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Vážení přátelé,
Děkujeme vám, že jste se rozhodli strávit letní dovolenou právě s naší organizací JEKA-CS. V maďarské
základně, ve známém městečku Visegrád a v jeho okolí vám nabízíme rozmanitý program nejen pro milovníky
historie a památek, ale také pro ty, které pod profesionálním vedením lákají jízdy na koních, rybaření, rafting,
kanoing, paintball anebo si chtějí vyzkoušet ještě další sportovní aktivity.
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ZÁKLADNÍ ZÁSADY, KTERÉ BY MĚLI ZNÁT ÚČASTNÍCI POBYTU
Výhodou ubytování podle systému Jeky je, že se skupina se nemusí podřizovat nějakému stanovenému
programu nebo hotelovému řádu. Program a denní režim určuje vedoucí podle zaměření skupiny a věku
účastníků. Detailní informace o programových možnostech získává skupina v tomto tištěném průvodci.
Před odjezdem je nutné, aby vedoucí zájezdu seznámil účastníky pobytu se všemi podmínkami, nejlépe
formou informační schůzky nebo písemně.
Ubytování:
Bez ohledu na velikost skupiny je každá skupina ubytována v samostatném domě. Domy jsou bez personálu,
vybavení je kvalitní, ale prosté, vše je podřízeno účelu, tj. rekreaci skupin mládeže a zájmových skupin.
Účastníci pobytu si sami vaří a dbají na udržování pořádku po celou dobu pobytu. Pokoje jsou dvou- až
šestilůžkové. Sociální zařízení je minimálně 1 WC / sprcha na 10 účastníků. Ložnice je určena pouze na spaní.
K večernímu posezení a společným skupinovým aktivitám slouží jídelna.
Domy pro konkrétní skupiny jsou rozdělovány centrálně v kanceláři Jeky v Bruselu, takže pracovník Jeky-CS
o přidělení konkrétního domu nerozhoduje. Měřítkem pro určení domu je zejména minimální a maximální
ubytovací kapacita, která je stanovena jednotlivě pro každý dům. Vedoucí však může již při rezervaci vyjádřit
„preferenci“ určitého domu, ke které JEKA Brusel přihlédne, pokud je dům ještě volný a změní jej jen ve zcela
výjimečných případech z technických důvodů.
Základna Jeky v Maďarsku má k dispozici šest domů o různé kapacitě. Domy jsou renovované a
zmodernizované. Sociální zařízení je většinou součástí pokojů, pokud ne, jsou v pokojích umyvadla.
Vedoucí skupiny obdrží před odjezdem z ČR plánky domu, a má tak možnost si předem připravit rozdělení
účastníků skupiny do jednotlivých pokojů.
Stravování:
JEKA zajišťuje a dodává skupině kvalitní potraviny na jedno teplé a dvě studená jídla denně, podle jídelníčku,
který obdrží vedoucí skupiny před odjezdem. Potraviny jsou dodávány pro společnou přípravu a společné
stolování, nikoliv pro spotřebu jednotlivců nebo jednotlivých rodin. Množství potravin může být upraveno tak,
aby každý měl dostatek. Vždy včas předem hlaste, jaké potraviny potřebujete přidat.
Zbylé potraviny při odjezdu zůstávají na místě, není dovolené je odvážet.
O tom, jak třídit odpad Vás poučí pracovníci Jeky, případně si tyto informace ihned po příjezdu vyžádejte.
Cena pobytu zahrnuje:
Ubytování, spotřebu elektrické energie, plynu a vody, dopravu autobusem z místa skupiny a zpět, dopravu do
50 km denně, potraviny pro přípravu 3 jídel denně.
Pojištění u Cestovního garančního fondu GFG Brusel.
Vceně není:
Rekreační poplatek, který se platí na místě (pro osoby od 18 do 70 let), pojištění zdravotních výloh, soukromé
aktivity. Zdravotní cestovní pojištění doporučuje JEKA i pro cesty do zemí EU.
Výše rekreačního poplatku:
Leányfalu
Tahitótfalu
Dunabogdány
Visegrád

350 HUF
400 HUF
300 HUF
410 HUF

Vedoucí si připraví seznam účastníků a rozdělí na části podle uvedeného věku, tzn. na osoby do 18 let,
na osoby ve věku 18 - 70 let a nad 70 let. Rekreační poplatek platí jak vedoucí skupiny, tak i řidiči.
Seznam a vybrané poplatky od účastníků předá vedoucí skupiny zástupci Jeky. Od něj si vyžádá potvrzení
o zaplacení, zvlášť pro skupinu a zvlášť pro řidiče. (Řidič poplatek vyúčtuje své firmě spolu s ostatními náklady
cesty).

PRAKTICKÉ INFORMACE
Seznam účastníků
Seznam účastníků zašlete do kanceláře Jeky-CS nejpozději týden před odjezdem. V seznamu uveďte jméno,
příjmení, datum a místo narození, adresu a číslo OP/pasu. Seznam si připravte také v kopiích pro kancelář
Jeky Brusel, pro řidiče autobusu, a také pro svou vlastní kontrolu.
Všechny vzniklé změny do odjezdu skupiny nahlaste prosím telefonem a ihned potvrďte jakoukoliv dostupnou
formou (mailem, faxem, poštou).
Pro zaplacení rekreačního poplatku na místě si vedoucí připraví jiný seznam - viz informace výše.
Co s sebou:
Vedoucí: doklady a dokumentaci k cestě, formuláře pojišťovny, seznamy účastníků, lékárničku pro první pomoc,
utěrky na nádobí, ubrusy, papírové ubrousky, ostré nože, škrabky, koření, případně sirupy a šťávy.
Pro pohodlnější práci v kuchyni si můžete přivézt např. rychlovarné konvice, elektrické šlehače apod.
Podle zaměření skupiny a uvážení vedoucího: společenské hry, hudební nástroje, rádio, přenosný televizor.
V případě dopravy vlastním autobusem zajistí vedoucí skupiny povlečení pro řidiče.
Účastníci: platné cestovní doklady a povlečení (nebo spacák, prostěradlo a povlak na polštář), osobní léky.

Zodpovědnost vedoucího skupiny při pobytu:
Vedoucí jedná za skupinu se zástupci Jeky, s místními orgány jako např. obecní úřad, policie, lékař apod.
Odpovídá za dodržování pořádku a kázně v přiděleném domě, za organizaci programu, režimu v domě a
přípravy stravy.
Vedoucí informuje účastníky průběžně o výletech a dalších aktivitách, sleduje počet a pohyb členů, zvlášť při
případném rozdělení skupiny.
Odpovídá za to, že případné škody v domě, obci, na inventáři apod. budou ohlášeny zástupci Jeky, na místě
uhrazeny nebo jinak zlikvidovány. Zodpovídá za pořádek v domě, před odjezdem zkontroluje a předá kuchyni
se zbylými potravinami a dům zástupci Jeky.
Doprava:
Počet účastníků nesmí přesáhnout kapacitu autobusu, každá osoba, i malé děti, musí mít svoje vlastní
sedadlo. Prosíme, berte v úvahu, že řidič má k dispozici jmenný seznam a nemůže vzít na cestu osobu, která
není v seznamu.
Typ autobusu a trasu do místa pobytu a zpět určuje JEKA-CS, za dodržení trasy, bezpečnostních přestávek a
rychlosti jízdy odpovídá řidič. Předem dohodnuté odchylky z trasy (např. pro prohlídku zajímavého místa), další
nástupní místa anebo luxusnější autobus platí vedoucí skupiny zvlášť. Vedoucí skupiny musí akceptovat
potřeby řidičů, jako povinný odpočinek, hygienické a bezpečnostní přestávky apod.
Každý z účastníků má nárok uložit do zavazadlového prostoru jedno zavazadlo - raději kufr než krosnu - a
druhé menší do autobusu. Každé zavazadlo označte pevnou visačkou s vizitkou.
Vedoucí skupiny spolupracuje s řidičem při určování zastávek, případně při vybírání pasů a celních formalitách.
Součástí zájezdu s Jekou CS je doprava skupiny do místa pobytu a zpět i místní výlety průměrně 50 km denně,
mimo příjezdového a odjezdového dne. Kilometry lze sčítat, kilometry ujeté nad celkový limit zaplatí vedoucí
řidiči na místě v hotovosti. Pokud skupina převýší limit 50 km/den, doplatí vedoucí na místě řidiči cenu v Kč
za ujeté km a vedlejší náklady jako parkovné, dálniční poplatky apod.
Cena za 1 km je 27,- Kč (+ parkovné, silniční poplatky a mýtné). Všechny cesty je třeba dohodnout s řidičem
dostatečně předem.
Řidič je plně kompetentní rozhodnout o tom, zda je určená trasa sjízdná a vhodná pro jeho autobus.
Autobusy Jeky zůstávají na místě během pobytu. Po celou dobu pobytu je řidič autobusu ubytován se
skupinou.
Při pobytech delších než 6 dní musí řidič dodržet zákonem stanovený odpočinek trvající 24 hodin. Odpočinkový
den řidiče je možno zvolit kdykoliv, nejvýhodnější je den před odjezdem. Počítejte s tímto omezením při
plánování svých výletů.
Smluvní partner si může zajistit vlastní dopravu za podmínek, které jsou uvedeny v katalogu. V tom případě
JEKA CS nenese odpovědnost za pozdní nástup do pobytové základny, zajištění náhradní dopravy pro
mimořádný případ apod. Skupina s vlastní dopravou, která má počet účastníků celkem méně než 45, musí
řidiče zahrnout do počtu vedoucích zdarma.
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Upozornění k vlastní dopravě:
Cestujete-li motorovým vozidlem, nezapomeňte na technický průkaz a doklad o pojištění vozidla, tzv. zelenou
kartu.
V případě, že použijete motorové vozidlo, kde nejste uveden jako vlastník vozidla, nechte si vystavit od majitele
vozidla potvrzení. Text potvrzení musí být minimálně v anglickém, nebo jiném světovém, jazyce.
Potvrzení o užívání firemního vozu či vozu vlastněného cizí osobou musí být notářsky ověřeno. Tímto úkonem
zabráníte případné možnosti zadržení motorového vozidla policií do doby, než se prokáže, že vozidlo není
odcizeno. Některé evropské státy provádějí kontrolu již na hranicích a v případě, že nebudete schopni doložit
souhlas majitele vozidla s jeho užitím, může vám být znemožněn vjezd na území státu.
Ohlášení skupiny při příjezdu
Ze vzdálenosti cca 100 km od místa pobytu zavolejte do kanceláře Jeky ve Visegrádu a sdělte, že se jedná
o skupinu Jeky CS, oznamte čtyřmístné číslo skupiny (které máte uvedeno na voucheru), svoje jméno, místo,
ze kterého voláte a pravděpodobnou dobu příjezdu.
Tato informace je důležitá zejména při zpoždění, neboť pracovníci kanceláře musí na skupinu čekat, i když
přijede pozdě v noci. V případě nečekaného delšího zdržení anebo naopak brzkého příjezdu vždy uvědomte
zástupce Jeky ve Visegrádu. Doba příjezdu skupiny je vždy uvedena na voucheru, obvykle to bývá 16:00 17:00 hod.
Vedoucí skupiny může využít po dohodě s řidičem mobilní telefon dopravce za cenu 12,- Kč/min na území
ČR a za cenu 50,- Kč/min v zahraničí.
JEKA kancelář Visegrád

červenec, srpen

+36 30 964 7722, +36 26 397 252

mimosezóna

+36 13 314 077, +36 306 409 274

Trasa cesty z Prahy:
Cesta do základny trvá cca 9 hodin. Časy jsou jen orientační – doba cesty záleží na dané dopravní situaci.
Praha - Brno
Brno - Bratislava
Bratislava - Komárno
Komárno - Štúrovo - Esztergom/Ostřihom
Esztergom/Ostřihom - Visegrád

3 hod.
2 hod.
2 hod.
1 hod.
1 hod.

Příjezd do domu:
Při příjezdu do Visegrádu ohlásí vedoucí skupiny příjezd v kanceláři Jeky Brusel. Současně tam předá platný
seznam účastníků a „voucher“.
V seznamu účastníků uveďte řidiče pod čarou s výrazným označením „DRIVER“ nebo „BUS LENKER“. Jinak
může dojít k tomu, že JEKA Brusel započítá do platby o jednoho účastníka víc. Děti do 2 let uveďte rovněž
odděleně ze stejného důvodu.
Na voucheru je uvedeno číslo pobytu, které bylo skupině přiděleno v Belgii a které je platné pro styk vedoucího
skupiny s pracovníky belgické kanceláře.
Skupiny ubytované ve Visegrágu

Skupiny ubytované v Tahitótfalu a
Leányfalu

Ohlásí se v kanceláři Jeky Brusel ve Visegrádu (pokud se při
předchozím telefonickém ohlášení nedohodne se zástupcem Jeky
jinak).
Skupiny jedou přímo k ubytovacímu objektu, kde na ně bude čekat
zástupce Jeky (pokud se při předchozím telefonickém ohlášení
nedohodnou se zástupcem Jeky jinak).

V kanceláři Jeky obdrží vedoucí plánek obce s vyznačením ubytovacího domu anebo pracovník Jeky
doprovodí skupinu k přidělenému domu. Vedoucí skupiny nejdříve dům společně se zástupcem Jeky projde a
zkontroluje místnosti, klíče na pokojích, množství nádobí a příborů v kuchyni, a uvede osobu zodpovědnou
za kuchyni. Pak ubytuje skupinu a řidiče.
Místní doprava: Účastníci, kteří se chtějí po dohodě s vedoucím skupiny oddělit od hlavní skupiny (kterou na
místo výletů vozí autobus Jeky), mohou využívat i služeb místní dopravy: jízdní řád najdete na každé zastávce
nebo v „Informačních centrech“.
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Odjezd z domu
Odjezd je stanoven nejpozději na 15.00 hod. odpoledne poslední den pobytu, takže posledním jídlem je oběd a
balíček na cestu. Pokud si naplánujete na den odjezdu ještě výlet, dohodněte včas s řidičem, kdy je nutno
opustit dům, aby řidič dodržel povinný odpočinek před cestou.
Servis na místě:
Zástupci Jeky Brusel navštěvují skupinu většinou večer. JEKA Vám v místě pobytu zaručuje nepřetržitou
službu prostřednictvím svých dobrovolných pracovníků. Jsou vám k dispozici po celých 7 dnů v týdnu a
v případě potřeby vám poskytnou jakékoliv informace, služby a pomoc.
Starají se mimo jiné o zásobování potravinami, technické záležitosti v domě, poskytnou vám také informace
o možnostech výletů, pěších túr, objednání různých aktivit apod. Komunikace s nimi probíhá v němčině,
angličtině nebo francouzštině. Proto je nutné, aby vedoucí skupiny, případně alespoň jeden účastník ovládal
jeden z uvedených jazyků.
Energie
JEKA šetří energii více, než jsme zvyklí – prosíme, před odjezdem z domu vždy kontrolujte, zda jsou všechna
okna a dveře zavřené a osvětlení v pokojích, kuchyni a jídelně vypnuté.
Cestovní doklady
Turista z České republiky musí mít průkaz totožnosti, platný alespoň během pobytu v zahraničí.
Doporučujeme, aby cestující používali raději cestovní pasy než občanské průkazy.
NEZAPOMEŇTE: Od 26. 6. 2012 musí mít i dítě mladší 10 let svůj vlastní cestovní doklad.
Velvyslanectví České republiky v Maďarsku / Cseh Köztársaság Nagykövetsége
adresa

Rózsa utca 61, 1064 Budapest

kontakty

tel: +36 1 462 5010,11

Ing. Helena Bambasová

tel: +43 1 899 581 48 / vízové oddělení
fax +43 1 894 12 00
budapest@embassy.mzv.cz

úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí - pátek: 7:45 - 16:15 hod.
o svátcích pro veřejnost zavřeno

www.mzv.cz/budapest
Pomoc
v nouzi

Mobilní telefon diplomatické služby:

Linka funguje pouze mimo pracovní dobu
zastupitelského úřadu a je určena výhradně
občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života.

+36 309 247 081

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně v mimopracovní době, ve dnech volna i
o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů
v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).
V pracovní době velvyslanectví (7:45 - 16:15 hod.) volejte telefony konzulárního oddělení.
konzulát ČR
v Maďarsku

Szegfű utca 4, 1064 Budapest
sekretariát +36 1 462 5014
consulate_budapest@mzv.cz

úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí - pátek: 9.00 – 11.00 hod.

Při odcizení nebo ztrátě cestovního dokladu (může dojít k pozbytí i jiných dokladů, např. řidičského průkazu,
občanského průkazu atp.) a při odcizení či ztrátě finanční hotovosti vyhledejte nejbližší policejní služebnu a
případ ohlaste. Požádejte o vystavení potvrzení o nahlášení události, ve kterém bude mimo policejních údajů
uvedeno Vaše plné jméno, datum narození a trvalé bydliště na území ČR.
Doporučujeme českým občanům, aby před zahájením procesu vyřizování nového cestovního pasu
prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Budapešti vždy předem telefonicky kontaktovali konzulární úsek
zastupitelského úřadu a konzultovali všechny potřebné kroky.
Finanční prostředky
Každý turista je povinen mít dostatek finančních prostředků pro cestu a pobyt, a to i v případě tranzitu. Jejich
výše není úředně stanovena a záleží na posouzení konkrétního policejního úředníka. Obvykle se za
přiměřenou částku považuje 30 - 50 EUR na osobu a den a to v případě, že cestujete individuálně (částka je
nižší pro osoby, které prokážou, že mají sjednané ubytování a stravování přes cestovní agenturu) nebo platnou
kreditní kartu. Účastníci, kteří cestují soukromými auty individuálně, si proto před cestou vyžádají od vedoucího
skupiny kopii voucheru a seznamu účastníků.
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Osobní spotřeba
Jako spotřebitel si na dovolenou uvnitř Evropské unie můžete vzít a z dovolené bezcelně přivézt jakékoli zboží
v libovolném množství pro osobní spotřebu. Jedinou výjimkou z tohoto volného režimu je zboží, které podléhá
spotřební dani - jako např. tabákové výrobky, alkoholické nápoje nebo pohonné hmoty.
Bez dodatečných poplatků je možné v rámci zemí Evropské unie převážet limitované množství tohoto zboží
pro účely osobní spotřeby. Množstevní limity na alkohol a tabák mají rozlišit mezi soukromým a obchodním
dovozem. Jestliže množství zboží nepřesahuje určený limit, nebudete mít při převozu žádné problémy. Pro
obecné množstevní vymezení osobní spotřeby byly stanoveny tyto limity (obě skupiny představují 100 % limit,
je tedy třeba volit přiměřené kombinace jednotlivých výrobků):
Tabák
Limit osobní spotřeby na osobu

Alkohol
Limit osobní spotřeby na osobu

cigarety

800 kusů

krátké doutníky

400 kusů

doutníky

200 kusů

tabák

1 kg

obsah alkoholu nad 22%

10 litrů

obsah alkoholu do 22%

20 litrů

víno

90 litrů (z toho max. 60l šumivého vína)

pivo

110 litrů

Kromě výše zmíněného zboží lze bezcelně a bez daně dovážet zboží v hodnotě do 300 EUR, resp. 430 EUR
v letecké dopravě. Cestující ve věku do 15 let mohou - nezávisle na druhu dopravy - dovážet zboží v hodnotě
do 150 EUR.
Další podmínkou bezcelního a nezdaněného dovozu je, aby
- dovoz byl příležitostného charakteru (v rozumném časovém úseku neprobíhal jako součást řady dovozů)
- sestával výhradně ze zboží určeného pro osobní spotřebu rodinných příslušníků nebo určeného jako dárek
- jeho charakter a také množství dováženého zboží nebyly takové, aby nasvědčovaly dovozu pro obchodní
účely.
Zakázaný dovoz
Do Maďarska je zakázáno dovézt následující předměty:
- nekonzervované maso, čistý alkohol, mléčné výrobky
- publikace, obrazy či předměty narušující morálku
- předměty podněcující rasovou nenávist
- útočné zbraně, plynové pistole, obranné spreje pro sebeobranu
- narkotika
Vývoz
Vývoz následujících předmětů je zakázán nebo je k jejich vývozu třeba souhlas od Maďarské národní banky:
- zlato, platina, stříbro a předměty z nich vyrobené, muzejní předměty, známky
- káva, čaj, kakao, čokoláda, cukr, máslo, sýr, masové produkty, tropické ovoce, dovezené konzervované maso,
potravinářský olej, rýže, rajčata, dovezené nápoje, dovezené koření
- cigarety a další tabákové produkty
- léky
- záclony a koberce, fotoaparáty, filmové kamery a projektory
Státní svátky
1. ledna

Nový rok

15. březen

Počátek Revoluce a boje za nezávislost v letech 1848 – 1849

1. dubna

Velikonoční pondělí

1. května

Státní svátek

20. květen

Svatodušní pondělí

20. srpen

Den sv. Štěpána, zakladatele státu

23. říjen

Počátek Maďarského povstání a boje za svobodu v roce 1956

1. listopad

Svátek všech svatých

25., 26. prosinec

Vánoční svátky
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Otevírací doby:
Pracovní doba firem, bank i prodejní doba v obchodech je v zásadě obdobná jako v ČR. V rámci státní správy
je využíván zkrácený pátek, tj. pracovní doba cca do 14 hodin, s čímž je třeba počítat při potřebě komunikace
s úřady. Když den volna připadne např. na čtvrtek či úterý, existuje praxe poskytnout další den volna a spojit jej
tak s víkendem do 4 dnů volna. Následně bývá tento den volna napracováván o pracovní sobotě.
Banky/ bank
Obchody/ üzlet

Po - Čt

8:00- 16:00 hod

Pá

8:00 - 13:00 hod.

Po – Pá

10:00 - 18:00 hod.

So

9:00 - 13:00 hod.

Některé obchody mají jeden den v týdnu otevřeno do 19:00 hod., obvykle to bývá
čtvrtek
Supermarkety

Po – Pá

10:00 - 18:00 hod.

So

7:00 - 13:00 hod.

Některá velká obchodní centra mají otevřeno i v neděli do 14.00 h.
Některé obchody (potraviny, smíšené zboží) jsou otevřeny denně 24 h.
Pošta / Posta

Po – Pá

8.00 - 16:00 hod.

Pošta Dömös

Petöfi tér 1, 2027 Dömös

Pošta Visegrád

Fö u. 77, 2025 Visegrád

Pošta Tahitótfalu

Hösök tér 6 nebo Visegrádi utca 2, 2021 Tahitótfalu

poštovné
evropské země

pohlednice

cca 100 HUF

dopis

cca 150 HUF

V Budapešti na hlavním nádraží má pošta otevřeno od pondělí do soboty od 7:00 do 21:00 hod.
Úřady:

Po – Pá

8.00 - 16:00 hod.

Zdravotnictví
Pro občany ze zemí EU je v Maďarsku platný jejich Evropský průkaz zdravotního pojištění (modrý průkaz),
který je vydáván pojištěncům v členských zemích Evropské unie jejich národní zdravotní pojišťovnou.
Pro případ potřeby ošetření v Maďarsku, je proto třeba tento průkaz mít na cestě s sebou. Na základě
předložení tohoto průkazu má pojištěnec jednoho členského státu EU na území druhého členského státu nárok
k poskytnutí nezbytné zdravotní péče s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu.
Je nicméně nutno počítat i s tím, že za péči může připlácet a že může být vyžadováno zaplacení části účtů
v hotovosti. Pacient se může setkat s platbou v hotovosti i u lékaře, který nemá smlouvu s maďarským
Národním fondem zdravotního pojištění nebo mu byla poskytnuta péče, která není zcela bezplatná a platí se
spoluúčast.
Léky jsou k dostání v každé smluvní lékárně po předložení receptu vystaveného lékařem. Za stomatologickou
péči se platí podle druhu ošetření, za léky 0%-100% - podle konkrétního typu léku.
Případný převoz pacienta zpět na území České republiky není zdravotní pojišťovnou hrazen a ten si jej musí
plně uhradit. Proto je s ohledem na takovéto případy vždy vhodné mít uzavřeno před odjezdem z ČR
dodatečné komerční cestovní zdravotní připojištění. Z něj pak lze (podle rozsahu připojištění) hradit náklady jak
na spoluúčast, tak na případný převoz zpět do ČR.
Při návštěvě lékaře je potřeba předložit v prvé řadě doklad o tomto komerčním připojištění. Vzhledem k tomu,
že i plnění z připojištění může být omezeno (například částkou), doporučuje se při krátkodobých pobytech na
území HU kombinaci obou způsobů, tzn. mít u sebe svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění a zároveň si
před odjezdem sjednat i cestovní zdravotní připojištění.
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Telefon:
Předvolba pro Maďarsko: 36
Předvolba pro Budapešť: 1
Předvolba pro meziměsto při vnitrostátním volání: 06

Měna
Forint byl zakotven jako národní měna i v nové maďarské ústavě platné od 1. 1. 2012.
Forint (HUF) = 100 fillérů (Fillér jako hotovostní platidlo bylo zrušeno).
Aktuálně jsou v oběhu mince 5, 10, 20, 50,100 a 200 HUF,
bankovky 500, 1000, 2000, 5000,10000 a 20000 HUF.
100 HUF = cca 8,50 CZK
1 EUR = cca 300 HUF
Přijímány jsou kreditní karty typu: VISA, Master Card apod., bankomaty najdete ve Visegrádu, Szentendre a
Budapešti. V hotelech se většinou platí Eurem. Doporučujeme výměnu peněz uskutečnit ve Visegrádu.

Kilometrovník
Visegrág - Dömös

7 km

Visegrád - Esztergom

22 km

Visegrád - Dunabogdány

7 km

Visegrád - Tahitótfalu

13 km

Visegrád - Vác

18 km

Visegrád - Szentendre

23 km

Visegrád - Budapest

45 km

Visegrád - Gödöllő + puszta Lázár Lovás park

60 km

Visegrád - Kecskemét + puszta Bugac

126 km

Visegrád - Eger

140 km

Visegrád - Balaton

170 km
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INFORMAČNÍ MINIMUM
Oficiální název státu
Maďarsko (Magyarország, Hungary) – od 1. 1. 2012
(Předchozí název Maďarská republika / Magyar Köztársaság / Republic of Hungary byl změněn v důsledku
přijetí nové ústavy Maďarska platné od 1. 1. 2012).
Maďarsko (maďarsky Magyarország je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě.
Hraničí s Rakouskem (366 km) a Slovinskem (102 km) na západě, s Chorvatskem (329 km) a Srbskem
(151 km) na jihu, s Rumunskem (443 km) a Ukrajinou (103 km) na východě a se Slovenskem (677 km) na
severu.
2
Rozloha: 93 030 km
Administrativní členění: Maďarsko je rozděleno na 19 žup, které se dále člení na 168 obvodů (kistérségek).
Obyvatelstvo: 10 milionů
Etnické složení: Maďaři (94,4 %), Romové (2,02 %), Němci (1,18 %), Slováci (0,38 %).

Historie
Období stěhování národů
Nejstarší obyvatelé území dnešního Maďarska zde žili již před téměř půl milionem let, což dokládají
archeologické nálezy hlavně ze severního Maďarska. Dalšími obyvateli se později stali i Keltové, Římané, ale
také Ilyrové.
Římané zde zřídili provincii Pannonia, ve východní části Maďarska a severního Rumunska byla zřízena
provincie Dacia. Provincie byly osídleny kolonisty z Itálie. V této době vznikla i pozdější maďarská města.
Centrem Pannonie se stalo Aquincum (severozápadní část dnešní Budapešti), dále pak byla založena města
Savaria (dnes Szombathely), Scarabantie (Sopron), Arrabona (Győr), Gorsium (Tác) a Sopianae (Pécs).
Po Římanech zdědili Maďaři například vinařství, které je také nedílnou součástí maďarské kultury.
Římané se na území udrželi až do 4. století, postupně však území obsazovaly kočovné kmeny z asijských
stepí, hlavně Sarmati a po nich Hunové, Ostrogóti, Gepidové, Langobardi a v 6. Století tu založili svou říši
Avaři, kteří zde zůstali asi 300 let. Zničila ji až vojska franského krále Karla Velikého.
Sředověk
Ugrofinský kmen Maďarů byl vlastně jen dalším z řady příchozích nájezdníků z východu, kteří do Maďarska
přišli koncem 9. století. Byli to kočovní pastevci s výbornými jezdeckými schopnostmi. Jejich vůdce se podle
tradice jmenoval Arpád. I Maďaři se stali postrachem Evropy a podnikali výbojné nájezdy na okolní země.
Teprve po několika porážkách, především v bitvě s německým císařem na řece Lechu v roce 955, se usadili a
začali vést pokojnější a usedlejší život v Panonské nížině. Zhruba v této době také přijali křesťanství.
Dynastie Arpádovců vládla v Uhrách ve stejné době jako v Čechách Přemyslovci. Nejvýznamnějším
panovníkem maďarské historie vůbec se stal Štěpán (István), který přijal křesťanství a papež ho na Boží hod
vánoční r. 1000 korunoval křesťanským králem. O rok později, v roce 1001, bylo založeno arcibiskupství
v Esztergomu/Ostřihomi, které se stalo církevním centrem země.
Štěpán byl po smrti prohlášen za svatého a jeho význam je pro Maďary minimálně stejně velký jako význam
svatého Václava pro Čechy. Královská korunovace i založení arcibiskupství byly obrovským úspěchem, zvláště
když vezmeme v úvahu, že Čechům se obojí podařilo až o hodně později. Znamenalo to přijetí původně
kočovných Maďarů mezi civilizované národy Evropy.
Uhry se začaly nazývat „zeměmi Svatoštěpánské koruny“. Historické Uhersko zahrnovalo Panonskou nížinu,
dnešní Slovensko, Podkarpatskou Rus, Slavonii, Vojvodinu, Banát a Sedmihradsko (Transylvánie) v dnešním
Rumunsku.
V dalších staletích oslabovaly zemi dynastické boje o trůn, odpor pohanů vůči křesťanství i vpády kočovných
Pečeněhů a Kumánů. Významnými panovníky byli Ladislav I. (László), který byl později podobně jako Štěpán
svatořečen, nebo Koloman, který spojil Uhry a Chorvatsko v roce 1102 v personální unii trvající až do roku
1918 (!) a hlavně Béla III., který připojil k Uhrám i Dalmácii a získal přístup k Jadranu.
Někteří panovníci umožnili kolonizaci uherských území Němcům.
Turci v Uhersku
Katastrofou byl vpád Mongolů (Tatarů), kteří zemi v roce 1241 totálně zpustošili. Města a vesnice byly zničeny,
zemi napadl hlad a mor, podle odhadů zemřela třetina obyvatel.
Arpádovci vymřeli po meči v roce 1301. Jejich dědictví získal nejdříve krátce český král Václav III. (1301-05),
ale Přemyslovci brzy nato také vymřeli a z boje o uherský trůn vyšel nakonec vítězně neapolský rod Anjou.
10

Za krále Ludvíka Velikého / Nagy Lájos došlo k velkému rozmachu země, Ludvík se stal načas dokonce i
polským králem. Zplodil ale jen dcery, a tak koncem 14. století získal korunu Zikmund Lucemburský, který si
vzal jeho dceru. Zikmunda známe jako pozdějšího českého krále, odpůrce Jana Husa a bojovníka proti
husitům. V Uhrách byla ale jeho hlavní starostí hrozba osmanských Turků. V bitvě u Nikopole v roce 1396 byla
rozdrcena křížová výprava, kterou Zikmund vedl.
Nástupce Zikmunda se narodil až po jeho smrti, proto se mu říká Ladislav Pohrobek. V době jeho nezletilosti
byl zvolen zemským správcem János (Jan) Hunyady, sedmihradský velmož rumunského původu, jeden z
maďarských národních hrdinů, který se proslavil úspěšnou obranou proti Turkům. V roce 1456 je porazil u
Bělehradu, což vítala celá křesťanská Evropa.
Po Hunyadyho smrti se nakonec dostal na trůn jeho syn, Matyáš Korvín (1458 - 1490). Často se mu říká
„renesanční král“, protože byl nejen vynikající státník, ale také v mnoha ohledech vzdělaný a talentovaný muž.
Jeho neapolská manželka zvala na dvůr v Budíně a Visegradu italské humanisty a umělce. Matyáš Korvín byl
protivníkem českého krále Jiřího z Poděbrad a dobyl i vedlejší země Koruny české (např. Moravu).
Po nástupu Jagellonců byly Čechy a Uhry spojeny v personální unii. Ani tak se nepodařilo zadržet nápor Turků.
V roce 1526 drtivě zvítězili v bitvě u Mohácse / Moháče, kde mladý uherský a český král Ludvík Jagellonský
zahynul v bažinách.
Habsburkové
Uhry byly rozděleny na tři části. Západní část dnešního Maďarska a území Slovenska a Chorvatska připadlo
rakouským Habsburkům, kteří měli s Jagellonci uzavřenou nástupnickou smlouvu.
Přímá vláda Turků byla zavedena v tzv. Budínském pašalíku (pašalík znamenala provincie, vládce s hodností
paši vládl z Budína). Sedmihradsko se stalo vazalským státem Turků a získal ho Jan Zápolský. Od těchto let
žili Maďaři v míru jen málokdy.
Habsburkům připadla úloha bránit nejen své území, ale fakticky celou Evropu před nevěřícími Osmany a
zároveň si dělali zálusk na celé území Uher i Sedmihradska. Sedmihradská knížata často podněcovala vzpoury
proti Habsburkům a štvala proti nim i Turky, aby získala co největší nezávislost pro sebe a pro Maďary.
V 16. století se začalo šířit protestantské vyznání, které sedmihradská knížata tolerovala, Habsburkové
potlačovali a Turkům bylo lhostejné.
Dvakrát stáli Turci jako katastrofická hrozba dokonce před Vídní, poprvé v roce 1529 krátce po bitvě u Moháče,
podruhé až po 150 letech v roce 1683. V obou případech byli odraženi a počínaje druhou porážkou začal
úpadek jejich moci. Po těžkých bojích konce 17. a první poloviny 18. století, v nichž se proslavil vojevůdce
Evžen Savojský, dobyli Habsburkové velkou část osmanských držav v Evropě, včetně všech bývalých zemí
Svatoštěpánské koruny.
Snaha Habsburků o neomezenou vládu, rekatolizaci a později i germanizaci Uher budila odpor u místní šlechty
a celého národa, který toužil po nezávislosti. V letech 1703 -1711 probíhalo povstání Ference II. Rákocziho,
které bylo skutečnou válkou za nezávislost. Povstání bylo poraženo, ale vzpoury propukaly i v dalších
desetiletích a díky nim se Uhry nestaly pouhou habsburskou provincií jako např. české země, ale uchovaly si
určitou míru autonomie.
Vznik Rakouska - Uherska
Rok 1848 byl revoluční v mnoha zemích Evropy a také Maďaři tehdy povstali pod vedením radikála Lájose
Kossutha. Jedním z aktérů byl i národní básník Sándor Petöfi. O rok později vyhlásily uherské stavy
nezávislost, ale novému rakouskému císaři Františku Josefu I. přišlo na pomoc vojsko ruského cara Mikuláše.
Země Svatoštěpánské koruny byly rozděleny a Habsburkové zahájili vládu silné ruky.
Po čase došlo k uvolnění a v roce 1867 proběhlo tzv. rakousko-uherské vyrovnání. Říše byla rozdělena na dvě
části (Předlitavsko a Zalitavsko podle hraniční řeky) a od této chvíle se nazývala Rakousko-Uhersko.
Ačkoliv o svobodu vlastního národa Maďaři vášnivě bojovali, upírali ji zároveň Slovákům, Chorvatům i
Rumunům, kteří žili pod jejich svrchovaností na území Zalitavska. Prováděli politiku tuhé maďarizace.
Po rakousko-uherském vyrovnání získaly Uhry v podstatě úplnou vnitřní nezávislost, ekonomicky bylo ale celé
soustátí propojeno čím dál víc a společná zahraniční politika je zatáhla do několika válek. Éra dualistické
monarchie byla ale zlatým věkem Uher z hlediska ekonomického i kulturního. Např. bylo tehdy postaveno
mnoho bulvárů a výstavných budov, které jsou dnes k vidění v Budapešti, v zemi působil také světoznámý
skladatel Ferenc Liszt.
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Trianonská smlouva
Drtivá porážka Německa a Rakouska-Uherska v první světové válce měla mj. za následek rozpad habsburské
monarchie. Zatímco Češi slaví 28. říjen jako státní svátek, den vzniku Československa, pro Maďary jsou
výsledky prohrané války národním traumatem.
Mírová smlouva, podepsaná na francouzském zámku Trianon, je připravila o obrovské území, které připadlo
novým státům – Slovensko se stalo součástí ČSR, Sedmihradsko připadlo Rumunsku, jihoslovanská území
pozdějšímu království Jugoslávie. V zahraničí tak zůstaly miliony maďarsky mluvících obyvatel. Celkem ztratilo
Maďarsko dvě třetiny svého historického území. Samozřejmě že se Maďarsko s novou situací dlouho nemohlo
smířit a „Trianon“ je dodnes asi nejvíce nenáviděným maďarským slovem.
2. světová válka
V meziválečném období se země přiklonila k fašismu pod vedením admirála Miklóse Horthyho. Režim se
projevoval nenávistí vůči komunistům, Židům i západním mocnostem, které podepsaly trianonskou smlouvu, a
logicky také obdivem k nacistickému Německu.
Maďarsko se stalo Hitlerovým spojencem, ale Horthy doufal, že nebude muset vstoupit do války. V roce 1941
se byl ale nucen připojit k invazi do Sovětského svazu a maďarští vojáci umírali u Stalingradu. Horthy brzy
poznal, že stojí znovu na straně poraženého, v roce 1944 proto začal vyjednávat o separátním míru. Hitler
reagoval tím, že Maďarsko rychle obsadil. V posledních měsících války zemřelo následkem toho na 400 tisíc
Židů, Sovětská armáda byla nucena mj. bombardovat Budapešť.
Poválečné období a vznik Maďarské republiky
Po válce vnutili Sověti Maďarsku komunistickou vládu, ačkoliv na rozdíl od ČSR tady komunisté v poválečných
volbách téměř vůbec neuspěli. Po smrti Stalina v roce 1953 začalo uvolňování tuhé vlády, postupně se objevily
hlasy volající po reformách a po „socialismu s lidskou tváří“.
V roce 1956 vypuklo povstání a ministerským předsedou se stal reformátor Imre Nagy. Ten propustil politické
vězně, zrušil tajnou policii a vyhlásil, že Maďarsko opustí vojenský blok komunistických států a stane se
neutrální zemí, což bylo popudem k obsazení země Sovětským svazem.
Začaly dlouhé a kruté represe: zhruba 20 tisíc lidí bylo zatčeno, dva tisíce popraveny. Do čela země se na
dlouhá léta postavil zrádce János Kádár. Z nenáviděného muže se ale Kádár změnil v uznávaného
reformátora, který zavedl do socialistického systému prvky tržního hospodářství. Díky tomuto tzv. „gulášovému
komunismu“ se měli Maďaři oproti jiným zemím východního bloku relativně lépe, měli větší svobodu pohybu.
Mezi prvními taky začali v roce 1989 se změnou režimu. V červenci 1989 začalo odstraňování ostnatého drátu
a byly otevřeny hranice do Rakouska.
Maďarská lidová republika se změnila na Maďarskou republiku, první svobodné volby se konaly v roce 1990.
Podobně jako ČR se země stala členem NATO (v březnu 1999) a Evropské unie (v květnu 2004).
Maďarsko je rozděleno na 19 žup, které se dále člení na 168 obvodů (kistérségek).
Jazyk a náboženství
Oficiálním jazykem Maďarska je maďarština. Maďarština, která je z ugrofinské jazykové skupiny, je vzdáleně
příbuzná několika jazykům, kterými se mluví na severu a severovýchodě Evropy (finština, estonština, komi aj.).
Nejpodobnější jazyky se dochovaly ve zbytcích v ruském Chantymansijském autonomním okruhu na západní
Sibiři.
Maďarštinu považuje za svůj mateřský jazyk přibližně 95 % obyvatel republiky
V oblastech s národnostními menšinami se objevuje romština, němčina, slovenština, příp. srbština a
chorvatština.
Maďarsky mluví mj. i 1,5 milionu lidí v Rumunsku, asi 0,5 milionu lidí na Slovensku a asi 300 tisíc lidí v Srbsku
(v oblasti Vojvodiny), neboť těmto zemím museli Maďaři odstoupit část svého území po 1. světové válce.
Náboženství se v Maďarsku začalo vyvíjet již před příchodem Maďarů. Později pak bylo přijato západní
křesťanství a začala christianizace, především za vlády Svatého Štěpána v 10. stol. Křesťanství bylo hlavním
náboženstvím do 16. Stol.
V 16. století proběhla reformace církve a v důsledku nových změn se v Maďarsku stalo luteránství, později
kalvínství, dominujícím náboženstvím. V druhé polovině 16. století pak jezuité založili vzdělávací centra, včetně
nejstarších univerzit v Uhersku, a obyvatelé se opět obrátili ke katolickému vyznání.
V Maďarsku je nejvíce katolíků - především římských (kolem poloviny populace), částečně řeckých; kalvinisté
tvoří asi 16 %, luteráni pak 3 %. Židé tvoří přibližně 1 % populace, okrajově (0,6 %) je zastoupen islám.
25 % populace jsou ateisté. Na jihu a východě země žije početná komunita obyvatel pravoslavného vyznání.
Jde zejména o Rumuny, Rusíny a Srby.
Dále zde najdeme vyznavače islámu (0,6 %) a židovského náboženství - v současné době je židovská
populace v Maďarsku největší ve středovýchodní Evropě a čítá zhruba 100 000 obyvatel.
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Podnebí a krajina
Pro zemi je charakteristické vnitrozemské podnebí s teplými léty s nízkým srážkovým úhrnem a chladnými
zimami. Malá část země v okolí města Pécs je považována za oblast se středomořským podnebím, avšak ve
skutečnosti jsou zde pouze o něco teplejší léta a nižší úhrny srážek než na ostatním území.
Maďarsko je převážně rovinatá země, hlavně díky své poloze na Panonské pánvi. Pouze na severu okolo
města Miskolc se rozkládá menší pohoří, které je součástí Karpat. Největším vrcholem Maďarska je Kékes,
který se nachází v pohoří Mátra. Na jihu země se rozkládá Velká uherská nížina, která zasahuje až do
sousedního Rumunska a Srbska. Rovinatá krajina Velké uherské nížiny je z velké části přeměněna na
zemědělskou, ale zachovaly se zde zbytky původní maďarské středoevropské stepi označované jako puszta.
Na jihozápadě Maďarska najdeme několik menších pohoří, např. Bakoňský les.
Asi 89 % území nepřesahuje nadmořskou výšku 200 m.
Nejvyšší hora: Kékes (1 015 m)
Nejnižší bod: řeka Tisza (78 m)
Největší řeky: hlavním tokem maďarského vodního systému je Dunaj (Duna), do jehož povodí celé Maďarsko
spadá. Dunaj nejprve tvoří severozápadní hranici Maďarska se Slovenskem a teče na jihovýchod a posléze
východ. Nad Budapeští u města Vác ostře otáčí svůj směr k jihu a protéká napříč maďarským územím, které
opouští u městečka Mohács a pokračuje do Srbska.
Na Dunaji leží město Budapešť, Esztergom, Komárom, Dunaújváros, Kalocsa a Baja atd.
Druhou nejdůležitější řekou je Tisa (Tisza), která protéká východním Maďarskem. Tisa se do Dunaje vlévá až
na území Srbska severně od Bělehradu.
Dalšími významnými řekami jsou Dráva, Rába, Bodrog, Körös.
Jezera:
Nezanedbatelnou část plochy Maďarska tvoří jezera.
2
- Balaton (česky Blatenské jezero) – je největší sladkovodní jezero střední Evropy s rozlohou 596 km
2
- Hevíz– druhé největší termální jezero na světě po jezeře Tarawera na Novém Zélandu s plochou 47,5 km
2
-Tisza - s rozlohou 127 km
2
- Neziderské jezero (Fertő), stepní jezero s rozlohou 75 km , které leží z větší části v Rakousku.

Jídlo a pití
Maďarsko bylo známé hojností jídla a kvalitou své kuchyně. Maďarskou kuchyni ovlivnila jak strava pastevců z
Velké uherské nížiny, tak i kuchyně blízkých slovanských zemí, Rakouska, Německa i Turecka.
Přehlídku typických pokrmů bychom měli začít u základní potraviny – chleba. Ten je v zemi tak oblíbený, že se
říká, že Maďaři by mohli „jíst chleba s chlebem“. Další obdobné přísloví říká, že „jídlo bez chleba není jídlo“.
Výrazně převažuje chléb bílý, který je opravdu vynikající, v supermarketech se dá sehnat i tmavý chléb.
Dále se zde konzumuje velké množství masa, především hovězího a vepřového, méně kuřecího. Zejména na
Balatonu a u jiných jezer a řek jsou populární ryby (např. domorodý balatonský candát – „fogas“).
V nevysokých horách na severu se pohybuje dostatek zvěřiny, které se v kuchyni také hojně využívá.
Nejčastěji používaným kořením je v maďarské kuchyni paprika, která se v restauracích dává na stůl spolu se
solí a pepřem. Velmi oblíbenými surovinami jsou i zelí a zakysaná smetana. Mimořádné oblibě se těší
obalovaná a smažená jídla – v této úpravě se objevují i ryby a různé druhy zeleniny.
Mezi polévkami objevíte i netradiční studenou ovocnou polévku. Z Maďarska pochází některé u nás dobře
známé potraviny, především čabajka - pikantní suchá klobása kořeněná paprikou. Podle města Debrecen se
jmenuje debrecínka, uzenina, se kterou se běžně setkáváme v obchodech.
Také výraz čalamáda (míchaná nakládaná zelenina) pochází z maďarštiny. Maďaři také jedí rádi sladké, vedle
palačinek jsou vynikající jejich štrúdly s tvarohem a koprem, mákem nebo švestkami.
Klasické restaurace se maďarsky nazývají vendéglö nebo étterem. Rozdíly mezi jednotlivými typy restaurací se
ale někdy v praxi stírají. Často můžete v restauraci poslouchat hudbu, zejména cimbál a housle.
Čarda/czarda, byla a je hospoda v Maďarsku, na venkově nebo na tzv. pustě, kde se pasou stáda. Csárda je
tradiční venkovská hospoda se skromnějším výběrem, často slouží i jako středisko zábavy pro místní
obyvatele. Někdy má jen určitou speciální nabídku, např. hálászcsárda má na jídelníčku jen ryby. Název
maďarského (i slovenského) tance čardáš pochází právě původem z pojmenování těchto hospod.
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Gulyás

Pörkölt -

Szegedínský guláš

Halászlé

Lecsó
Kolosvárské plněné
zelí / koloszvary
töltött káposzta
Lángos

Palacsinta

Pogácsa (pogáč,
pagáč)
Dobos-torta

Černá káva
Pálinka
Pivo
Víno

- nejtypičtější maďarský pokrm. Na rozdíl od našeho guláše jde v podstatě o
vydatnou polévku z hovězího masa, brambor a cibule, to vše okořeněné sladkou
nebo pálivou paprikou. Pastevci v pusztě si ji vařili v kotlíku zvaném gulyás a právě
odtud pochází název jídla.
je bližší tomu, co nazýváme gulášem my. V pörköltu je maso (lze použít jakékoliv),
rajčata, cibule, česnek a mletá červená paprika, dále může být přidaná zakysaná
smetana. Je-li v pokrmu smetana, používá se pro omáčku s paprikou spíše název
paprikás.
přidává se do něj navíc zelí. Údajně ho vymyslel archivář József Székely jako recept
z nouze, když zjistil, že má doma už jen trochu guláše a zelí, odtud také původní
název Székely goulash. Jinak je pojmenování spojováno s městem Szeged.
hutná rybí polévka z několika druhů ryb s rajčaty a zelenými paprikami a kořeněná
mletou paprikou. Sama o sobě se dá jíst jako hlavní jídlo. Původně šlo o jídlo
maďarských rybářů, které se vařilo u řeky v kotlíku nad ohněm.
zeleninový pokrm z rajčat, paprik a cibule, servírovaný s masem.
plněný zelný list, který je dalším maďarským národním jídlem. Uvnitř je nejčastěji
mleté maso s rýží, vajíčka, cibule a dalšími přísadami.
placka z kynutého těsta smažená ve vrstvě oleje. Prodává se na ulici v rychlém
občerstvení v mnoha variantách, např. se zelím, česnekem, ovčím sýrem, šunkou
nebo koprem. Také lángos je ve světě rozšířeným jídlem, které však pochází
z Maďarska.
palačinky se podávají s mnoha náplněmi, např. se sýrem, s houbami nebo nasladko
s tvarohem, ořechy, mákem, marmeládou, jablky, skořicí, mandlemi, čokoládou.
Proslulé jsou Gundelovy palačinky nazvané podle slavného kuchaře, který působil
v posledních letech Rakouska-Uherska. Obsahují náplň z vlašských ořechů,
pomerančové kůry a rozinek, to vše je přelité čokoládou.
kulaté sladké nebo slané pečivo z kvasnicového těsta, které se jí teplé.
piškotový dort ze šesti vrstev těsta proložených čokoládovým krémem a politý
karamelovou polevou. Jmenuje se po slavném cukráři Józsefu Dobosovi.

Káva je v zemi velmi oblíbená. Bývá většinou silná a Maďaři s ní často začínají den.
Milovníků čaje tu naopak mnoho není.
Nejznámější maďarská lihovina, která je k vidění podobně jako u nás v různých
formách: meruňkovice (barackpálinka), hruškovice, broskvovice.
Vlastního piva produkují Maďaři málo, vyrábí se tu v licenci několik mezinárodních
značek. Dováží se sem v poměrně hojné míře i české pivo.
Víno patří k Maďarsku naprosto neodmyslitelně. V době komunismu jeho kvalita
trochu poklesla, protože producenti nebyli motivování k jejímu vylepšování. Po roce
1989 se ale znovu začala vyrábět vynikající vína.
K nejznámějším regionům patří Tokaj, kde se na sopečné půdě pěstují hrozny
s ušlechtilou plísní botrytis cinera a podobají se tak skoro rozinkám. Tokajské víno je
spíše sladké a místní ho pijí i ke štrúdlům a jiným sladkostem.
Už ve středověku se vyváželo do Polska a Ruska a proslavilo se v 17. století, kdy ho
Ludvík XIV. mj. prohlásil za krále vín a víno králů.
Dalším vinným regionem je Eger se světoznámým červeným vínem Égri Bikavér
(Býčí krev).
Na čedičovém vrchu Badacsony na severním břehu Balatonu se po staletí pěstuje
Olaszrizling (Vlašský ryzlink), zřejmě nejlepší suché bílé víno.
Na jihu je nejznámější vinařskou oblastí Villány-Siklós.
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Země léčivých vod
Antičtí Římané měli pravdu ve svém rčení “in balneis salus - v lázních je zdraví”. Nejen obyvatelé Itálie, kteří
přinesli lázeňskou kulturu do Pannonie, ale již předchozí obyvatelé objevili vodní bohatství krajiny a jeho
schopnost navracet zdraví. Před šesti sty tisíci lety se primitivní člověk ve Vertésszőlős, proslaveném
maďarském archeologickém nalezišti, usadil v blízkosti teplých pramenů a před několika tisíci lety Keltové
vybudovali svoje město na místě, kde je dnes Budapešť, protože zde narazili na minerální prameny. Prastaré
keltské sídlo dostalo jméno Ak-Ink (hojná voda) nebo Pět Vod.
Během následujících století léčivé vody zaujaly také místo v maďarské historii. V severní části Budapešti, mezi
mnoha odkrytými zříceninami bývalého římského vojenského tábora Aquincum archeologové nalezli stopy
několika lázní. Archeologické vykopávky dosud odhalily 21 lázní, největší mezi nimi byly ústřední vojenské
lázně (Thermae Maires). Lázně byly napájeny prameny vyvěrajícími na úpatí budínských vrchů, které
vodovodní systémy odváděly na příslušná místa. Kromě veřejných lázní byly v domech bohatých občanů
objeveny četné koupelny, zdobené překrásnými mozaikami.
Během půl druhého století turecké okupace, v 16. a 17. století, se lázeňská kultura a léčivé vody staly středem
pozornosti. Mnohé architektonické památky z této doby, mimo jiné i lázně orientálního typu zakryté
kupolemi, se zachovaly až do dnešních dnů a přispívají k zavedení zdravého způsobu života a propagují ho.
V 16. stol. napsal slavný turecký spisovatel, cestovatel a historik, Evlia Chelebi: "Neexistuje pravděpodobně
jiné město v zemích věřících a možná na celém světě, kde tak hojně tryskají prameny, aby vyléčily všechny
neduhy, jako Budaí". Tuto charakteristiku si jistě nezapsal náhodou, protože 128 činných pramenů v zemi
přináší na povrch hojnost léčivých vod.
Podle Hippokrata, otce medicíny, jsou vodní kúry jedním ze základních léčebných postupů. I v dnešní době
odborníci znovu objevují neobyčejné možnosti přírodního léčitelství v medicíně. Díky staletým zkušenostem,
spolu s příslušnou lékařskou kontrolou a při použití i jiných léčebných metod, je přírodní léčitelství
nedocenitelné při ochraně zdraví lidstva. Použití klimatických a lázeňských procedur je jednoduché, protože je
založeno na zkušenostech vypozorovaných mnoha generacemi. Tato každodenní pozorování vedla lidi k tomu,
že léčili své různé choroby a neduhy vodou z různých pramenů a - na základě dosažených výsledků - rozhlásili
léčivé schopnosti této vody široko daleko.
Maďarské léčivé vody se používají především ke koupelím, ale je také několik účinných léčivých vod
uplatňovaných v pitných kúrách.
Léčivá voda je taková minerální voda, jejíž léčivé účinky byly potvrzeny lékařskými výzkumy. K povolení názvu
léčivá voda, k němuž je oprávněno Ministerstvo zdravotnictví, předchází často dlouholeté bádání a provádění
nejrůznějších výzkumů.
Podle maďarského práva se nazývají termálními vodami ty přírodní prameny, jejichž teplota je vyšší než 30 °C.
Všechny prameny mají charakteristické, individuální účinky, tzn., že za určitých podmínek nebo určitým
způsobem jsou lepší než jiné.
Žádný z pramenů nemá univerzální léčivé vlastnosti. To je ale to, co činí místní prameny mimořádně cennými všechny mají nějaké zvláštní léčivé účinky vlastní jenom jim, které je činí vhodnými pro léčení dané skupiny
chorob, jako součást komplexního terapeutického programu.
Přímo v Budapešti je s ničím nesrovnatelný počet (přes 30) termálních pramenů, což je světový rekord, a deset
z nich dosáhlo označení „lázní“.
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SLOVNÍČEK
Dobré jitro
Dobrý den
Dobrý večer
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
banka, směnárna
upomínkové a
dárkové předměty
jak se Vám daří
kam jdete dnes večer
Loďka
sportovní hry
plavání
hry
nerozumím
ukradli mi ……
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pivo
Víno
voda
káva
Čaj

Egy
kettö
három
négy
öt
hat
hét
nyolc
kilenc
tíz
sör
bor
víz
kávé
tea

Jó reggelt kívánok
Jó napot kívánok
Jó estét kívánok
Hétfó
Kedd
Szerda
Csűtőrtők
Péntek
Szombat
Vasárnap
Takarékszővetkezet
Ajándék, emléktárgty
Hogy van?
Hova mennek ma
este?
Csónok
Sportjátékok
Úzsás
Képeslap
nem tudom
ellopták nekem …….

hledám
Potřebuji
Rád bych si koupil
jídelní lístek
snídaně
oběd
večeře
dobrou chuť
cena Ár
pozor (důrazné varování)
pozor (upozornění)
zakázáno
jak dlouho?
na shledanou
děkuji köszenem
děkuji pěkně
prosím
kouření zakázáno
fotografování zakázáno
kolik to stojí?
kdy
kolik

ano
ne
lékař
zubař
lékárna
nemocnice
nemocný
ruka
hlava
oko
ucho
prst
břicho
srdce
krev

igen
nem
orvos
fógorvos
gyógyszertár
kórház
beteg
kéz
fej
szem
fül
ujj
has
szív
vér

Keresek
Szükségem van
Szeretnék venni
Ětlap
Reggeli
Ebéd
Vacsora
jó etvágyat
Ár
vigyázz
figyelem
tilos
mennyi ideg
viszontlátásra
köszenem
köszenem szépen
kérem, tessék -obvyklejší
dohányozni tilos
fényképez tilos
mennyibe kerül
mikor
mennyi

kost
bolet
horečka
hodina
minuta
Brambory
Cukr
Vejce
káva
Sýr
Sůl
Olej
marmeláda
Máslo
pečivo

csont
fáj
láz
óra
perc
burgonya
cukor
tojás
kávé
sajt
só
olaj
lekvár
vaj
sütemény

Poznámky k výslovnosti
zs – ž
cs – č
sz – s
s – jako š

garázs čteme garáž
kalács čteme koláč
Szekszárd čteme seksárd
Sopron čteme šopron

gy – ď
ly – j
ny – ň
ty – ť

fagylalt čteme faďlalt
Szombathely čteme sombatej
torony čteme toroň
tyúk čteme ťúk

Přehlasované samohlásky ö a ü se čtou stejně jako v němčině, tedy jako temné e nebo i.
Podobně jako ostatní samohlásky můžou být krátké i dlouhé.
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CENTRA REGIONU, NÁVRHY PROGRAMŮ V REGIONU
O Maďarsku můžeme říci, že je chudé i zároveň bohaté na přírodní zdroje. Obě tvrzení jsou pravdivá:
Maďarsko neoplývá bohatými zdroji dřeva, rud nebo ropy, zato díky přírodnímu dědictví patří mezi nejbohatší
státy Evropy. Jeho původní fauna a flóra se zachovala na četných lukách, v bažinách, mokřinách, v lesích a na
pastvinách, které zůstaly téměř netknuty. To je také důvod, proč tato relativně malá země vyhlásila nebo
připravuje k vyhlášení téměř 300 státem chráněných oblastí a více než tisíc místních chráněných území.
Většina chráněných oblastí je přístupná všem milovníkům přírody.
O regionu v okolí Visegrádu
Národní park Dunaj - Ipoly.
V údolí Dunaje, mezi Visegrágem a Budapeští se rozkládá Národní park Dunaj - Ipoly. Park je tvořen z
Piliských a Visegrádských vrchů v Zadunají, Börzsönyských vrchů na severu a dvou dlouhých, úzkých pásů
země: údolí Dunaje od Visegrádu po jižní cíp ostrova Szentendre a záplavového území řeky Ipoly od Hontu
po Balassagyarmat.
Krajinářsky nejkrásnější a zároveň nejcennější části údolí Ipoly jsou ohyb řeky u szobského viaduktu (na levém
břehu Dunaje naproti obci Pilismarót, mokřad Hideg s nesčetnými lovícími volavkami bílými a mokřad
Ipolydamásd oplývající chráněnými rostlinami. Na vlhkých lukách Parassapuszty se vyskytují téměř všechny
maďarské druhy obojživelníků.
Ostrov Szentendre
Asi kilometr za Visegrádem se Dunaj rozvětvuje na dvě ramena - tzv. hlavní (plavební) a užší (sportovní).
Ramena Dunaje se zhruba o 30 km dále zase spojují a tvoří tak veliký ostrov - Szentendre, na kterém leží celé
vesničky. Ostrov je 31 km dlouhý a 3 - 3,5 km široký. S pevninou je spojen třemi mosty. Ostrov je oblíbeným
odpočinkovým cílem nejen turistů, ale i obyvatel Budapešti. Na cípu ostrova jsou pěkné písečné pláže
V této chráněné oblasti se vyskytují některé rostliny typické pro kopcovité oblasti, zalétají sem lovit dravci ze tří
blízkých pahorkatin. Hnízdí zde 57 druhů ptáků.
Vápencový masiv Pilisu je protkán jeskyněmi, z nichž nejznámější jsou jeskyně Ördöglyuk, Leány a Legény.
Vaskapu/Ocelová skalní brána byla také jeskyně, ale její strop a stěny se zhroutily a zachoval se pouze dvojitý
“triumfální oblouk” vchodu. Dolomitové skály byly rozryty a vytvarovány do podoby palisád podobných
varhanám.
Rozhledna na Prédikálószéku ve Visegrádských vrších nabízí pohled na celé panorama ohybu Dunaje. Poblíž
můžete obdivovat několik obrovských skal, které byly odtrženy od kopce a odvlečeny dravým proudem
bývalého řečiště. Jako kontrast k tomuto pohledu působí mírné svahy s obhospodařovanými lukami.
Na jedné z nich rostou stovky fenyklů panonských, hlavní botanické atrakce Piliských vrchů.
Börzsönyské vrchy na levem břehu Dunaje jsou známé především svými hrady, ale také svými vodami: tři
hlavní potoky jsou napájeny 335 prameny. Vyhaslé sopečné kužele, strmé rokle a bizarní skalní výjevy utvářejí
Chráněnou krajinnou oblast Börzsöny.
Bylo zde zjištěno 70 druhů chráněných rostlin a 117 chráněných druhů ptáků, z nichž 90 v této oblasti
pravidelně hnízdí. Z hory Csóványos, vysoké 939 m, se naskýtá daleký výhled, z vrchu Hegyes-Tető lze
přehlédnout celou zákrutu Dunaje.
Z malebných vesniček fascinuje především Nagybörzsöny s vodním mlýnem a kostely ze 13. až 15. století.
Börzsönyské Muzeum v Szobu v ulici Szent László 14 dokumentuje bohatou místní flóru a faunu, místní folklór
a archeologické vykopávky.
Římské pevnosti na Dunaji
Oblast pravého břehu Dunaje v dnešním Maďarsku se stala v 1. stol. n. l. trvalou součástí římského impéria.
Za Trajána byla rozdělená na Horní Pannónii (Pannonia Superior) s hlavním městem Carnuntum a Dolní
Pannónii (Pannonia Inferior) s hlavním městem Aquincum, což je dnešní část budapešťské části Obuda.
Název Pannonie se používal ještě století po zániku vojenské a civilní moci Říma v této oblasti (okolo r. 400).
Provincie byla významná hlavně ze strategických důvodů, obranný systém, tzv.limes, byl vybudovaný
postupně, na pravém břehu Dunaje. Vznikly strážní věže, vojenské tábory a administrační centra. Pouze
v hlavním městě byl tábor přesunutý na levou stranu Dunaje.
O znovuobjevení těchto památek v Dunajském ohybu, od Budapešti až po Esztergom, se nejvíc zasloužil
Sándor Soproni. Archeologické vykopávky pokračují s menšími přestávkami od r. 1950 dodnes.
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Administračním centrem bylo Aquincum. Směrem na sever najdeme v dnešním městečku Szentendre pevnost
Ulcisia Castra - Vlčí hrad. Bylo to oblíbené místo Marca Aurélia, v roce 202 tu přebýval Septimus Severus a
v r. 2014 císař Caracalla.
Asi 4,5 km odtud se v areálu největšího skanzenu Maďarska nachází zachovalé základy Villa Rustica - jedná
se o obytnou vilu ze 3. stol, s celkovou rozlohou 5 600 m2, s rozměry 67 x 78 m. Vila měla 52 místností,
podpodlahové vytápění, podlahy zdobené mozaikou a stěny vyzdobené freskami.
V obci Leányfalu se nalézají základy klasické strážní věže o rozměrech 16 x 16m. Takové věže byly budované
na místech s dostatečným výhledem. Nejstarší byly dřevěné, obklopené příkopem a palisádou, později je
nahradily kamenné věže.
Poblíž kamenolomu u Visegrádu se nachází vojenská mini
základna, vchod do pevnosti byl ze strany od Dunaje. Podle
pamětní cedule byla určena doba vzniku na ro 321 n. l. Na tomto
úseku římského opevnění to je nejzachovalejší stavba.
Výška zdí byla 120 - 300 cm, tlouštka 165 cm, základy asi 120 cm
hluboké. Uvnitř se nacházely budovy pro posádku, lázně a v centru
dvora cvičiště. Místo bylo zásobované vodou, rovněž tak příkop
okolo hradeb. Našly se tu dvě koupelny s přívodem vody a
olověným potrubím, i vytápěná místnost sloužící jako sušárna
plodů. Pravděpodobně, podle úlomků oltáře, tu byla i kaplička.
Původní římské město Cipri, dnešní Dunabogdány, bylo centrum, kde Římané obchodovali s barbary.
Vzhledem k výhodné poloze při horním cípu ostrova Szentendre mělo toto místo zároveň strategickou polohu
pro přechod přes Dunaj. Dodnes se tu skrývá římská pevnost o rozměrech 127 x 127 m.
Visegrád
Visegrád leží asi 35 km na sever od Budapešti, v ohybu Dunaje.
Území bylo osídleno již ve 3. – 4. století, kdy zde byl římský vojenský tábor Pone Novata. Jeho zdi sloužily jako
opevnění i v období Velké Moravy (9. – 10. stol). Dnešní název města je poprvé uváděn roku 1002 a je
slovanského původu.
Na zdejším královském hradě se v r. 1335 setkali Jan Lucemburský, král český, Karel Robert z Anjou, král
uherský a Kazimír VI., král polský. Uherský král zprostředkoval smír mezi polským a českým králem. Na tomto
setkání bylo také rozhodnuto, že zboží z Uher nebude dopravováno přes Vídeň, ale přes Čechy.
Biskup Castelli, velvyslanec římského papeže Sixta II., popsal ve svém dopise z 15. stol. toto místo jako ráj na
Zemi, arcibiskup Miklós Oláh z Esztergomu ve své knize "Hungaria" z r. 1536 popsal palác jako nádhernou
stavbu a terasovité zahrady kolem něj jako nejkrásnější místo na světě. Ve své knize tvrdil, že palác měl 350
komnat, při paláci byly přepychové lázně a fontány na přehlídkovém náměstí se v době oslav plnily vínem.
V současné době má městečko cca 2 200 obyvatel.
Hradní komplex ve Visegrádu
Hradní komplex tvoří vodní bašta, obytná věž dolního hradu, horní hrad.
Po mongolských nájezdech nechal v 50. letech 13. stol. král Béla IV. zbudovat mohutný hrad, dnes Horní hrad.
Na začátku 14. století se hrad stal majetkem Matouše Čáka a v roce 1316 si jej Karel Robert z Anjou vybral za
královské sídlo. Byly zde uschovány královské klenoty. Z tohoto období pochází královský palác postavený na
břehu Dunaje S tímto hradem byla později novými hradbami s věžemi spojena i starší obytná věž (donjon),
zvaná „Šalomounova“ a vznikl tak tzv. Dolní hrad.
Poblíž hradu vystavěl Karel Robert královský palác (dnes Královský či Matyášův palác), jeho synem Ludvíkem
a později Zikmundem Lucemburským mohutně přestavěný a rozšířený. V letech 1476 - 84 ho opět přebudoval
král Matyáš Korvín v pozdně gotickém stylu, ale v detailech už vyzdobeném italskými umělci renesančně.
Nejstarší částí hradu je vodní bašta, která sloužila k zásobování hradu vodou, ale také k pozorování lodí, které
se plavily po Dunaji. Obytná věž dolního hradu měla funkci ochrannou, byla zde i celnice, protože tudy vedla
důležitá obchodní cesta spojující Ostřihom (Esztergom) s Budínem. Dnes v ní sídlí muzeum. Horní hrad byl
sídlem královského dvora.
Citadela (pevnost) je nejznámějším prvkem Visegradského systému opevnění (vodní tvrz, nižší pevnost a
vyšší pevnost). Budova je postavena na vrcholu hradního vrchu, který může být viděn z dálky ze všech stran.
Citadela plnila multifunkční roli: chránila údolí Dunaje, kontrolovaly se odtud hlavní obchodní cesty mezi Budou
a Esztergomem, a také sloužila jako vlastní dům. Pevnost se skládala ze dvou částí.
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Královský palác

V roce 1330 byl ve Visegrádu, městě, které bylo ve 14. století povýšeno na město hlavní,
dokončen na vrcholu vysokého kopce nový královský palác, tehdy největší komplex
budov v Maďarsku. Bohatě zdobené sloupy z červeného mramoru a nádherně tesané
studny na nádvořích působí dodnes nádherou, která zařadila Královský palác velkého
renesančního panovníka k nejhonosnějším rezidencím 15. století. Ve druhé polovině 15.
století přebudován Matějem Korvínem. Do r. 1526 zde byly uschovány maďarské
královské insignie. V r. 1542 byl hrad zničen Turky a sesuv hradního vrchu jej pohřbil pod
zemí. Až v 50. letech 20. stol. se archeologům podařilo objevit první zbytky paláce.
Uvnitř paláce jsou výstavní prostory a lapidárium, nejcennější pozůstatky jsou vystaveny
v Mátyášově muzeu v ulici Fő 29 ve Visegrádu.
Dolní hrad a
Dolní hrad je součástí opevnění, které spojuje horní hrad s Dunajem. V jeho středu se
Šalamounova
nachází Šalamounova věž, vysoká, šestihranná obytná věž pocházející ze 13. století,
věž
která patří k největším a nejlépe dochovaným románským věží ve střední Evropě.
Věž je 31 m vysoká, má pět podlaží, zdi jsou silné 3,5 - 8 m.
Ve 14. století byly kolem věže postaveny nové hradby. Ve věži jsou výstavy instalované
Muzeem krále Matyáše (Mátyás Király Múzeum). Výstava představuje rekonstruovanou
gotickou fontánu z královského paláce, renesanční Visegradské sochařství a historii
Visegrádu.
Každý rok se v amfiteátru Dolního hradu koná Rytířský turnaj, v němž vystupují členové Řádu Svatého Jíří.
Realistická bitva navozuje středověkou atmosféru a je stejně tak vzrušující, jako vtipná. Turnaje se organizují
v maďarštině, němčině, angličtině, italštině, rumunštině a ruštině. V zimě je turnaj pořádán v Šalamounově
věži a hosté jsou přivítáni čajem nebo svařeným vínem.

Památky a zajímavosti ve Visegrádu
bývalý lovecký palác
Barokní budova z 18. století.
tělocvična školy
Zajímavá dílo moderní architektury navržená architektem Imré Makovcem,
představitelem „organického” směru a uváděná v učebnicích architektury
celodřevěná stavba
v blízkosti visegrádského hradu se nachází další ukázka práce architekta
Imré Makovce - Jurta kempink.
Zajímavosti v okolí Visegrádu
vrch Sibrik
Pozůstatky římské vojenské pevnosti Pone Navata postavené kolem roku 330 n. l. se
nacházejí proti vodní baště na kopci Sibrik. Původně zde bylo slovanské sídliště,
později římský tábor ochraňující severní hranice provincie Pannonia, těžce zkoušené
útoky germánských i jiných kmenů. Proto Římané na skalní vyvýšenině postavili
pevnost.
Základem stavby na ploše cca 130 x 140 m byl deltový tvar, na cípech byly strážní věže
tvaru podkovy.
V 10. stol. byl sem dosazen velkokníže Gejza, se svou armádou.
vrch Nagy Villám
Na vrchu Nagy Villám, 378 m n. m., se nachází kamenná rozhledna a sjezdovka.
vrch Mogyoró
Zde najdete největší výletní středisko v okolí hlavního města s letní bohovou dráhou,
kempinkem, lesním hostincem, dětským hřištěm a malou oborou s lesní zvěří.
Dobogókő
Nejvyšší bod ve Visegrádu a celém pohoří Pilis je dostupný z Dömös nebo z Visegrádu.
Uvidíte ohyb Dunaje i obě jeho ramena tvořící ostrov Szentendre, a při dobrém počasí i
slovenské Tatry.
V údolí Apátkúti narazíte na Vodopád u Čertova mlýna (Ördögmalmi-vízesés), Magdalénin pramen
(Magda-forrás) a na louku Telgárthy, která je ideálním místem k pořádání pikniků.
Návrh pěšího výletu na hrad Visegrád
Z centra obce Visegrád vyjděte kolem kostela ulicí Fö a téměř po rovině jděte až k citadele. Po prohlídce
projděte nádvořím a vydejte se doprava nahoru, až dojdete k silnici. Po ní pokračujte stále mírným stoupáním
směrem k hradu.
Ještě před vrcholem kopce po levé straně silnice vás upoutá dřevěná stavba architekta Makovce.
Pokračujte dál, až podle ukazatelů dojdete ke zdejší oblíbené atraktivitě - letní bobové dráze.
Na vrcholku kopce se tyčí hradní komplex Visegrád s muzeem ve věži. Do celé této horní části se platí
vstupné. Na parkovišti pod hradem jsou stánky se suvenýry, občerstvením, zmrzlinou.
Z hradu se vydáte dál po silnici, teď již stále z kopce, až se dostanete zpět do obce Visegrád.
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Dömös
Dömös je malá obec vzdálena necelých 7 km západně od Visegrádu, žije zde přes 1100 obyvatel. Nachází se
zde zříceniny proboštství z doby Arpádovců. V obci je muzeum poštovních známek. Návštěvníci mohou využít
nádherné říční pláže.
Jižním a jihozápadním směrem od Visegrádu se rozkládá pohoří Pilis, zvlněná krajina plná dubových a
bukových lesů. Za doby Matyáše Korvína patřilo pohoří do soukromého loveckého revíru, nyní slouží jako
budapešťská rekreační oblast protkaná více turistickými cestami včetně první maďarské trasy z roku 1869.
Náleží do Národního parku Dunaj-Ipoly.
Najdete tu dvě jedinečné krásy Piliské přírody - roklinu Rám a nejkrásnější výhled na Dunajský ohyb na vrchu
Predikálószék. Poblíž můžete obdivovat několik obrovských skal, které byly odtrženy od kopce a odvlečeny
dravým proudem bývalého řečiště.
Návrh výletu do rokliny Rám
Roklina Rám u vesnice Dömös je ojedinělý přírodní úkaz na území Maďarska. Jedná se o skalní propast
hlubokou 25 - 30 m, při vrcholu má na 10 místech šířku až 25 m, dole se zužuje do šířky 3 - 5 m.
Roklina je dlouhá asi 800 m. Během celého roku roklinu zkrášlují mnohé vodopády protékajícího potoka.
Poznámky k cestě:
Vydejte se od kostela v obci po cestě značené zelenou barvou. První 2 km si můžete vybrat, zda jít po
asfaltové cestě anebo po lesní pěšině, podél níž je mnoho malých můstků přes potok. Lavičky jsou u místa
Szentfa kápolna a další na veliké louce před samotnou kotlinou.
Odtud už vede cesta přímo do rokliny, občas musíte přeskakovat potok, občas jít v mělké vodě, u vodopádů
lézt po žebříkách a držet se zábradlí. Cesta ale není nebezpečná.
Podle doporučení správce parku Pilisi parkerdő procházejte roklinu zdola nahoru - pokud doporučení
návštěvníci nedodržují, musíte u některých žebříků čekat.
Na vrcholu rokliny vás čeká odpočívadlo s lavičkami. Odtud pokračujte po žluté značce příjemnou lesní
cestou zpět do vesnice.
Upozornění: v případě deště je trasa neschůdná a nebezpečná!

Vác
Město, ležící cca 35 km severně od Budapešti. První zmínky o městě pocházejí z 11. století, bylo obchodním
královským městem a biskupským sídlem po více než 900 let. V letech 1544 – 1686 bylo město pod tureckou
nadvládou. Na počest návštěvy habsburské císařovny Marie Terezie v roce 1764 tu byl na ulici Köztársaság
postaven jediný triumfální oblouk v zemi, Kamenná brána / Kőkapu.
V roce 1846 bylo město spojeno železnicí z Pešti. Zdejší náměstí 15. Března je jedním z nejhezčích barokních
náměstí v Maďarsku uznávané ve svém celku jako významná umělecká památka. Dnes má město cca 35 000
obyvatel. Je východiskem výletů do letovisek Dunajského ohybu, pohoří Börsöny a do obcí vrchoviny Nógradu.
Památky a zajímavosti
Vítězný oblouk
ulice Köztársaság útca
Bývalé šlechtické kolegium
Piaristický kostel a klášter,
náměstí Szentháromság tér

Bílý kostel / Fehérek Temploma
náměstí Március 15. tér 24
Řecký kostel
náměstí Március 15. tér 19
Hinczova sbírka,
ulici Káptalan utca 16
Biskupský palác
náměstí Konstantin tér

Byl postaven vacovským biskupem r. 1764 na památku návštěvy
Marie Terezie. Kamennou bránu, vysokou 15 m, zdobí orli držící
v drápech věnce a erby habsburských panovníků.
Velká šedivá budova s průčelím bez ozdob byla postavena roku
1777. Od roku 1845 sloužila jako věznice.
Kostel s dvěma věžemi a má bohatě zdobený interiér.
Pozornost si zde zasluhuje zejména vzácné tabernákulum, tedy
eucharistický svatostánek skříňkovitého tvaru určený pro uložení
nádob s eucharistií (posvěcený chléb pro svaté přijímání).
Kostel byl pojmenován podle bílých kuten mnichů řádu
Dominikánů. Zdejší oltář je skvělým rokokovým dílem.
V současné době je kostel upraven pro výstavní prostory.
Hinczova sbírka je svědectvím téměř tisícileté historie města,
nachází se zde i díla malíře Gyuly Hincze (1904-1986).
Konstantinovu náměstí dominuje impozantní klasicistická budova
biskupského paláce z r. 1724.
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Biskupská katedrála,
náměstí Konstantin tér
Memento mori,
vedle bílého kostela
náměstí Március 15. tér
Františkánský kostel a klášter,
náměstí Géze király tér
Kamenný most přes potok Gombás

Klasicistický chrám z let 1763 - 1777. Průčelí se dvěma věžemi,
mezi nimiž je předsíň s korintskými sloupy. Fresky uvnitř chrámu
jsou dílem rakouského barokního malíře Antona Maulbertsche.
V klimatizovaném sklepě barokního domu je instalována výstava
pohřebních památek ze 16 - 18. století nazvaná "Memento mori",
která se považuje za evropskou raritu.
Barokní chrám z 18. století s bohatě zdobeným interiérem.
V blízkosti je odkrytá část zbytků středověkého hradu.
Most klenoucí se nad potokem Gombás je jediným kamenným
mostem v Maďarsku zdobeným barokními sochami.

Muzeum
Otvírací doba: obvykle úterý až neděle 10:00 - 18:00 hod.
Muzeum Vaka
Výstavní prostory jsou zaměřeny na místní historii: archeologické nálezy,
Bottyána,
středověké a turecké zbraně, keramika, dřevořezby, cechovní památky a staré
ulice Múzeum utca
místní tisky.
Botanická zahrada
Vácrátot

Zahrada se nachází 14 km jižně od města Vác. Nabízí největší sbírku rostlin v zemi
s 12 000 druhy rostlin, areál s romantickým vodním mlýnem, klenutým dřevěným
mostem vedoucím přes šplouchající potůček a jevištěm pod širým nebem, kde se
v létě pořádají symfonické koncerty.

Szentendre
Nedaleko hlavního města Budapešti, na pravém břehu Malého Dunaje se nachází krásné místo s unikátní
atmosférou - městečko Szentendre. Křivolaké uličky, domy hýřící barvami, rozmanité věžičky kostelů, úzké
průchody, staré vývěsní štíty, slavné lokály, kavárny, cukrárny, butiky, bazary lidové tvořivosti; v tomto
podunajském městečku umělců panuje jedinečná středomořská atmosféra, jež k sobě magneticky přitahuje
turisty. Na Hlavním náměstí uvidíte památkově chráněné domy, můžete navštívit rozmanitá muzea a galerie.
První písemná zmínka o městě pochází z roku 1 146. Název je pravděpodobně odvozen podle patrona
visegrádského kláštera sv. Ondřeje / Szent Endre. Za vlády Marie Terezie obec dostala práva svobodného
královského města.
Čtyři chrámy, postavené Srby po jejich porážce v 17. století, patří i dnes pravoslavné církvi: Blagovestenska,
Pozarevacka, Preobrazenska a Saborna.
Na hradním vrchu byl ve 13. - 14. století vystavěn římskokatolický farní kostel, na jehož zdi ukazují čas jedny
z nejstarších slunečních hodin v Maďarsku.
K pohodlí a rozptýlení turistů slouží lodní doprava, která je v provozu podél Szentendrejského ostrova v délce
31 km a most, který vede přes řeku u obce Tahi, jakož i čtyři okolní osady, z nichž nejnavštěvovanější je
Kisoroszi nabízející hostům i golfové hřiště.
Památky a zajímavosti
Morový kříž

Pravoslavný kostel
Farní kostel
Pálfyho dům
dům č. 4
Nikoličův dům
Dům Raba Rábyho,
Rab Ráby tér 1

Rokokový kříž z roku 1763 postavený uprostřed náměstí jako projev díků za to,
že se městu vyhnul mor a morová epidemie. V řadě míst v Česku je tato stavba
běžnou památkou, ale Maďaři příliš mnoho takových sloupů nestavěli, takže
zde je to do jisté míry unikát.
Barokní chrám z roku 1752 patří mezi poklady Szentendre. Z vnitřního zařízení
je nejznámější rokokový ikonostat a baldachýnový biskupský oltář.
Barokní kostel z roku 1710
Dům z roku 1781 s vyhledávanou barokní bránou a znakem srbské obchodní
společnosti. Srbové se přistěhovali do Szentendre v 15. a 17. století po útěku
před Turky. Kříž na znaku představuje zbožnost.
nejkrásnější měšťanský dům na náměstí z 18. stol. - Marx. Tér 11.
Podle legendy zde žil Matěj Ráby, dobrodinec chudých, obdoba Jutaje
Jánošíka, kterého z pomsty nepřátelé uvrhli do žaláře.
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Městská radnice

Městská galerie
náměstí Marx tér. 6
sakrální památky

Barokní budova z počátku 18. století na náměstí Városháza tér. Budete
tuupozorněni na nádherně zdobenou truhlici, která kdysi patřila právě
zmiňovanému Matěji Rábovi.
Architektonický unikát: pod jednou střechou je nalézá 5 samostatných domů
postavených ve 30. letech 18. stol.
Sbírka srbských památek se nachází v ulici Engels utca 5.

Národopisné muzeum - Szabadtéry Néprajzi muzeum
Největší uherský skanzen se nalézá se v místě Sztaravoda vzdáleném cca 3 km od Szentendre.
Největší etnografická sbírka Maďarska: v rozsáhlém areálu na ploše 46 ha jsou shromážděny chráněné
lidové stavby a jejich vybavení ze všech koutů země. 340 objektů znázorňuje rozdílné krajové stavební styly.
Z plánovaných 10 regionů je dosud je zastoupeno sedm oblastí. Nalézá se tu i římsko-katolický kostel a
hřbitov věřících kalvinistického vyznání. O víkendech se pořádají prezentace lidových řemesel a oslavy
"významných dní" v maďarské lidové tradici.
otevřeno
Duben - říjen, mimo pondělí a dnů po státních svátcích
9:00 - 17:00 hod
vstupné
1400 HUF/ dosp., 700 HUF/studenti
Út + St zdarma
anglický průvodce: 12 000 HUF
Muzea Szentendre - otvírací doba: obvkle úterý až neděle 10:00 - 18:00 hod.
Římské lapidárium/ Római Dunakanyari körút 1
Sbírka archeologických nálezů připomínající starověké
Kőtár
dějiny města Ulcisia Castra z období 1 - 4. století n. l.
Muzeum dopravy
konečná stanice
Kolekce vozidel hromadné dopravy.
příměstské dráhy HÉV
Srbské ortodoxní muzeum ulice Pátriárka 5
Umělecké práce kovářů a další klenoty kostela.
Muzeum Károly
Marx tér. 6
Umělecké sbírky.
Reneczyho
Ámos Imre-Anna Margit
Bogdány utca 14
Surrealistická díla obou umělců.
Jenö Barcsay muzeum
Dumtsa Jenö utca 10
Díla mistra moderního umění od jeho začátků v roce 1920
až k posledním kusům.
Tibor Boromisza
Duna korzó 4
Život a dílo malíře, jeho obrazy a grafiky, které ilustrují
náladu od jeho počátečních let v Nagybánya, Paříži, i jeho
poslední díla.
Ferenczy muzeum
Fö tér 6
Všestranně nadaná rodina Ferenczy: jsou zde vystaveny
obrazy otce Károly (1862-1917) a jeho ženy Olgy, dále
gobelíny, plastiky, grafiky a medaile jejich dvojčat Noémi a
Béni a obrazy syna Valéra.
János Kmetty muzeum
Fö tér 21
Spolu s pracemi malíře Jánose Kmetty je v muzejním
sklepě soustředěna sbírka soch Jenő Kerenyiho.
Margit Kovásc
Wastagh György utca 1
Keramička a sochařka, Margit Kovácsová věnovala
keramice značnou část svého života. Tato umělkyně a
zakladatelka muzea (1902-1977) nabízí návštěvníkům
svými půvabnými figurkami čerpajícími z pramenů dobra,
krásy a lidství skutečný estetický zážitek. Z hlíny dokázala
vytvořit úplně cokoliv.
Galerie umění
Bogdány U. 51
Galerie prezentuje díla zdejších současných umělců.
Dům lidového umění
Rákoczi u. 1
Výstava folkloru župy Pest.
Umělecká galerie /
Fö tér 2-5
Galerie je umístěná v někdejším srbském kupeckém domě
Szentendrei Képtár
nabízí rozmanité výstavy skupin umělců,
Národní vinařské muzeum
Bogdányi út 10.
Ve vinařském sklepě se můžete dozvědět o pěstování
maďarských vín, ochutnat a zakoupit vybraná maďarská
vína.
Muzeum marcipánu a
Dumtsa Jenő u. 12-14.
První muzeum marcipánu v Maďarsku. Výstava zobrazuje
cukrovinek
umění tvorby marcipánu, včetně některých děl cukrovinek,
jako je např. 160 cm vysoký model budovy parlamentu.
Čokoládové muzeum
Nosztalgia Ház,
Muzeum představuje dílo významného cukráře Józsefa
Jozsefa Dobose
Bogdányi u. 2.
Dobose. Je tvůrcem vynikajícího dortu s bohatým
čokoládovým krémem mezi vrstvami a sypaným křupavým
karamelem. Dort si můžete ochutnat v muzejní kavárně
Nosztalgia.
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Esztergom / Ostřihom
Nynější město s 30 tisíci obyvateli, ležící v severním Maďarsku u státní hranice se Slovenskem, je velice
důležitým článkem maďarských dějin.
Historie města sahá až do 4. stol. před n. l., kdy zde sídlili Keltové. Ve 2. století n. l. tu založily římské legie
pod vedením Marka Aurelia na původním slovanském hradišti tábor.
Na hradě, vybudovaném r. 972, se narodil první uherský král Štěpán I. (1000 - 1038), zakladatel uherského
státu, který byl později prohlášen za svatého. Město se stalo od 10. do poloviny 13. století hlavním městem
Maďarska, sídlem uherského krále Bély IV a církevním střediskem země. Sídlem biskupa, hlavy maďarské
katolické církve, je město dodnes.
Dominantou hradního návrší je klasicistní Bazilika, vedle níž stojí někdejší Královský palác s hradním muzeem.
Panoráma města doplňuje barokní Vodní město / Víziváros.
Bazilika, náměstí Szent István tér 2
Nádherná ostřihomská katedrála je nejrozsáhlejším chrámem na území Maďarska, který byl vystavěný
v letech 1822 – 1856 v klasicistickém slohu. Nad budovou se tyčí do výšky 100m impozantní kopule.
Na pravé straně křížové lodě je vchod do klenotnice. Z předsíně baziliky se vchází do krypty.
Oltářní obraz
V chóru katedrály se nachází největší oltářní obraz světa namalovaný na jediný
obrovský kus plátna: Grigolettisův obraz s názvem "Nanebevstoupení Marie" je
namalován plátně o rozměrech 13 x 6,5 m.
Krypta
Svatyni vysokých kněží a pohřební místo arcibiskupů můžete najít v kryptě pod
kostelem. Nachází se tu také hrobka primase Jószefa Mindszentyho, uctívaného
mučedníka, která se stala oblíbeným poutním místem.
Otevřeno 6:00 - 18:00 hod.
Vstupné: zdarma
Kopule
Z kopule se je překrásný výhled na jednotlivé historické památky a Dunaj.
Otevřeno: 09:00-16:30 hod.
Vstupné: 100,- HUF
Zvonice
Otevřeno: 09:00-16:30 hod.
Vstupné: 200,- HUF
Pokladnice
Klenotnice ostřihomské katedrály v jihozápadní postranní kapli opatruje nejbohatší
maďarskou sbírku církevních pokladů, zlatnické a textilní sbírky mají celosvětový
význam. Mistrovská díla světově proslulé katedrální pokladnice jsou vystavena
v prostorách horního patra baziliky.
Je tu na 400 zlatnických skvostů a textilií, drahocenné kalichy s půlměsícem, kostěné
poháry, gotická mešní roucha, kalich Suky, veledílo gotického mistra.
Uvidíte tu i zlatý umělecký klenot zdobený drahokamy, filigránový korunovační kříž
z Arpádovské doby a Mathiasova Kalvárie, která je vyrobena ze zlata a zdobena
perlami a drahokamy.
Otevřeno: 09:00-16:30 hod.
Vstupné: 200,- HUF
Bakóczova kaple
Ojedinělou raritou je kaple Bakócz vystavěná na jižní straně baziliky, která je jedinou
zachovalou renesanční budovou na území dnešního Maďarska.
Je zbudována z červeného mramoru a je o 300 let starší než samotná katedrála, neboť
pochází ze začátku 16. století.
Katedrální
Knihovna je jednou z nejbohatších náboženských knihoven v Maďarsku, v níž je
knihovna
uloženo 250.000 knih, včetně starověkých kodexů a starých tisků.
Královský palác, náměstí Szent István tér 1
Středověký královský palác v sousedství baziliky je nejstarší kamennou stavbou na území Maďarska.
V hradním muzeu, částech rekonstruovaného královského paláce z Arpádovského období si můžete
prohlédnout obytné místnosti prvních uherských králů a ostřihomských arcibiskupů.
Otevřeno: 10:00 - 18:00 hod.
Vstupné: zdarma
Sál svatého Štěpána
Soukromá domácí kaple krále pochází z 12. století.
Hradní kaple
V hradní kapli, zdobené freskami a rozetou nad vchodem, jsou vystavené historické
středověké nálezy z města.
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Další zajímavosti Esztergomu
Pamětní dům Babits,
ulice Babits Mihály 11
Arcibiskupský palác
Městská radnice
Széchenyi tér 1
Víziváros / Vodní město

Aquapark

Kuriozitou Pamětního domu je „Zeď autogramů“ s podpisy prominentních
maďarských osobností veřejného života 19. století.
Jedno z největších muzeí se nalézá vedle kostela – sochy, malby na dveřích,
gobelíny a fajáns.
Barokní charakter vtiskují Széchenyiho náměstí jak měšťanské domy, tak
budova radnice.
Panoráma Vodního města, na březích Kis-Nagy a Dunaje, tvoří další
neodmyslitelnou dominantu města. Jeho hradby a bašty můžete vidět během
procházky na břehu Dunaje.
Městu s převládajícím barokním stylem vévodí františkánský kostel s dvěma
věžemi a přilehlým klášterem (Pázmány Péter utca. 18.).
Návštěvou Aquaparku (viz dále) si můžete zpestřit výlet do Esztergomu.

Muzea
Otvírací doba: většinou úterý až neděle 10:00 - 18:00 hod.
Křesťanské muzeum,
Křesťanské muzeum se nachází v sídle nejvyššího maďarského církevního
hodnostáře. Je to nejhodnotnější maďarská muzejní sbírka mimo Budapešť.
Mindszenthy hercegprimás
Jsou zde opatrovány zachovalé poklady uherského středověkého umění:
ter 2
oltář z roku 1427 zobrazující křížovou cestu a zdobená rakev Páně, Boží
hrob z Garamszentbenedek (dnes Benedikt nad Hronom, Slovensko).
Součástí paláce je také knihovna, kde se nachází nejstarší maďarská sbírka
knih včetně rukopisů.
Četné zahraniční cennosti se dotýkají všech druhů výtvarného umění,
od raně italské renesance až po moderní sakrální malbu.
Vstupné: cca 500 HUF, snížené: 250 HUF
Balassa Bálint muzeum,
Jedná se o naleziště z 16. století. Budova muzea se nachází ve městě
Víziváros.
Náměstí Mindszenty tér 5
Vstupné: cca 100 HUF / dosp., 50 HUF / snížené
Muzeum Dunaje
V centru města se nachází muzeum maďarské hydrologie a ochrany
ulice Kölcsey Ferenc 2
životního prostředí, které je specializovaným muzeem s exponáty z celé
země. Muzeum shromažďuje, organizuje a zobrazuje historii, písemné
dokumenty a předměty týkající se přírodních vod země.
Vstupné: cca 300 HUF / dosp., 100 HUF / snížené vstupné

V roce 1895 byl Dunaj přemostěn mostem Marie Valérie k protilehlému slovenskému městu Štúrovo.
Most byl v roce 1944 zničen ustupující německou armádou, po druhé světové válce však nebyl obnoven kvůli
napjatým vztahům mezi Slováky a Maďary. Celých 57 let byl zbořený most symbolem napětí mezi formálně
spřátelenými zeměmi, dopravu po Dunaji zajišťoval provizorní přívoz.
Most byl obnoven v roce 2001 z příspěvku EU.
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Gödöllő a puszta Lázár Lovás park
Gödöllő je město ležící v okrese Pešť, asi 30 km severovýchodně od Budapešti. Místo se původně nazývalo
Besenyő, první osídlení se tu nacházelo v 16. století.
Ve městě se nachází Univerzita Sv. Štěpána / Szent István Egyetem, hlavní vzdělávací institut zemědělství
v Maďarsku. Město patří mezi nejoblíbenější cíle rakouských turistů, převážně pro svůj královský palác.
O zlatý věk města se zasloužil v 18. století hrabě Antal Grassalkovich, který zde nechal v r. 1740 vystavět
barokní aristokratický zámek – palác rodu Grassalkovich. Jeden z nepozoruhodnějších a nejrozsáhlejších
barokních komplexů 18. století se rozprostírá spolu s přilehlými budovami na ploše 17 000 m2. Přináleží
k němu park o velikosti 29 ha.
V zámku i na celém nádvoří se každé léto konají rozmanité kulturní pořady a koncerty, pořádaných v duchu
svého mecenáše hraběte Grassalkowich.
Zámek Gödöllő
Několikrát přestavěný zámek s půdorysem dvojitého U navrhl András Mayerhoffer.
Díky architektonickému řešení tohoto barokního komplexu budov vznikl
tzv.„styl Gödöllő“, který byl vzorem mnoha dalších návrhů maďarských zámků.
S vytvořením rakousko-uherské monarchie byl palác dán Habsburkům jako dar.
Palác se stal od roku 1867 výletní rezidencí rakouského císařského a maďarského
královského manželského páru Františka Josefa I. a u Maďarů velice oblíbené
Elisabeth (Sissy).
Otevřeno: 1. duben - 31. říjen
10:00 - 18:00
Zámecké muzeum
Od roku 1994 se o obnovu zámku stará obecně prospěsná společnost Královský
zámek Gödöllő, díky níž bylo r. 1996 otevřeno Královské zámecké muzeum. Navštívit
můžete devět renovovaných sálů prostředního křídla, slavnostní sál zdobený
zlatobílým štukováním a část královských obytných prostor. V původním lesku září
schodiště, slavnostní sál, přijímací salonek královny, její pracovna i šatna, stejně jako
pracovna a kuřácký salonek císaře. Ostatní části zámku jsou postupně restaurovány.
otevřeno v pondělí
V 11.00 a 14.30 hodin
Tři městské parky v okolí paláce
Alsó park
Alsó Park se nachází přímo před palácem. Nachází se zde obří strom tzv.
dolní zámecký park
Strom světa.
Felső park
Felső Park se nachází přímo za palácem a je snadno dostupný z Szabadság
horní zámecký park
tér a zastávky Erzsébet Park HEV. Je zde kaštanová álej, kterou královna
Sissi často jezdila na svém koni.
Erzsébet park
Erzsébet Park byl založen na památku královny Elizabeth, po jejím úmrtí.
Vchod do parku tvoří dlouhé lipové stromořadí, které vede k její soše.
V parku se nacházejí zámecká kaple a kalvárie pocházející z 18. století.
Muzea
Gödöllői Városi
Muzeum /
Městské muzeum,
Náměstí Szabatság 5
Szent István Egyetem,
ulice Páter Károly
utca1
Méhészeti Muzeum /
Muzeum včelařství

Nachází se na náměstí Szabadság tér v nejstarším domě v Gödöllő, v sídle
Hamvay. Jsou zde národopisné výstavy o Oceánii, sbírky o místní historii a
přírodní bohatství města.
V pokoji královny Alžběty uvidíte nábytek královny a některé její osobní věci.
Otevřeno
Út - Ne: 10:00 - 18:00 hod.
Je největší zemědělskou univerzitou v Maďarsku. V hlavní budově ozdobené
různými květinami se nachází Muzeum historie a vývoje zemědělského nářadí a
strojů.
Otevřeno
Út - Pá: 10:00 - 16:00 hod., So - Ne: 10:00 - 13:00 hod.
Nachází se na ulici Isaszegi. Muzeum lze navštívit po předchozí domluvě.
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Další památky a zajímavosti
Arboretum,
Nachází se v blízkosti včelařského muzea a vlakové zastávky Állami telepek.
ulice Isaszegi utca
Kdysi bývalo součástí palácového komplexu.
Otevřeno: Po - Ne 8:00 - 16:00 hod.
Máriabesnyő /
Je to jediný dvoupatrový barokní chrám v zemi.
Poutní chrám
Kostel v Máriabesnyő, vysvěcený na stupeň basilica minor, se stal známým poutním
místem díky soše Panny Marie umístěné na zdejším oltáři, která je prý schopna činit
a
zázraky. Byla zhotovena před 700 lety a je to nejmenší socha Panny Marie
Kapucínský klášter,
Kapucínské náměstí 1 v Maďarsku. Zároveň se tu nachází muzeum o Panně Marii a krypta rodu
Grassalkovich.
Každoročně se v Máriabesnyő 15. srpna a 8. Září konají významné poutě.
V klášteře se můžete zúčastnit degustací vín.
Ambrus Zoltán
Pamětní pokoj maďarského spisovatele, překladatele a divadelního kritika.
(1861- 1932)
Další památky: Sloup Panny Marie, Fadrusz kříž, Bitevní památník / Isaszeg, Luteránský kostel, Petőfi socha
Lázár Lovás park
V blízkosti královského zámku Gödöllő, v obci Domonyvölgy byl v roce 2001 založen Jezdecký park bratří
Lázárů. Bratři Vilmos a Zoltán jsou mnohonásobní mistři světa v jízdě se spřežením - ty nejhezčí a
nejzajímavější trofeje můžete spatřit ve vitríně v sále csárdy. Areál je uskutečněním jejich snu o spojení
atmosféry maďarských míst s jejich typickou pohostinností s atmosférou jezdců na vynikající úrovni.
Pro hosty jsou připraveny „stará“ a „nová“ restaurace / Csárda a Lovecký sál, které mají celkovou kapacitu až
pro 500 hostů. Samozřejmostí je kvalitní maďarské menu, včetně typické maďarské pálenky.
Jezdecký park dostal nejvyšší evropské ocenění kvality.
Program
Každý den,
na objednávku
v 11:00 hod. a
v 17:00 hod.

objednávky
kontakt

Představení tradičního maďarského jezdecké umění - jízda se čtyřspřežím, pony
spřežení, lukostřelba za jízdy, jízdy čikóšů/ csikósů v tradičních kostýmech (původní
pastevci koní, kteří se cvičili v dovednostech týkajících se ovládání koní a vymýšleli
různé soutěže), veselá podívaná na drezúry oslů, i jízda královny Elisabeth
v kostýmech atd.
Koná se pro skupiny min. 20 osob, představení je nutné objednat předem
György Darázs, ředitel
+36 30 396 8002
německy, rusky anglicky
Dorottya Soós, manažerka
+36 30 871 3424
německy, anglicky
+36 28/576-510
lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu www.lazarlovaspark.hu

Návrh výletu Gödöllő - Lázár Lovás park
9.00 hod.

Odjezd z ubytovacího objektu Jeky

9.30 hod

přejezd přívozem z Tahitótfalu do Vácu

11.00 hod

příjezd do puszty Lázár Lovás park blízko Gödöllő

11.30 hod.

ukázka jezdeckého umění, jízda kočárem taženým koňmi

12.30 hod

oběd s cikánskou muzikou

14.30 hod.

návštěva zámku císařovny Sissi v Gödöllö

17.30 hod.

odjezd zpět do základny, cesta přes Budapešť

poznámka

Cena za oběd 23 EUR za osobu

Návrh výletu Gödöllő, Aquarena
8.15 hod
odjezd
10.15 hod
příjezd do Gödöllö, návštěva královského zámku
11.30 hod
odjezd do Aquareny v Mogyoródu (ceny + otvírací doba viz dále)
17.00 hod
odjezd zpět do základny
18.30 hod
příjezd do základny
poznámka
Nedaleko obce Mogyoród se nachází automobilový orku Formule1, kde se
v polovině srpna na dráze Hungaroring pořádá Velká cena Maďarska.
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Ráckeve
Na jižním okraji Budapešti, v místech, kde Dunaj obtéká ostrov Csepel, se kolem roku 1400 usadili Srbové,
v maďarštině “rác”, prchající na sever před Turky. Podél ramene Dunaje u Ráckeve se nachází ráj rybářů.
Město je však známé svým gotickým řecko-ortodoxním kostelem s barokním ikonostas a palácem prince
Eugena ze Savoy.
princ Evžen Savojský

Palác prince Evžena
Savojského

Srbský kostel,
ulice Viola utca 1

Arpádovo muzeum,
Kossuth Lajos utca 34
Obec Apaj

Eugen ze Savoy byl jedním z největších, geniálních vojevůdců novověku. Působil
ve službách císaře Leopolda. V roce 1697 se stal Eugen vrchním velitelem
habsburských vojsk v Uhrách. Zde 11. září 1697 připravil početně silnější turecké
armádě zdrcující porážku v bitvě u Zenty. Poté vpadl do Bosny a dobyl Sarajevo,
čímž sultána přinutil k jednání o míru, které vyvrcholilo stažením tureckých vojsk
z podstatné části Uherska a Sedmihradska. Éra turecké rozpínavosti byla
definitivně ukončena a začal pozvolný pád osmanské říše.
V roce 1698 získal princ Savojský oblast Ráckeve, a snad s úmyslem se zde usadit
pověřil Lucase von Hildebrandt (1668-1745), jednoho z nejznámějších válečných
inženýrů-architektů, výstavbou barokního zámku. V roce 1720 dokončenou
pompézní stavbu obývala krátce princova dcera, neboť princ byl neustále na
cestách a v bitvách. Po smrti prince přešlo sídlo do vlastnictví Habsburků.
V roce 1814 vyhořela střední část zámku a po jeho obnově byl využíván především
pro hospodářské účely. Po rozsáhlé rekonstrukci se zámek stal chráněnou
památkou a v 80. letech byl opět zpřístupněn.
Tympanon impozantní kopule je ozdoben erbem rodu Savoy. Erb drží dva lvi a
v jejich blízkosti se nachází deset kamenných mytologických postav téměř v životní
velikosti. Z původního vjezdu pro kočáry vzniklo předsálí, jež je využíváno pro
výstavy. Na sál o rozloze 180 metrů čtverečních, jež se nachází pod kopulí hlavní
budovy, navazují konferenční místnosti. V křídlech zámku byly nově zařízeny
komfortně vybavené hotelové pokoje.
V zámecké zahradě se v létě pořádají hudební večery a slavnosti.
Maďarsku jediný středověký srbský kostel s překrásnou hvězdicovou klenbou,
středověkými freskami a rokokovým ikonostas.
(Ikonostas je dřevěná nebo mramorová stěna s průchody, která v pravoslavných a
řeckokatolických chrámech odděluje presbyterium od lodi, tedy nejsvatější, oltářní
prostor chrámu od prostoru pro laiky, a na níž jsou podle závazného systému
v několika řadách upevňovány ikony).
Muzeum představuje vodní mlýny na Dunaji a život mlynářů.
Představení jezdeckého umění v Apajpusztě, které zachovává tradice pastevců
z oblasti Kiskunság, dnešního Národního parku.
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BUDAPEŠŤ
Budapešť, královna Podunají, domov 2.1 milionů obyvatel, hlavní město Maďarské republiky, leží na obou
březích řeky a spojuje kopcovitou část Budy s Peští, rozkládající se do východní roviny. Z hlediska
ekonomického, kulturního a společensko- politického je Budapešť středem Maďarska.
Vzhledem k výhodné geografické poloze na hranicích dvou odlišných regionů zde bylo již od antických dob
ústřední sídlo země. Nyní je Budapešť díky mnoha historickým památkám a muzeím, proslulým výstavám a
kulturním událostem, mnoha termálním lázním i svému postavení jako metropole oblíbeným cílem turistů
během všech ročních období.
Budapešť je konglomerátem tří měst, která během své tisícileté historie existovala navzájem oddělena od sebe
a byla spojena až v r. 1873. Jednalo se o města - Buda, Pest a Óbuda. Dokonce i v dnešní době je patrné, že
všechny tři části Budapešti se od sebe navzájem liší. Město má tak díky tomu svoji osobitou charakteristiku a
zvláštní zcela nenapodobitelnou atmosféru.
Óbuda se nycházejí známé zříceniny starého římského města Aquincum, které byly systematicky odkrývány
archeology již od roku 1870.
Hrad Buda ležící na kopci byl založen ve 14. století a za svoji existenci byl mnohokrát zničen a znovu
postaven. V minulosti sloužil také jako královský palác. Na hradním vrchu se nachází i chrám svatého Matěje
(Matyás-templom), který stojí před Rybářskou baštou, ze které je překrásný výhled na Dunaj, velkou část Pešti
a hlavně na Parlament.
Pešť na levé rovinaté straně řeky byla centrem politického, finančního a obchodního života. Typické jsou celé
řady nádherných domů postavených v 19. století, harmonizujících s moderní výstavbou a elegantním
Dunajským korzem vedoucím k Parlamentu.
Návrh programu prohlídky Budapešti
Když se přijíždí po Elisabetině mostě / Erzsébet hid do Budapešti, uvidíte toto panorama:
Po levé straně leží kopcovité město Buda s hradem. Nejhezčí částí Budy je hradní palác s četnými muzei a
hlavně Matyášův chrám s úzkými věžičkami.
Dominantou protější částí, Pešti, je nádherná budova Parlamentu, která 268 m dlouhá a okolo 108 m vysoká,
má téměř tisíc místností. Na průčelí je vyzdobena sochami vůdců maďarských kmenů a maďarských králů.
K nejnavštěvovanějším místům této části patří tržnice a nákupní cenrum na ulici Váci utca a Rákoczi útca.
Významnou architektonickou podobu dala městu teprve výstavba 19. století. Mnoho staveb bylo vybudováno
va stylu tzv. eklekticismu*.
odjezd do Budapešti
9:00 hod.

13:00 hod

Prohlídka vlastním autobusem skupiny, případně s objednaným průvodcem.
Obvykle se nejdříve navštěvuje Pešť: Parlament, Katedrála sv. Štěpána, náměstí Hrdinů atd.,
pak následuje okružní jízda Budou: Socha Svobody, Rybářská bašta, chrám sv. Matyáše atd.
zakončení prohlídky na Elisabetině mostě, poté možnost oběda

14:00 hod

nakupování Vaci utca – prohlídky muzea anebo turecké lázně

10:30 hod

návrat do základny anebo následuje večerní program
18:00 hod
Pro návštěvy a prohlídky měst je nejlepší vyjet v ranních hodinách. Cesta do Budapešti trvá cca 1 hodinu.
Podle zaměření skupiny lze program kombinovat se sportovními aktivitami – projížďka na kanoi, paintball,
projížďka na kole nebo navštívit některé z oblíbených termálních lázní.
Objednání průvodce
Buď v maďarské centrále Jeky anebo na tel. +36 203 745 553
Cena za průvodce
Cca 12.000 - 15.000 HUF / skupina
Průvodce se najímá většinou na dopoledne.
Prohlídka města s průvodcem trvá asi tři hodiny.
Vyzkoušený česky hovořící průvodce, vás během cesty v autobuse po Budapešti seznámí s historií
Maďarska, ukáže vám nejznámější památky, společně s ním si prohlédnete různé pamětihodnosti, např.
chrám sv. Matyáše, náměstí Hrdinů, Parlament apod., může vás zavést do typické maďarské restaurace.
* V architektuře se jako eklektismus označuje umělecký směr vzniklý v druhé polovině 19. stol. Jako styl
odkazuje k historickým obdobím, a umožňuje spojovat formální znaky jednotlivých neostylů společně na jedné
stavbě. Zároveň porušuje do té doby obvyklou harmonii a proporce, ověřené historickými poznatky.
Architektura v této podobě přežívá až do prvních let dvacátého století, i když souběžně se už formuje odlišná
koncepce i výraz, který u ní bývá označován jako secese.
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Speciální programy s průvodcem:
Akce „Srp a kladivo“
Památky na komunistický režim a krvavou revoluci v roce 1956. Ukázky
komunistické architektury, velká ocelárna, typická dělnická hospoda
viz: www.szoborpark.hu
Cena
1.500 HUF/os
Ochutnávky vína a piva
Jedná se o miniochutnávky – pouze 1 sklenice vína a návštěva pivnice
s různými druhy piva a vína. V ceně je zahrnuta částka pro průvodce,
ochutnávka 3x1dl vína, 1x aperitiv a 1 pivo.
Bližší informace vám podá zástupce Jeky.
Cena
Cca 4.000 HUF
Na kole Budapeští
Cyklistická stezka vede z náměstí Hrdinů parkem, dolní částí Pešti,
Margaretiným ostrovem a nad částí Budína.
viz: www.budapestbike.hu
cena
5000 HUF / cca trvá 3 - 4 hod.

Kulturní akce v Budapešti a okolí
Opera a opereta
Opera se v letních měsících hraje na Margaretině ostrově (Margit sziget),
v Szentendre a ve Visegrádu.
Tzv. koncerty na Dunaji nabízí klasickou operu s působivým osvětlením.
O bližší informace požádejte Jeka zástupce.
Restaurace
V Budapešti je celá řada restaurací s folklórním programem. Hraje se maďarská
s folklórním programem
lidová hudba, hlavně maďarský čardáš a vídeňská opereta. Objednává se typické
maďarské menu.
Budapešť, restaurace Szeged,
oběd s hudbou:
3.500 HUF /os.
ulice Bartók Béla u. 1,
večeře s cikánskou muzikou
4.500 HUF / os
blízko hotelu Gellért
večeře, folklórní program, tanec 5.000 HUF/ os

Visegrád, restaurace Sirály

Večeře 10 EUR, folklórní program společně
s jinou skupinou.
Za poplatek 220 EUR si můžete rezervovat
celou restauraci jen pro vaši skupinu.

Dopravní informace pro pobyt v Budapešti
Většina dopravních prostředků jezdí v době 4:30 23:00 hod. Jízdenky je třeba označit
Autobusy,
v turniketech dopravních prostředků nebo v metru před vstupem na eskalátory nebo
tramvaje,
na perónu.
trolejbusy,
Označená jízdenka má platnost pro jednu jízdu po jedné lince v přímém směru.
metro
Cestující bez platné jízdenky jsou při kontrole povinni kromě ceny jízdenky zaplatit i
pokutu. V metru je nutné si při přestupu na jinou trasu označit vždy novou jízdenku.
Jednotlivá jízdenka na celou délku trasy stojí 350 HUF, jednorázová přestupní
jízdenka: 530 HUF. Úseková jízdenka na metro: 300 HUF.
Lokální dráha HÉV
Lokální dráha osobní dopravy HÉV poskytuje výhodné spojení z Budapešti do
městeček Szentendre, Rackeve a na ostrov Csepel.
Jízdné: cca 625 HUF jednosměrná, cca 1250 HUF zpáteční. (2012)
Karta Budapešť
Karta nabízí služby zdarma nebo slevy v prostředcích hromadné dopravy, v muzeích,
v léčebných lázních a restauracích na více než sto místech.
Lze ji zakoupit v turistických informačních kancelářích, hotelích, cestovních
kancelářích a ve frekventovanějších pokladnách metra. Základní koncepce karty,
platnost pro jednoho dospělého a jedno dítě do 14 let, zůstává nezměněná.
Rozsah služeb, které karty nabízejí viz www.budapest-card.com
Cena karty: platnost 24 hodin: 3.900 HUF, 48 hodin: 9.900 HUF, 72 hodin: 7.900 HUF
Doprava autem
Krytá parkoviště mají zpravidla otevřeno po celých 24 hodin.
Na parkovacích místech se platí v době 8:00 - 18:00 hod., v sobotu 8:00 -12:00 hod.
Nouzové telefonní číslo Autoklubu: 345 1744
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Linkové autobusová doprava na trase:
Esztergom (Ostřihom) - Dömös - Visegrád - Tahi - Szentendre - Budapešť.
Odjezdy směr Budapešť

Odjezdy směr Esztergom

Esztergom

---

8.50

9.35

11.35

Dömös

8.22

9.17

9.03

11.03

Visegrád

8.32

9.27

8.48

10.48

Tahi

8.50

9.50

8.30

10.30

Szentendre

9.20

10.20

8.00

10.00

Budapešť

9.50

10.50

7.30

9.30

Dále každou hodinu ve stejný
čas do 17:50 hod.,
poslední spoj 21:40 hod.

Dále každou hodinu ve stejný
čas do 19:30 hod.,
poslední spoje 20:40, 22:40

Ceník linkové autobusové dopravy:
Visegrád - Szentendre
Visegrád - Budapešť
Visegrád - Esztergom
Leányfalu - Szentendre

Tahitótfalu - Visegrád
Tahitótfalu - Szentendre
Tahitótfalu - Budapešť
Leányfalu - Budapešť

920 HUF
1.470 HUF
920 HUF
320 HUF

Obvyklá otevírací doba v Budapešti:
Banky

Po - Čt 8:00 - 15:00 hod., Pá 8:00 -13:00 hod.

Pošty

Po - Pá 8:00 - 18:00 hod., So 8:00 -12:00 hod.

Obchody

Po - Pá 7:00 - 19:00 hod., So 7:00 -13:00 hod.
Většina velkých nákupních center je otevřena i v neděli.
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500 HUF
610 HUF
900 HUF
730 HUF

LÁZNĚ V BUDAPEŠTI
V Budapešti, známé jako město lázní, existuje přes 30 termálních pramenů (což je světový rekord), a 10 z nich
dosáhlo označení „lázní“. Pokud se léčit nepotřebujete, jistě oceníte možnost vykoupat se v přírodní uměle
neohřívané vodě teplé 30 – 40 stupňů i uprostřed zimy. A třeba si i ve vodě zahrát šachy, což je oblíbená
zábava mnoha Maďarů anebo využít parních lázní apod.
Gellért

H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 4., district XI., Buda
Nejstarší maďarský lázeňský hotel. Prameny napájející lázně jsou známy již téměř dva
tisíce let. V tureckém období zde stávalo nádherné lázeňské zařízení; v roce 1918 bylo
přestaveno do současné podoby a dnes je to jeden z nejelegantnějších **** hotelů
hlavního města. Lázeňský hotel Gellért zahrnuje krytý i otevřený bazén s vápenitou, slabě
kyselou, hydrogenuhličitanovou, radioaktivní vodou, obsahující mnoho minerálních látek.
Je stejně vhodná pro koupele i pitné kúry nebo inhalace a je zvláště účinná v případě
léčby reumatických a kloubových onemocnění, neuralgie, neurózy, dny, reumatismu,
gynekologických potíží a poruch metabolismu.
otevřeno
každý den: 06:00 - 20:00 hod.
vstupné
celý den
Po - Pá
5.300 HUF / dosp.
So - Ne
5.500 HUF / dosp.
Zkrácené 17:00 - 20:00 hod.
Po - Pá
3.000 HUF / dosp.
So - Ne
4.000 HUF / dosp.

Lukács

H-1023 Budapest, Frankel Leó utca 25-29.
V okolí těchto pramenů byly při vykopávkách objeveny nálezy z doby bronzové a římské
o
nápisy. Voda prýští na různých místech a teplota pramenů leží v rozmezí 21 - 49 C.
Současné lázeňské budovy byly postaveny v minulém století.
Mezi prameny jsou minerální vody skupiny zemito-vápenatých vod, jsou tu slané vody a
vody s hydrogenuhličitany a existuje také jeden, ve kterém převládají sírany.
Lázně vhodné pro léčení různých chorob, mají vynikající účinky v případě artralgie
(bolesti kloubů), pro léčení deformací páteře, pro omezení osteoporózy, pro léčení
zažívacích a střevních potíží.
otevřeno
Každý den: 6:00 - 20:00 hod.
vstupné
celý den
Po - Pá
3.400 HUF / dosp.
So - Ne
3.500 HUF / dosp.
zkrácené 18:00 - 20:00 hod.
Po - Pá
2.600 HUF / dosp.
So - Ne
3.000 HUF / dosp.

Szechenyi

H-1146 Budapest, XIV., Állatkerti körút
Tento horký pramen byl objeven mnohem později než ostatní, byl otevřen až v roce 1876.
Léčivá voda má teplotu až 76°C, obsahuje síru, vápník a hydrogenuhličitan hořečnatý,
které přicházejí z velké hloubky 1256 metrů.
Lázně jsou postaveny v novobarokním slohu a stojí ve středu města, uprostřed
Městského parku v zeleném pásu Pešti. Kromě 3 velkých venkovních bazénů nabízí
vnitřní termální koupele pro muže i ženy, termální vanové lázně, bublinkové a slané
koupele.
Voda se výborně hodí pro léčení reumatických chorob a poruch pohybového ústrojí,
pro poúrazovou léčbu, pro léčení artritidy a neuritidy. Používá se také jako pitná kúra při
léčení katarálních poruch dýchacího a zažívacího ústrojí.
otevřeno
Každý den: 6:00 - 19:00 hod. / pára, vnitřní termální bazény
Každý den: 6:00 - 22:00 hod. / venkovní bazény
vstupné
Celý den
Po - Pá
4.600 HUF / dosp.
So - Ne
4.800 HUF / dosp.
zkrácené 19:00 - 22:00 hod.
Po - Pá
4.300 HUF / dosp.
So - Ne
4.500 HUF / dosp.

Skupiny mohou získat slevu ve výši 10%.
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PŘÍVOZY V REGIONU, PLAVBY PO DUNAJI

Přívozy přes Dunaj v regionu
Visegrád - Nagymaros

Jede každou hodinu, vždy v 00:45,
tzn. 8:45, 9:45 hod.
Jede každou hodinu, vždy v 00:15,
tzn. 8:15, 9:15 hod.
Jede každou hodinu, vždy v 00:40,
tzn. 8:40, 9:40 hod.

Tahitótfalu - Vác
Polismarót - Szob

420 HUF/dosp., 350 HUF/studenti
430 HUF/dosp., 360 HUF/studenti
400 HUF/dosp., 330 HUF/studenti
(2012)

Plavby po Dunaji
Budapešť
Odjezd od restaurace
Szeged,
ulice Bartók Béla u. 1,
blízko hotelu Gellért

Plavba po
Dunaji

jízdné

Výlety lodí s hudbou, tancem a večeří.
Plavba pouze vždy ve středu a v sobotu.
Odjezd: 20:00 hod., návrat 22:00 hod.
Cena za skupinu: 36.000 HUF
Cena/os.: sklenka šampaňského 600 HUF, večeře 6.000 HUF/os.

Budapešť-Visegrád-Ostřihom
Ostřihom-Visegrád-Budapešť
Budapešť
--18:30
Visegrád
10:30
17:30
Esztergom
11:30
17:00
Doporučujeme plavbu Visegrád - Esztergom, kde si můžete prohlédnout
město anebo navštívit Aquapark.
Visegrád - Budapešť
1.790 HUF
2.690 HUF - zpáteční
Visegrád - Esztergom
1.190 HUF
1.485 HUF - zpáteční
Jízdné z obce do obce: cca 600 - 800 HUF.
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AKTIVITY V OKOLÍ VISEGRÁDU
kánoe a kajaky
Půl dne
1 den
2denní výlet
Skupina 11 - 20 osob
13,60 EUR
19,30 EUR
36,35 EUR
Skupina 21 - 40 osob
13,00 EUR
18,45 EUR
34,80 EUR
Skupina od 41 osob
12,45 EUR
17,65 EUR
33,80 EUR
JEKA má dohodu s místní organizací, která má k dispozici kánoe pro 40-60 osob.
Před odjezdem probíhá instruktáž, záchranná vesta je povinná. Skupinu doprovází několik instruktorů – záleží
na počtu lidí ve skupině. Nejdelší cesta vede z Dömös do Tahitótfalu
Varianta pro 2denní výlet: kánoe je možné najmout jen na 1 den. Možnost přespání ve stanu.
S sebou: spacák + balíček s jídlem. Cena: 23.45 EUR
Doprava na místo aktivity není započítána v ceně. Platí se ve forintech, v přepočtu cca 1 EUR = 300 HUF.
Bowling
Visegrád: Hotel Silvanus,
Nagyvillám,
Szentedre: V-8 Bowling

Orientační běh s GPS
Začátek a konec aktivity
je v blízkosti koupaliště
Lepence

Projížďka na koni
Jezdecká škola v Kisoroszi

dvě dráhy
Otevřeno: 15:00 hod – 23:00 hod.
rezervace je nutná
4 dráhy

11.000 HUF / 1 hod. / 1 dráha (2012)

Po - Čt 2.500 HUF / 1 hod. / 1 dráha
Pá - Ne 3.000 HUF / 1 hod. / 1 dráha

Skupina se rozdělí na dvě poloviny, z nichž každá má maximálně 15 osob.
Skupiny plní v lese různé úkoly pomocí GPS a kompasu, pro úspěšné
dokončení si musí vzájemně předat výsledky.
Trvání aktivity
3 - 4 hodiny
cena
7.500 HUF / osoba

K dispozici je 10 koní. Zájemci si aktivitu domluví se zástupci Jeky.
Trvání aktivity
3 - 4 hodiny
cena
3.000 HUF / osoba / 1 hod.

Minigolf
V oblasti se nacházejí dvě minigolfová hřiště:

Visegrád: mezi hradem a letní bobovou dráhou
Dömös

Paintball
Szentendre,
Survive All

Laserfighting
Hřiště poblíž Szentendre,
několik druhů bojišť

Laserfighting s GPS
Poznámka

Pro minimálně 10 hráčů. Zájemci si aktivitu domluví se zástupci Jeky.
Trvání aktivity
V době 9:00 - 13:00 hod. nebo 14:00 - 18:00 hod.
cena
5.000 HUF / osoba / v ceně je 200 nábojů,
dokoupení dalších nábojů: 10 HUF/ks (2012)

Laserfighting je hra podobná paintballu, u které se místo nábojů používá
světla
cena
4.500 HUF / osoba / 2 hod.
7.000 HUF / osoba / 4 hod.
Cena (2011)
50.000 HUF pro skupinu, min. 10 osob / 4 hod. (2012)
Ceny neobsahují dopravu do místa aktivity.
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Letní bobová dráha
Visegrád,
zábavní centrum
Nagy Villám,
v blízkosti hradu Visegrád

Zábava pro všechny věkové kategorie. Letní dráha je tzv. korytová, druhá
dráha, kolejnicová (nebo alpská), je v provozu během celého roku. V případě
deštivého počasí a sněžení jsou všechny boby vybaveny střechou z plexiskla.
Ze zatáček střední části dráhy se nabízí nádherný pohled na blízký hrad.
Boby jsou tažené na nejvyšší bod dráhy vlekem po úseku 240 m, následuje
samotná jízda s 11 serpentinami. Během 700 m dlouhé trasy se bob nedá
usměrňovat, regulovatelná je jen rychlost pomocí brzdové páky.
Otevřeno
9:00 - 18:00 hod.
cena
320 HUF / děti do 14 let / 1 jízda
400 HUF / dospělí / 1 jízda
sleva pro skupinu od 15 osob

Canopy - špouštění na laně nad údolím Visegrádu
Visegrád
www.canopy.hu
Fekete-hegy, Nagyvillám
Otevřeno III. - X.
Út - Ne 10:00 - 18:00 hod.
cena
skupina do 9 os.
Po - Pá 3.800 HUF/os , So -Ne 3.800 HUF/os.
skupina od 10 os.
Po - Pá 3.100 HUF/os , So - Ne 3.990 HUF/os
Poznámka
V ceně zapůjčeno: helma, bezpečnostní pás, příp. nepromokavá bunda
Omezení
Min. věk: 12 let + nutný souhlas rodičů, max. váha 110 kg
Pronájem kol
Leányfalu,
k dispozici přes 30 kol

Poznámka
Lezení na skály
Budapešť

Poznámka

Speleologie
Budapešť

Poznámka

Kola si můžete objednat u zástupce Jeky. Kola budou přivezena k domu
Jeky. Doprava kol je zahrnuta v ceně.
cena
9 EUR / 1 den, 8 EUR/ den - při vypůjčení na 2 dny
záloha
5.000 HUF za skupinu, pokud kola vrátíte zpět v pořádku,
bude vám záloha vrácena
storno
Pokud dojde ke zrušení rezervace 3 dny předem, platí se
storno ve výši 5.000 HUF / skupina.
instruktor
5.400 HUF pro skupinu
Povoleno je jezdit pouze po silnicích s asfaltovým povrchem.

Na dvou různých místech se nachází lezecký areál poblíž Budapešti.
K dispozici je pro každou skupinu až 7 instruktorů. Kromě lezení můžete
vyzkoušet i přesun ze skály na skálu.
Trvání aktivity
V době 10:00 - 13:00 hod. nebo 14:00 - 17:00 hod.
cena
10.500 HUF / osoba / skupina 10 - 30 osob
V ceně je zahrnuto pojištění, instruktor a materiál.
Doporučujeme odpovídající sportovní oblečení a obuv.
Doprava není v ceně.

V Budapešti, existuje více než 200 přírodních jeskyní vytvořených důsledkem
vysoké geologické aktivity v regionu. Jeskyně byly vytvořeny termální vodou,
která zde proudila po milióny let.
Do některých z nich je povolen vstup s průvodcem.
Trvání aktivity
Pouze v dopoledních hodinách.
cena
6.500 HUF / osoba
Adventure tour: 10.500 HUF / osoba
V ceně je zahrnuto zapůjčení helmy, ochranného oděvu a svítilny.
Doporučujeme odpovídající sportovní oblečení a pevnou obuv.
Doprava není v ceně.
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KOUPALIŠTĚ A AQUAPARKY V REGIONU
Nejen lázeňské objekty, ale i mnohé aquaparky lákají příjemnou termální vodou. U mnoha bazénů nechybí
skluzavky, tobogany, volejbalová a dětská hřiště, bufety, sauny, masáže všech orientálních typů apod.
Podél břehů Dunaje mezi Visegrádem a Szentendrem najdete mnoho malých zálivů a míst ke koupání buď
s kamenitými, nebo písečnými plážemi. Nejoblíbenější pláže jsou podél užšího ramena Dunaje a na ostrově
Szentendre, např. v okolí obce Horany.
Aquaparky v okolí Visegrádu a v Budapešti
Leányfalu,
Móricz Zsigmond útca 142, www.leanyfurdo.hu, Info@leanyfurdo.hu, +36 26 383 370
Leányfürdo
Léčivý pramen vyvěrající z hluboké studně patří mezi minerální vody, které jsou vhodné
k léčení pohybového aparátu, nervových chorob a svalových potíží.
K dispozici je různých 6 bazénů včetně velkého plaveckého.
A pro další aktivity relaxaci je zde hřiště, plážový volejbal a občerstvení atd.
otevřeno
každý den: 6:00 - 19:00 hod.
noční koupání 20:00 - 24:00 hod. 1.290 HUF / každý pátek a sobotu
vstupné
celý den
1.590 HUF / dosp.
890 HUF / dítě 4 - 14 let
1.150 HUF / studenti
po 17. hodině
800 HUF / dosp.
Esztergom,
Aguasziget

Táncsics Mihály utca 5, Esztergom, iroda@aquasziget.hu, www.aquasziget.hu
Aquasziget Esztergom má 10 bazénů.
Je tu obrovský krytý zážitkový bazén s gejzírem, vířivkou, umělým vyvěráním vody,
vodním hřibem a jeskyní. Dalšími jsou krytý relaxační bazén s masírujícím vodním
proudem, perličkový bazén pro 8 osob a vodní svět pro děti.
Uvnitř se nacházejí 2 tobogány vyrobené japonskou high-tech technologií a doplněné
zábavními prvky - stroboskopem, zvukovými a světelnými efekty, měřiči času na
skluzavce atd. Venkovní areál má bazén sloužící pro dopad dvou obrovských tobogánů a
dětský bazén. Zážitkový bazén je vybaven efektem vlnobití.
Doplňkem jsou dětská hřiště a hřiště pro plážový volejbal.
otevřeno
Po - Pá: 10:00 - 20:00 hod.
So - Ne: 9:00 - 20:00 hod.
Vstupné
Celý den
2.950 HUF / dosp.
zážitkový
1.900 HUF / děti, důchodci
bazén
2.400 HUF / pro skupinu od 20 osob
zkrácené 16:00 - 22:00 hod.
2.100 HUF / dosp.
1.300 HUF /děti, důchodci
1.800 HUF / pro skupinu od 20 osob
Skříňka v šatně
300 HUF
Vypůjčení vodního křesla
200 HUF

Mogyoród,
Aquaréna

Vízpark utca 11, Mogyoród, info@aquarena.hu, www.aquarena.hu
Aquapark leží poblíž známého okruhu Formule 1, 45 km od Visegrádu a cca 20km
od centra Budapešti. Tento vodní svět se rozkládá na ploše 11 ha.
Nabízí 21 skluzavek s celkovou délkou 1 km, které probíhají nad zemí i pod ní. Dále je tu
9 bazénů, Jacuzzi, tříetážový skákací bazén a pomalu tekoucí řeku. K dispozici jsou
sportoviště pro volejbal, fotbal a badminton. A nechybí ani nabídka různých typů masáží,
a občerstvení v pizzerii a restauraci.
otevřeno
Každý den: 9:00 - 19:00 hod.
Vstupné
Celý den
5.500 HUF / dosp.
4.200 HUF / studenti, senioři od 60 let
2.500 HUF / děti 3 - 10 let
Skříňka v šatně
500 HUF
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Budapešť
Aquaworld

H-1044 Budapest, Íves út 16., Aquaworld Hotel and Water Theme Park PLC.,
reservation@aqua-world.hu www.aqua-world.hu
Jeden z největších krytých vodních zábavních parků v Evropě leží v severní části
Budapešti, v zelené části města a přesto nedaleko od centra. Ze Szentendre je vodní park
vzdálen 12 km, v obci Budakalász je nutné přejet na druhý břeh Dunaje - auquapark je asi
1km za mostem.
Centrum, tzv. Adventure Center tvoří veliká 5ti podlažní část s obří kupolí. Nacházejí se
zde visuté mosty, věže a různé bazény, i replika chrámu Angkor Vat.
otevřeno
Každý den: 6:00 - 22:00 hod.
Vstupné
Celý den
Po - Pá 4.990 HUF / dosp.
3.990 HUF / studenti, senioři od 60 let
2.490 HUF / děti 3 - 14 let
So - Ne 5.690 HUF / dosp.
4.550 HUF / studenti, senioři od 60 let
2.840 HUF / děti 3 - 14 let
2 hodiny
Po - Pá 2.690 HUF / dosp.
(při prodloužení
2.150 HUF / studenti, senioři od 60 let
pobytu se platí
1.350 HUF / děti 3 - 14 let
20 HUF/min.)
So - Ne 2.990 HUF / dosp.
2.390 HUF / studenti, senioři od 60 let
1.500 HUF / děti 3 - 14 let
Skříňka v šatně
400 HUF
Sleva pro skupiny 10%.

36

ATRAKTIVNÍ VZDÁLENĚJŠÍ CÍLE A NÁVRHY PROGRAMŮ
Maďarsko je neuvěřitelně pestré, což turisté to neprávem přehlížejí. Vždyť kde jinde můžete během krátké
doby zhlédnout jezdecké umění kovbojů, vykoupat se v četných termálních bazénech, projet se tradiční
úzkokolejkou, obdivovat se ušlechtilosti lipicánských koní i navštívit velkou krasovou jeskyni? Minulost
uherských kočovníků a pastevců puszty si připomenete možná se sklenkou vína v ruce, protože vinařskými
oblastmi budete projíždět každou chvíli. Vinné sklípky pak třeba vystřídá csárda - tradiční venkovská hospoda.
Je třeba představovat maďarský guláš, langoše nebo palačinky? Třešničkou na dortu je samozřejmě elegantní
Budapešť.
Kecskemét
Keckemét byl kdysi obchodním městem a vedle Szegedu jediným, které nebylo za osmanské okupace
vypleněno, a to díky tomu, že patřilo přímo pod sultánovu správu. Dnešní Kecskemét, kromě toho, že se zde
vyrábí proslavená meruňkovice (také vidíme kolem města spoustu ovocných sadů), je pozoruhodný svými
secesními stavbami s bohatou keramickou výzdobou a několika muzei a "Kodályovou metodou" hudební
výchovy.
Na rozlehlém Kossuthově náměstí členěném promenádami uvidíme řadu pozoruhodných staveb, každou
hodinu je zde slyšet radniční zvonkohru hrající melodii komponovanou zdejším rodákem Zoltánem Kodályem
(1882-1967).
Město má cca 100 000 obyvatel, je sídlem župy. Nachází se na okraji Bugacké pusty necelých sto km
severovýchodně od Budapešti.
Památky a zajímavosti v Kecskemétu
Městská radnice,
Secesní budova z konce 19. století, slavnostní síň zdobená historickými náměty.
Kossuth tér 1
secesní radnici se střechou z glazurovaných keramických tašek, s arabeskami
spletitých rostlinných motivů a
s krásnými nástěnnými malbami ve slavnostní síni, což ji řadí mezi nejhezčí radnice v
Maďarsku.
„Starý“ kostel
Na Kossuthově náměstí stojí vedle radnice největší klasicistický kostel Velké nížiny,
Velký nebo Starý kostel.
Kostel sv. Mikuláše,
Před 600 lety byl postaven nejstarší kostel ve městě, původně františkánský gotický
Kossuth tér,
chrám sv. Mikuláše (č. 5), jenž dodatečně získal barokní interiér. Před ním je
naproti radnici
kalvárie
Kalvínský kostel
Základy renesančního kalvinistického kostela byly položeny v 15. století
na náměstí
Cifra-palota,
Mimořádně cenným dílem maďarské secese je palác Cifra nápadný hlavně svou
Rákóczi u. 1.
barevnou výzdobou z květinových motivů, v němž nalezneme sbírku děl
maďarského malířství 19. a 20. století
Synagoga,
V bývalé synagoze, romantické stavbě s maurskými prvky (Rákóczi u. 2.), je dnes
Rákóczi u. 2.
Dům vědy a techniky (Tudomány és Technika Háza), kde můžeme mimo jiné vidět
věrné sádrové kopie patnácti soch od Michelangela Buonarottiho.
Ochutnávka destilátů
Nezapomenutelným zážitkem bývá prezentace a ochutnávka výrobků značky Zwack
značky Zwack,
ve výstavních prostorách palírny ovocných destilátů akciové společnosti Zwack
Matkói u. 2.
Unicum.

Muzea
Řada městských muzeí zahrnuje i několik sbírek zvláštního druhu, jež jinde Maďarsku nenajdete.
Muzeum maďarských lidových řemesel/ Výtvory nejvýznamnějších představitelů ryzího folklóru
Magyar Népi Iparművészeti Múzeum,
Serfőző u. 19/A
Muzeum maďarských naivních umělců
Muzeum je s 2500 exponáty, obrazy a sochami největší sbírkou
/ Magyar Naiv Művészek Múzeuma,
naivního umění v zemi.
Gáspár András u. 11.
Muzeum a ateliér hraček
V muzeu je opatrováno přes deset tisíc železničních modelů,
dětských hraček z počátku 20. století, ale jsou tu i lidové hračky a
dětské hudební nástroje
Fotografické muzeum,
Jediným svého druhu v zemi je Maďarské fotografické muzeum
Katona József tér 12.
s bezmála třemi tisíci exponáty.
Sbírka hudebních nástrojů,
Na 1500 instrumentů ze všech končin světa je vystaveno
Zimay u. 6/A
v Leskowského sbírce hudebních nástrojů
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Bugac
Bugacskou pustu, která se rozkládá na ploše 11 000 ha a je nejnavštěvovanější z devíti částí národního parku
Kiskunság, prohlásilo UNESCO za biorezervaci. Ve zdejších turistických střediscích se pravidelně pořádají
jezdecké exhibice i přehlídky obratnosti pastýřů, žokejů a kočích, z jejichž programu bývá nejatraktivnější
krkolomná jízda na spřežení pěti koní, "puszta-ötös", a ukázky honácké práce se stádem. Dusot kopyt divě
cválajících hřebců stejné jako neuvěřitelně rychlá jízda ve stoje na pětici spřaženích zvířat, přesněji řečeno
rozkročmo na hřbetech obou zadních koní, což vyžaduje mimořádně vyvinutý smysl pro rovnováhu, se divákům
vždy nadlouho vryje do paměti.
Národní park Kiskunság je druhým nejstarším národním parkem v Maďarsku. Tvoří ho rozličné krajiny mezi
řekami Dunaj a Tisa. Byl založen v roce 1975. Horní planina Kiskunság tzv. Puszta je velkým solným ložiskem
Velké maďarské nížiny. Jsou zde k vidění krásné solné louky, pastviny, solné terasy s typickou vegetací.
Tato oblast poskytuje domov největší a nejstálejší populaci dropa velkého (Otis), šedému skotu a ovcím Racka,
což jsou typická maďarská domácí zvířata. Písečné pohyblivé duny Fülöpháza patří mezi nejzajímavější svého
druhu ve střední Evropě. Bugac je největší samostatnou oblastí Národního parku Kiskunság.
Pastýřské muzeu / Pásztormúzeum,
Bugac-puszta
Muzeum zalesňování Velké nížiny
Felsőmonostor 545
Bugac pustza
kontakt

Výstava přibližuje každodenní život pastevců, stavbu pastýřských
chatrčí, salaší a výrobu vyřezávaných předmětů denní potřeby.
Expozice představuje minulost, biosféru a kultivaci zdejších lesů.
www.bugacpuszta.hu

bugac@mail.datanet.hu

Trasa Visegrád - Budapešť - Kecskemét - Bugac: 185 km

Balaton, Tihany a Veszprém
Balaton
Za „maďarské moře se považuje 77 km dlouhé jezero Balaton, opálově žlutozelené barvy, ležící uprostřed
Zadunají, jeden z nejcenějších pokladů Maďarska a nejnavštěvovanější rekreační území. S hladinou o ploše
2
cca 600 m je největším jezerem střední Evropy. Pobřeží je dlouhé 195 km, největší šířka jezera je 14 km,
největší hloubka 12,4 m. Na jižním pobřeží je mělká voda, ideální pro děti, ale řada pláží je vybudována i na
severním pobřeží, které je strmější a hlubší voda je hned u břehu.
Voda jezera a zdejší hebké bahno mají příznivý účinek na nervové potíže, chudokrevnost a vyčerpanost.
Národní park Balaton
Národní park horního Balatonu je druhý největší park v Maďarsku. Byl založen v roce 1997.
Rozprostírá se v Transdanubii, jen 40 kilometrů od Zalaegerszeg, u severního pobřeží Balatonu.
Čedičové skály jsou domovem pro mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů. Je zde také mnoho vinic,
hradních zřícenin, kostelů a zámků. Národní park horního Balatonu je známý pro své květinové záhony. Na
svazích bukových lesů v Badacsony najdete brambořík, zatímco v habrových lesech roste jaterník, posed
dvoudomý a záraza. V lesích na čedičových skalách hnízdí různé vzácné ptactvo, jako havran, jestřáb a
skalňák. Kopec Szigliget oblast výskytu chráněné husy divoké.
Tihany
Již z dálky viditelné dvě věžičky kostela korunují vulkanický, hluboko do jezera vybíhající poloostrov Tihany,
obydlený již téměř před tisícem let a uchovávající mnoho vzácných druhů rostlin a zvířectva.
Na jednom z menších kopců byl před devíti stoletími postaven kostel a klášter a ty jsou dodnes důležitými
středisky katolického náboženství.
Chráněná přírodní oblast Tihany je první rezervací tohoto druhu v Maďarsku, byla založena už v r. 1952.
Prohlídka bude velkým zážitkem, budeme-li sledovat trasu turistické stezky Lajosé Lóczyho. K jejím
pozoruhodnostem patří čedičové skály rozryté větrem, poustevnická obydlí vyhloubená do vulkanické horniny,
mnišské příbytky baziliánských řeholníků, usazených zde od 11. století, mandlovníky na vrchu Csúcs-hegy a
levandulová pole. Z přirozených vyhlídkových míst poloostrova, z vrcholu Kiserdő-tető nebo z nejhezčího z
četných gejzírových útvarů, zvaného Zlatý dům (Aranyház), se otevírá pohled na tihanyské Vnitřní jezero
(Belső-tó), jež mají v oblibě zejména rybáři, i na Vnější jezero (Külső-tó), hnízdiště desetitisíců ptáků.
Z jednoho z nejhezčích balatonských přístavů odtud vyjíždí trajekt do Szántódu na protějším jižním pobřeží,
vzdáleném odtud půl druhého kilometru.
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Benediktinské opatství

Barokní kostel, klášter
a muzeum opatsví
Bencés Apátsági Muzeum,
András tér 1
Přírodní národopisné muzeum /
Szabadtéri Néprajzi Muzeum.
ulice Batthyány Lajos 36
Muzeum panenek/ Babamúzeum
Visszhang u. 4.

Z jedné z nejcennějších památek uherské architektury, kostela
benediktýnského opatství založeného v r. 1055 zůstala pouze podzemní
část s hrobem krále AndráseI. /Ondřeje I. Zachovala se také zakládací
listina opatství, nejstarší maďarská jazyková památka.
V barokním klášteře, vybudovaném v 18. století spolu s kostelem,
stojícím na původních základech a zdobeným cennými řezbářskými díly,
je muzeum opatství s pamětní místností posledního rakouského císaře a uherského krále Karla IV. (1916-1918) a s římským a středověkým
lapidáriem.
Minulost někdejší rybářské vesnice připomínají památkově chráněné
domy z 18. století, lidové stavby v nejstarší části obce a Hrnčířský dům
na promenádě Pisky sétány 9 v Ófalu
Muzeum uvede návštěvníka do romantického světa porcelánových
panenek a pokojíčků pro panenky z let 1850-1920.

Vezsprém
Více než padesátitisícové město leží asi 100 km jihozápadně od Budapešti, na dohled od Balatonu
Bylo prý bylo založeno na pěti pahorcích, takže se někdy srovnává i s Římem (i když tam jich bylo sedm).
Veszprém má za sebou bohatou a slavnou minulost. Již v 10. století tu bylo založeno biskupství a po celý
středověk tu probíhaly korunovace uherských královen. Město bylo také jejich majetkem a několik královen
je zde i pochováno.
Ve 12. století bylo město téměř zničeno Mongoly a při jeho obnově byl postaven na jednom z pahorků nový
gotický hrad. Ten ovšem později dobyli Turci a nakonec ho, jako i mnoho dalších hradů v Maďarsku, nařídili
zcela pobořit Habsburkové, aby nemohl sloužit jako opěrný bod maďarským povstalcům. Právě z tohoto hradu
se nabízí nejkrásnější výhled, který se vám určitě vryje do paměti. Pohled z hradního vrchu na zátočinu potoka
Séd patří k těm, na které se nezapomíná a které vám žádná fotografie nebo video nenahradí.
Mezi severní a jižní bránou zříceného středověkého hradu vede ulice, která je takovým historicko-kulturním
srdcem Veszprému, a to proto, že právě na ní se nachází většina pamětihodností města.
Požární věž
Biskupský paláce

Proboštský dům
Katedrála svatého Michala

Bakoňské muzeum

Na věži jsou umístěny věžní hodiny, které každou celou hodinu vyhrávají
různé melodie.
Honosného biskupský palác byl vystavěn v 18. století na místě bývalého
paláce královského. Vedle biskupského paláce je kaple svaté Gisely a před
ní se nachází hradní studna. Voda se do ní dopravovala z potoka Séd.
krásná barokní stavba, před níž se v létě konají venkovní koncerty.
Před domem je také sousoší, patřící k nejcennějším v Maďarsku.
Katedrála byla postavena původně v románském stylu, později však
několikrát z různých důvodů přestavovaná - různé stavební slohy jsou patrné
dodnes.
Od soch krále Štěpána I. a jeho manželky se vám naskytne krásný výhled
na potok Séd. Při dobré viditelnosti můžete z hradeb spatřit i středověký
hrad Csesznek.
V muzeu se nycházejí velmi vzácné národopisné exponáty.

Návrh výletu Balaton
Trasa: Visegrád - Budapešť - Szekesfehérvár - Várpalota - Veszprém - Tihany.
7.00 hod.

odjezd (balíček na cestu)

10.00 hod.

příjezd k Balatonu, prohlídka okolí, koupání, nákupy, oběd

13.30 hod.

odjezd do Tihany

17.00 hod.

odjezd zpět do základny

Výlet můžete doplnit prohlídkou hradu a památek města Veszprém.
Trasa: Visegrág - Veszprém - Tihany: cca 180 km
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Eger
Na rozhraní pohoří Bükk a Mátra, vzdáleném 30 km od Budapešti, leží v malebném údolí město Eger, proslulé
svými barokními památkami, středověkým hradem, ale také léčebnými termálními prameny a ohnivými víny, jež
se rodí v jeho okolí.
V Maďarsku se vám nikde nepodaří vystoupit výše, protože Mátra je pohoří s nejvýše položenými horskými
vesnicemi a s nejvyššími maďarskými horami: Kékes (1014 m) a Galyatető (964 m). Z rozhledny na vrcholu
televizní vysílací věže postavené na hoře Kékestető je za jasného počasí vidět nejen celé Severní středohoří,
ale i obrysy Tater.
Význam Egeru začal stoupat na počátku 11. století, kdy zde za vlády prvního maďarského křesťanského krále
Štěpána I. bylo založeno biskupství a postavena první katedrála (na místě dnešního hradu). Kolem tehdejší
katedrály se začalo rozvíjet dnešní staré město a Eger se stal významným maďarským náboženským centrem.
V letech 1596-1687 byl Eger pod tureckou nadvládou, stal se centrem osmanské provincie a severním
pohraničním městem. Z této doby se ve městě zachoval minaret. Hrad, jenž býval biskupským sídlem, odolal
pod vedením Istvána Dobó obléhání Turků v roce 1552, a teprve o 44 let později ho Turci dobyli. Poté nad
městem získali vládu Habsburkové a Eger je opět rekatolizován. Po několika neúspěšných protihabsburských
povstáních město začíná opět významně prosperovat. V 18. století začali zdejší biskupové s velkolepou
výstavbou města. K barokním skvostům patří bazilika, arcibiskupský palác a lyceum, župní sídlo (radnice) a
minoritský kostel. Stejně zajímavý je i srbský pravoslavný kostel se 13 m vysokým zlaceným ikonostasem.
Na hrad se vyplatí vystoupit už kvůli rozhledu, můžete ale třeba taky navštívit gotický palác nebo kasematy labyrint podzemních chodeb.
Město postihlo i několik obrovských požárů (1800 a 1827) a epidemie cholery (1831).
V době rozvoje železnice hlavní trať z Budapešti do Miskolce minula Eger, čímž potlačila jeho další rozvoj.
Město si tak ale zachovalo svoji historickou tvář a dnes je velkým lákadlem pro turisty.
Léčivé prameny
První záznamy o pramenech se datují z doby 1488. Místní hydrogenuhličitanová voda je bohatá na vápník a
hořčík a patří do skupiny radioaktivních termálních vod. Je doporučená k léčení poruch pohybového ústrojí,
revmatizmu a pro pooperační terapii.
Eger - hrad
Na vršku nad městem se vypíná hrad s půdorysem pětiúhelníku, který má pro zemi historický význam.
S výstavbou strategicky důležitého hradu bylo započato ve druhé polovině 13. století po nájezdu Tatarů na
místě, původní románské a pozdně gotické katedrály egerského biskupství založené králem Štěpánem
(975-1038).
Na nejstrmější skále na severozápadní straně byla zřízena stará věž, zesílená věžními branami.
Z let 1542 a 1549 pochází rozdělení hradu na vnitřní a vnější část, brána Setét, spojující obě části hradu a
zpevnění zdí výplněmi. Baštami opevněný hrad mohl jako poslední pevnost horního Maďarska vzdorovat pod
vedením Istvána Dobó dvacetinásobné turecké přesile vedené Pašou Ali. Hrdinný odpor obránců hradu je od
té doby symbolem maďarského patriotismu.
Maďarský spisovatel Géza Gárdonyi popsal tento hrdinný boj ve svém románu „Hvězdy Egeru“, podle kterého
byl natočen úspěšný film. Hrob spisovatele nacházející se na pozemku hradu se stal poutním místem.
Hradní muzeum
Hradní muzeum Istvána Dobó se zachovalými středověkými detaily se nachází v
prostorách obnoveného hradu, v Biskupském paláci ze 14. - 15. stol. Zde se
sznámíte s historií hradu. V Sále hrdinů se nachází náhrobní kámen Istvána
Dobó, jmenný seznam obránců hradu a reminiscence útoku.
Labyrint
Dobrodružnou procházku je možné podniknout v původních, podzemních,
podzemních chodeb
pevnostních systémech, kde se kromě obranných prostředků nachází také
románské a gotické lapidárium. Na zvláštní výstavě o žalářích jsou ukázána
zařízení určená k popravám, mučení a hanobení starého Maďarska
Sklípek Ispotály
Tady můžete víno nejen ochutnat, ale lze si tento vzácný mok i vlastnoručně
stočit do lahví
V hradní mincovně si můžete sami zhotovit mince, vyzkoušet si můžete také lukostřelbu.
Nachází se tu i obrazárna s výběrem evropské malby v 16 - 18. století.
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Památky a zajímavosti Egeru
Minoritský kostel
Turecké lázně /
Török Fürdő
Fürdő u. 1
Minaret
ulice Knézich u. 17.
u náměstí Dobó István
tér
Arcibiskupský palác
náměstí Esterházy tér
Arcibiskupský kabinet /
Érseki Palota,
Széchenyi u. 5
Bazilika
náměstí Esterházy tér

Kostel patří k nejkrásnějším dílům barokní architektury.
Turecké lázně z počátku 17. stol. jsou zase trvalou památkou na tureckou
nadvládu v letech 1526-1686. Lázně mají 7 bazénů, jejich voda má léčivé
účinky.
Minaret je nejseverněji situovanou architektonickou památkou z turecké éry v
Evropě. V současné době je upravená jako rozhledna, odkud je pohled na
město, skutečně impozantní. Minaret je vysoký téměř 40 m a schodiště v něm
tak úzké, že se zde dva lidé nevyhou. Turisté proto bývají vpouštěni vždy jen po
malých skupinkách.
Arcibiskupský palác slouží biskupům v Egeru po dobu 250 let jako rezidence.

Ve středisku arcibiskupských sbírek se seznámíte s tradicí a dějinami 250leté
rezidence egerských biskupů a arcibiskupů. Inventáři obsahuje i přísné střežený
korunovační plášť habsburské císařovny Marie Terezie.
Egerská bazilika je druhá největší katedrála v Maďarsku. Tu úplně největší
najdete
v Ostřihomi. Mohutný klasicistní chrám byl v Egeru postaven v letech 1831-1836
podle návrhu architekta Józsefa Hilda, který později projektoval zmíněnou
baziliku
v Ostřihomi. Najdete tu největší varhany v Maďarsku.
Lyceum
Hned naproti kostelu v pozdně barokním lyceu, dnes vysoké škole pedagogické,
nalezneme župní církevní knihovnu se 150 tisíci svazky, jednu z nejhezčích
knihoven v zemi vyzdobenou nádhernými stropními freskami. V knihovně je
uchovávána první kniha tištěná v Uhrách z roku 1473.
Ve věži fungovala v 18. století hvězdárna Spekula a později tu bylo instalováno
první astronomické muzeum v Maďarské republice. Nejzajímavějším exponátem
astronomické pozorovatelny vybavené v roce 1776 na tehdejší dobu "špičkovou
technologií' je periskop, který v zatemněném pokuji promítá na bílou desku stolu
živý obraz města. Camera obskura
Kossuthova ulice,
V Kossuthově ulici se můžeme obdivovat barokním rokokovým a empirovým
františkánský kostel
palácům s tepanými kovovými balkóny, např.:
Maloproboštský dům - Kispréposti Lak (č. 4),
Velkoproboštský dům - Nagypréposti Lak (č. 16),
Dům kanovníka Wagnera (č. 6),
Barokní františkánský klášter a kostel (č. 14)
Buttlerův dům (č. 26) - jedna z nejstarších budov ve městě
Župní dům a vězení
Na dvoře Župního domu s nádhernými kovanými vraty od Henrika Fazoly stojí
ulici Kossuth Lajos 9
původní vězení, které ve svém autentickém prostředí prezentuje výstavu
o historii města s názvem Župa Heves a Eger v 18. a 19. století.
Národopisná výstava
Lidové umění Palóczů se představuje s podomácku tkanými a vyšívanými
náměstí Dobó tér 6
textiliemi, keramikou, kožešnickými výrobky a slavnostními kroji.
Řecký kostel
Řecko-ortodoxní a srbský kostel připomíná, že v 17. století se ve městě usadilo
několik srbských a řeckých rodin. Honosí se nádherně vyřezávaným
ulice Vitkovics 30
ikonostasem z r. 1789.
Szépaszony-völgy /
Eger je také domovem ohnivých vín: ve staletých sklepích vyhloubených do
Údolí krásných žen
čediče v Mariánském údolí Szépaszony-völgy / Údolí krásných žen lze ochutnat
nejen proslulé víno egri bikavér/ býčí krev, ale i jiné druhy vín.
Ve zdejší vinařské oblasti, rozkládající se na ploše cca 4000 ha, se vinná réva
pěstuje už od 11. Století.
K zajímavostem v okolí patří obec Szilvásvárad, kde se nachází hřebčín maďarských lipicánů. Můžete se
vydat na výlet do neďalekého Egerszalók, 8 km od Egeru, kde vás čekají horké termální prameny
připomínající miniaturní turecké Pammukale.
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Termální koupaliště, Eger
Petőfi tér 2., 3300 Eger,
Petőfi tér 2., 3300 Eger, strand@egertermal.hu
Termální koupaliště bylo založené v r. 1934. K dispozici jsou tu dva druhy termální vody s podobnými účinky.
V bazéně s dvojitou kupolí, jež je částečně zakrytý, najdete 14 druhů prvků zpestřující váš pobyt - perličkovou
koupel, perličkovou vanu, podvodní masáž, masážní trysky, vodopád atd.
otevřeno
Ne - St
8:30 - 19:00 hod.
Čt - So
8:30 - 23:00 hod.
vstupné
celý den: 1.700 HUF/ dosp.
Zkrácené od 16:00 hod.: 1.000 HUF
Sleva pro skupiny od 20 osob: 10%

Návrh výletu Gödöllő - Eger
8.00 hod
Odjezd (balíček na cestu)
10.00 hod
příjezd do Gödöllö a návštěva královského paláce
11.30 hod
odjezd do Egeru
12.30 hod
příjezd do Egeru, oběd, prohlídka města
14.30 hod
návštěva vinných sklepů
16.00 hod
odjezd zpět do základny
Trasa Visegrád - Gödöllő - Eger: 175 km
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NÁVRHY PROGRAMU V ZÁKLADNĚ JEKY
Varianta - pobyt 7 nocí
1. den
Příjezd je možné spojit s prohlídkou Bratislavy nebo historického středu Komárna apod.
Ubytování v Jeka domě.
2. den
okružní jízda Budapeští, prohlídka hradního vrchu, odpoledne termální lázně
3. den
Prohlídka Szentendre (kostely v balkánském stylu, muzeum marcipánu, galerie, skanzen
s farmářskými domy, mlýny, zvonicemi atd.), odpoledne termální lázně
4. den
Eger – prohlídka města, koupání v termálním koupališti v Egeru, vinné sklepy apod.,
případně cestou prohlídka zámku Gödöllő
5. den
Prohlídka města Vác (dominikánský klášter, hradby s gotickou Špičatou věží z 12. stol.,
piaristický kostel, sloup Nejsvětější Trojice, katedrála, barokní radnice, tržnice).
Návrat do ubytovacího domu. Odpoledne termální lázně. Večerní Budapešť - procházka ke
hradu, pohled na osvětlenou Budapešť.
6. den
Prohlídka Visegrádu, aktivity v okolí (bobová dráha, canopy), odpoledne termální lázně
7. den
Budapešť – prohlídka vrchu Gellert a skalního kostela, návštěva tržnice, odpoledne termální
lázně
8. den
odjezd, cestou zastávka v Ostřihomi (královský palác, bazilika, kaplička sv. Tomáše atd.)

Varianta - pobyt 9 nocí
1. den
Příjezd je možné spojit s prohlídkou Bratislavy nebo historického středu Komárna apod.
Ubytování v Jeka domě.
2. den
Prohlídka města Vác (dominikánský klášter, hradby s gotickou Špičatou věží z 12. stol.,
piaristický kostel, sloup Nejsvětější Trojice, katedrála, barokní radnice, tržnice).
Návrat do ubytovacího domu. Odpoledne termální lázně. Večerní Budapešť - procházka ke
hradu, pohled na osvětlenou Budapešť.
3. den
Prohlídka Visegrádu, aktivity v okolí (bobová dráha, canopy), odpoledne termální lázně
4. den
Koupání, jízda na kajacích a jiné aktivity
5. den
Návštěva Budapešti – prohlídka města, návštěva Margaretina ostrova, koupání v lázních
nebo Aquaparku.
6. den
Návštěva Esztergom/ Ostřihom, památky, případně kombinovaná doprava s plavbou na
Dunaji, koupání v Aquaparku
7. den
Zámek Gödöllő, Budapešť - prohlídka dalších částí, nákupy apod., lázně
8. den
Prohlídka Szentendre, lázně v Leányfalu, případně aktivity dle výběru skupiny
9. den
Koupání v lázních či aquaparku
10. den
odjezd

CENY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY - MAĎARSKÝ DOPRAVCE

Budapešť

S průvodcem
Bez průvodce

Mogyoród - Aquaréna
Gödöllő - Eger
S průvodcem
Bez průvodce
Puszta Lázár Lovás Park
Jezero Balaton a Tihany
Jezero Balaton a Siófok

Skupina 20 - 29 os
2.950 HUF
2.200 HUF
3.250 HUF
6.450 HUF
5.450 HUF
3.300 HUF
3.700 HUF
3.400 HUF
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Skupina 30 - 39 os
2.600 HUF
1.700 HUF
2.500 HUF
5.650 HUF
4.850 HUF
2.950 HUF
2.900 HUF
2.600 HUF

Skupina 40 - 45 os
2.200 HUF
1.250 HUF
1.950 HUF
4.950 HUF
3.000 HUF
2.650 HUF
2.500 HUF
2.150 HUF

STRAVA A UBYTOVÁNÍ, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
strava
Kuchyně

Potraviny

Ustanovte jednu osobu odpovědnou za provoz kuchyně a ke kontrole účelného spotřebování
dodaných potravin. Je vhodné mít v kuchyni někoho, kdo má zkušenosti s přípravou,
zásobováním a vařením pro větší skupinu a umí odhadnout předem spotřebu potravin.
Po příjezdu si zkontrolujte dodané potraviny podle předem zaslaného jídelníčku.
Doporučujeme, abyste tzv. základ (tj. chléb, Rama, džem, čaj, káva, cukr, mléko, cornflaky)
vyložili na obslužný stůl v jídelně, ze kterého si každý odebere jen to, co spotřebuje.
Není přípustné odvážet nespotřebované potraviny domů.
VŠE, CO NESPOTŘEBUJETE, NASKLÁDEJTE NA KONCI POBYTU DO PŘEPRAVKY A
NECHEJTE V KUCHYNI NEBO PŘEDEJTE ZÁSTUPCI JEKY PŘI PŘEDÁNÍ DOMU.

Návody k použití sporáku a trouby Zannusi
Sporák Zannusi

Trouba Zannusi

1. otočte knoflíkem na " * "
2. držte knoflík stisknutý a zapalte hořák, nejlépe v blízkosti termopojistky
3. pomalu pouštějte a nastavte plamen
1. zmáčkněte malý červený knoflík a přidržte tak dlouho, pokud plamen nehoří
(bez použití zápalky)
2. druhým knoflíkem nastavte požadovanou teplotu

Rozvoz potravin – přídavky
Dodávka
potravin

V den rozvozu potravin připravte pro dovozce místo pro nové potraviny v chladničkách,
mrazničkách a na odkládacích pultech v kuchyni.
Po každé dodávce potraviny zkontrolujte. První sloupec v jídelníčku vyznačuje dny
zahrnuté do příslušného rozvozu potravin.

Přídavky
potravin

V případě, že potřebujete pro skupinu navíc některé ze základních potravin, kontaktujte
s dostatečným předstihem zástupce Jeky anebo ponechte v kuchyni lístek (němčina,
angličtina) se žádostí o přidání.

Ubytování
Šetřete energie - vypínejte světla, vypněte kuchyňská zařízen, před odchodem z domu snižte teplotu
radiátoru termoventilem na minimum.
Dům udržujte v čistotě, závady hlaste zástupci Jeky. Rovněž případná poškození na majetku běhěm vašeho
pobytu oznamte ihned zástupci Jeky, a pokud bude třeba, před odjezdem škody zaplaťte.
V domě se přezouvejte, boty nechávejte ve vstupní hale či chodbě.
Podlahu ve vstupních částech domu a v kuchyni denně čistěte.
V celém domě je přísný zákaz kouření.

Třídění odpadů
V každé evropské zemi se klade velký důraz na separaci odpadů. Od zástupce Jeky zjistěte ihned po příjezdu,
jak je potřeba třídit odpad z kuchyně a kam ho ukládat.
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ÚDRŽBA UBYTOVNY
JEKA přikládá velkou důležitost tomu, aby skupiny, které odjíždějí, zanechaly dům naprosto čistý. Každá
nová skupina ráda vstupuje do domu dobře udržovaného a příjemného. Zvláštní pozornost věnujte čistotě
zařízení a vybavení kuchyně.
Škody, které byste eventuálně mohli způsobit buď na nábytku, nebo vybavení kuchyně, je nutno ohlásit
zástupci Jeky nebo majiteli domu před odjezdem (aby mohly být škody včas napraveny a další skupině byl
předán opět funkční dům). Případné odškodnění by mělo být stanoveno na základě dohody.
Případné výdaje za opravy nebo vyčištění, které vznikly proto, že nebyla respektována uvedená pravidla,
budou vyřízeny buď přímo na místě, nebo účtovány skupině po ukončení pobytu.
Každý vedoucí je osobně zodpovědný za dodržování uvedených pravidel.
Závěrečný úklid ubytovny před odjezdem
Všechny
prostory

Posbírat smetí do odpadkových sáčků a odnést do odpovídajících kontejnerů.

Pokoje

Vyčistit nábytek, zejména stoly a skříně.

Vyčistit podlahy a otřít odpadkové koše.

Ověřit stav lůžek. Je-li to možné, opravit osobně případné škody. Dbejte, aby všechny
matrace byly v ochranném povlaku.
Srovnat polštáře a deky.
Pokud jste sami přemístili lůžka, skříně nebo stoly pro osobní pohodlí skupiny, je třeba je dát
na jejich původní místo. To platí především pro skupiny, které jsou ubytovány v několika
ubytovnách a přenášejí kuchyňské nebo jiné věci z jedné ubytovny do druhé.
WC, sprchy

Důkladně vyčistit toalety, baterie, sprchové vaničky, umyvadla, vyprázdnit a umýt koše.

Kuchyň

Sporáky a trouby důkladně vyčistit, včetně spodních záchytných van pod hořáky a dvířek
trouby.
Před odjezdem vyprázdnit a vyčistit ledničku.
Případné zbytky masa a mražené zeleniny ponechte v mrazáku.
Vyčistit přístroje a uvést do stavu funkčnosti.
Umýt kuchyňskou baterii a nádobí.

Světlo v ubytovně
Dospělí účastníci pobytů si často stěžují na slabé světlo v ložnicích. Ubytovací domy Jeky slouží převážně
skupinám, které tráví večery v rámci společného programu v jídelně. Světlo v ložnicích slouží pouze k přípravě
na spaní. Pokud si chcete před spaním číst, doporučujeme vzít si s sebou lampičku.
Nebezpečí ohně
Přestože JEKA sama zajišťuje nezbytná opatření, považujeme za svoji povinnost upozornit na to, že
ubytovny jsou plné hořlavého materiálu.
Proto vás žádáme, abyste dávali pozor zvláště v kuchyni a dbali na zákaz kouření ve společných ložnicích,
kuchyni a v blízkosti plynových bomb. Ihned po příchodu do ubytovny si ověřte způsob použití hasicích přístrojů
a zajistěte, aby všichni věděli, kudy budovu evakuovat v případě požáru.
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KONTAKTY
Kontakty
JEKA-CS

telefon

+420 257 712 049

mobil

+420 602 398 263, +420 602 215 376

fax

+420 257 710 307

Pokud máte jakýkoliv problém, který se nepodaří vyřešit na místě, volejte nebo
pošlete SMS do kanceláře Jeky-CS do ČR, vyřešíme vaši záležitost telefonicky.
JEKA kancelář Visegrád,
Fö utca. 30,
2025 Visegrád

červenec, srpen

+36 30 964 7722, +36 26 397 252

mimosezóna

+36 13 314 077, +36 306 409 274

LÉKAŘSKÁ POMOC, KRIZOVÁ TEL. ČÍSLA
Lékařská pomoc
Visegrád, klinika

Visegrád, Fő út 22 (směrem na Esztergom)

+ 36 398 022

Dömös
zdravotní středisko

Dr. Huszagh Lívia
praktická lékařka
Kossuth út. 37, Dömös

Ordinační hodiny:
denně 8:00 – 13:00 hod

+36 371 186

Hösök tér 6

+36 387 060

V ordinaci existuje i lékárna.
Lékárna

Tahitótfalu

Po - Pá
Visegrád

8:00 - 17:00 hod.

Fö utca 44,
Po , St, Pá
Út
Čt

Krizová telefonní čísla
Ambulance (Mentök

104

Policie (Rendörség)

107 nebo 112

Hasiči (Tüzoltók)

105

46

+ 36 398 365
8:00 – 17:00 hod.
8:00 – 12:00 hod.
8:00 – 16:00 hod.

