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Kriminalistické muzeum v Budapešti  
 

Anotace 

 

Krátké pojednání čtenáře zve k návštěvě hlavního města Maďarska, s  důrazem, ale nikoli 
výhradně na Kriminalistické muzeum. 
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Summary 

 

The short essay invites the reader to visit the capital of Hungary, with emphasis, but not 

exclusively on the Forensic Museum. 
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Kriminalistické muzeum v Budapešti  
 

Jedním z vděčných celoročních turistických cílů v blízkém zahraničí České republiky může být 
z řady důvodů hlavní město Maďarska – Budapešť. Metropole na Dunaji uspokojí jak ctitele 
historických památek, tak příznivce řady forem aktivního odpočinku. A to ani nemluvě  
o potenciálu, který přinášejí výlety do jejího bližšího či vzdálenějšího okolí (Szentendre, 
Visegrád, Gödölö a další věhlasné destinace). 
 

Pro dopravu do Budapešti lze s klidným svědomím doporučit vlak, zejména přímé 
mezinárodní spoje, které trasu z Prahy zvládnou za zhruba 7 hodin. 

 

„Policejní muzeum“ Budapešť 

 

Stranou rušných bulvárů – a naneštěstí zřejmě rovněž stranou většího zájmu veřejnosti:  
takové je budapešťské "Muzeum zločinu".1 Zmínku o něm nalezneme jen ve skutečně 
nejpodrobnějších průvodních. Blízko "Východního nádraží" (Keleti pályaudvar), na adrese 
Mosonyi utca 7, lze nahlédnout pod pokličku páchání a potírání kriminality nejen co se týče 
města na Dunaji, ale i s  ohledem na celé dnešní Maďarsko, respektive někdejší Uhersko.2 

 

Muzeum bylo založeno roku 1908. Je uváděno, že ve sbírkách se nachází okolo 10 000 
předmětů. Mnoho exponátů bylo zničeno v závěru II. světové války. Celý koncept byl znovu 
oživen v 50. a 60. letech XX. století v prostorách někdejší věznice, kde se nachází dodnes. Po 

znovuotevření roku 1967 následovalo více než 30 let, kdy byly expozice určeny jen pro úzký 
okruh expertů. Teprve roku 2000 je muzeum otevřeno pro nejširší veřejnost. Některé 
exponáty muzeu nově věnovali sběratelé z domova a ze zahraničí, nebo se jedná o zápůjčky 
z jiných muzeí. Součástí muzea je i odborná knihovna a archiv, se zaměřením na fotografie  

a filmy. Od roku 2002 je součástí muzea i mimobudapešťská expozice v obci Tarnaméra, 
které se specializuje na uniformy domácích i zahraničních policejních sborů. 
 

 Stálá expozice se týká „historie zločinu“ (modus operandi, metody vyšetřování, forensní 
postupy, vybavení zločinců i vyšetřovatelů). Jedním z nejvyhledávanějších fenoménů  
v našem je vycpaný vlčák „Kántor“, který se proslavil i televizním seriálem. 

 Expozice „Policie v minulosti a v současnosti“ byla otevřena roku 2008 a představuje 
minulost i současnost policie pomocí současných černobílých archivních fotografií  

a barevných fotografií pořízených na stejném místě dnes (například stejná křižovatka 
s dopravním policistou dnes a v minulosti). 

 Expozice „Policejní historie“ návštěvníky provede sály představujícími vývoj policie  
a četnictva (venkovská policie) v prostoru dnešního Maďarska od roku 1848 do 
současnosti, a to zejména pomocí memorabilií (uniformy, zbraně, dokumenty, diplomy, 
sochy, dekorace, fotografie). V této části výstavy si lze prohlédnout galerii portrétů 
ministrů vnitra od roku 1848 do současnosti. Historie četnictva je také zahrnuta  
v expozici policejní historie. 

                                                 
1
 Police History Museum. Museum.hu. http://www.museum.hu/museum/182/Police_History_Museum?f  

1087 Budapest, Mosonyi u. 5.; e-mail: titkarsag@rendormuzeum.com 

Otvírací doba: úterý až sobota, 9.00-17.00. 
2
 Rendörmúzeum Budapest. http://www.rendormuzeum.com/fooldal  
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Budapešťská karta  
 

Jako jedno z řešení problémů s jízdným v prostředcích městské hromadné přepravy, které je 
z řady stran doporučováno, je Budapešťská karta. Před jejím nákupem vám doporučujeme 
důkladně zvážit, zda ji skutečně využijete. Roku 2021 je karta k mání za tyto ceny: 67 EUR  

(1 732 korun) na 72 hodin, 33 EUR (853 korun) na 48 hodin a 22 EUR na 24 hodin. Pro 

srovnání, roku 2010 se jednalo o zhruba 900 Kč (7 500 forintů) za 72 hodin nebo 700 Kč  

(6 300 forintů) za 48 hodin.3 

 

Důvodů k zamyšlení je celá řada: 
 

- řada muzeí je zdarma i bez karty (respektive vstupné, se platí pouze do dočasných 
expozic, kde kartu uplatnit nelze buď vůbec, nebo na ni získáte jen symbolickou slevu 10-

20 %); 

- pokud se ve městě zdržíte déle než oněch 48 nebo 72 hodin, stejně se nákupu jízdenek 
na hromadnou dopravu nevyhnete; 

- jste si jisti, že se (v době platnosti karty) budete pohybovat jen v okolí muzeí, které ji 
akceptují, jíst pouze v restauracích, kde získáte nárok na slevu a pořádat okružní jízdu jen 
se společností, která je s kartou spojena pupeční šňůrou? 

 

Sečteno a podtrženo, karta je výhodná pro ty z vás, kteří dokáží v relativně krátkém čase a ve 
svižném tempu zvládnout za den alespoň čtyři muzea či galerie. Ti, kteří dávají přednost 
pomalejšímu postupu, zjistí, že nákupem karty příliš neušetřili. 
 

Kolik řečí umíš ... 
 

Ačkoli na řadě míst města turista může počítat s tím, že se domluví v němčině (s níž pochodí 
spíše u lidí středního věku), tak v angličtině (která je doménou mladších ročníků), přesto 
zbývá obrovský prostor pro situace, kdy narazíte na pouhé bezradné pokrčení ramen. Totéž 
platí o nápisech čistě v maďarštině, jejichž autorům naprosto nezáleželo na tom, že z jejich 
(ne)pochopení pro zahraniční návštěvníky mohou plynout nepříjemné důsledky v podobě 
bloudění či pokut. V tu chvíli mnozí z nás mohou pochopit, jak se asi řada zahraničních 
turistů musí cítit v Praze či v řadě jiných míst České republiky, kde na ně slovem a písmem 
útočí čeština, čeština a zase jenom čeština. 
 

Maďarština je přitom jazykem, který i přes svou odlišnost od slovanských jazyků, od nich 
převzal řadu výrazů, zejména v oblasti kulinářství. Například takový „lekváros bukta“ není nic 

jiného než „koláč s marmeládou“ (tedy „buchta s lektvarem“). 

 

Když jsme u těch pokut – revize jízdenek je v Budapešti nekompromisní. Vyskytuje se 
zejména v době ranní špičky – a dámy a pánové v modrých uniformách postupují zpravidla 

v rojnicích o pěti a více osobách. 
 

                                                 
3
 Budapest Card. Budapest Info. https://www.budapestinfo.hu/webshop 
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... ještě že jsme v té Evropské unii 
 

Jednou ze zastávek, která je v Budapešti de facto pro každého turistu povinná, je návštěva 
budovy Parlamentu. Zde jsou mimo jiné k vidění i uherské korunovační klenoty. Propracovat 
se však na dohled této a jiných relikvií je ovšem záležitostí pro silné nátury. Posuďte sami. 
Prohlídky se konají každý den od 8. hodiny ranní, jedna za druhou. 

 

Nejprve vystojíte frontu u zátarasů, které obklopují celou budovu. Zřízenec v uniformě dle 
svého uvážení pouští jednotlivce či malé skupinky do kanceláře v bráně X. Zde rukama -

nohama pouze maďarštině rozumějící úřednici vysvětlíte, v kolik hodin byste chtěli prohlídku 
absolvovat a v kterém jazyce (na výběr je maďarština, angličtina, němčina, francouzština, 
italština, španělština, ruština či hebrejština). Zároveň jí předložíte pas či jiný doklad 
totožnosti. Pokud jste občany členské země Evropské unie, je pro vás prohlídka zdarma. Na 
oplátku obdržíte barevnou vstupenku (na památku) a drobný papírek s časem a jazykem 
prohlídky (ten po vás budou požadovat průvodci, kteří se vás v danou chvíli ujmou). Takto 
vybaveni se vracíte před zátaras. Pokud jste se rozhodli, že je pro vás nejvhodnější 
absolvovat prohlídku co nejdříve, automaticky začínáte opodál stát druhou frontu, tedy na 
samotnou prohlídku. 

 

V určený čas se vás ujme průvodce hovořící příslušným jazykem a dva členové ochranné 

služby (kteří dávají pozor, aby nikdo nepáchal během prohlídky jakékoli nepřístojnosti). 
Vzápětí projdete klasickým check-in jako na letišti (kdo s tím nepočítal, přijde o nožík či jiné 
předměty). Ti z vás, kteří upíjeli z láhve s vodou, aby vydrželi dvě půlhodinové fronty, by se 
mohli chtít zeptat, kde mohou navštívit toalety. Se zlou se ale potáží. "Ano, jsou zde toalety, 
pro poslance, pro senátory ... Ne, pro turisty ne. To je takové pravidlo." Prohlídka se tak pro 

vás, v tom lepším případě, stane čtyřicetiminutovým utrpením, během kterého nemyslíte na 
nic jiného, než jak úprkem dosáhnout přes ulici stojící Muzeum etnografie, kde se, jak 
správně tušíte, budou řídit trochu jinými pravidly. 
 

Bez čepce ani ránu 

 

Ti z vás, které nechávají sebekrásnější budovy i muzea chladnými, mohou do Budapešti 
zamířit za zdejšími věhlasnými termálními lázněmi. Legendou mezi nimi jsou lázně Széchényi. 
V těsném sousedství zoologické zahrady narazíte na komplex, který své brány otevírá ráno 
v 6.00 a večer zavírá až ve 22.00 hodin. Vzhledem k tomu, že naprostá většina muzeí zavírá 
do 18. hodiny, je to vhodná alternativa i pro ctitele umění a historie, kteří nevědí, co  
s načatým večerem.4 

 

Systém, kterým se tento komplex řídí, vyžaduje krátké zastavení (stejný nebo podobný 
systém platí ostatně i ve více než dvou desítkách podobných zařízení po celé Budapešti). 
Základní cena lístku (který obdržíte ve formě magnetické karty) činí 3 500 forintů (rok 2020). 
Pokud přijdete ráno, za tuto cenu můžete odejít klidně až dvě hodiny před půlnocí. Pokud se 
"cachtáte" méně než dvě hodiny (což magnetická karta spolehlivě zaznamená), obdržíte při 

                                                 
4
 Szechényi Fürdö https://www.szechenyifurdo.hu/ 

Spas Budapest. http://www.spasbudapest.com 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 

doc. Mgr. Oldřich Krul ík, Ph.D.; Mgr. Zuzana Krul íková, Kriminal i s tické muzeum v Budapešti  (2020_C_10) 

 

 

Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha  5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz 

 

5 

odchodu 300 forintů nazpět. Platí tedy pravidlo, že pokud vaše návštěva překročila ony 
magické dvě hodiny, pak není kam spěchat a doporučujeme vám užívat si vodních radovánek 

plnými doušky. Držitelé budapešťské karty mohou navíc počítat se slevou na vstupném ve 
výši 10 %. 
 

Za zmínku stojí i systém, s jehož pomocí je postaráno o váš klid během návštěvy. Ve sklepě 
vstupní části lázní si vyberete prázdnou skřínku a umístíte do ní své věci. Následně zavoláte 
plavčíka a ten vám vydá hliníkový plíšek na provázku. Číslo na plíšku zároveň napíše křídou 
na vnitřní stranu skřínky, kde slouží jako "heslo". Pokud nezapomenete číslo na vnější straně 
skřínky a neztratíte plíšek, pak v zásadě neexistuje možnost, že by někdo nepovolaný 
"cizopasil" na vašem majetku. 
 

Samotné lázně se skládají z nekryté a kryté části. Velký nekrytý bazén je možné navštívit 
pouze s pokrývkou hlavy. Ideální je plovací čepice nebo sprchovací čepec (který můžete  
u pokladny koupit za 2 000 forintů). Plavčíci jsou ale benevolentní a tak je na hlavách plavců  

a plavkyň možné vidět klasické kšiltovky, kulichy, stočené ručníky, nebo dokonce bizarně 
upravené igelitové nákupní tašky. Kdo neviděl, neuvěří. Dva menší bazény, kde již čepec není 
požadován, jsou koncipovány tématicky: v jednom je řada trysek a centrifuga, v druhém 
stojatá voda, jejíž teplota osciluje okolo 38°C. 
 

Krytá zařízení zahrnují jak několik různě koncipovaných saun, tak zhruba dvě desítky bazénů. 
V nich se nachází voda ledová, vlažná i vroucí, doplněná o různé minerální soli. Pokud  
v každém z bazénů pobudete třeba jen čtvrthodinku, budete se nejen cítit skvěle osvěženi, 
ale zároveň si dáte předsevzetí, že se do Budapešti budete chtít ještě někdy na pár dní vrátit. 
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Pohledy na vstup a do expozice „Policejního muzea“5 

 

 

 

 
 

 
 

  

                                                 
5
 Rendörmúzeum Budapest. http://www.rendormuzeum.com/fooldal  

Police History Museum. Museum.hu. http://www.museum.hu/museum/182/Police_History_Museum?f  

STEMP, Alexander. Life in the Shadows Brought to Light at Police Museum in Budapest. Expats News Hu ngary, 

16. V. 2019. https://expat-press.com/police-museum-budapest/ 
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Nalevo Buda (Budín), napravo Pest, na obzoru Óbuda, z těchto tří měst vznikla moderní 
metropole. 
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Muzeum krásných umění láká na dočasnou expozici věnovanou Inkům. Budapešťská karta 
zde neplatí. 
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Lázně Széchényi jsou ve dne v noci v obležení vozidel a návštěvníků. 
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Na samém jihu Budapešti čeká na milovníky kuriozit muzeum reálně-socialistických reliktů: 
Szoborpark. 
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Aquincum: římské město, na jehož základech vznikla Buda. 
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Památkou hodnou obdivu je i samo budapešťské metro, zejména jeho nejstarší, „žlutá“ 

trasa. 
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