel. V Budapešti, kde je 
lázeňský turismus významnou atraktivitou už od 19. století, 
vzniklo mnoho přepychových památek v secesním slohu a 
dalších stylech.

Většina velkých lázní má také venkovní části. Některé 
nabízejí i noční koupání. V  roce 1927 byl v elegantním 
hotelu Gellért otevřen jeden z prvních bazénů s umělým 
vlnobitím. Tyto sto let staré lázně, které se nachází na úpatí 
stejnojmenného kopce, jsou rovněž nezapomenutelné. 
Jejich secesní výzdoba zahrnuje tyrkysové porcelánové 
obklady a vitráže značky Zsolnay.

VODY

Lázně Gellért už navštívilo mnoho slavných 
osobností od Richarda Nixona po Ryana Goslinga. Hotel Gellért
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Dalším léčebným útočištěm jsou oblíbené lázně 
Lukács. Jako poděkování za zázračné uzdravení jsou zde 
zasazeny pamětní desky.

Maďarsko je mezinárodně uznáváno jako 
přední cíl léčebné a wellness turistiky. V 
mnohých lázních si lze léčit specifické 
zdravotní potíže. Budete zde v  rukou 
odborníků. Tyto léčivé prameny dokážou 
efektivně léčit mnoho různých poruch.

Lázně Veli Bej z 16. století nyní po důkladné rekonstrukci září 
svým původním přepychem a zdejší mozaiky nezapřou svůj 
osmanský původ. Při obnově lázní Rudas, které byly vystavěny 
téměř před půl tisíciletím, byl také zachován jejich osmanský 
styl. Zároveň nabízí nádherný výhled z horké vířivky na střeše.

Honosné lázně Széchenyi uprostřed 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.

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

 Lázně Veli Bej

Lázně Rudas

Lázně Lukács Lázně Széchenyi

Právě v  lázních Széchenyi hrají stálí 
postarší hosté ve vodě šachy, což k 
městu tradičně patří.
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NEJZNÁMĚJŠÍ BUDOVY V BUDAPEŠTI POCHÁZÍ Z OBDOBÍ BELLE ÉPOQUE. TUTO 
MODERNÍ METROPOLI ALE ZDOBÍ I ARCHITEKTONICKÉ SLOHY POZDĚJŠÍCH 
OBDOBÍ. 

První škola stylu Bauhaus byla založena roku 1928 a studovali 
zde místní architekti, kteří se rychle proslavili přestavbou 
původní elektrické rozvodny na ulici Kazinczy, dnešního 
Elektrotechnického muzea.

V centru města se na náměstí Erzsébet nachází původní autobusová 
stanice ve stylu Bauhausu, kde nyní po přestavbě sídlí oblíbený bar. 
Nejnovější stavby se vyznačují multifunkční architekturou. Bálna na 
břehu Dunaje spojuje historii s modernou. V tomto nábřežním kom-
plexu, který se skládá ze dvou souběžných staletých skladišť z červe-
ných cihel a skleněného pláště ve tvaru velryby, se skrývají obchody 
a bary. Zdejší stylové hospůdky poskytují výhled na okolí řeky. Autor 
projektu Kas Oosterhuis navrhl také Sportovní město v Dubaji.

Kulturní centrum milénia u Rákócziho mostu je komplexem 
uměleckých středisek. Palác umění (Müpa) se skládá z Bartókovy 
koncertní síně, Ludwigova muzea soudobého umění a naproti 
stojícího 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 Komoróczyho.

Všestranný a přitom elegantní – umělecký 
komplex z počátku milénia slouží jako kulturní 
bašta přizpůsobená moderním potřebám.

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

Ludwigovo muzeum

Bálna (Velryba)

Národní divadlo

OD BAUHAUSU K BÁLNA
MODERNÍ METROPOLE

Nám. Gellért, linka metra č. 4
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V BUDAPEŠTI JE ZLATĚ ODĚNÁ BUDOVA OPERY A DÁLE ERKE-
LOVO DIVADLO, VÝZNAMNÉ CENTRUM SOUDOBÉHO UMĚNÍ, 
PRESTIŽNÍ HUDEBNÍ AKADEMIE, SYMFONICKÉ ORCHESTRY A 
NOVÉ NÁRODNÍ TANEČNÍ DIVADLO. VYSTOUPENÍ SE VYZNAČU-
JÍ VYSOKOU KVALITOU, ČASTO SE POŘÁDAJÍ V KONCERTNÍ SÍNI, 
JEJÍŽ ARCHITEKTURA PRÁVEM VZBUZUJE OBDIV SAMA O SOBĚ.

Budapešťský jarní festival představuje 
kulturu  všeho druhu na tak rozmanitých 
místech, jakými jsou Dům soudobého 
umění Trafó v přestavěné elektrické roz-
vodně či Lisztova hudební akademie, mi-
strovské secesní dílo z roku 1907. 

Budapešť má národní divadlo už od roku 
1837. V roce 2002 bylo na jihu Pešti ote-
vřeno moderní středisko s výhledem na 
Dunaj, později se z něho stal významný 
kulturní komplex. Nedaleko ležící Müpa 
(Művészetek Palotája, „Palác umění“) se 
skládá z  Bartókovy národní koncertní 
síně, Festivalového divadla a Ludwigova 
muzea. Se svou nezaměnitelnou akusti-
kou hostí Bartókova síň ty nejprestižnější 
orchestry světa.

Festivalové divadlo je oblíbenou lokalitou 
soudobých tanečních společností, které 
vystupují také v novém Národním taneč-
ním divadle zprovozněném v parku Mille-
náris.

Mezi přední soubory patří oceňovaná Re-
cirquel, kombinující tanec, soudobý cirkus 
a akrobacii.

Lisztova hudební akademie

Budova Opery

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

SLAVNÍ MISTŘI  
I MODERNÍ HISTORIE

OD DOBY KAMENNÉ K AVANTGARDĚ 

V  malebném prostředí Hradní čtvrti a náměstí Hrdinů 
nabízí Maďarská národní galerie spolu s Muzeem 
výtvarného umění největší kolekci umění v  Maďarsku. 
Národní galerie v  Královském paláci vystavuje díla od 
roku 1800 po současnost, jak maďarská – od Munkácsyho 
či Csontváryho – tak i mezinárodní, včetně Cézanna či 
Moneta. Na náměstí Hrdinů najdete také Výstavní síň 
s výstavami současného maďarského 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.

Mezi exponáty lze najít originální Houdiniho 
pouta, klíče k zámkům a plakáty zvoucí na jeho 
vystoupení. Vyvrcholením vaší návštěvy bude 
živá kouzelnická show.

Neoklasicistní Národní muzeum pokrývá maďarskou 
historii od kamenných nástrojů období paleolitu přes 
bohatě zdobený středověký korunovační 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 odpočinku obřích soch, jež 
kdysi dominovaly Budapešti sovětské éry.

Na náměstí Dísz v Hradní čtvrti najdeme okouzlující 
výstavu na počest slavného maďarského iluzionisty 
Harryho Houdiniho. 

Národní muzeum

Muzeum v Domě teroru



21POKLADY BUDAPEŠTI 

Poblíž synagogy v ulici Rumbach Sebestyén vás cestou 
do čtvrti pojmenované po císařovně Alžbětě uvítá okázalý 
portrét této oblíbené habsburské panovnice. Erzsébetváros – 
Alžbětino město – je nyní plné pouličního umění vztahujícího 
se k maďarské historii.

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

Když odbočíte do ulice Wesselényi, naleznete 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 Mychajla 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 Columba 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 PROTIPOŽÁRNÍ ZDI SLOUŽÍ JAKO OBŘÍ PLÁTNA A JAKOBY ODNIKUD SE OBJEVUJÍ 
PODIVNÉ POSTAVY.

KOSTKY, KRÁLOVNY A COLUMBO 
– POULIČNÍ UMĚNÍ V BUDAPEŠTI

MÍSTNÍ HISTORIE V MALÉM I VELKÉM 

Malba Rubikovy kostky připomíná geniální hlavolam, 
vytvořený maďarským vynálezcem Ernő Rubikem.

POULIČNÍ

Malba španělského malíře Okudy

Kolodkova socha
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VELKOLEPÁ  
VENKOVNÍ ZELEŇ BUDAPEŠTI

PŘESTOŽE JE BUDAPEŠŤ RUŠNOU METROPOLÍ S TÉMĚŘ DVĚMA MILIONY 
OBYVATEL, LIBUJE SI VE VELKÝCH TRAVNATÝCH PLOCHÁCH, PARCÍCH, 
BOTANICKÝCH ZAHRADÁCH A NEDOTČENÝCH LESÍCH, DÍKY KTERÝM JE 
MĚSTO TAK ATRAKTIVNÍ A PŘÍJEMNÉ. 

Nejoblíbenější budapešťské zelené 
odpočívadlo, Városliget neboli městský 
park, momentálně prochází rozsáhlou 
rekonstrukcí, zahrnující nedávno zřízené 
sportovní kurty, venkovní posilovny a 
osvětlené běžecké stezky. Pořád tu ale 
zůstává dost místa na vycházku nebo 
projížďku na kole, třeba i v  kombinaci 
s plavbou po jezeře u hradu Vajdahunyad 
nebo návštěvou lázní Széchenyi. Další 
možnost venkovní relaxace a výhled na 
Dunaj nabízejí Královské zahrady ve 
Várkert Bazár.
 

Stejně dobře dostupný z  centra je po stej-
nojmenném mostě i Markétin ostrov ležící 
mezi Budínem a Peští. Auta zde téměř nena-
jdete, proto je oblíbeným místem cyklistů a 
běžců. Můžete si zde pronajmout čtyřmístná 
vozítka a užívat si běžeckou dráhu s pryžo-
vým povrchem, dlouhou zhruba 5 km. Stejně 
oblíbenými atrakcemi jsou i tenisové kurty, 
Národní sportovní plovárna Alfréda Hajóse 
nebo koupaliště Palatinus, ale místo, kde se 
původně nacházely ženské a mužské klášte-
ry, se pravděpodobně nejlépe hodí pro po-
klidné procházky kolem Japonské zahrady, 
hudební fontány a středověké zříceniny.

ŽIVOT V PARCÍCH A VYCHÁZKY DO PŘÍRODY 

Markétin ostrov

Várkert Bazár
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ŽIVOT V PARCÍCH

Typickou místní floru a faunu lze pozorovat 
v  národním parku Duna-Ipoly. Pokud máte 
zájem o podrobný výklad, můžete vyrazit 
s najatým průvodcem.

Městský park (Városliget)

Vyhlídka Erzsébet

Můžete zde odpočívat a relaxovat nebo sportovat 
v  přírodě, ale také se učit o životě rostlin, 
prozkoumávat přírodu nebo si jen nenuceně 
užívat piknik za svitu slunečních paprsků.

Vychutnat si přírodu ještě nemusí znamenat celodenní výlet. 
Městské zeleně je zde nepřeberné množství, od travnatých 
ploch centrálního náměstí Szabadság ve stínu grandiózního 
Burzovního paláce, až po nedávno zpřístupněné zahrady kolem 
stejně monumentálního Národního muzea. Místní obyvatelé 
a mladé rodiny svůj volný čas s oblibou tráví v parku svatého 
Štěpána i na Néhrúově nábřeží v Pešti. 

Bohatou zelení se pyšní také Filozofská zahrada na protějším 
břehu, s kterou shora kontrastuje citadela a zdola zase 
majestátní tok Dunaje. O něco dál tvoří bránu do Budínských 
kopců svažitá Normafa – rozsáhlý pruh neposkvrněné přírody, 
z níž velká část je chráněná a dílem náleží do národního parku 
Duna-Ipoly 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. Nabízí i možnost prohlídek, prezentací a pořádání 
speciálních akcí, jako je například dubnová slavnost japonských 
třešňových květů.

Arboretum Budín je bývalá vinice, založená oficiálně jako 
botanická zahrada na nižších svazích Gellértova vrchu v 
roce 1876. Ačkoliv se jedná o chráněnou oblast, slouží také 
vzdělávacímu účelu – budoucí zahradní architekti a vinaři zde 
cvičí své umění a návštěvníci si chodí užívat hojnost zeleně.

Japonská zahrada za Městským parkem (Városliget) v  Zugló 
byla nedávno opět zpřístupněna veřejnosti a jedná se o atrakci s 
autentickou parkovou úpravou, kterou už v roce 1931 vychvaloval 
na své svatební cestě syn japonského císaře. Nechybí zde ani 
čajový altán, jezírko, kachničky mandarinské a tradiční výzdoba. 
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KDE SE HISTORIE SNOUBÍ S LUXUSEM
LUXUSNÍ POBYTY V HONOSNÉM PROSTŘEDÍ 

PRO MAĎARY JE POHOSTINNOST OTÁZKOU HRDOSTI – STEJNĚ JAKO ELEGANTNÍ AR-
CHITEKTURA, DÍKY NÍŽ JE BUDAPEŠŤ TAK FOTOGENICKÁ. PŘIDEJTE BEZKONKURENČ-
NÍ LÁZEŇSKOU KULTURU A OHROMUJÍCÍ POHLEDY Z NESPOČTU VYHLÍDEK. NAJDETE 
ZDE ZKRÁTKA HOTELY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST OD SVATEBNÍ CESTY, PŘES MĚST-
SKOU REKREACI PO SLUŽEBNÍ CESTU – TO VŠE ČASTO POD JEDNOU STŘECHOU. Začněme u hotelu Hotel Four Seasons Gresham Palace. Toto 

úchvatně zrekonstruované secesní dílo s výhledem na řetězový 
most, které se těší mimo jiné i oblibě předních celebrit, bylo 
vybudováno pro londýnskou pojišťovnu Gresham Life jako luxusní 
bytový dům. Byli zde také kanceláře, zbytek tohoto luxusního 
prostoru se pronajímal. Před válkou zde nacházeli přepychové 
útočiště špióni a diplomaté. V 90. letech 20. století budovu zakoupil 
řetězec luxusních hotelů Four Seasons, Greshamův palác prošel 
náročnou rekonstrukcí, při níž byly mozaiky, kování i kouřová skla 
obnoveny podle původních plánů. To vše doplňují přepychové lázně 
a luxusní restaurace.

Pak je zde hotel Gellért. Tyto nábřežní lázně s ubytováním byly 
navrženy počátkem 20. století, v  období vrcholné secese, provoz 
byl ale zahájen až po 1. světové válce. Místo se brzy stalo oblíbenou 
zastávkou celebrit a aristokratů na Grand Tour. Hosté vystupovali 
z hydroplánu přímo před hotelem, což připomíná pamětní deska. 
Roku 1927 zde byl otevřen jeden z  prvních bazénů s  umělým 
vlnobitím na světě. Hotel Four Seasons Gresham Palace

Zdobně dekorované lázně Gellért zůstávají 
velkým lákadlem jak pro cestovatele toužící po 
přepychu, tak i pro divadelní a filmové hvězdy.

Hotel Gellért

New York Palace

New York Café si zachovalo svou výzdobu, v 
současnosti doplněnou o lázně a bazén.
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Na Velkém bulváru stojí i další legenda – hotel Corinthia Budapešť. Byl otevřen roku  1896 jako Grand Hotel Royal a hostil 
návštěvníky maďarských oslav tisíciletí a ty, kdo cestovali přes celou Evropu na zahajovací olympijské hry. Přibližně o století později 
převzala Royal skupina Corinthia, která spravuje pětihvězdičkové hotely, a začala s rozsáhlou rekonstrukcí, při které byly ve sklepě 
zřízeny lázně a bazén ve stylu art deco. Návštěvní kniha se nadále plní chválou od celebrit a významných vládních představitelů.

Na Velkém bulváru se nachází také New York Palace , další majestátní a zrekonstruovaná budova ve stylu fin-de-siècle. V bývalém 
New York Palace sídlilo věhlasné New York Café, nejprestižnější z budapešťských luxusních kaváren. Scházeli se zde nejslavnější 
maďarští spisovatelé a později i filmaři. K přestavbě na exkluzivní hotel došlo počátkem 21. století. 

Nejnovější extravagantní přestavbou je přímo v  centru města Párisi Udvar. Přestavba tohoto bývalého finančního centra 
s  obchodní pasáží, které v  sobě kombinuje secesní, maurské a gotické styly, na pětihvězdičkový hotel, náležející do Hyatt’s 
Unbound Collection, si vyžádala pět let. Vrchní patra jsou přístupná pouze dobře finančně situovaným hostům, vestibul, kavárnu 
a oslnivé atrium však může obdivovat každý. 

Na některých hotelových střechách se 
nachází koktejlový bar či kluziště – většina 
však má historii stejně fascinující, jako je 
Budapešť samotná. 

Hotel Four Seasons Gresham Palace

Párisi Udvar

V Grand Hotel Royal bratři Lumièrové promítali 
první film s  pohyblivými obrázky a bylo zde 
také otevřeno kino.
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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 Dobošův 
dort a dort Esterházy. V  Maďarsku byl také 
vynalezen oříškovo-meruňkový řez Gerbeaud.

Z předkrmů stojí za zmínku husí játra – Maďarsko 
je jejich druhým největším výrobcem a v nabídce je 
má mnoho restaurací. Mezi nesčetnými polévkami 
vyčnívají gulášová s  kousky hovězího a zeleninou, 
rybí polévka z kapra, sumce nebo candáta, kuřecí 
polévka Újházy, fazolová polévka a studené ovoc-
né polévky oblíbené v létě.

Z hlavních chodů se může Maďarsko pyšnit svými 
dušenými jídly z pomalu taženého hovězího nebo 
kuřecím na paprice, které je typickým pokrmem 
známým jako csirkepaprikás. V chladnějších měsí-
cích se jí plněné zelí, zelné rolky naplněné mletým 
vepřovým, zatímco lečo, maďarské ratatouille, se 
připravuje koncem léta. Z luštěnin, hrášku či dýní se 
vaří tradiční husté polévky, podávané s vejcem nebo 
krájenou klobásou.

Ujít si nenechte ani maďarské speciality jako hovězí 
ze stepního skotu a vepřové z plemene mangali-
ca, což je původní rasa, jejíž chov byl v nedávné době 
úspěšně obnoven. Přílohu tvoří čerstvá sezónní zele-
nina, často z bio produkce.

Maďarsko je přeborníkem na dezerty. Syté palačin-
ky Gundel se plní ořechovo-rumovou směsí zalitou 
polevou z tmavé čokolády, piškotový dort Somlói 
má vanilkovou příchuť s  čokoládovou polevou, ru-
mem a rozinkami a túrógombóc jsou sladké knedlí-
ky ze sýra cottage se sladkou omáčkou ze zakysané 
smetany. 

Zabíjačky mají tradiční podobu a jejich 
výsledkem jsou chutné klobásy, slanina, 
škvarky a tlačenka.

Túrógombóc

Plněné papriky
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Ještě nedávno by bylo nemyslitelné, aby se 
typické venkovské maďarské jídlo dostalo 
do menu prvotřídních restaurací. Dnes se 
však maďarští kuchařští průkopníci k těm-
to receptům znovu hrdě vrací. Mimo prvo-
třídní 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.

Toto elegantně renovované tržiště 
z habsburské éry na ulici Hold se může pyš-
nit tím nejlepším z  maďarských zeměděl-
ských produktů. Právem je tak cílem nároč-
ných labužníků. Protože se poblíž nachází 
mnoho kanceláří, je čas oběda v  restaura-
cích velmi rušnou dobou. Zákazníci zde na-
jdou také vysoce kvalitní zboží.

Historická Velká tržnice na břehu Dunaje 
přitahuje místní i turisty, kteří si domů jako 
suvenýry s radostí odnáší med, džemy či pa-
priku. Pouliční trh Fény v protějším Budíně 
se specializuje na sezónní zemědělské pro-
dukty, jakými jsou například čerstvé lesní 
houby.

Mezi víkendové farmářské trhy patří Czakó 
Piacz ve starém rolnickém domě v  oblasti 
Tabán či stánky rozestavěné v ruinovém baru 
Szimpla, kde jim kulisu tvoří živá hudba.

NAKUPOVÁNÍ
RECEPT NA ÚSPĚCH – 
KAM CHODÍ NEJLEPŠÍ 

ŠÉFKUCHAŘI PRO 
INGREDIENCE 

ÚŽASNÉ BUDAPEŠŤSKÉ TRHY 

MAĎARSKÁ GASTRONOMIE VZKVÉTÁ A NĚKOLIK RESTAURACÍ SI 
VYSLOUŽILO MICHELINSKOU HVĚZDU. JAK BY VŠAK MOHL PO-
TVRDIT KAŽDÝ ŠÉFKUCHAŘ, VŠE ZÁLEŽÍ NA KVALITNÍCH MÍST-
NÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTECH. KVALITNÍ PRODUKTY LZE 
NALÉZT NA TRZÍCH PO CELÉM MĚSTĚ.

Také nedávno renovovaná tržní hala na náměstí Klau-
zál v  židovské čtvrti překypuje kvalitními pokrmy a 
mléčnými výrobky.

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. 

Velká tržnice Trh v centru města
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Kdysi se okolo celého města rozkládaly 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 zůstala a tomuto specifickému nápoji 
jsou zasvěceny celé restaurace a bary. 

Dnešní vinárny jsou zároveň trendy i tradiční, 
módní i neformální, dostupné a zároveň 
mimořádné. Díky svému uvolněnému stylu a 
výzdobě přitahují mladé páry, lidi na služebních 
cestách i zvědavé návštěvníky a k  jiskřivým 
bílým vínům z  Balatonu a hutným červeným 
vínům z  Villány nabízejí také místní delikatesy 
– sýry, klobásy, šunku, kvalitní pomazánky či 
chutný chléb.

Bary poskytují množství informací o původu 
a charakteristikách nabízených vín jak 
odborníkům, tak i běžným konzumentům a 
umožňují tak producentům představit své 
nejnovější značky. 

Hlavní přehlídkou vín je zářijový Budapešťský 
festival vína v poklidném prostředí Budínského 
hradu, během celého 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 
sodovkou v různém poměru.

IN VINO VERITAS

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

VYCHUTNEJTE SI VYBRANÉ VÍNO 
V BUDAPEŠTI

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

Obzvláště populární jsou tematické ve-
čery věnované určité oblasti, stylu vína či 
typu hroznů. 
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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 pamětní desky a 
sochy historii, kulturní změny a klíčové události. 
I Budapešť jich má mnoho – návštěvník se 
však může o hlavním městě dozvědět více už 
tím, že se posadí k šálku kávy.

Schůze nakladatelů významného časopisu Nyugat se odehrávaly 
v kavárně zvané místními „Centrál“ otevřené roku 1887.

S rozvojem Pešti do podoby metropolitního 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 nejvýznamnějším 
byla kavárna Pilvax, kde Sándor Petőfi se svými 
společníky v  roce 1848 naplánoval vzpouru proti 
habsburským pánům.

Ve městě přibývalo divadel, redakcí novin a knižních 
nakladatelství a herci, novináři a spisovatelé se 
scházeli u kávy.
 
Největší prestiži se těšilo New York Café otevřené 
v  roce 1894. Součástí jeho interiéru byla fontána, 
benátské lustry a stropní fresky, čímž místo 
pozvedalo kavárenskou eleganci na novou úroveň. 
Podle legendy jeden spisovatel řekl, že hodí klíče od 
kavárny do Dunaje, aby se nikdy nezavírala. 

Přibližně století na to se v moderních kavárnách 
nové vlny v prominentních čtvrtích, jakou je 
třeba Újlipótváros, podávají kávové speciality s 
bezlaktózovými variantami či chutnými zákusky.

New York Café

Kavárna Centrál
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NAVRŽENO MAĎARY, URČENO SLAVNÝM

BUDAPEŠŤ JE DOMOVEM MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÝCH MÓDNÍCH DESIGNÉRŮ, 
OCEŇOVANÝCH KOLEKCÍ A SVĚTOZNÁMÝCH SUPERMODELEK. VŽDY V DUBNU 
A ŘÍJNU PŘEDVÁDÍ NA BUDAPEŠŤSKÉM STŘEDOEVROPSKÉM TÝDNU MÓDY 
PŘEDNÍ MÍSTNÍ NÁVRHÁŘI SVÉ SEZÓNNÍ KOLEKCE.

BUDAPEŠŤ, STŘEDOEVROPSKÉ HLAVNÍ  
MĚSTO MÓDY

Andrássyho třída lemovaná luxusními obchody právem platí za ukázku 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 domácích návrhářů.

Extravagantní Budapešťský týden módy pořádaný každé dva roky na  prestižních 
místech, jako je např. Várkert Bazár nebo Palazzo Dorottya, po vzoru velké pětky (New 
York, Paříž, Londýn, Milán a Berlín) 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 apartmánových dílnách, 
kde je rádi provedou a kde můžou nahlédnout do procesu tvorby.

Slavná francouzská škola módy, 
Mod’Art International, byla v Bu-
dapešti založena roku 2006.

Mezi úspěšné maďarské modelky patří například Barbara 
Palvin, Enikő Mihalik a Vanessa Axente. 
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BUDAPEŠŤ PO SOUMRAKU

BARY S VYHLÍDKAMI POSKYTUJÍ NÁDHERNÝ VÝHLED NA MĚSTO A S  OKOLÍM LADÍ I NÁPOJE 
VYZNAČUJÍCÍ SE ČERSTVÝMI INGREDIENCEMI, KREATIVNÍMI KOMBINACEMI A VYSOKÝM 
STANDARDEM PŘÍPRAVY. NĚKTERÉ SE V ZIMĚ PŘESUNOU DO ULIC, KDY VENKU ZŘIZUJÍ ÚTULNÁ IGLÚ 
S TEMATICKÝM NÁBYTKEM A HŘEJIVÝMI SEZÓNNÍMI NÁPOJI.

KOKTEJLY NA STŘEŠE 
 A PARTY NA LODI 

Nejunikátnějším a nejrozmani-
tějším podnikem v Budapešti je 
A38.

Slavná maďarská kvalitní vína doplňují neméně kvalit-
ní tradiční piva. Řemeslná revoluce vynesla do popředí 
místní pivovarníky a ve specializovaných podnicích se 
začaly podávat jejich ležáky, svrchně kvašená, ale i čer-
ná piva. 

Budapešť vždy byla oblíbenou zastávkou hvězd unave-
ných cestováním, které účinkují na velkých scénách po 
celém městě. Největší z nich je stadion Ference Puská-
se, znovu otevřený v roce 2019 po přestavbě z bývalého 
Népstadionu, který zažil například vystoupení Queen, 
Michaela Jacksona či Bruce Springsteena. 

A38, bývalá nákladní loď zakotvená u mostu Petőfi, na 
které se pořádají koncerty všech žánrů na venkovních i 
vnitřních pódiích. Součástí zážitku jsou výhledy na ná-
břeží.

O něco dále v Budíně se v klubu Fonó Budai Zeneház 
zaměřeném na lidovou hudbu pořádají taneční večery 
nazývané noci táncház (Taneční dům), akce živé zábavy, 
do níž se můžete aktivně zapojit.

Město mělo vždy kladný vztah k jazzu, přičemž obzvláš-
tě kvalitní ozvučení se nachází v budapešťském Jazz 
Clubu, zřízeném ve starém kině, a vzácný klavír Fazioli 
zase v klubu Opus Jazz.

Většina barů má kromě klasických značek 
v nabídce také řemeslné pivo.
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AŤ UŽ JE V CENTRU POZORNOSTI KLASICKÁ HUDBA NEBO FILM, VÝTVAR-
NÉ UMĚNÍ NEBO MÓDA, VÍNO ČI GASTRONOMIE, BUDAPEŠŤ MÁ FESTIVAL 
PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST.

Budapešťský jarní festival, poprvé pořádaný v  roce 1981, je čtr-
náctidenní oslavou převážně vysoké kultury. Uslyšíte zde špičko-
vou klasickou hudbu. Součástí programu je také tanec, divadlo a 
výtvarné umění.
 
Srpnový Festival Sziget, slavnostně zahájený v roce 1993, probíhá 
na několika scénách, které se nacházejí na ostrově (‚Sziget‘) 
severně od Budapešti. Ve světle reflektorů tam naleznete rock, pop 
a světovou hudbu, ale také film, divadlo, cirkus a aktivity pro děti.

CAFe Budapešť, zkratka pro Festival soudobého umění, oživuje 
dění v  říjnu. Tato čtrnáctidenní přehlídka kultury, která zahrnuje 
také Trh umění Budapešť a budapešťský festival world music 
Ritmo, nabízí spoustu vizuálního umění, moderního cirkusu, tance 
a alternativní hudby.

OSLAVY PŘI KAŽDÉ  
PŘÍLEŽITOSTI

MĚSTO SLAVNOSTÍ A FESTIVALŮ

Červená a bílá vína roku doprovází 
při Budapešťských slavnostech vína 
živá hudba a bezkonkurenční občer-
stvení, to vše v kulisách historického 
okolí Budínského hradu.  

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

Kulinářské festivaly představují celou škálu 
maďarských specialit, od vepřového z prasete 
plemene mangalica po řemeslné pivo. 
Nejprestižnější ukázkou luxusního stravování 
je květnový čtyřdenní Gourmet Festival spolu 
se zářijovým Budapešťským festivalem vína. 

Budapešťský festival vína

 Festival Sziget

Festival Sziget
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MALEBNÉ PROSTŘEDÍ PRO AKCE,  
VÝSTAVY A VELETRHY I KONFERENCE 

BUDOUCNOST MÁ KONGRESOVÁ TURISTIKA

BUDAPEŠŤ JE V SOUČASNOSTI PŘEDNÍ DESTINACÍ PRO NÁKUPNÍ A ZÁŽITKOVÝ CESTOVNÍ RUCH. 
POČET VELETRHŮ STOUPÁ STEJNĚ JAKO PROFESIONÁLNÍ HODNOCENÍ MĚSTA VE SROVNÁNÍ S 
JINÝMI EVROPSKÝMI DESTINACEMI.

Budapešť je snadno dostupná, prakticky odkudkoliv z  Evropy se 
sem dostanete během dvou až tří hodin. Z elegantního letiště se  
rychlou přepravou dostanete do města, kde na vás čeká množství 
taxi, prvotřídní městská hromadná doprava a metropole vstřícná 
k chodcům. 

Akce se tu konají na různých místech – od rozsáhlých konferenč-
ních center po lodě s nádherným výhledem na Dunaj, a dokonce i v 
klasických vilách. Bohatě dekorovaná muzea i elegantní restaurace 
lze pronajmout a přizpůsobit dané příležitosti, přičemž nedávná vý-
stavba a rekonstrukce stadionů světové úrovně umožňují v Buda-
pešti pořádat prestižní sportovní finále a turnaje.

Osmdesát procent obchodních akcí pořádaných v  Maďarsku 
se odehrává v  hotelích a vyznačují se vstřícnými pořadateli i 
návštěvníky a konferenčními prostory prvotřídní kvality. Při 
výstavbě nového hotelu nebo rekonstrukci staršího podle 
současných potřeb hraje důležitou roli kongresová turistika. 
Město je schopno nabídnout asi tři tucty čtyř a pětihvězdičkových 
hotelů, z nichž mnohé jsou umístěny na nábřeží nebo disponují 
lázeňskými komplexy pro své hosty.

Najdete zde množství míst pro pořádání akcí 
a možností ubytování. Město je navíc snadno 
dostupné a krásné. Díky tomu všemu je 
Budapešť vysoce atraktivní destinací.

Poskytovatelé služeb se specializují na jedineč-
né předkonferenční či postkonferenční progra-
my prohlídek po celé Budapešti, včetně jejích 
vinných a gastronomických destinací, termál-
ních lázní a historických míst. 

Pesti Vigadó

Muzeum užitých umění

MÜPA Budapešť
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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 2018–19 
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 olympijským šampiónem 
v plavání, který na zahajovacích olympijských 
hrách v roce 1896 Maďarsku vyhrál první zlato, 
ale také architektem stadionů. Právě on navrhl 
originální plavecký stadionů, který v roce 2017 
hostil šampionát FINA.

Dunajská aréna

Aréna Puskás
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Do města Szentendre, nejoblíbenějšího cíle 
celodenních výletů, se z  Budapešti 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. Nedaleko za městem si můžete 
udělat představu o životě na maďarském venkově 
v Etnografickém muzeu v přírodě neboli Skanzenu.

Největší rozkvět zažil Visegrád ve středověku a 
historická rekonstrukce jeho odkazu probíhá při 
každoročních Palácových hrách. Právě zde měl král 
Matyáš Korvín svůj renesanční letní palác, jehož ruiny 
dotváří atmosféru 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. Můžete po 400 schodech vystoupat k dómu a 
obdivovat výhled na vlastní oči. V pokladnici je uložena 
působivá sbírka náboženských relikvií a artefaktů, křížů, 
pohárů a liturgických oděvů. 

FASCINUJÍCÍ CELODENNÍ VÝLETY 
Z BUDAPEŠTI

MAĎARSKÉ HLAVNÍ MĚSTO JE PLNÉ ATRAKCÍ, STAČÍ ALE JEN NECELÁ HODINA 
CESTY NA SEVER PODÉL DUNAJSKÉHO OHBÍ A 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

V létě mezi městem Ostřihom 
(Esztergom) a Budapeští 
pluje křídlová loď, která je za 
hodinu a půl ve Visegrádu a 
umožní tak pasažérům celý 
den prozkoumávat historické 
památky.

Visegrád

Město Ostřihom
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Z  Budapešti do tradiční destinace Gödöllő často 
jezdí rychlý elektrický vlak HÉV. Důkazy královské 
minulosti tohoto místa jsou všude – i stanice, na 
kterou přijedete, má Královskou čekárnu, kam se 
při čekání na svůj vlak uchylovali František Josef se 
svou ženou Alžbětou, které zde pro její náklonnost 
k  Maďarům láskyplně říkali Sisi. Výstavný palác 
Gödöllő byl jejich letním sídlem a darem od 
maďarského lidu, kam si Sisi jezdila odpočinout 
od požadavků královského dvora ve Vídni. Můžete 
navštívit jeho prostorné místnosti i rozlehlé okolní 
zahrady, kde rostou staleté stromy, velké množství 
květin a k odpočinku jsou zde lavičky.

Hned před Etyekem je filmové studio Korda, 
ve  kterém se natáčejí mezinárodní filmy a které je 
pojmenované po slavném, v  Maďarsku narozeném 
producentovi. Na prohlídku se můžete vydat s 
průvodcem.

Gödöllő

Rustikální Etyek je právem proslulý svou hluboce zakořeněnou 
vinařskou tradicí, která se datuje až do dob Římanů. Mnoho 
sklípků produkuje celou škálu červených, bílých a šumivých 
vín nejvyšší kvality, které se nejlépe ochutnávají na piknicích, 
pořádaných v každém ročním období.  Do popředí se dostává 
také lokální produkce jídla a řemesla.

Obzvláště se vryje do paměti výlet na 
lodi nebo dokonce křídlovém člunu po 
Dunajském ohbí. Cestou se vám naskytne 
nádherný výhled na řeku tekoucí mezi 
zelenými kopci na jih.

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

Etyek



53POKLADY BUDAPEŠTI 

PO NEPROŠLAPANÝCH CESTÁCH 
SKRYTÉ POKLADY POBLÍŽ 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 ostrova Szentendre poblíž historického Visegrádu. 
Kisoroszi je oblíbeným výletním místem z Budapešti nabízejícím 
jízdu na koni, nejdéle fungující golfové hřiště v  Maďarsku o 18 
jamkách a pruh krásné pláže, kde lze tábořit, plavit se na kánoi 
nebo s celou rodinou využít místa určená pro grilování.

Město Zebegény nabízí atrakce jak přírodní, tak i historické. Leží 
v dramatické zeleni pahorkatiny Börzsöny,  je odtud blízko k Dunaji, 
podél se táhne rozsáhlý národní park Duna-Ipoly, sahající až 
k Budapešti, a záznamy o tomto starodávném sídle se datují až do 
dob raného středověku. Zebegény bylo vždy oblíbeným a snadno 
dosažitelným místem pro celodenní výlet z hlavního města. Jde o 
kraj dokonalý pro pěší turistiku, s krásným výhledem na Dunajské 
ohbí přesně v místě, kde se řeka stáčí a teče kolem Vácu.

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

Pokud přemýšlíte o návštěvě Dobogókő, 
můžete si předem ověřit počasí pomocí webové 
kamery.

Dunajské ohbí

Zebegény
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OHBÍ

Infrastruktura v Nagy-Hideg-hegy je v poslední 
době stále kvalitnější a kromě pěti lyžařských 
vleků je zde více než čtyřkilometrová sjezdovka.

Úzkorozchodná železnice v  Királyrét, která byla 
vystavěna v  90. letech 19. století za účelem dopravy 
dřeva, je nyní velkou návštěvnickou atrakcí.

Királyrét znamená „Královská louka“. Zikmund Lucembur-
ský, císař Svaté říše římské, zde měl ve 14. století lovecký 
hrádek. Királyrét leží v nádherné pahorkatině Börzsöny a nej-
známější je svou úzkorozchodnou lesní železnicí z Kismarosu 
nad Dunajem. Cyklisté se cestou mohou zastavit a objevovat 
krásy přírody. Kromě této železnice sem z hlavního města při-
vádí mnoho lidí také rybaření či rodinné pikniky.

Jedním z nejčastějších cílů pěších výletů je Nagy-Hideg-
hegy, třetí nejvyšší vrchol pahorkatiny Börzsöny, který 
leží ve výšce 864 metrů. Před válkou zde byla vystavěna 
jednoduchá turistická chata. Jejího slavnostního otevření 
se v  roce 1936 zúčastnil starosta Budapešti. V mírových 
dobách byla rozšířena. V 50. letech minulého století zde byl 
vybudován také první lyžařský vlek a Nagy-Hideg-hegy od té 
doby přitahuje výletníky i lyžaře ve velkém počtu. Tyto svahy 
jsou u turistů rovněž populární, ale terén je poměrně náročný.

První místo v  Maďarsku, kde bylo otevřeno lesní turistické 
středisko, je Dobogókő, v překladu „Tlukoucí kámen“, a 
turisty přitahuje už od 90. let 19. století. 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. Dobogókő leží blízko Pomázu na vlakové trase 
HÉV do Szentendre a návštěvníky láká po celý rok. 

OHBÍ
DUNAJSKÉ
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Mnoho návštěvníků si chce jako vzpomínku 
na svou cestu odnést něco dobrého. 

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

Poohlédněte se také po typické kulaté 
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 každém 
trhu a snadno vydrží cestu.

Když máte zájem o něco trvanlivějšího, 
zkuste se poohlédnout po dekorativních 
maďarských výšivkách, zdobících 
všemožné druhy tradičních látek, oblečení, 
povlaky na polštáře či ubrusy, 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 A 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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TIPY NA CESTOVÁNÍ PO BUDAPEŠTI 
CESTOVÁNÍ DO BUDAPEŠTI A PO JEJÍM OKOLÍ

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

Další možností dopravy z letiště je kyvadlová doprava minibu-
sem, která cestující doveze na konkrétní místo nebo je odtamtud 
odveze.

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

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

Budapešť má excelentní a rozsáhlou městskou 
hromadnou dopravu skládající se ze sítě metra, 
tramvají, autobusů, trolejbusů a dokonce i lodí. 
Jízdenky a předplatné jízdné lze zakoupit 
v  automatech na stanicích, na zastávkách a 
v prodejních místech na přestupních stanicích.

Karta Budapest Card umožňuje neomezené 
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.



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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8,5 hod
New York
Toronto

5,5 hod
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4 hod
Baku

3,5 hod
Tel Aviv

3 hod
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2,5 hod
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Londýn
Moskva

Petrohrad

1,5 hod
Berlín
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