
Maďaři chrání přírodu a kulturní od-
kaz předků se starými tradicemi 

podobně jako ostatní signatáři Úmluvy 
o světovém dědictví. Na prestižním Se-
znamu pod ochranou UNESCO fi guruje 
osm jedinečných statků, z nichž jeskyn-
ní systém Aggtelek přesahuje na území 
Slovenska a jezero Fertő (Neziderské) 
na území Rakouska. 

Architektonický skvost 
Budapešť 
Spolu s Prahou a Vídní jedno z nejhez-
čích měst Evropy, založené v 9. století, 
i když rozvíjet se začalo až ve 13. stole-
tí za krále Bély IV. Stavby všech slohů 
a stylů dokumentují bohaté dějiny města 
rozděleného Dunajem. V části Buda pa-
tří pod ochranu UNESCO území mezi 
Technickou univerzitou a Řetězovým 
mostem včetně Gellértových lázní i pa-
mátníku Svobody a citadelou a hradním 
komplexem na kopci. Pokračuje podél 
dunajského nábřeží až k Margaretinu 
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mostu. Na druhé straně, v Pešti, patří 
pod UNESCO Parlament, Rooseveltovo 
náměstí na opačném konci Řetězového 
mostu, maďarská Akademie věd, paláce 
Gresham a dunajské nábřeží k mostu 
Petőfi ho. Původní zápis z roku 1987 byl 
v roce 2002 rozšířen o Andrásziho třídu 
s historickým okolím a náměstí Hrdinů. 
Pod Andrásziho třídou se nachází první 
evropská podzemní dráha.

Na skok do středověku
Vesnice Hollókő, ležící asi 100 km se-
verovýchodně od Budapešti, vznikala 
v době, kdy na nedalekém vrchu Szár 
budovali opevněný hrad. Během své 
sedm set let dlouhé existence mno-
hokrát vyhořela, znovu povstala a dál 
žije poklidným životem. Středověký ráz 
dodává vsi římsko-katolický kostelík 
s dřevěnou věží, několik dvorců a asi 
šedesát stavení s bohatě zdobenými 
dřevěnými štíty a verandami plnými 
sušících se červených paprik a žlutých 
svazků kukuřice. Dávné tradice střeží 
čtyři stovky Palóců, řada z nich udržuje 
původní řezbářské, hrnčířské či tkalcov-
ské dílničky. O svátcích, hlavně o Veliko-
nocích spojených s vítáním jara, se strojí 
muži i ženy do bohatě zdobených krojů 
a ještě pestřejší a barevnější jsou místní 
svatby. Předkové Palóců se v kraji usa-

dili mezi 12. a 13. stoletím, když prchali 
od Kaspického moře před Mongoly. Pod 
ochranu UNESCO se vesnice dostala 
roku 1987. 

Vzácné sakrální památky
Společným jmenovatelem dvou unikát-
ních sakrálních památek, benediktinské-
ho kláštera Pannonhalma a raně křes-
ťanského pohřebiště Sopianae v Pécsi je 
příslušnost ke světovému dědictví. Tisíc 
let starý klášter Pannonhalma pamatuje 
dobu, kdy maďarské kmeny přicházely 
z východu do oblasti ovládané Římany. 
Jejich prozíravý vůdce Géza věděl, že 
přežijí jen v řádném feudálním státě 
a přijmou-li křesťanství. Pozval bene-
diktinské mnichy a nechal v Pannon-
halmě vybudovat první klášter a kos-
tel, upevnil moc, rozšířil jazyk. Původní 
stavba prošla nesčetnými přestavbami, 
nese stopy všech stavitelských slohů. 
Za nejcennější architektonický prvek se 
považuje Porta Speciosa (Ornamentální 
brána) z 15. století. 
V případě Pécse na jihu Maďarska se 
jedná o mimořádně vzácnou evropskou 
kulturní památku z počátků historie lid-
stva. Má za sebou bohatou historii: byl 
kvetoucím centrem římské provincie 
Panonia,  zažil vznik episkopátu, založe-
ní první maďarské univerzity, tureckou 

nadvládu. Archeologové odkryli a stále 
odkrývají hroby a mauzolea s důkazy 
o tehdejším způsobu života, některé 
bohatě zdobené freskami, s nálezy šper-
ků a zbraní.

Zachovaná příroda 
 Kras v triasových vápencích na ma-
ďarsko-slovenském pomezí předsta-
vuje vzácný kus zachované přírody. 
Jeskyně Aggtelek a sousední Sloven-
ský kras s vyhlášenou jeskyní Domi-
ca byly zapsány na Seznam UNESCO 
poprvé v roce 1995, zápis byl rozšířen 
v roce 2000. V národním parku Aggte-
lek speleologové objevili, prozkoumali 
a zmapovali na ploše 600 km2 přes sedm 
stovek jeskyň, víc než kdekoliv jinde 
v Evropě. Nejnavštěvovanější Baradla 
s ohromným dómem využívaným jako 
koncertní sál a impozantní krápníko-
vou výzdobou se pyšní stalagmitem 
Hvězdná věž, která patří výškou 32,7 m 
k největším na světě. 
Také Fertő (Neziderské jezero) a okolní 
kulturní krajina přesahuje do další země, 
nachází se na maďarsko-rakouském po-
mezí a spolu s pánví Hanság je součástí 
národnímu parku s unikátní faunou a fl ó-
rou. Je reliktním slabě slaným stepním 
jezerem, předpokládá se, že vzniklo při 
pohybech zemské kůry na konci doby 
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ledové. Vyznačuje se kolísavou hladi-
nou, bez přirozeného odtoku, regulaci 
zajišťuje umělý vodní kanál. Hloubka se 
pohybuje většinou jen mezi půl až dvěma 
metry. Se širokým pásem rákosu je rájem 
vodního ptactva.

Moudří hospodáři v pustě 
a na vinicích
Národní park Hortobágy – Puszta, chlou-
ba Maďarska, největší souvislá původní 
evropská step, na Seznamu světového 
dědictví od roku 1996. Je unikátním pří-
kladem harmonického soužití člověka 
s přírodou; lidé přírodu respektují a ro-
zumně využívají přírodní zdroje tak, aby 
zůstala zachována různorodost fauny 
a fl óry. Vše funguje, i když  původní pratur 
a divoké koně nahradila domestikovaná 
zvířata – dlouhosrsté ovce, šedý skot 
a chov koní původně přivezených z Nor-
mandie. Z rybníků čerpají farmáři vodu 
vždy s ohledem na ptactvo, pro které 
jsou vodní plochy spolu s bažinami dů-
ležité místo odpočinku při jejich tazích. 
Zvlášť působivá je pusta na podzim s je-
řáby, vždyť právě jeřába má Hortobágy 
ve znaku.  
UNESCO chrání od roku 2002 také To-
kajskou historickou vinařskou oblast. 
Z dvaadvaceti maďarských vinařských 
oblastí je nejproslulejší Tokaj-Hegyalja. 

Mimořádně dobrá vulkanická půda, 
ideálně položené svahy Tokajských vr-
chů, podzimní mlhy stoupající od řek 
Tisy a Bodrog, dřevěné sudy vyráběné 
z místního buku, kamenné vinné sklepy 
se stěnami pokrytými plísní a to vše 

umocněné znalostmi a zkušenostmi 
místních vinařů jsou základem kva-
litního dezertního tokajského aszú,  
které Ludvík XIV. nazval vínem králů 
a králem vín. 
www.madarsko.cz
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