
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 
 
 
 
 

KATEDRA MANAGEMENTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FAKTORY CESTOVNÍHO RUCHU V BUDAPEŠTI 
Bakalářská práce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:    Iveta Čechová 
 
Vedoucí bakalářské práce:     RNDr. Jiří Kovář 
 
 
 
 
 
 
 

Uherské Hradiště 2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlašuji, že jsem zadanou bakalářskou práci Faktory cestovního ruchu v Budapešti 

vypracovala samostatně pod vedením RNDr. Jiřího Kováře a uvedla v seznamu literatury 

veškerou použitou literaturu a další zdroje. 

 

V Uherském Hradišti dne 7. května 2009 

 

         _________________________ 
                                                                                                                  Iveta Čechová 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce RNDr. Jiřímu Kovářovi, za odborné 

vedení, vstřícný přístup, cenné rady a připomínky, kterými přispěl k vypracování této 

bakalářské práce.  

 



- 6 - 

OBSAH 
 

OBSAH .........................................................................................................- 6 - 

1.  ÚVOD.......................................................................................................- 8 - 

2.   PŘEDPOKLADY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU OBECNĚ .- 10 - 
2.1. CESTOVNÍ RUCH........................................................................................... - 10 - 

2.2. HISTORIE CESTOVNÍHO RUCHU................................................................ - 10 - 

2.3. VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU..................................................................... - 10 - 

2.3.1. První etapa – období do 1. světové války .................................................. - 10 - 

2.3.2. Druhá etapa – meziválečné období 1918 – 1939 ....................................... - 11 - 

2.3.3. Třetí etapa – období po druhé světové válce ............................................. - 12 - 

2.3.4. Novodobý cestovní ruch........................................................................... - 12 - 

2.4. TYPOLOGIE CESTOVNÍHO RUCHU............................................................ - 12 - 

2.4.1. Druhy cestovního ruchu............................................................................ - 12 - 

2.4.2. Formy cestovního ruchu ........................................................................... - 14 - 

2.4.3. Předpoklady cestovního ruchu .................................................................. - 15 - 

2.4.3.1. Lokalizační ....................................................................................... - 15 - 

2.4.3.2. Realizační......................................................................................... - 16 - 

2.4.3.3. Selektivní ......................................................................................... - 16 - 

2.5. CESTOVNÍMU RUCHU VE SVĚTĚ............................................................... - 17 - 

2.6. CESTOVNÍ RUCH EVROPY .......................................................................... - 18 - 

2.7. CESTOVNÍ RUCH STŘEDNÍ EVROPY ......................................................... - 18 - 

2.8. CESTOVNÍHO RUCHU MAĎARSKA ........................................................... - 19 - 

2.9. LÁZEŇSKÝ CESTOVNÍ RUCH ..................................................................... - 20 - 

2.10. MĚSTSKÝ CESTOVNÍ RUCH........................................................................ - 21 - 

3.   VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA BUDAPEŠTI........................- 23 - 
3.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA ....................................................................... - 23 - 

3.1.1. Vodstvo a povrch ..................................................................................... - 23 - 

3.1.2. Přírodní bohatství ..................................................................................... - 23 - 

3.1.3. Klima ....................................................................................................... - 24 - 

3.1.4. Obyvatelstvo, jazyk .................................................................................. - 24 - 

3.1.5. Ekonomická funkce města ........................................................................ - 25 - 

3.1.6. Územněsprávní členění............................................................................. - 25 - 



- 7 - 

3.1.7. Okolí ........................................................................................................ - 25 - 

3.2. POSTAVENÍ BUDAPEŠTI V MAĎARSKU ................................................... - 27 - 

3.2.1. Historie .................................................................................................... - 27 - 

3.2.2. Fenomén hlavního města .......................................................................... - 28 - 

3.2.3. Teplé prameny.......................................................................................... - 28 - 

3.2.4. Mosty a ostrovy........................................................................................ - 29 - 

3.2.5. Pamětihodnosti......................................................................................... - 30 - 

3.2.6. Kultura ..................................................................................................... - 31 - 

3.2.7. Chráněná území........................................................................................ - 32 - 

3.2.8. Místní doprava ......................................................................................... - 33 - 

3.3. MAĎARSKO JAKO DESTINACE CR Z ČESKÉ REPUBLIKY ..................... - 34 - 

3.3.1. Výhody .................................................................................................... - 34 - 

3.3.2. Nevýhody................................................................................................. - 35 - 

3.3.3. Doprava.................................................................................................... - 35 - 

3.3.4. Jazyk ........................................................................................................ - 36 - 

3.3.5. Folklór ..................................................................................................... - 37 - 

3.3.6. Měna ........................................................................................................ - 38 - 

4. BUDAPEŠŤ JAKO OBJEKT CESTOVNÍHO RUCHU ..................- 39 - 
4.1. INFORMAČNÍ POZADÍ CR............................................................................ - 39 - 

4.2. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ..................................................................... - 39 - 

4.3. CESTOVÁNÍ Z ČR DO BUDAPEŠTI, NÁVRH ZÁJEZDU ............................ - 42 - 

4.4. FINANČNÍ KRIZE V MAĎARSKU ................................................................ - 45 - 

5. ZÁVĚR ...................................................................................................- 48 - 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURI ........................................................- 49 - 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .......................................................- 50 - 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ..............................................................- 51 - 

SEZNAM PŘÍLOH....................................................................................- 53 - 
 

 

 

 



- 8 - 

1.  ÚVOD 
 

Cestovní ruch (dále jen CR) v posledních letech patří mezi nejvíce se rozvíjející 

ekonomická odvětví. Významně se podílí na utváření přírody a krajiny, na růstu 

zaměstnanosti, na rozvoji dopravní infrastruktury, na zlepšení kvality ubytovacích a 

stravovacích zařízení, a podílí se významně také na tvorbě hrubého domácího produktu. 

Cestování patří mezi základní potřeby  a stalo se běžnou součástí života lidí. Vzhledem k 

růstu životní úrovně obyvatelstva, a také s předpokládaným růstem volného času, lze CR 

pokládat za jeden z nejvýznamnějších fenoménů 21. století a považovat jej  za odvětví 

budoucnosti. 

 

Pro mou bakalářskou práci mi bylo zadáno téma předpoklady CR v Evropě a 

především bych se chtěla zaměřit na  jedno z nejkrásnějších měst Evropy, zvané „královna 

Dunaje“, hlavní město Maďarska, Budapešť. Budapešť jsem si vybrala proto, že si myslím že 

je to město, na které je Čechy zapomínáno i když nabízí velké množství zajímavostí. Od 

památek, po lázně, hory a jeskyně, až po největší synagogu v Evropě, restaurace, kavárny a 

mnoho dalších. Ve své práci bych se chtěla zaměřit především na představení města pro české 

turisty a zhodnotit potenciál města.  

 

V souladu se zadáním jsem struktura práce a uspořádání textu rozdělila do čtyř kapitol. 

První kapitolou je úvodu. V druhé kapitole jsem se věnovala CR obecně. Poohlédla jsem se 

po historii a vývoji, jeho typologii, druzích, formách. Dále jsem se věnovala CR z pohledu 

celosvětového, evropského, CR měst, a také CR Maďarska.  

 

Ve druhé kapitole jsem se zabývala Budapeští. Tuto část jsem rozdělila do tří hlavních 

částí. V první části této kapitoly jsem popsala základní charakteristiku města co se týče 

povrchu, vodstva, obyvatelstva, klimatu, přírodního bohatství, ekonomické funkce města a 

také jsem zde popsala nejdůležitější části, pro CR, v jeho nejbližším okolí, kde jsem zahrnula 

Hungaroring, Rackévé a Szentendre. Postavením Budapešti v Maďarsku jsem se zabývala v 

druhé části této kapitoly. Zaměřila jsem se na historii města a jeho fenomény. Čím jsou teplé 

prameny, mosty a ostrovy, pamětihodnosti, kultura a také místní doprava. A v poslední části 

této kapitoly jsem se věnovala CR z České republiky (dále jen ČR).  
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A ve čtvrté kapitole jsem se zaměřila na vypracování zájezdu do Budapešti jako 

turistické destinace pro české klienty. Kde jsem se soustředila nato, že turisté jezdí do 

destinace za zážitky, návštěvou turistických aktivit, za vzájemným setkáním návštěvníků s 

místními obyvateli, ale také celkovou atmosférou místa. A že tyto všechny zmíněné formy 

zážitků jsou základem CR. Zkoumání rozdílných skupin návštěvníků s různými potřebami a 

návštěvními zvyklostmi a následně správně navržený produkt CR pro vymezené cílové 

skupiny výrazně zvyšuje úspěšnost destinace na trhu CR. A také jsem v této kapitole 

zhodnotila finanční situaci země.  

 

Cílem předkládané bakalářské práce je tedy popis města a navržení jednoduchého 

zájezdu pro české klienty. Pro svou práci a zároveň pro splnění tohoto cíle použiji metodu 

deskripce. Jenž je metoda  popisu a na základě různých vstupních dat se popisuje objekt nebo 

proces.  

 

Základní informace jsem čerpala z doporučení odborné literatury a to především knih 

o Budapešti a o CR, dále jsem potřebné informace doplnila z dalších knih a časopiseckých 

článků a internetu, především z webových stránek www.madarsko.cz. Vše viz seznam použité 

literatury.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

2.   PŘEDPOKLADY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU OBECNĚ 
  

2.1.   Cestovní ruch 

 

CR je společensko-ekonomický fenomén jak z pohledu jednotlivce tak společnosti. 

Každoročně představuje největší pohyb lidské populace nejen za účelem rekreace, ale i 

poznáním. Je pozoruhodnou součástí spotřeby a způsobu života obyvatel, zejména 

ekonomicky vyspělých zemí. Ve světovém měřítku patří vedle obchodu s ropou a 

automobilovým průmyslem ke třem největším exportním odvětvím. 

Charakteristika CR zdůrazňuje význam vlivu vnějšího prostředí na jeho strukturu a 

vývoj. Ekonomické, sociální, politické a ekologické podmínky nemají přímí vztah k CR, ale 

CR je těmito faktory přímo ovlivňován.  

 

2.2.   Historie cestovního ruchu 

 

 Začátek rozvoje moderního CR se datuje na přelom 19. a  20. století, kdy se CR začal 

formovat ve vyspělých krajích jako společenská činnost. Odborníci však první počátky spojují 

s obdobím průmyslové revoluce spojený s rozvoj ekonomických, technických a sociálních 

podmínek. Kromě přírodních a kulturně historických podmínek, CR totiž vyžaduje možnost 

svobodného pohybu obyvatelstva, přiměřený fond volného času, volnou kupní sílu na 

uspokojování méně důležitých potřeb. Nezbytná je výstavba a provoz dopravních, 

ubytovacích, stravovacích,  zábavních, sportovně-rekreačních a dalších zařízeních CR.1 

 

2.3.   Vývoj cestovního ruchu 

2.3.1. První etapa – období do 1. světové války 

 

Tato etapa se tvoří v podmínkách vyspělých zemí západní Evropy. CR se ze začátku 

týká především vyšší vrstvy, později střední a nižší vrstvy společnosti. Stále roste fond 

volného času a jeho možnost využívání v CR. Vyšší vrstvy společnosti trávily volný čas na 

                                                
1 Hesková. M., Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Praha. 2006. s. 9. 
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luxusní bázi, v lázeňských střediscích a letoviscích s delší dobou pobytu. Střední a nižší 

vrstvy uplatňují turistiku a volný pobyt v přírodě s kratší dobou pobytu.  

Období je dále charakterizováno prudkým rozvojem materiálně technických základen 

především v lázeňství a přímořských rekreačních letoviscích. Postupně se formulují i 

specifické pracovní místa, vznikají nové profese pracovníků v cestovních kancelářích (dále 

jen CK), hotelích i dalších zařízeních CR. 

Za zakladatele první CK je považován Angličan Thomas Cook (1808-1892), který 

roku 1841 zorganizoval hromadnou přepravu osob při příležitosti otevření železniční tratě. 

Svou první CK Cook založil v roce 1845 a její pracoviště v Londýně zahájilo provoz v roce 

1865. V roce 1851 vypravil Cook z Yorkshiru 165 tisíc osob na první mezinárodní 

průmyslovou výstavu. První zahraniční zájezd potom zorganizoval v roce 1855 na Světovou 

výstavu v Paříži a od roku 1856 začal pořádat pravidelné zájezdy do dalších evropských států. 

Od roku 1877 měl Cook vlastní CK v Evropě, Americe, Austrálii, na Středním východě a 

v Indii.  

Význam pro rozvoj CR mají také různé spolky a svazy. V ČR je založen Klub českých 

turistů v roce 1888.  

2.3.2. Druhá etapa – meziválečné období 1918 – 1939 

 

Další rozvoj CR, především zahraničního CR, podstatně ovlivnila 1. světová válka. 

Většina států přikročila k ochranářským opatřením, které ve velké míře omezovala 

mezinárodní vztahy. Omezení domácího i zahraničního CR přinesla také světová hospodářská 

krize ve 30. letech.  

V této etapě, ale došlo také k rozvoji dopravy a to sebou přineslo vytváření nových 

předpokladů pro rozvoj CR. Došlo také k rozvoji všech základních forem a druhů CR.  

Mnohé státy si, ale začali uvědomovat, že zahraniční CR je pro ně velice důležitý a 

začaly tedy podporovat jeho rozvoj. Došlo k velkému rozvoji rekreačních míst, jako jsou 

letoviska a lázně. S rozvojem dopravy je spojen i rozvoj automobilismu.  

Cestovní ruch se přesouvá i na zimní sezónu. Tento přesun otevřel nová netradiční 

místa s nabídkou speciálních zařízení.  

Roku 1920 vznikl ČEDOK2 jako první a nejstarší CK u nás. 

 

 
                                                
2 ČEDOK =Česká dopravní kancelář 
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2.3.3. Třetí etapa – období po druhé světové válce 

 

Důsledky 2. světové války výrazně ovlivnili směry rozvoje CR. Mezi nejvýznamnější 

faktory patří rozdělení světa na dvě společenské soustavy.  

Cestovní ruch se postupem času stává předmětem běžné spotřeby. Vedle rozvoje 

dlouhodobého CR se také intenzivně rozvíjí krátkodobý CR, včetně městské rekreace.  

Rozvoj CR ovlivňuje zvyšování mezd, větší množství volného času, a rozvoj 

automobilismu. Progresivní změny v dopravě zpřístupňují nové geograficky vzdálené a 

turisticky zajímavé destinace. Přesun na zimní sezónu podpořil výstavbu v horských 

oblastech, například vleky, lanovky, apod. Vznikají komplexní střediska CR.  

Stát přebírá roli investora pro výstavbu inženýrských sítí, jako voda, plyn, elektřina, 

kanalizace, telefony a další, aby pobídl hotelové společnosti a podniky cestovního ruchu 

k výstavbě a rozvoji daného území, které mu v budoucnu přinese výnosy a nová pracovní 

místa pro místí obyvatele.  

2.3.4. Novodobý cestovní ruch 

 

 Novodobý CR se začal formovat na přelomu 20. století. CR postupně zasahuje do 

všech sociálních subjektů a nabývá stále významnější znaky masivní znaky.  

Zpočátku šlo o luxusní charakter CR, později však plní CR úlohu obnovy duševních a 

fyzických sil člověka. Je zařazen mezi významné složky života mnohých lidí.   

 

2.4.   Typologie cestovního ruchu 

 
Specifikovat CR jen ve všeobecné rovině by bylo nedostačující, protože se projevuje v 

každodenní praxi v různých druzích a formách, které se neustále vyvíjejí v závislosti na 

poptávce účastníků CR.  

2.4.1. Druhy cestovního ruchu  

 
O druzích CR mluvíme tehdy, když za základ posuzování CR vezmeme motivaci 

jejich účastníků, tedy účel za kterým cestují.  
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Z hlediska motivace účasti lidí na CR hovoříme zejména o rekreačním, sportovním a 

dobrodružném, mysliveckém a rybářském, kulturním a náboženském, lázeňském, obchodním, 

kongresovém a stimulačním CR.  

V praxi se druhy CR nevyskytují pouze v čisté podobě, ale navzájem se kombinují, 

přičemž jeden z nich bývá dominantní.  

 

Rekreační cestovní ruch 
Pro tento druh CR je charakteristický pasivní, ale i aktivní odpočinek ve vhodném 

přírodním prostředí s cílem obnovy fyzických a psychických sil. Jde o pobyt v příznivém 

přírodním prostředí kombinovaný s různými rekreačními aktivitami, který má vliv na duševní 

pohodu člověka. A na ni se klade stále větší význam se zhoršujícím se životním prostředím 

v místě trvalého bydliště.  

 
Sportovní a dobrodružný cestovní ruch 
Charakteristický je pobyt ve vhodném přírodním prostředí, avšak kombinovaný 

s aktivním vykonáváním různých sportovních činností. Obvykle tento druh CR předpokládá 

určitou fyzickou kondici. Jde například o turistiku, která může být pěší, horská, vodní nebo 

cykloturistiku.  

Dobrodružný CR uspokojuje touha po neznámém, po objevování, s cílem zažít nějaké 

dobrodružství a adrenalin s jistou mírou kontrolovaného rizika.  

 

Myslivecký a rybářský cestovní ruchu 
Tento druh se považuje za samostatný i když by se dal charakterem zahrnout více do 

sportovního CR. Jeho účastníci jsou však motivováni možností lovu zvěře, ryb a ptáků. 

Součástí tohoto druhu CR je i potápění v řekách, přehradách, jezerech, rybnících a mořích.  

 

Kulturní a náboženský cestovní ruchu 
Tento druh umožňuje uspokojovat duchovní potřebu lidí, kteří jsou motivováni 

možností poznávání kulturního dědictví, kultury a způsobu života rezidentů, navštívených 

cílových míst, možnosti zábavy apod. Jedná se například o návštěvu galerií, muzeí, kulturních 

pamětihodností, archeologických nalezišť, studium v zahraničí, festivalů, letní univerzitní 

kurzy, odborné stáže, a podobně. 

Náboženský CR je spojený s tradicí světových náboženství.   
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Lázeňský cestovní ruchu 
Představuje léčebné a zdravotně-preventivní činnosti pod odborným zdravotnickým 

dohledem, ale vykonávaným ve volném čase. Jeho rozvoj je ovlivněný existencí léčebných 

zdrojů, které ovlivňují zaměření léčby.  
 

Kongresový cestovní ruchu 
Předmětem tohoto druhu je nejčastěji organizování kongresů, seminářů, sympózií, 

výstav a veletrhů. Jde o druh, který zahrnuje soubor činností spojených s cestováním a 

pobytem v kongresovém místě.  

 

Stimulační cestovní ruchu 
Je pojem, který označuje cestování s cílem stimulovat zaměstnance k vyšší motivaci 

pracovního výkonu. Smyslem je podnítit jejich zájem o obchodní úspěch podniku a zvýšení 

ekonomických výsledků.  

 

2.4.2. Formy cestovního ruchu 

 
Formy CR umožňují blíže určit podstatu CR z hlediska potřeb a cílů jeho účastníka. 

Toto poznání dovoluje lépe připravit produkt a nabízet ho na trhu cílové skupině účastníků.  

 

Typologie forem využívá více klasifikačních kritérií:  

1. Z geografického hlediska členíme cestovní ruch na domácí, zahraniční, mezinárodní,  

národní, regionální. 

2. Podle počtu účastníků členíme cestovní ruch na individuální, skupinový, masový.  

3. Podle způsobu organizování členíme cestovní ruch na individuální cesty, na 

organizované zájezd a na klubový cestovní ruch.  

4. Podle věku účastníků členíme cestovní ruch na cestovní ruch dětí, mládežnický, 

rodinný, seniorský. 

5. Podle délky účasti členíme cestovní ruch na výletní, krátkodobý, dlouhodobý a 

víkendový. 

6. Podle místa pobytu členíme cestovní ruch městský, přímořský, venkovský, 

agroturistiku, horský.  

7. Podle ročního období členíme cestovní ruch sezoní, mimosezoní a celoroční.  
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8. Podle použitého dopravního prostředku člení cestovní ruch na motorizovaný, 

železniční, letecký a lodní. 

9. Z hlediska dynamiky členíme cestovní ruch na pobytový a putovní.  

 

2.4.3. Předpoklady cestovního ruchu 

 
Předpoklady, podmínky nebo faktory, jsou jednou z hlavních otázek, které ovlivňují 

existenci a rozvoj CR. Jde o obecné předpoklady i uplatnění v určitých střediscích a 

oblastech. Podmínky pro CR se obvykle člení na lokalizační, realizační a selektivní 

předpoklady.  

2.4.3.1.  Lokalizační   

 
 Lokalizační předpoklady umožňují umístit aktivity CR do určité oblasti či lokality. 

Jejich větší hodnoty určují místo kde se CR může rozvíjet. Dělí se na předpoklady převážně 

přírodní a převážně kulturní.  

 

 Přírodní předpoklady = jsou přímo souvislé s rozmanitostí přírodního prostředí na 

Zemi. Jsou výsledkem dlouhodobého působení různých přírodních činitelů. Patří sem 

převážně tvárnost zemského povrchu, poloha v rámci světadílu, nadmořská výška,  

poloha v určitém podnebném páse, výskyt povrchových i podzemních vod, zastoupení 

rostlinstva a živočišstva.  

 Nejvýznamnější oblasti CR vznikly v oblastech, kde se současně vyskytují příznivé 

hodnoty více než jednoho z přírodních předpokladů. 

 

 Kulturní předpoklady = vyplývají z výsledků činnosti člověka a souvisejí 

s historickým vývojem území. Předmětem zájmu turistů jsou architektonické památky, 

muzea a galerie, archeologické lokality, technické památky, významné parky i 

památky lidové architektury. Mezi nejvýznamnější cíle CR patří města ve kterých se  

soustřeďuje velké množství kulturních památek i jednotlivé kulturněhistorické 

lokality.  
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2.4.3.2.  Realizační 

 
Realizační předpoklady umožňují uskutečnit nároky účastníků CR v lokalitách 

s příznivými lokalizačními podmínkami. Umožňují dopravit se do míst CR a využívat tyto 

místa k pobytu, k rekreaci a k dalším aktivitám. Děli se proto na předpoklady dopravní a 

materiálně-technické. 

 
 Dopravní předpoklady = patří mezi základní podmínky CR. Nejen dopravní spojení 

rozhoduje o přitažlivosti území, ale také zejména hustota a kvalita těchto dopravních 

sítí, čím je síť silnic, železnic, leteckých spojů apod. hustější a její kvalita lepší, tím 

má oblast lepší předpoklady pro rozvoj CR.  

 

 Materiálně-technické předpoklady = jde o vybavení území infrastrukturou – 

ubytovacími, stravovacími, sportovními, zábavními a dalšími zařízeními, které 

poskytují doplňkové služby účastníkům CR. Neméně stejný význam jako existenci 

těchto služeb má kvalita poskytovaných služeb a samozřejmě i používání nových 

technologií v rezervacích, propagaci, organizaci, apod.  

 

2.4.3.3.Selektivní 

 
Způsobilost společnosti dané oblasti či země podílet se na CR aktivně i pasivně 

zařazujeme mezi selektivní předpoklady CR. To znamená přijímat účastníky CR i se jimi 

stávat. Tyto předpoklady umožňují vybrat ty obyvatele nebo oblasti, které oplývají nejlepší 

předpoklady pro účast na CR. Člení se na předpoklady objektivní a subjektivní.  

 

 Objektivní předpoklady = zahrnují celý soubor faktorů, ovlivňujících CR na určitém 

území. Patří mezi ně zejména politická a bezpečnostní stabilita oblasti, ekonomická a 

životní úroveň jejich obyvatel, stav životního prostředí apod. 

 

 Subjektivní předpoklady = ovlivňují rozhodování lidí o účasti na CR. Jejich účast na 

CR závisí na příslušnosti k profesionální a sociální skupině, na rodinných poměrech, 

ale také na četných psychologických faktorech. Často v rozhodování hrají významnou 
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roli módnost návštěv určitého střediska nebo oblasti, vliv reklamy a propagace CK 

nebo středisek , ale i znalost jazyků atd. 

 

2.5.   Cestovnímu ruchu ve světě  

 
Pod světovým CR rozumíme souhrn aktivního a pasivního zahraničního CR všech 

zemí světa a pod CR světa souhrn domácího a zahraničního CR všech států světa. Podle 

odhadů světové organizace CR se domácí cestovní ruch podílí na CR světa přibližně 80 % a 

zahraniční asi 20 % .  

 

CR se v posledních letech stal největším zaměstnavatelem a jedním z nejvýnosnějších 

odvětví světové ekonomiky. CR se výší obratu řadí na třetí místo po obchodu s ropou a 

s ropnými výrobky a po automobilovém průmyslu. Z celosvětového hrubého domácího 

produktu vytváří asi 11%, zaměstnává asi 11% pracovních sil, finanční výnosy představují 

více než 8% hodnoty veškerého vývozu a bezmála 35% příjmů ze všech obchodních služeb.  

 

CR se v různých formách a druzích v současné době vyskytuje víceméně po celém 

světě, ale jeho prostorové rozložení není rovnoměrné, toto nerovnoměrnost souvisí 

s uplatněním různých lokalizačních, selektivních i realizačních předpokladů. 

 

V CR lze rozlišit oblasti a země, které jsou cílem účastníků CR a také země, které jsou 

jejím zdrojem. Zdrojové oblasti jsou ty státy, odkud pochází nejvíce účastníků CR. Jsou to 

v podstatě vyspělé a nejvyspělejší státy. Hlavními zdrojovými oblastmi jsou státy západní 

Evropa, Severní Amerika a východní Asie. Cílové oblasti jsou území, kam směřují ve velkém 

počtu účastnící CR. Hlavní oblasti intenzivního CR najdeme především v Evropě a Severní 

Americe.  

 

Světový CR se vyvíjí, nejen celkovým vzrůstem, ale zaznamenává i změny v územním 

rozložení. V 50. letech 20. století v něm zcela převažoval podíl Evropy, který se blížil ¾ 

celého objemu. V polovině 90. let podíl Evropy klesl na 60 % a nyní se podíl Evropy 

pohybuje kolem poloviny celosvětového objemu CR. Naproti tomu poměrně rychle roste 
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úloha východní Asie, která dosahuje 1/5  podílu světa. Roste i podíl ostatních oblastí světa, ale 

dosud je nízký. 3 

 

2.6.   Cestovní ruch Evropy 

 

Evropa je po Austrálii nejmenší světadíl a tvoří západní část největšího kontinentu naší 

planety. Evropa se celá rozkládá na severní polokouli a většina území leží na východní 

polokouli a jen malá část na polokouli západní. Nultý poledník prochází Anglií v Londýně. 

Největší část našeho světadílu patří do mírného podnebného pásu. Severní Evropa však 

zasahuje i do subpolárního a jižní Evropa do sub tropického pásu. Evropa je světadílem 

s nejintenzivněji rozvinutým CR. Přispívá k tomu všeobecně vysoká životní úroveň obyvatel, 

vysoký podíl městského obyvatelstva, pestré a atraktivní přírodní prostředí i cenné a 

zachovalé kulturněhistorické památky rozptýlené téměř po celé Evropě. 

 

Evropa je z pohledu CR rozdělena do několik oblastí CR. Jednou z největších oblastí 

je evropské středomoří. Je charakteristická zejména vysokou koncentrovaností návštěvnosti 

do letní sezóny. Předpoklady pro CR vytvářejí klimatické podmínky, a to ustálené počasí a 

sluneční radiace 5-6 měsíců v roce,  a velké množství kulturních památek. K dalším předním 

oblastem evropského CR patří alpská oblast. Hlavní sezonou je zde zimní období s dobrými 

podmínkami pro zimní sporty. Většina středisek má také letní turistikou nebo lázeňskou 

sezonu. Intenzivní CR se zaměřuje také na velká evropská města. Tyto cíle lákají především 

četnými historickými památkami a kulturními zařízeními, ale jsou také cílem intenzivní 

kongresové turistice. Tato oblast také vykazuje nejvyšší podíl mimo evropských návštěvníků. 

 

2.7.   Cestovní ruch střední Evropy 

 

Střední Evropa je převážně vnitrozemský makroregion, který není v Evropě z hlediska 

CR nejvýznamnější. Je pro ni charakteristický CR s relativně rovnoměrným osídlením a 

s dobrou dopravní dostupností , které souvisí s poměrně rovnoměrně rozšířeným CR. 

                                                
3 Holeček. M., Mariot. P., Střída. M., Zeměpis cestovního ruchu. Praha. 2001. s. 16. 



- 19 - 

Ve střední Evropě se CR soustřeďuje zejména ve třech typech oblastí, do okolí 

velkých měst, do horských oblastí s celoročně poměrně rovnoměrným využitím a pobřeží 

větších vodních ploch. Tyto tři typy oblastí, které jsou podmíněné příznivými lokalizačními 

předpoklady se vyskytují ve všech středoevropských státech. Odlišují se, ale intenzitou 

využívání a úlohou, kterou plní v zahraničním CR. Ve státech, které mají přístup k moři, což 

je Německo, Polsko, Slovinsko, se vyskytuje rovněž přímořské rekreační lokality.  

 

Ve střední Evropě se značně uplatňuje tranzitní CR na křižování hlavních turistických 

směrů napříč Evropou. Toto přináší příjmy a vytváří pracovní příležitosti okolo tranzitních 

dopravních tahů. 

 

2.8.   Cestovního ruchu Maďarska  

 
 Maďarsko je jedním z nejstarších států středovýchodní Evropy. Je tedy 

vnitrozemskou zemí, která kdysi zaujímala podstatně větší rozlohu, a proto prakticky všechny 

sousední země mají na svém území významné maďarské menšiny. Do Maďarska přijíždí 

nejvíce turistů z okolních státu, a to například z Německa, Slovenska, Česka, Ruska, a 

dalších.  

 

 CR Maďarska bych rozdělila do 4 nejvíce navštěvovaných oblastí (částí). Jezero 

Balaton zaujímá plochu 592 km2 a je největším jezerem nejen v Maďarsku, ale také v celé 

střední Evropě. Mělké jezero o maximální hloubce 11m vyplňuje tektonickou sníženinu. Voda 

se v něm rychle ohřívá a udržuje si teplotu příznivou pro koupání od května až do října. 

V zimě naopak zamrzá a umožňuje tak provozování zimních sportů. Na jižním, plochém a 

převážně písčitém břehu jezera vzniklo mnoho rekreačních a lázeňských letovisek. Severní 

břeh je v mnoha úsecích strmý a vysoký, turistických středisek se zde tolik nerozvinulo. 

Nejkrásnější přírodu lze objevit na západním břehu okraji Balatonu, kde řeka Zala vtéká do 

mokřadní ptačí rezervace Kis-Balaton.  

  

 V oblasti přirozených léčebných lázních zaujímá Maďarsko velmi významné 

postavení díky svým hojným zdrojům termálních a léčivých vod. S malou nadsázkou se dá 

říci, že stačí zarazit hůl do země a vyrazí termální voda - a s trochou štěstí bude mít léčivé 
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účinky. V karpatské kotlině (díky jejímu zvláštnímu geologickému charakteru) je zemská 

kůra velmi tenká, takže vody snadno vystupují na povrch. Po celé zemi existuje více než tisíc 

léčivých horkých pramenů, které se dají používat jak pro prevenci chorob, tak i pro léčení, 

zlepšení zdravotního stavu a rehabilitaci pacientů. Průzkum a rozvoj během minulých století 

staví Maďarsko stále více do pozice evropského lázeňského centra a vedly mimo jiné k tomu, 

že Budapešť se počítá mezi lázeňská města - což je mezi hlavními městy celého světa zcela 

ojedinělé. Další lázeňská města jsou například Balatonfüred, Bükfürdő, Eger, Egerszalók, 

Győr, Harkány, Hévíz, Igal, Mezőkövesd, Mosonmagyaróvár, Pápa, Sárvár a mnoho dalších.  

  

 Horskou turistiku využívají spíše domácí turisté. Při pěší turistice se využívají na 

severu pohoří Mátra s nejvyšším maďarským vrcholem Kékes (1014 m.n.m.), Bukové hory 

(Bükk) a severně od Balatonu se rozléhají Bakoňský les (Bakony).  

 

 A v neposlední řadě město Budapešť. Hlavní město Maďarska, bohaté na kulturní 

památky, lázně, historii, a město kde se vše soustředí.  

 

2.9.   Lázeňský cestovní ruch 

 
Rozvoj lázeňství je založen na pradávném zájmu lidí o přírodní minerální prameny, 

které se od odlišovaly od běžných pramenů především svým vzhledem, chutí a teplotou. Tyto 

„zázračné“ prameny začali využívat k vodoléčbě především Římané, kteří na ně při svých 

válečných výpravách narazili, a to zejména na území dnešní Francie, ale i v jiných částech 

Evropy4.  Lázeňství založené na evropské tradici se v minulosti vyvíjelo především v první 

polovině minulého století. Lázeňství je založené především na využívání přírodních léčivých 

zdrojů s významným podílem přímé lékařské péče a s komplexním přístupem k léčebným 

pobytům, to jsou základní rysy tohoto lázeňského systému. 

 

Mezi produkty CR patří lázeňské pobyty, zdravotní turistika, wellness, beauty a fitness 

programy, regenerační, rekondiční a relaxační pobyty. Spojené s komplexní nabídkou 

ubytovacích, gastronomických, kulturních, sportovních a ostatních aktivit vyjadřují 

nejžádanější oblasti poptávané jak individuálními turisty, tak cestovními kancelářemi a 
                                                
4 V dnešním Německu, Chorvatsku, Maďarsku, a jiné.  
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touroperátory.  K zemím s tradičním pojetím lázeňství jsou stále nejaktivnější, ale nyní se 

k nim přidávají země s nabídkou nových moderních produktů a strukturou nabídky velmi 

blízké tomuto typicky evropskému komplexu produktů. Proto dnes můžeme lázeňské 

programy nalézt i v přímořských centrech Tuniska, Izraele i Turecka, v Jižní Americe a 

Mexiku a dokonce i Japonsku. Evropa nabízí nejméně tisíc lázeňských místech skoro ve 

všech zemích,5 nepřeberné množství kapacit a programů pro nejrůznější formy, délky i 

motivace pobytů.  

 

 Maďarské lázeňství je zcela odlišné od východoevropských zemí a sice v  tom, že 

cizinci se na celkovém počtu přenocování lázeňských hostů podílejí více než dvěmi třetinami. 

Naproti tomu průměrná délka pobytu je v Maďarsku v porovnání s ostatními 

východoevropskými zeměmi výrazně kratší. Díky tomu je celkový počet přenocování 

lázeňských hostů kolem 1,5 milionu přenocování ročně. A u ostatních zemí je to kolem 5 

milionů přenocování lázeňských hostů. Výrazný nárůst v počtu příjezdů lázeňských hostů 

v Maďarsku v roce 1999 až 2000 byl způsoben velkým nárůstem ubytovacích kapacit a tak 

výrazně narost počet registrovaných lázeňských hostů.  

 

2.10. Městský cestovní ruch 

 
Městský CR je každá forma pobytu návštěvníků v městě, jehož hlavním cílem je 

celkový zážitek z návštěvy města bez ohledu na to, jestli je pobyt spojený s přenocováním 

nebo bez přenocování. Může být motivovaný pracovně (služební, obchodní, kongresový CR) 

nebo turisticky (kulturní, vzdělávací, nákupní, návštěva příbuzných a známých). Návštěva 

měst umožňuje rozpoznávat nejen významné kulturní a historické pamětihodnosti, 

architektonická, stavební, výtvarná a umělecká díla, ale i současný život v nich. Pro město je 

to možnost prezentovat kulturní statky, organizované události a přiměřeně je ekonomicky 

zhodnotit.  

 

Možnost rozvoje městského CR mají všechny velikostní typy měst za předpokladu, že 

mimo primární nabídku jsou dopravně dostupné, mají kulturní infrastrukturu, nákupní 

                                                
5 Snad jen kromě Skandinávie a některých pobaltských států jsou v tomto počtu zapojeny 
vlastně všechny země světadílu i přilehlého Středomoří 
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možnosti, stravovací a ubytovací možnosti, organizované kulturní, obchodní a sportovní akce. 

Pozornost musí být věnována i prostorovému začlenění (orientační tabule), budování 

parkovišť, estetice a originalitě pěších a oddychových zón, rekonstrukci historických budov a 

jejich využití pro CR. Významná je služba turistické informační kanceláře, který by měla být 

k dispozici návštěvníkům i ve večerních hodinách, přes víkend a ostatní volné dny a měla by 

poskytovat kvalitní průvodcovské služby při prohlídce města.  

 

Samozřejmě i mezi městy existují významné rozdíly. Nejvíce přitahují velkoměsta 

s velmi širokou nabídkou způsobů trávení volného času, poznávacích aktivit a služeb. Určitá 

specifika mají hlavní města států, i když nemusí být vždy největší, existence reprezentativních 

institucí státu. Nejen politických, ale i náboženských, kulturních, sportovních a jiných. Dále 

disponují dobrým spojením do zahraničí, jsou to  místa konání důležitých akcí a mnoho 

jiných. A tyto podmínky vrchovatě splňuje i hlavní a největší město Maďarska – Budapešť,  

v toto řeším v této práci z pohledu českého turisty. 
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3.   VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA BUDAPEŠTI 
  

3.1.   Charakteristika města  

 

Na území dnešní Budapešti vznikly první osady již v době kamenné a přibližně      

v roce 100 po Kristu tady Římané založili město Aquincum, neboť zúžený úsek Dunaje na 

tomto místě usnadňoval přechod přes řeku. Historii města tvoří příběh dvou nebo i tří měst 

(částí). Město Budapešť vzniklo spojením čtvrtí Buda (Budín) a Óbuda (Starý Budín) na 

pravém břehu řeky Dunaj a čtvrtí Pest (Pešť) ležícím na levém břehu v roce 1873.  

 

Budapešť se rozkládá na 525 km2. Její hranice tvoří na jihu řeky Dunaj ostrov Csepel a 

na severu konec dunajského ohybu. Na západě leží čtvrť Buda a budínské pahorky a na 

východě Pešť a město zde zasahuje až do Velké uherské nížiny. 

 

3.1.1. Vodstvo a povrch 

 

Vodstvo v Budapešti tvoří Dunaj, který protéká středem městem od severu k jihu 

v délce 28 kilometrů. Řeka dělí město na dvě části výrazně odlišného krajinného rázu. 

Levobřežní část Pešť se rozkládá na rovině, kdežto pravý břeh je značně kopcovitý. Rozléhají 

se zde Budínské vrchy, které dosahují na území města výšky až  527 metrů, tento vrchol se 

nazývá János-hegy. Nejnižším místem je hladina řeky a to 98 m. Centrum města leží 

v průměrné nadmořské výšce 105 m.  Průměrný průtok Dunaje v maďarské metropoli činí 

2 330 m³/s. 

 

3.1.2. Přírodní bohatství 

 

Přírodním bohatstvím města jsou termální prameny, díky nimž je Budapešť největším 

lázeňským městem světa. Budapešť je jediné velkoměsto na světě, ve kterém je více než 

stovka termálních pramenů. Den co den z nich vyvěrá 80 milionů litrů vody o teplotě 20 až 

76° C do veřejných lázeňských zařízení města. Je jich zde několik desítek a jsou velice 

populární mezi obyvateli metropole i množstvím návštěvníků z ciziny. K nejoblíbenějším 
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lázeňským areálům města patří novobarokní koupele pana Széchenyiho, které jsou údajně 

největším komplexem svého druhu v celé Evropě. K termálním, parním a vanovým kůrám je 

zde využívána na minerály bohatá voda o teplotě 75° C, tryskající z hloubky 1250 m. Dále 

lázně Lukacs a největší vodoléčebné a rekreační komplexy se nacházejí v oblasti Gellértova 

vrchu a na Markétině ostrově. Dále lázně Király, pravé turecké lázně, mají vzdušnou centrální 

kopuli se čtyřmi bazény s vodou teplou mezi 26-40° C. 

 

3.1.3. Klima 

 

Charakteristickým rysem je mírné, teplé kontinentální podnebí. Průměrně během rohu 

zde svítí slunce 1853 hodin, deštivých dnů je průměrně 35 do roka. Silnější větry a bouřky 

nebývají časté. Průměrné měsíční teploty vzduchu se pohybují v lednu kolem -2° C a 

v červenci pak kolem 22° C. Srážky se vyskytují především od září do května a průměrně se  

pohybuje kolem 620 mm ročně. V počtu srážek je velký rozdíl mezi Budou a Peští, který 

souvisí s rozdílem nadmořských výšek.  

 

3.1.4. Obyvatelstvo, jazyk 

 

Počet obyvatel v Budapešti je asi 1,7 milionu a hustota zalidnění je                                

3 332 obyvatel/ km². V Budapešti žije asi 90 % Maďarů a zbylých 10 % tvoří Romové, 

Němci, Slováci, Srbové a další menšiny. Maďaři jsou původem kočovnický národ patřící k 

ugrofinským národům a jsou velice vlasteneckým národem. Jsou hrdí na svou vlast, jazyk, 

původ a národní dějiny, ctí své předky a národní tradice. Na maďarských školách je vyučován 

povinný předmět Vlastenectví (Hazafiság). V Maďarsku a také v Budapešti je úředním 

jazykem maďarština a tím pádem je maďarština i jeden z úředních jazyků Evropské unie. 

Maďarština je ugrofinský jazyk. Jazyk používá spřežky, dlouhé samohlásky, přehlásky a 

dlouhé přehlásky. 

 

Maďaři se velmi ztotožňují se západem, zůstávají však pyšní na dějiny svého národu. 

Maďaři jsou velmi pracovití, častá jsou dvě i tři zaměstnání, nejsou však příliš obchodně 

zdatní. Jazyková bariéra, zejména u starší a mimo budapešťské generace je výrazná. Téměř 

všechny války, ve kterých se angažovali prohráli.  
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3.1.5. Ekonomická funkce města  

 

Celé Maďarsko je průmyslově zemědělská země, zaměřující se na materiálově méně 

náročné zpracovatelské obory. Celá polovina průmyslové výroby připadá na Budapešť. Mezi 

hlavní průmyslová odvětví patří strojírenský průmysl, kde převažuje výroba dopravních 

prostředků. Dále loďařský průmysl, hutnický průmysl, chemický a farmaceutický průmysl, 

Budapešť patří k předním vývozcům léčiv. Dále je ve městě rozvinutý textilní, oděvní a 

potravinářský průmysl.  

 

Nejvýznamnější pro ekonomiku a hlavním odvětvím pro hospodářství města je 

turistický ruch.  

 

3.1.6. Územněsprávní členění 

 

Budapešť je z hlediska správního členění rozdělena na 23 kerületek čili obvodů, které 

mají dvojí číslování římskými číslicemi a tradiční jména. Číslování jde přibližně ve směru 

hodinových ručiček od středu k okraji města. Toto rozdělení je z roku 1950, tehdy bylo 

zřízeno 22 obvodů, ale později vznikl ještě obvod XXIII.  

 

3.1.7. Okolí 

 

Hungaroring 

Je maďarský závodní okruh, který nejčastěji hostí závody seriálu Formule 1. Leží 

zhruba 19 km severovýchodně od Budapešti. Mezi jezdci není příliš oblíbená, jelikož se na ní 

pro její klikatost a malou šířku velmi špatně předjíždí. Příliš tomu nepomohly ani změny 

profilu provedené v roce 2003, kdy se prodloužila cílová rovinka a také podstatně změnila 

úvodní sekce třetího sektoru. Povrch trati bývá mimo ideální stopu velmi špinavý a tím pádem 

i kluzký, proto zde není těžké vyrobit chybu. Neustálé změny směru vyžadují velký přítlak a 

mimořádnou jezdeckou koncentraci po celý závod. Ne nadarmo se proto Hungaroringu 

přezdívá Monako bez zdí. Kromě první zatáčky zde není prakticky kde předjet. 
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                     Tab. 1. : Technické parametry okruhu Hungaroring 

Technické parametry okruhu 
Délka okruhu 4.381 km 
Počet kol 70 
Délka závodu 306.663 km 

                      Zdroj: internetová encyklopedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Hungaroring) 

 

Szentendre 

Počátkem 18. století se podíleli na rozkvětu obchodního městečka Szentendre, dříve 

zvaného taky Sankt André, především srbští  přistěhovalci. Dnes bychom toto místo díky jeho 

četným muzeím, památným domům a spoustě umělců, kteří se tu natrvalo usadili nebo tu 

alespoň převážnou část roku tvoří, nazvat spíše městem muzeí. Městečko tvoří malé úzké 

uličky, schodiště, malinkaté prastaré městské domy nesoucí stopy baroka a rokoka a malá 

náměstí. Toto podunajské městečko má téměř středomořskou atmosféru. Když Bělehrad padl 

do rukou Turků, Szentendre zaplavila vlna srbských utečenců. Dnes zde žije již jen pár 

srbských rodin. Naštěstí zde, ale zůstalo kulturní i duchovní dědictví pravoslavných Srbů 

zachováno.   

 

Umělecká kolonie se nachází asi 19 km od města a stala se centrem zájmu turistů a 

díky tomu od 18. století změnila poněkud svou tvář. V centru Fö tér, barevném srdci 

Szentendre tvořeném měšťanskými domy z 18. – 19. století, stojí morový kříž s obrazy 

svatých. Přímo před náměstím je srbský pravoslavný kostel se svou barokní a rokokovou 

venkovní výzdobou. Hradní vrch leží za středověkým opevněním, ale nalevo od něj je farní 

kostel sv. Jana s nádherným výhledem na město. V jedné z budov ležících poněkud mimo 

trasu je Kolekce srbského církevního umění, obsahující poklady s množstvím náboženských 

obrazů, obřadních rouch a jiných církevních předmětů, zhotovených z drahých kovů.  

Do tohoto městečka se můžeme dostat buď vlakem HÉV, který jezdí každých 10-20 

minut z Batthyány tér v Budě nebo můžeme od května do září využít lodní dopravu.   

 

Rackévé 

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. Město je známé svým 

gotickým řecko-ortodoxním kostelem s barokním ikonami a palácem prince Eugena ze Savoy. 

Tento „ušlechtilý rytíř“ byl jedním z největších, geniálních vojevůdců novověku, působil ve 
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službách císaře Leopolda a přičinil se v roce 1697 v bitvě u Zenta o pád stopadesátileté 

turecké nadvlády v Maďarsku. 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. Dnes je využíván jako hotel a konferenční 

centrum. Na sál o rozloze 180 m2, jež se nachází pod kopulí hlavní budovy, navazují 

konferenční místnosti. V křídlech zámku bylo zařízeno 28 komfortně vybavených pokojů. V 

zámecké zahradě se v létě pořádají hudební večery a slavnosti.  

 

3.2.   Postavení Budapešti v Maďarsku  

3.2.1. Historie 

 

Kolem roku 100 našeho letopočtu založili Římané Aquincum jako vojenskou posádku 

a sídlo obchodu, ale již o dvě století později odtud vytlačil Římany nomádský kmen Hunů, 

který přišel z Asie. Kočovné maďarské kmeny obsadily pod Arpádovým vedením Karpatskou 

kotlinu pravděpodobně okolo poloviny 9. století našeho letopočtu a založili dnešní Maďarsko. 

Arpádův prapravnuk Štěpán (István) pak z nutnosti vytvořil v roce 973 vojenskou alianci 

s římským císařem a nechal se korunovat v roce 1000 jako křesťanský král Štěpán I.  

 

Na trůnu se vystřídalo několik evropských dynastií, než na něj nastoupil významný 

uherský Král Matyáš Korvín. Vytvořil ze své země jednu z vůdčích evropských sil, ale 

podcenil vliv Turků, jejichž síla se projevila v bitvě u Moháče, kde pod vedením Ludvíka II 

roku 1526 Maďaři bitvu prohráli, a národ upadl na několik století do područí cizí nadvlády. 

Až v 17. století byla Buda za polské pomoci osvobozena.  

 

Velký ekonomický a kulturní rozvoj v Maďarsku přišel po nástupu panovnice Marie 

Terezie. Od roku 1800, když měla Budapešť 30 000 obyvatel, se stalo město důležitým 

obchodním centrem národa. Vlny revolucí, které třásly Evropou v 19. století vnesly nepokoje 

také do tohoto města.  Válka ovládla město a malý zbytek středověké Budy a Pešti byl zničen.  

 

Rakousko-uherským vyrovnáním roku 1867 získávají Maďaři autonomii a začíná zlatá 

éra Budapešti a na přelomu se Budapešť stává šestým největším městem Evropy.  
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V červenci 1914 vstoupilo Rakousko-Uhersko do první světové války jako spojenec 

Německa a důsledky byly katastrofální. Habsburkové byli svrženi z trůnu a v Budapešti byla 

založena republika a dělnická třída upadlo do bídy.  

 

Za druhé světové války se Maďarsko opět postavilo na špatnou stranu a statisíce 

vojáků padly na řece Don, když podporovali útok Němců na Stalingrad. Na konci 

nepřátelských akcí v dubnu 1945 byly tři čtvrtiny domů, historických budov a kostelů 

v Budapešti zničeny nebo srovnány se zemí, hrad v Budě a všechny mosty byli vyhozeny do 

vzduchu.   

 

V roce 1947 začal proces znárodňování a rychlá industrializace. Zemědělci byli 

donuceni ke vstupu do zemědělských družstev. V roce 1989 začala ztrácet komunistická 

strana svou moc a v roce 1990 se konaly první svobodné volby. V roce 1999 vstoupilo 

Maďarsko na NATO a v květnu 2004 byla přijata do Evropské unie.  

 

3.2.2. Fenomén hlavního města 

 

Pro Maďarsko je Budapešť nejenom hlavním městem, je i městem největším a městem 

který leží v jejím středu, což je pro dopravní dostupnost nejideálnější. Budapešť je 

naddimenzované město pro Maďarsko. Je to město kde se vše soustředí. V tomto městě 

nalezneme velká sídla, velké ubytovací kapacity, dopravní sítě jsou zde velice rozvinuté. 

Budapešť má obrovsky rozvinutý ekonomický uzel, síť služeb a velkou aglomeraci. Jih 

Budapešti je průmyslovou oblastí, soustřeďuje se zde všechen průmysl. Fenoménem tohoto 

města jsou především teplé prameny, archeologie, mosty a ostrovy, historické památky,  a 

kulturní příležitosti.  

 

3.2.3. Teplé prameny 

 

Budapešť se pyšní hojností horkých pramenů. Asi 132 z nich je termálních a více než 

400 minerálních a pochází ze 14 různých zdrojů. Proto se s vodou setkáváme na mnoha 

místech ve městě, a to jak s termálními lázněmi, tak s plaveckými bazény v kombinaci 

s lázněmi v unikátní budapešťské úpravě. Některé byly založeny již Turky, jiné jsou 
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postaveny v překrásném secesním stylu a další jsou hypermoderní. Ve městě se nachází        

31 bazénů s termální vodou a lázní.   

 

Turecké lázně, které jsou provozovány dodnes a jsou jedny z mála dochovaných 

ukázek turecké architektury v Budapešti jsou lázně Rudas, Rác, Císařské a Královské lázně. 

Tyto lázně byly vybudovány v 16. století podle jednotného vzoru. Mramorové schodiště vede 

do kopulí završené haly s osmihranným termálním bazénem, obklopeným menšími s různě 

teplou vodou. Jedinečnosti tureckých lázní však spočívá ve skutečnosti, že jsou určeny buď 

jen pro ženy nebo pro muže. Lázně Rudas slouží pouze pro muže, zatímco Rác a Královské 

lázně jsou otevřeny každý druhý den pro ženy.  

 

Nejrozsáhlejším lázeňským komplexem v Evropě jsou Széchenyiho lázně. Kromě 

běžných krytých termálních bazénů nabízejí venkovní termální a plavecké bazény se 

slunečními terasami. Lázně dále nabízejí saunu, masáže, bahenní a sirné koupele a dokonce si 

před odchodem návštěvníci mohou zdřímnout v odpočívárně.  

 

Na úpatí Gellétova vrchu se rozpíná monumentální komplex hotelu a lázní Gellért. 

Nejstarší a nejluxusnější budapešťský hotel nabízí plavecké a termální bazény, parní lázně, 

saunu a masáže. Najdeme zde i pohádkový krytý bazén s mramorovými sloupy a bludištěm.  

 

Mezi Budou a Peští leží na Dunaji 2,5 km dlouhý Markétin ostrov (Margitsziget). 

Rozsáhlý komplex plaveckých bazénů, termálních lázní a zahrad. Na ostrově se nachází 

zřícenina františkánského kostela a kláštera ze 13. století,  japonská zahrada a divadlo pod 

otevřeným nebem. Na ostrově také najdeme luxusní hotel Thermal.  

 

Další lázně v Budapešti: Lukášovy lázně, Herma Hotel Helia, Římské lázně, 

koupaliště Csillahegy, plovárna Dagály,  lázně Palatinu a další.  

 

3.2.4. Mosty a ostrovy 

 

Nejstarší a nejznámější z budapešťských mostů je Széchenyiho řetězový most, věrná 

kopie londýnského Hammer Smith Bridge. Alžbětin most vybudovaný na přelomu              

19.-20. století, byl v době svého vzniku nejdelším bezpilířovým mostem ne světě. Po válce 
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byl přestavěn z řetězového na visutý. Markétin most z lét 1872-1876, při jižním cípu 

Markétina ostrova, má neobvyklou lomenou konstrukci. Jeho dvě ramena svírají úhel 150° a 

sbíhají se u jižního cípu ostrova, kam vede třetí rameno. Toto řešení umožňuje, aby ramena 

mostu stála kolmo k toku řeky obtékající ostrov z obou stran.  

 

Z několika budapešťských ostrovů na Dunaji jsou nejdůležitější dva: Markétin ostrov 

a Csepel. Liší se velikostí i způsobem využití. Malý Markétin ostrov v severní části města 

slouží jako léčebné, sportovní a rekreační centrum Budapešti. Obrovský Csepel na jihu patří 

k Budapešti pouze severním okrajem. Od konce 19. století je hlavní průmyslovou zónou 

maďarského hlavního města. Vyrostly zde podniky těžkého průmyslu: hutě, doky, strojírenské 

a chemické továrny. Na ostrově byl také vybudován největší maďarský přístav s bezcelní 

zónou, kam připlouvají lodě až z Černého moře. 

 

3.2.5. Pamětihodnosti 

 

Hradní vrch (Várhegy) je 1 km dlouhá vápencová náhorní plošina vypínající se ve 

výši 170 m nad Dunajem. Najdeme tu nejzajímavější budapešťské středověké stavby a muzea 

a je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Tato na první pohled dominanta 

hlavního města je tvořena dvěmi rozdílnými částmi starým městem, kde žil ve středověku 

prostý lid a královským palácem, originální sídlo postavené ve 13. stoletím králem Bélou IV. 

Centem Starého města je Szentháromság tér na které se sbíhají všechny středověké uličky. Ve 

středu náměstí je monumentální sousoší nejsvětější Trojice, ovšem nejvíce náměstí dominují 

Matyášův chrám a Rybářské bašty. Matyášův chrám je novogotická stavba pojmenována 

podle krále Matyáše Korvína. Nalezneme zde obdivuhodná vitrážová okna, fresky a dekorace 

na zdech od romantických malířů. Na východ od chrámu stojí již zmíněné rybářské bašty, 

postavené v historickém slohu v roce 1905 jako vyhlídkové věže. Na hradní vrch se nejlépe 

dostaneme z Pešti přes Szechenyiho řetězový moct a pak lanovkou Sikló se dostaneme téměř 

ke královskému paláci. Pod hradním vrchem se vine 38 km dlouhá síť jeskyní vytvořených 

termálními prameny.     

 

Parlament postavený v novogotickém slohu se stal symbolem maďarské nezávislosti. 

Byl dostaven v roce 1902 a její údaje jsou působivé: 268 m dlouhá, 697 místností, uvnitř 

přibližně 20 km schodišť. Turistům jsou zpřístupněny pouze některé časti a to pouze když 
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nezasedá parlament. Je zde uložena koruna sv. Štěpána, nejdůležitější národní symbol, 

současně s obřadním mečem, říšským jablkem a dalšími korunovačními klenoty. 

 

Bazilika svatého Štěpána (Szent István Bazilika) neboli Budapešťská katedrála, byla 

budována více než půl století. Stavba byla několikrát přerušena až do fiaska v roce 1868, kdy 

se dóm při bouři zřítil. Bazilika působí ponuře a neosobně.  

 

V Pešti najdeme židovskou čtvrť s mnoha různými synagogami a modlitebnami. K 

architektonickým klenotům, jejichž shlédnutí by si neměl nechat ujít žádný návštěvník města, 

patří i židovská synagoga na ulici Dohány. Je to největší synagoga v Evropě, která dokáže 

pojmout přes 3000 věřících. Její architektura je poznamenaná orientálními vlivy, odráží 

byzantsko-maurský styl oblíbený kolem roku 1850. Vedle svatyně leží hřbitov plný 

jednoduchých náhrobních kamenů.  

 

Aquincum je nejcelistvější římské civilní město v Maďarsku a archeologický park. A 

také obytná čtvrť umělců, obchodníků, kněží a dalších civilních zaměstnanců. Nachází se zde 

základy římských vil, včetně mozaik na podlahách, dílen a veřejných míst, pozůstatky 

amfiteátru, fontány a velmi propracovaný systém odpadů a topení.  

 

Gellértův vrch se vypíná přímo nad Dunajem do výše 140 metrů a je z něj nádherný 

pohled na celé panorama města. Nevede sem téměř žádná veřejná doprava. Ve skále je 

jeskyně, která byla přestavěna na kapli. Na vrcholu kopce vévodí Citadela, která byla 

postavena  jako vojenská pevnost pro rakouskou armádu po revoluci v roce 1848. Dále se zde 

nachází památník osvobození a hotel Gellért.  

 

Náměstí hrdinů (Hösök tér) se rozléhá na obrovské ploše s památníkem milénia, na 

němž se tyčí 36 metrů vysoký sloup na jehož konci stojí postava archanděla Gabriela.  

 

3.2.6. Kultura 

 

Tato metropole nabízí svým návštěvníkům velmi čilý noční život. Město nabízí okolo 

200 muzeí a galerií, 40 divadel a operních scén a 7 koncertních sálů nabízí rozmanité 

programy v každém ročním období. Jarní festival v březnu patří především hudebním 
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náruživcům, ale nabízí se i četná operní, baletní a folklorní představení a výstavy. V červnu se 

koná kromě Svátku hudby i Svátek mostu a Dunajský karneval na vodě. Červencový Festival 

na Ostrově patří mládeži. V červenci a v srpnu probíhá Festival opery a baletu, v srpnu také 

Židovský letní festival. Září je v Budapešti měsícem Mezinárodního festivalu vína a 

šampaňského, v říjnu se oslovují Podzimním festivalem milovníci moderního umění. V 

posledním měsíci roku je možno si v Budapešti kdykoliv zajít na Vánoční trhy. Mezi trvale 

pořádanými sportovními akcemi vyniká okruh Formule 1. 

 

a) Divadla – ve městě je mnoho hezkých divadel z nichž na prvním místě je divadlo 

Vigadö, avšak kromě divadla Merlin, které hraje v anglickém jazyce, jsou všechny hry 

v maďarštině, a tak jsou pro většinu turistů nepřístupné. U opery, baletu, tance nebo hudby 

není samozřejmě jazyková bariéra tak problematická. 

 

b) Budapešťská muzea - V současné době je Budapešti asi 60 muzeí. Nejznámější 

muzeum je Aquincum, které uchovává různé užitkové předměty, šperky a předměty ze              

2. a 3. století. Hradní muzeum je známé gotickými sochami, které byly objeveny pod tunami 

suti při vykopávkách. Ucelený přehled o maďarském výtvarném umění od dávných dob až do 

dnešních dnů podává Maďarská národní galerie. V Národní galerii se nacházejí četné objekty 

dokumentující maďarské dějiny a korunovační klenoty.  

Další muzea v Budapešti jsou Lékárenské muzeum, Historické muzeum města 

Budapešť, Muzeum dopravy, Maďarské muzeum pohostinství, Židovské muzeum a mnoho 

dalších.  

 

c) Budapešťské galerie - Galerie se v Budapešti dělí na dvě skupiny. První jsou 

výstavní sály, v nichž vystavují svá díla jednotlivci či skupiny výtvarníků a druhé jsou 

všeobecně považovány ty výstavní sály, v nichž jsou vystavovány díla v širším výběru větší 

skupiny umělců. Jde například o Budapest Galéria, Budapešťský výstavní sál, Dunajskou 

galerii, Galerii 56 a jiné galerie. 

 

3.2.7. Chráněná území 

 

Je to světový unikát. V metropoli se dvěma miliony obyvatel je 8 chráněných území 

celonárodní důležitosti, z nichž pět leží přímo v srdci města. Příkladem může být vrch Sas, 
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vysoký 266 m. Je to mohutná skála, kde se zachovaly jak teplomilné, tak i chlad snášející 

rostliny vápencové flóry. V trávě se hbitě plazí krátkonožky. A tam, kde vegetace podlehla 

erozi, je možno obdivovat přirozené skalní formace.  

 

Dalším jedinečným jevem jsou dvě veřejně přístupné jeskyně hned vedle sebe. 

Jeskynní systém Palvögy byl vytvořen pohyby zemské kůry. Tektonické zlomy byly pak 

vyhloubeny termálními vodami. Doporučena je dobrá obuv a připravte se též na lezení po 

příkrém železném žebříku. 

 

Chráněné území jeskyně Szemlögy je místo kde si slavní operní zpěváci často léčí 

hlasivky pod lékařským dohledem v Óriásfolysó (= Velké chodbě). Většina návštěvníků, ale 

však přitahují spíše lesklé aragonitové a sádrovcové krystaly ve tvaru korálů, květin nebo hub.  

 

Budské vrchy jsou “plícemi města”, což také bylo hlavním důvodem vyhlášení jejich 

ochrany. Jde o ráj výletníků, se sněhobílými dolomitovými a vápencovými skalami, příkrými 

stržemi a více než 150 jeskyněmi. Nejcennější skalnaté louky se nacházejí na přísně 

chráněných kopcích Kis-Szénás a Nagy-Szénás. 

 

A v neposlední řadě nejnovější národní park Dunaj Ipoly, který je vytvářen 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.  

 

3.2.8. Místní doprava 

 

Protože většina hlavních turistických památek leží v centru, jsou snadno dostupné 

hromadnými dopravními prostředky nebo pěšky. Síť hromadné městské dopravy tvoří         

180 autobusů, 14 trolejbusů, 29 tramvajových tratí, jedna ozubená lanová dráha a tři trasy 

metra. Lokální dráha osobní přepravy (HÉV) dopravuje cestující na ostrov Csepel, do jižní 

části města, další souprava spojuje s hlavním městem blízké městečko Szentendre, Gödökö a 

Rackévé.  
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Budapešť má tři linky metra, které se protínají pouze ve stanici na náměstí Deák tér. 

Tady mohou cestující přestoupit jasně značenými chodbami. Nejstarší trasa, žlutá M1, vede 

těsně pod povrchem. Byla vybudována v roce 1894 a říká se jí miléniová podle oslav, jenž se 

konaly o dva roky později.6 Nedávno se dočkala modernizace a prodloužení. Dvě další linky 

červená M2 a modrá M3, byly dokončeny v roce 1970, aby zajistily plynulou dopravu 

v ostatních částech města.  

 

Vlaky HÉV jsou důležitým dopravním prostředkem, který zajišťuje spojení mezi 

centrem a předměstími. Přepravuje obyvatele do práce a turisty k atrakcím vzdáleným          

20-30 km od středu města. Nejvíce využívaná trať je z Batthyány tér na sever do Szentendre. 

Nejdelší je padesáti kilometrová trasa mezi náměstím Boráros tér a ostrovem Csepel.  

 

Budavári Sikló je stará pozemní lanovka, jenž vozí turisty z předmostí Řetězového 

mostu v Budíně na špičku hradního vrchu.  

 

Dopravu takřka ve všech částech města, zajišťuje více než 30 tramvajových linek. 

Žluté soupravy představují efektivní a rychlý dopravní prostředek, neboť neuváznou 

v zácpách a mají krátké intervaly.  

 

Autobusovou dopravu po městě zajišťují modré autobusy značky Ikarus a trolejbusy 

spojují město s předměstími a proto je turisti příliš nevyužívají.  

 

3.3.   Maďarsko jako destinace CR z České republiky 

 

3.3.1. Výhody 

 

Budapešť má dobrou dopravní dostupnost z  ČR, občané mohou využít různých 

druhů dopravy, autobusové, letecké i vodní. Také občan ČR, který se na území Maďarska 

nezdrží déle než 90 dní a jejich cílem není navázání pracovního poměru, může na území státu 

vstoupit s platným občanským průkazem. Není zde povinná ani vízová povinnost. 

                                                
6 milénium = výročí tisíc let od příchodu Maďarů do těchto míst 
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Turisté si mohou zakoupit Budapešťskou Kartu, a to buď dvoudenní nebo třídenní. 

Na tuto kartu lze cestovat městskými hromadnými prostředky, zdarma je vstup do muzeí a 

cestovní pojištění. Dále na tuto kartu se mohou čerpat slevy na lázně, v restauracích a jako 

příloha ke kartě je příručka s podrobnými informacemi. 

  

3.3.2. Nevýhody  

 

Velkou nevýhodou je jazyková bariéra, která hraje velkou roli v dorozumění jak 

v obchodech, na historických památkách a také při kulturních akcích.  

 

3.3.3. Doprava 

 

Maďaři se rádi chlubí, že Budapešť leží v srdci střední Evropy. Toto tvrzení je z části 

pravdivé, protože město představuje křižovatku severojižních a západovýchodních tras. Má 

výborné železniční spojení s ostatními evropskými zeměmi a dvě největší železniční nádraží, 

které se nacházejí přímo v centru. Dálniční sítě jsou rozvedeny do všech světových stran a 

letecké spoje sem míří z různých evropských velkoměst včetně Prahy. 

 

Budapešť má letecké spojení přibližně se 70 městy v 27 zemích. Na městské letiště 

Ferihegy přistávají stroje mnoha mezinárodních společností včetně ČSA. Z České republiky 

létají přímé lety společnosti ČSA a Maďarských státních aerolinií Malév. Přímý let do 

Budapešti trvá přibližně dvě hodiny a tyto letecké společnosti provozují přímé lety až třikrát 

denně.  

 

Mezinárodní budapešťské letiště Ferihegy je situováno 16 kilometrů od centra. Bylo 

vystavěno v roce 1985. Od roku 1999 zajišťuje veškerou osobní leteckou dopravu. Letiště má 

dva terminály. Z důvodu vetší vzdálenosti od centra je potřeba využít další dopravy. 

Nejlevněji se naskytuje kyvadlový letištní minibus, který dopraví cestující z obou terminálů 

na kterékoliv místo v centru. Dále se může využít taxi dopravy, která je ovšem velmi drahá.  

 

Maďarské vlaky si vydobyly zaslouženou pověst velmi efektivního dopravního 

prostředku, neboť přijíždějí a odjíždějí načas. V Budapešti se nachází čtyři městská železniční 
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nádraží, které denně odbaví více než 50 mezinárodních vlaků. V sezóně jezdí z Prahy do 

Budapešti přímí spoj až šestkrát denně. Obvykle se jezdí přes Bratislavu, Nové Zámky a 

Štúrovo. Cesta trvá 7 – 8 hodin.  

 

Ve městě se nachází tří velká nádraží Keleti (východní), Nyugati (západní ) a Déli 

(jižní). A čtvrté Józsefváros obstarává převážně vnitrostátní dopravu. Většina mezinárodních 

rychlíků vyjíždí z Keleti. Dopravu mezi některými železničními stanicemi zajišťují speciální 

autobusy. Na všechna nádraží se také dostaneme metrem.  

 

V Budapešti se nacházejí dvě autobusová nádraží. Pravidelné linky do západní 

Evropy odbavuje nádraží Erzsebét tér v centru města. S východní Evropou zajišťuje spojení 

nádraží na ulici Népstadion út. Přímé spoje z Prahy do Budapešti v sezónu jezdí až šestkrát 

denně. Autobusovou dopravu zajišťují také některé soukromě společnosti jako je Student 

Agency a Čedok.  

 

Od dubna do října lze z Vídně a z Bratislavy přicestovat do samého centra Budapešti 

rychlou okřídlenou motorovou lodí. Cesta trvá asi 5 – 6 hodin. Mezi Řetězovým mostem a 

Mostem svobody jsou na Dunaji tři velké přístavy s mezinárodním provozem.  

 

3.3.4. Jazyk 

 

Maďarština nám sice připadá jako hodně exotický jazyk, ale ve skupině nejsložitějších 

jazyků v Evropě sdílí spolu s naší češtinou 5. místo. Maďarština má hlubokou historii, její 

předchůdce – pramaďarština - vznikla již kolem r. 1000 př. n. l., proto v sobě tato řeč nese 

stopy mnohých dalších jazyků například kavkazských, turkických, románských, ale i řeckých 

vlivů v moderní maďarštině. Maďaři, ale také aktivně užívají zhruba 600 slov přejatých ze 

slovanských jazyků. 7 

 

Maďarštinou dnes hovoří zhruba 14 miliónů obyvatel, 10 milionů žije v Maďarsku, 

další 3 miliony v okolních státech a také milion v zámoří. Jazyk má samozřejmě své dialekty, 

které se liší dle jednotlivých krajů v Maďarsku. 

 
                                                
7 utca = ulice, ruha = oděv, roucho 
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S jazykovou vybaveností Maďarů je to lepší než bývalo, v Budapešti a v okolí 

Balatonu s angličtinou určitě pochodíte. V dalších místech však i dnes budete možná těžko 

hledat člověka, který by uměl jinak než maďarsky. Mluvit cizím jazykem umí starší ročníky, 

co pamatují válku. Ti umí německy. Střední generace s úspěchem předstírá, že se nikdy 

neučila ruštinu. A mladí lidé zápolí s angličtinou.  

 

3.3.5. Folklór 

 

Maďarská lidová kultura je stále velmi žívá a její tradice se udržují v řadě 

venkovských oblastí. V Budapešti na bleších trzích a pouličních stáncích se prodávají textilie, 

keramika a dřevořezba. Můžeme zde koupit i pravé lidové kroje.  

 

Maďarská lidová hudba tvoří nedílnou součást národní identity a hraje významnou roli 

i v maďarské moderní hudbě. Maďarská hudba je oproti ostatním v Evropě velice výjimečná, 

stejně jako maďarský jazyk. V historii byla často zaměňována s hudbou cikánskou, která 

velice maďarskou národní hudbu ovlivnila. Mezi největší skladatele, kteří hledali národní 

identitu patří Zoltán Kodály a Béla Bartók, který se inspiroval nejen maďarskou lidovou 

hudbou, ale i slovenskou či rumunskou. Typickými hudebními nástroji maďarského folklóru 

jsou housle, citery, niněry, dudy a píšťaly.  

 

Jedinečnou možnost jak poslouchat maďarský folklor a nebo se i naučit tancovat 

poskytuje Táncház neboli taneční dům. Romská hudba tradičně nepoužívá instrumenty, ale je 

to zpěv pouze za doprovodu různých rytmických nástrojů, jako jsou bubínek, zvonce a 

maximálně kytary.  

 

Maďarský národní tanec je čardáš (Csardás). Tento tanec se vyvinul z hudby sinti. 

Čardáš je relativně náročný párový tanec, který začíná lassu - tj. pomalý mužský tanec. Po 

lassu následuje friska - což je rychlý párový tanec ve 2/4 nebo 4/4 rytmu. Tento tanec stojí na 

kombinaci rychlých a volných pomalejších prvků, klade výrazně vyšší nároky na tanečníka. 

Dobře zatančený čardáš má vyjadřovat vášeň, kterou cítí  tanečník k partnerce 
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3.3.6. Měna 

 

Měnovou jednotkou Maďarska je forint, který se dělí na 100 fillérů. Filléry se ovšem 

už dávno nepoužívají, protože měna poklesla natolik, že jeden forint odpovídá přibližně 

našemu desetníku. Momentálně jsou v oběhu mince v hodnotě 1, 2, 5, 10, 50 a 100 forintů a 

bankovky v hodnotě 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 a 20 000 forintů. 

Aktuální kurz je 100 forintů za necelých 9 Korun českých.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 39 - 

4. BUDAPEŠŤ JAKO OBJEKT CESTOVNÍHO RUCHU 

 

4.1.    Informační pozadí CR  
 

V Budapešti se nachází Turisminform, které podává informace nejen o ubytování a 

restauračních zařízeních, ale také o zábavě a akcích pro turisty v několika světových jazycích, 

jako např. v angličtině, francouzštině, němčině, ruštině, či italštině. Prodávají se zde také 

mapy, zdarma se zde poskytují informační brožury a letáky. V ČR se informační středisko pro 

maďarský CR nachází na Schnirově ulici v Praze 7. Které umožňuje osobní setkání a 

podávání informací osobně.  

 

Internet nabízí také velké množství stránek o Budapešti, ať už profesionální stránky, 

například www.maďarsko.cz, www.winterinhungary.com, www.hungarytourism.cz nebo také 

soukromé stránky, které nemusejí být stoprocentně pravdivé, ale nabízejí pohled na Budapešť 

od turistů. Patří mezi ně například stránky http://madarsko.orbion.cz. Desítky českých 

cestovních kanceláří, kteří zprostředkovávají zájezdy do Maďarska, nabízejí internetové 

stránky www.madarsko-zajezdy.cz. Informace v pěti světových jazycích poskytují oficiální 

stránky Budapešti www.budapestinfo.hu/en/. Stránky http://www.hungary.com/ poskytují 

informace v osmi jazycích dokonce i ve slovenštině.  

  

Pro českého turistu se také naskytuje možnost zakoupit si nějakou  publikaci, kterých 

existuje velká škála. Může si vybrat mezi kapesními průvodci, průvodci na DVD, průvodci s 

mapami, knihami a brožurami. Každá publikace by měla obsahovat alespoň základní 

informace o dopravě, městě, ubytování, stravování, zábavě, historií, zajímavostech a 

atraktivitách.  

 

4.2.    Ubytování a stravování 
 

Budapešť nabízí širokou škálu ubytovacích zařízení, počínaje prvotřídními hotely a 

penziony nebo kempy a hostely. Větší hotely jsou většinou součástí známých sítí a jejich 

vybavení dosahuje světové úrovně. Na druhou stranu jsou však mnohem dražší. Levněji 

vyjdou mládežnické koleje anebo zařízení mimo centrum. Ve městě se nachází až dvě stovky 

hotelů a penzionů.  
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Když se chceme ubytovat v Budapešti, nejdříve musíme zvážit cenovou kategorii a 

také v jaké oblasti chceme bydlet, v Budíně, v Pešti nebo v některé okrajové části. Každá tato 

část má své výhody a nevýhody. Turisté ubytovaní v Budíně mohou očekávat chladnější 

počasí, čerstvé povětší a klidné prostředí. Naopak v Pešti se ubytovací zařízení nacházejí 

v blízkosti  hlavních turistických atrakcí. Protože je město klasifikováno jako lázeňské 

středisko, v ceně pokoje je zahrnuta i tzv. lázeňská daň.  

  

Pro náročnou klientelu bych doporučila jeden z přepychových hotelů, které město 

nabízí. Většina těchto hotelů stojí na východním břehu Dunaje. Na hradním vrchu  (Várhegy) 

se rozpíná nejmodernější a nejluxusnější hotel Hilton. Tento hotel představuje vzácný příklad 

moderní maďarské architektury, jenž kombinuje historické prvky s novodobými materiály a 

metodami. Vysoké ceny v tomto hotelu vyvažuje úchvatný výhled na Dunaj a panorama Pešti. 

Na Gellértovém vrchu stojí slavný lázeňský hotel Gellét. Krytý i venkovní bazén nabízejí 

přitažlivé prostředí k relaxaci v jakémkoliv ročním období. Vybírat zde lze ze široké  palety 

pokojů od přepychových apartmánů po skromnější místnůstky v podkroví. V Pešti jsou také 

situovány luxusní hotely. Zmínila bych dva a to Marriott a Inter-Continental. Hotel Inter-

Continental ležící nedaleko pešťské nábřežní promenády, nabízí strhující podívanou na Dunaj 

a Hradní vrch za ním. Ze všech přepychových pokojů hotelu Marriott se turisté mohou kochat 

výhledem na Dunaj a siluetu Budína. Pokoje mají vysoký standart čemuž odpovídají i 

vzorové služby. V okolních částech je asi pouze jeden luxusní hotel a to hotel Corinthia 

Aquincum. Tento hotel se spíše zaměřuje na hýčkání svých klientů, na jejich zdravotním 

stavu a na poskytování doplňkových služeb.  

  

Pro méně náročné je zde možnost z výběru velkého množství hotelů, které nabízejí 

velké množství služeb, podle kategorií. Nabízí se zde ubytování s vlastním stravováním, 

ubytování v soukromí, sezónní ubytování.  

  

A nenáročné turisty je zde možnost ubytování v kempech. Na okraji města se nachází 

hned několik kempů. Největší a nejmalebnější Római Fűrdő Camping, ležící při cestě ze 

Starého Budína do Szentendre. Kempy jsou převážně otevřeny od května do října. Další 

kempy autokempink Porta, EXPO a Hárshegy Camping.  
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Proslulé maďarské kuchařské umění může děkovat za svoji pověst harmonii 

jednoduchých jídel a rafinovaných chodů, vycházejících ze starých stále důmyslně 

zdokonalovaných tradic, přičemž se také inspiruje i recepturami sousedních kultur a zároveň v 

bohaté míře využívá doma pěstovanou zeleninu, koření a ovoce. Ke svéráznosti maďarské 

gastronomie patří i rozmanitá zvěřina a ryby z vlastních zdrojů. Ze svérázných maďarských 

jídel a koření zná každý cizinec zcela jistě tři: paprika, guláš, perkelt. Maďaři nejen rádi vaří, 

ale také i pečou. Domácí sladkosti nabízejí přečetné útulné cukrárny a kavárny. Naprosto 

neodolatelné jsou halušky somló, připravované z několikera těst či palačinky bývalého 

proslulého restauratéra Gundela.  

 

V Budapešti je roztroušen velký počet restaurací různého typu. Dobrá tradiční jídla 

dostanete v restauracích a hostincích všech cenových kategorií. Přestože rozdíly mezi 

jednotlivými podniky bývají sotva patrné, existuje jich několik typů. Zatímco étterem 

znamená prostě jen restaurace, kde se podává jakákoliv kuchyně, s csárdou neboli hospodou 

se setkáme ve vícero podobách. Kupříkladu rybářská neboli halászcsárda se zaměřuje hlavně 

na ryby. Restaurace můžeme rozdělit na dvě základní a to vendéglö, což je restaurace 

s neformálním prostředím a kisvendéglö, což je útulná restaurace. V Budapešti je také hodně 

kaváren (kávéház) a cukráren (cukrászda).  

 

Maďarská jídla jsou sice velice chutná, ale nepříliš dobře stravitelná. Zvláštní 

specialitou je maďarská rybí polévka, jejíž červenou barvu má na svědomí paprika. Je to  

velmi ostrá polévka připravená z několika různých druhů ryb. Tradičním maďarským 

pokrmem je guláš, který existuje v několik obměnách. Další specialitu představuje pörkölt 

neboli paprikáš. Takřka ke všem maďarským jídlům se podává chléb. Pouliční stánky nabízejí 

maďarský langoš (lángos) potřený česnekem a posypaný ovčím sýrem.  

 

Maďarsko získalo věhlas znamenitými víny, a třebaže to není velká země, má třináct 

vinařských oblastí. Tyto regiony dávají  všechny klasické typy vín, od pezsgö (šumivé víno) a 

lehkých vín z blízkosti Balatonu po suchá červená z Villány. Ale také Tokajské, 

charakteristické sladké dezertní víno. Řada vín z různých vinic zraje v bludištích sklepů 

v Budafoku. Kromě toho, že je Maďarsko předním producentem vína, se v Maďarsku vyrábí 

také pivo, pálenka z různých druhů ovoce, několik druhů brandy a hořký bylinný likér 

Unicum.  
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Pro turisty, kteří chtějí ochutnat vynikající pörkölt a znamenitá jídla ze zvěřiny, spolu 

s vínem z příjemné vinárny bych doporučila cenově přijatelnou restauraci Aranyszarvas na 

vrchu Gellért. Výborná vinárna nízkými cenami a denně se měnící nabídkou je Gresham 

Borozó  blízko Parlamentu. V okolí Budapeště se nachází také velice příjemná restaurace 

s velkou půvabnou zahradou a výbornými pokrmy. Pro náročnější klientelu bych doporučila 

Casino-Valentine Restaurant, která patří k nejlepším v Maďarsku, rafinovanost 

mezinárodních lahůdek, dobrý výběr vín se sice odráží ve výši ceny, nicméně skýtá možnost 

strávit nezapomenutelný večer. Dále bych také doporučila elegantní restauraci Gambrinus 

Étterem, zdejší číšníci jsou oděni do fraků a bílých bavlněných rukaviček.  

 

4.3.   Cestování z ČR do Budapešti, návrh zájezdu 
 

Jedná se o návrh 4denního poznávacího zájezd do Budapešti s náklady do 4 tisíc Kč na 

osobu. Odjezd je z Kroměříže. Dopravu bude realizována autobusem. Ubytování bude 

v Hotelu Margitsziget, který se nachází na Markétiným ostrově. V ceně zájezdu je zahrnuta 

doprava, ubytování, polopenze, služby průvodce a pojištění.  

 

Doprava: 

 

Dopravu bude zajišťovat kroměřížská autobusová společnost Krodos. Firma byla 

založena v roce 1949. Nyní má téměř šedesát let zkušeností v oblasti dopravy, opravárenství i 

dalších činnostech. V roce 1994 se stala státní společnost ČSAD společností plně privátní s 

názvem ČSAD Kroměříž a.s., od roku 2005 se dále transformovala na samostatné firmy, 

používající společnou známku KRODOS. Společnost má provozovny na území 

kroměřížského okresu v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem a v Koryčanech. V 

současnosti mají firmy přes 200 zaměstnanců a disponují 150 vozovými jednotkami. Firma 

zajišťuje dopravu linkovou, zájezdovou, cykobusy i skibusy. 8  

  

 Pro zahraniční zájezdy má firma k dispozici autobus značky MAN RH 403 - Lion's 

Coach, který disponuje 49 místy, klimatizací, tónovanými skly, dvěma videi, ledničkou, 

kuchyňkou, WC a velkými zavazadlovými prostory. 

 

                                                
8 www.krodos.cz. 
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 Ubytování:  

 

Hotel Margitsziget je malý, levný hotel v centru Markétina ostrova. Je obklopen zelení 

a vypadá jako přímořské lázně. Hosté mohou využít tenisové kurty, plavecký bazén a saunu 

zdarma. Za poplatek jsou v blízkosti lázně. V tomto hotelu bude poskytována i polopenze.  

 

 Harmonogram:  

 

1. den: Odjezd v 7:00 z Kroměříže. Kolem poledne příjezd do Budapešti, ubytování a 

odpolední procházka po Budapešti, po ulici Váci považovanou za „výkladní skříň 

Budapešti“, Parlament a bazilika sv. Štěpána. Večer možnost koupání v termálních 

lázních na Markétině ostrově. 

 

2. den: Snídaně, odjezd autobusem k Řetězovému mostu, odtud pozemní lanovkou 

k Budínskému hradu, prohlídka hradu. Odpočinek v nádherném parku na budínském 

vrchu. Odpoledne Rybářské bašty, Matyášův kostel, Maďarská národní galerie, 

Matyášova fontána, Historickou uličkou dolů z Budínských vrchů k autobusu. Večer 

projížďka večerní Budapeští. 

 

3. den: Snídaně, autobusem pod Gellertův vrch, a pěší výstup na vrcholek Citadela 

k památníku Osvobození, prohlídka nejkrásnější jeskyní kaple. Možnost odpočinku 

v národním parku. Odpoledne náměstí hrdinů a možnost z výběru nebo 

Vidámparkem, Zoo a Szechényiho lázněmi. Večer návštěva tradičního maďarského 

večera s cimbálovou muzikou a tradičním maďarským jídlem.  

 

4. den: Snídaně, nákupní trhy. Po poledni odjezd z Budapešti. Zastávky v Rackévé a 

Szentendre.  Návrat do ČR zhruba ve 22 hodiny. 

 

Maďarský večer:  

 

 Maďarský večer se uskuteční  v restauraci Aranyhordó Restaurant, která se nachází na 

Hradním vrchu, je situována v domě ze 16. století, který kdysi patřil obchodníkovi s vínem, 

jenž zásoboval královský dvůr. Ve starém vinném sklípku nyní nejdeme vinárnu. Na jídelním 

lístku převládají maďarské rybí pokrmy. V restauraci bude uzavřená společnost, podávat se 
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budou typické maďarské pokrmy, víno a k poslechu a tanci bude hrát typická maďarská 

kapela.   

 

Předběžná finanční kalkulace:  

 

 Cena autobusu: 28,-/km. 

 Čekací doba: 140,-/hod. 

 Ubytování: 550,-/den. 

 Služby průvodce: 500,-/den. 

 Trasa: Kroměříž – Hodonín – Břeclav – Bratislava – Györ – Budapešť 

 Počet předpokládaných ujetých km: 800 km. 

 Předpokládaná čekací doba: asi 20 hodin 

 Diety řidiče 34 eur/den  

 Dálniční poplatky na Slovensku 11 eur/ 24 hodin 

 Dálniční známka v Maďarsku 6500 forintů / 24 hodin 

 

 Tab. 2: Náklady na skupinu: 

            Kč  

Doprava celkem km                     800 km x 28,- 

čekací doba                   20 hod x 140,- 

diety  řidiče                      918 x 4 dny  

mýto ČR                                     300,- 

dálniční poplatky  SK           2 x 297,- 

                               H            2 x 585,- 

parkovné                         

       22.400,- 

         2.800,- 

         3.672,- 

            300,- 

            594,- 

         1.170,- 

          2000,- 

 CELKEM       32.936,- 

Průvodce odměna                                4 x 500,- 

ubytování                             3 x 550,- 

stravné           3x70,- 4x169,- 3x100,- 

        2.000,- 

        1.650,- 

        1.186,- 

 CELKEM         4.836,- 

Náklady na skupinu 

s rizikem  40 osob 

          

                           (32.936+4.836): 40 

 

 CELKEM           944,- 
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 Tab. 3.: Přímé náklady na 1 osobu: 

      Kč bez DPH 

 Ubytování                          3 x 550,- 

Stravování                3x70,- 3x100,- 

Pojištění                               4 x 10,- 

          1.650,- 

             510,- 

              40,- 

CELKEM              2.200,- 

 

 Tab.4.: Výpočet ceny zájezdu pro 1 osobu: 

       Kč bez DPH 

 Náklady na skupinu 

Náklady na osobu 

           944,- 

        2.200,- 

   Mezisoučet         3.144,- 

 Přirážka CK                                     20%           629,- 

      Celkem  

Zaokrouhleno 

        3.773,- 

        3.800,- 

 

  

4.4.   Finanční krize v Maďarsku 
 

Kvůli globální finanční krizi se Maďarsko v současnosti ocitlo na pokraji bankrotu. 

Celá země je doslova frustrovaná. Lidi deptá recese, hromadné propouštění, znehodnocující 

se forint, desítky rodin jsou neschopny splácet úvěry a hypotéky. Dostatečně deprimující je 

fakt, že Slovensko předběhlo Maďarsko ve více ukazatelích a hoví si v eurozóně, zatímco 

Budapešť není schopna splnit jediné kritérium pro zavedení eura.  

 

Podle expertů cesta ze dna maďarské ekonomiky je přijetí eura co nejdříve. Forint 

totiž patří k nejvíce oslabujícím měnám. Od začátku roku oslabil vůči euru o 19 procent a 

vyhlídky nejsou zrovna optimistické. Na mezinárodním trhu platil kurz eura za 317 forintů, 

zatím co ještě v červenci 2008 bylo euro za 230 forintů.  
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  Tab. 5.: Vývoj kurzu, euro vůči forintu 

 
Zdroj: Mladá fronta dnes (http://finance.idnes.cz/na-madarsko-doleha-krize-na-financnich-trzich-fn5-/). 

 

Dalším problémem maďarské ekonomiky je vysoký podíl úvěrů v zahraničních 

měnách, které domácí banky poskytovaly firmám i spotřebitelům. Pokles forintu je tedy pro 

značnou část obyvatel pohroma v podobě totální platební neschopnosti. Většina Maďarů 

čerpala totiž spotřebitelské úvěry a hypotéky kvůli lepším úrokovým sazbám ve švýcarských 

francích a japonských jenech. Ve francích se přitom zadlužovali v kurzu 159 forintů za 

švýcarský frank, dnes má alpská měna hodnotu 215 forintů. Průměrná měsíční splátka se tak 

vyšplhala ze 40 tisíc forintů na 60 až 70 tisíc forintů.  

 

 Předpokládá se, že by Maďarsko mohlo přijmout euro v letech 2012 až 2014. 

 Zadluženost státu se vyšplhala na 73 procent HDP, v ČR a na Slovenku je zadluženost 

státu asi 30 procent HDP. 

 V průběhu loňského roku stoupla zadluženost maďarských domácností více než o dva 

biliony forintů, což je asi 6,25 miliardy eur.  

 Z celkového objemu úvěrů, který činí necelých 12 miliard eur, bylo téměř 80 procent 

poskytnuto v cizích měnách.  

 Od loňského října ztratilo práci v důsledku hospodářské krize 30 tisíc zaměstnanců. 

V desetimilionové zemi představuje míra nezaměstnanosti 8,6 procent. A kvůli krizi se 

může vyšplhat až na deset procent. Zaměstnanost je neuvěřitelně nízká, 57 procent. 

V ČR a na Slovenku je zaměstnanost hodně nad 60 procenty. Financovat je zapotřebí 

asi tři miliony důchodců.  
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Příští volby se budou konat v roce 2010, pokud ovšem nedojde k předčasným volbám, 

po nichž mnozí volají. Nejdříve o ně usilovali obyvatelé pouličními nepokoji, později 

výzvami. Stav země se mezitím zhoršuje. Tři maďarské regiony ze sedmi patří k nejchudším 

v Evropské unii. V průměru HDP na obyvatele Praha a Bratislava dávno Budapešť předběhly.  

 

Ekonomický  propad početných skupin obyvatelstva má již vliv i na kriminalitu. Za 

prvních šest týdnů letošního roku se odehrálo tolik bankovních loupeží, jako loni za půl roku. 

Roste národnostní napětí, o útocích na Romy se píše i v zahraniční.  

 

Pro turisty je více než jindy výhodné vyhledávat destinace s dobrým kurzem měny. 

Turisti projevují nyní zvýšený zájem o státy střední a východní Evropy, které ještě nepřijaly 

euro. Proto se Maďarsko více než nabízí pro výhodnou dovolenou. Navíc je v této době pro 

Maďarsko, každý zahraniční turista velkým přínosem do ekonomiky státu.  
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5. ZÁVĚR 
 

Budapešť je velmi atraktivní město, které nabízí řadu možností a příležitostí v oblasti 

cestovního ruchu. Při vytvoření této bakalářské práce se potvrdily výborné podmínky pro 

cestovní ruchu. Velké množství kulturně-historických potencionálů, vynikající přírodní 

podmínky a i ostatní turistické atraktivity. A že v současné době se Budapešť stává 

multikulturním centrem plného rozvoje zachovávající si svou historickou tvář. Stále láká 

velké množství turistů jak místních tak i zahraničních. Místní turisté navštěvují Budapešť 

převážně kvůli místním termálními pramenům, kdežto zahraniční turisté přijíždí objevovat i 

krásu města. Kvůli finanční krizi je nyní velkým lákadlem levná dovolená z důvodu špatného 

kurzu forintu. K městu patří i zajímavosti v okolí, které jsou například okruh Formule 1 nebo 

historické městečko.  

 

 Pro toto město je charakteristické několik odlišných oblastí, ať už se jedná o na západě 

ležící budínské pahorky anebo na východě se rozkládající Velkou uherskou nížinu. Pro toto 

město je charakteristická řeka Dunaj, která dělí město na dvě části. Silnou stránkou je vysoká 

vybavenost území základní i doprovodnou turistickou infrastrukturou. Budapešť disponuje 

velkým množstvím ubytovacích zařízení všech kategorií, stravovacími službami a také má 

výborně vytvořenou místní dopravní infrastrukturu a vynikající dopravní spojení s celou 

Evropou.  

 
 Při organizaci jednoduchého 4 denního poznávacího zájezdu, jsem se soustředila na 

uspokojení všech zákazníků, proto jsem v zájezdu zahrnula, to co si myslím, že na Budapešti 

nejvíce láká. A také jsem nestanovila na jeden den odpoledne pevný program a klientům dala 

na výběr z více možností. V zájezdu jsou tedy zahrnula návštěvu nejzajímavějších 

pamětihodností, návštěvu lázní, uspořádala jsem také typický maďarský večer s maďarskými 

pokrmy, nápoji a hudbou. Třetí den odpoledne jsem nechala volný výběr klientům mezi 

lázněmi, zábavním parkem a také světově proslulou zoo. Ubytování jsem vybírala především 

podle cenové kategorie a umístění, nakonec jsem zvolila levný malý rodinný hotel uprostřed 

města na Markétiným ostrově. V poslední kapitole jsem zhodnotila také finanční krizi celého 

Maďarska a vyhodnotila jsem jaký asi bude mít dopad tato krize na cestovní ruch.  
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