
PAMĚTIHODNOSTI A PROGRAMY V BUDAPEŠTI 

 

 
Nejvýznamnější památky v Budapešti 
Nejvýznamnější památky najdete v Budapešti v Hradní čtvrti, v centru městské části Pešť, v okolí 
Andrássyho třídy a v Městském parku. Prohlídku města doporučujeme začít na Hradním vrchu. Je odtud 
fantastický výhled na celé město a historické památky Budína obohatí návštěvníky nezapomenutelnými 
zážitky. Pobřeží Dunaje a Hradní vrch jsou od roku 1987 součástí Světového kulturního dědictví 
UNESCO.  
 
 
Rybářská bašta Palác na Budínském hradě Matyášův chrám 
Název této ikonické stavby 
postavené v novorománském 
slohu na Hradním vrchu 
poukazuje na to, že ve 
středověku byla tato část 
hradních zdí hlídána rybářským 
cechem. Historická atmosféra a 
překrásný výhled na město – 
vytáhněte fotoaparáty! 

Od 13. století byl palác sídlem 
maďarských králů, dnes je po 
mnoha rekonstrukcích jedním 
z nejvýznamnějších turistických 
a kulturních center Budapešti. 
Začněte město objevovat právě 
zde! 
 

Tento klenot areálu 
Budínského hradu byl 
postaven ve 13. století a po 
mnoha rekonstrukcích dnes 
opět září ve své někdejší 
kráse. Střecha je zdobená 
keramickými taškami Zsolnay, 
interiér freskami Károlye Lotze.  
 

 

 
Parlament Náměstí hrdinů Řetězový most 
Výstavba fascinující budovy 
Parlamentu v neogotickém 
slohu trvala téměř 20 let. 
Sněmovna zde poprvé 
zasedala v roce 1896 u 
příležitosti tisíciletého výročí 
příchodu Maďarů do jejich 
dnešní vlasti. Dnes je zde 
uložena i Svatá koruna. 

Ikonické, nejrozsáhlejší 
náměstí v Budapešti bylo 
dokončeno u příležitosti oslav 
Milénia v roce 1896. Celkem 14 
soch umístěných 
v polokruhovém památníku 
uctívá památku 
emblematických osobností 
maďarské historie.  

První stálý most spojující části 
města Budín a Pešť byl 
postaven před více než 160 
lety. Ve dne uchvacuje 
pohledem na vznešené tvary a 
překrásné detaily, v noci pak 
září díky úžasnému osvětlení.  
 

 

Gellértův vrch a Citadella Bazilika svatého Štefana Hrad Vajdahunyad 
Z 235 metrů vysokého vrchu na 
pobřeží Dunaje je překrásný 
výhled na město. Prohlédnout 
si zde můžete Sochu svobody, 
sochu svatého Gellérta a 
Citadellu vybudovanou 
původně jako pevnost. 
 

Budova vyzdobená nádhernými 
freskami, štukaturami a 
mramorem pojme až 8 000 
osob. Je zde uložena 
mumifikovaná pravice krále 
svatého Štěpána - relikvie 
Svatá pravice.  

Hrad je replikou 
sedmihradského zámku. Byl 
vybudován v Městském parku 
a-na jedné budově vystavuje 
k odivu hlavní znaky tisícileté 
maďarské architektury od 
gotiky až po baroko.  
 

 

 
Budínská hradní čtvrť 
Ikonická část města vyzařující 
zvláštní atmosféru, ve které se 
nachází Budínský hrad, 
Rybářská bašta a Matyášův 
chrám, je bohatá i na další 
středověké památky a byla 
zařazena na seznam 
Světového kulturního dědictví 
UNESCO.  
 

Skalní kostel 
Svatyně řádu Paulínů 
vybudovaná ve stěně 
Gellértova vrchu je úžasnou 
stavbou. Má dvě části: 
prastarou jeskyni a uměle 
vybudovanou skalní dutinu. 
Každý den se zde slouží mše.  
 

 

 

 

 



MUZEA 

 

Maďarská národní galerie Maďarské národní muzeum Muzeum užitého umění 
Muzeum umístěné v Paláci 
Budínského hradu vlastní 
největší sbírku maďarského 
výtvarného umění. Stálá 
expozice zahrnuje vše, od 
památek z doby příchodu 
Maďarů do jejich dnešní vlasti 
až po díla dnešních umělců.  

První maďarské muzeum 
založil v roce 1802 Ferenc 
Széchenyi. Expozice muzea 
představuje exponáty 
maďarské historie. Na 
schodišti muzea recitoval 
v roce 1848 Národní píseň 
básník Petőfi 

Skvost maďarské secesní 
architektury byl vybudován podle 
plánů Ödöna Lechnera a Gyuly 
Pártose. V úchvatném interiéru 
budovy se střechou pokrytou 
keramickými taškami Zsolnay se 
konají významné výstavy.  

 

Park Memento  Synagoga v ulici Dohány a 
Maďarské židovské muzeum 

Muzeum a zahrada ruin 
Aquincum 
 

V muzeu pod širým nebem je 
umístěno 42 soch, které byly 
po změně společenského 
režimu odstraněny z veřejných 
prostranství v Budapešti. Dnes 
jsou mementem socialistické 
éry počínaje sochou Lenina a 
Památníkem republiky rad 
konče.  

Unikátní, nádherně 
zrekonstruovaná budova druhé 
největší synagogy na světě – 
Velká synagoga v městské 
části Pešť – pojme až 3 000 
osob. Dnes slouží jako 
modlitebna a muzeum.  
 

V muzeu najdete exponáty 
z doby někdejšího římského 
města Aquincum ležícího na 
území dnešní části města 
Óbuda. Nachází se zde bohatá 
sbírka fragmentů budov, 
šperků, soch a užitkových 
předmětů.  
 

 

 

Muzeum Dům teroru 
Muzeum zřízené v několika 
patrech v kdysi neslavně 
proslulé budově představuje 
unikátní tematické expozice 
uctívající památku obětí 
diktatur vládnoucích ve 20. 
století.  
 

 

OPERA A DIVADLA 

 

Maďarská státní opera 
 

Palác umění Budapešťské divadlo operety 

Freskami bohatě zdobené 
interiéry mistrovského díla 
architekta Miklóse Ybla, 
neorenesanční budovy Státní 
opery, si můžete prohlédnout 
nejenom v době konání 
představení, budovu si můžete 
projít dvakrát denně 
s průvodcem. 

Palác umění splňuje veškeré 
nároky 21. století a je místem 
konání hudebních, vizuálních a 
divadelních uměleckých 
vystoupení a výstav.  
V paláci jsou speciální prostory 
a koncertní sál má unikátní 
akustiku. 
 

Tato instituce se v uplynulých 
letech stala moderní divadelní 
scénou se dvěma sekcemi: 
vedle populárních operet uvádí 
i muzikály napsané podle 
literárních a historických 
předloh, k velké radosti 
obecenstva.  
 

 

 
Národní divadlo 
Divadlo se 180letou historií 
založené kdysi na podnět 
Istvána Széchenyiho je od roku 
2002 divákům zpřístupněno na 
novém místě, vedle Paláce 
umění. Přivítá vás rozmanitým 
repertoárem.  
 
 



 

Volnočasové a rodinné programy 

 
Markétin ostrov Zoologická a botanická 

zahrada 
Velký cirkus hlavního města 

Oblíbené místo s mohutnými 
stromy v parcích je jako 
stvořené k odpočinku. Pro 
milovníky pohybu je na ostrově 
plovárna, koupaliště a běžecká 
dráha. Nezapomeňte si 
prohlédnout hrající fontánu a 
oboru se zvěří.  

Největší zoologická zahrada 
v Maďarsku je domovem 
mnoha druhů živočichů a 
poskytuje celodenní zábavu 
dětem i dospělým 
návštěvníkům. Nejžhavějšími 
hvězdami jsou nyní koaly, které 
zahrada získala v roce 2015. 

Jediný kamenný cirkus ve 
střední Evropě je publiku 
přístupný od roku 1889 
v Městském parku. 
Představení obohacená o 
úžasné prvky show a jiné 
atrakce jsou zárukou skvělé 
zábavy. 
 

 

 

Náměstí Ference Deáka 
Toto náměstí je jedním 
z nejvýznamnějších dopravních 
uzlů v centru Budapešti. Je to 
místo, odkud vyjíždějí autobusy 
a tramvaje na různá místa 
města, a zároveň křižovatka 3 
linek metra.  
Mapa 
 

Millenáris 
Oblíbený park v centru 
městské části Budína je 
centrem kultury a oddechu. Pro 
návštěvníky je zde jezero 
s rybami, hřiště, hrací koutek, 
divadelní a výstavní prostory, 
kavárny a konají se zde také 
festivaly a různé programy.  
 

 

BUDAPEŠŤSKÉ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A KOUPELE 

 

Lázně Széchenyi  Lázně Gellért Lázně Rudas 
Léčebné lázně Széchenyi jsou 
největším lázeňským 
komplexem nejen v Budapešti, 
ale i v Evropě. Termální voda 
poskytuje úlevu při mnoha 
potížích. V bazénech dodnes 
hrají stálí návštěvníci šachové 
partie.  

Budova lázní je klenotem 
secesní architektury a po 
rekonstrukci září opět ve své 
původní kráse. Mezi obyvateli 
Budapešti a turisty jsou lázně 
oblíbené nejen díky termální 
vodě s léčivými účinky, ale také 
pro svou ojedinělou atmosféru. 

Lázně byly postaveny v roce 
1572 v době turecké nadvlády a 
od té doby - s kratšími 
přestávkami - jsou neustále 
k dispozici zájemcům o léčebné 
procedury. Lázně Rudas jsou 
v pátek a v sobotu otevřeny i v 
noci. 

 

Lázně Király 
Tyto autentické turecké lázně 
byly vybudovány v roce 1565 a 
dodnes si zachovaly téměř 
původní podobu. V lázních jsou 
3 bazény s léčivou vodou, 
hluboký bazén, parní kabina, 
sauna a káďové koupele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁKUPY 

 

Váci ulice Fashion Street Andrássyho třída 
Elegantní pěší zóna vedoucí z 
náměstí Vörösmartyho až k 
náměstí Fővám je nejslavnější 
nákupní ulicí ve městě. Ulice je 
plná prodejen s módním 
zbožím a šperky, parfumerií a 
příjemných kaváren.  

Pěší zóna vedoucí z náměstí 
Vörösmartyho až k náměstí 
Deák lemovaná překrásnými 
domy je sídlem prodejen 
mezinárodních módních 
značek (Benetton, Max Mara, 
Lloyd, Mexx, Byblos, atd.).  

Nejširší třída Budapešti je 
nazývána „maďarskou 
Champs-Élysées”. Na trase od 
Alžbětina náměstí až po 
náměstí Oktogon najdete 
nejenom mnoho památek, ale 
také luxusní prodejny 
světových značek.  
 
 

 

Velká tržnice „Vásár 
csarnok“ 

Arena Plaza West End City Center 

Velká hala největší a 
nejkrásnější kryté tržnice 
v Budapešti nabízí na třech 
patrech bohatý výběr potravin, 
koření, medu, a dokonce i 
suvenýrů.  
Budova je chráněnou 
památkou. 

V rozsáhlém obchodním centru 
postaveném na místě areálu 
bývalé dostihové dráhy najdete 
vedle mnoha obchodů a butiků 
i kinosály IMAX, uměleckou 
galerii, restaurace, kavárny a 
hypermarket.  
 

Pro návštěvníky budovy 
největšího obchodního centra 
ve střední a východní Evropě s 
vodopádem a několika 
fontánami je k dispozici mnoho 
obchodů a restaurací, kino se 
14 sály a příjemná střešní 
terasa.  

 

 

 

 


