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Grand tes t

Region Villány najdete na samém jihu Ma arska nedale-
ko chorvatských hranic. Díky vysoké sum  slune ního 
svitu a jižn  orientovaným vini ním svah m má tato ob-

last ideální podmínky pro p stování révy vinné. Logicky se tu 
da í p edevším modrým odr dám, ze kterých tu vznikají velmi 
zajímavá a kvalitní vína sv tových rozm r . V regionu najdete 
p ibližn  2 500 hektar  vinic, p i emž nejvyšším bodem je ko-
pec Szársomlyó s nadmo skou výškou 440 m n. m. 

P dní fond vinic tvo í pom rn  rozmanitý  systém dolomitu, 
vápence s tenkou vrstvou hlíny nebo píse né spraše na více 

svažitém terénu p edevším hory Villány, která umoc uje 
dojem kopcovitého rázu krajiny, vý znamný  podíl révy roste 
také na slínu. Mezi nejslavn jší vini ní trat  pat í Kopár, Ja-
mmertal, Csillagvölgy, Remete nebo Ördögárok. Obecn  pla-
tí, že Villány proslavila hlavn  vína z odr d Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon, Kékfrankos nebo Merlot. Zejména vína 
z odr dy Cabernet Franc tu dosahují mimo ádných kvalit 
a pat í k chloub  regionu. ast ji se ale setkáte s kupážova-
nými víny z výše uvedených odr d s cílem vytvo it harmo-
nické, plné a strukturované cuvée. V rámci kategorie DHC 
se ale m žete setkat i s víny bílými nebo r žovými, na která 

Villány DHC

Maďarsko se v současné době pyšní celkem 22 vinařskými regiony.  Kromě slavného 

vinařského regionu Tokaj je region Villány druhou nejproslulejší maďarskou vinařskou oblastí. 

Původní název regionu Vylyan se dnes přeměnil do současné formy Villány, na etiketách 

některých vín se však setkáte i s maďarským označením Villányi. Tento nejjižněji položený 

vinařský region Maďarska charakterizují především špičková červená vína s chráněným 

maďarským označením původu DHC, na která jsme se v našem testu zaměřili. 
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na mezinárodním trhu narazíte spíše z ídka. Sv d í o tom 
i náš test, který krom  ervených vín obsahuje i jedno rosé.  

Ochranná známka s názvem DHC Villány (Districtus Hunga-
ricus Controllatus) vznikla v roce 2005, aby svým ozna ením 
garantovala kvalitu a typický projev a charakter vín z této oblas-
ti. Krom  p ísných regulí týkajících se minimálních hodnot cu-
kernatosti moštu, použitých technologií p i výrob  vína a jeho 
zrání stanovují pravidla ochranné známky také o  ciální hranice 
ur ené pro p stování révy vinné v rámci regionu DHC Villány. 
Všechna vína, která spl ují stanovená kritéria pro toto chrán -
né ozna ení, pak podléhají ješt  o  ciálnímu zat ízení, které je 
v kompetenci správního orgánu regionu. Cílem je v první ad  
posouzení kvality a typi nosti daného vína. Zat ízená vína pak 
nesou chrán né ozna ení s o  ciální ochrannou známkou, kte-
rou zpravidla najdete na zadní stran  etikety na každé láhvi. 
Ochrannou známku p vodu vína z této oblasti tvo í kruhový  lo-
gotyp tmav  modré barvy s vyobrazením krokusu, který  je pro 
tento region symbolem prvního kv tu, oznamujícího p íchod 
jara a s ním nového vina ského roku, s p ípustný m dopl kový m 
vyzna ením schválené klasi  kace vína.

D ležitým aspektem v rámci DHC Villány je i d lení vín, co 
se kvality tý e. Zat ízená vína mohou totiž ješt  dále nést trojí 

kvalitativní ozna ení, a to „Villány Classicus“, „Villány Pre-
mium“ nebo „Villány Super Premium“. Villány Classicus je 
kategorií, do níž spadá velká v tšina vín. Cílem této kategorie 
je zachovat p edevším typický projev vín p ípustné odr dové 
skladby. Villány Premium je pak vyšší kvalitativní kategorií, 
která je ur ena pro vína, která mohou pocházet z konkrétních 
prestižních vini ních tratí. Tato vína mohou být vyráb na z od-
r d Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Kadarka, Kékfran-
kos, Kékprotó, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Zwiegelt, Char-
donnay, Hárslevel , Olaszrizling, Ottonel Muskotály, Rajnai 
Rizling, Sárgamuskotály, Sauvignon Blanc a Tramini. Villány 
Super Premium je nejvyšší kvalitativní kategorií. Vína s tímto 
ozna ením mohou být vyráb na výhradn  z odr dy Cabernet 
Franc a dle zákona musí zrát alespo  rok v dubových sudech 
a další rok v láhvi. 

Villány je bezpochyby region, který nadchne zejména milovní-
ky pln jších a strukturovaných ervených vín s velmi dobrým 
p íslibem dalšího vývoje v láhvi. Dokazuje to i náš test, ve kte-
rém najdete adu zajímavých tip  na ervená vína z této asto 
neprávem opomíjené oblasti.  

Text:  Václav Ticho
Foto:  Michal  Šetka a  Ivo Dvo ák

cepek@viavini .cz

Günzer Tamas Pincészete, Bocor Villány Cuvée 2015, Villány DHC 

Syt jší cihlov  ervená barva s tenkým sv tlejším okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a opulentní, p ipomínající 
ervené kv tiny, ušlechtilé d evo a ovocný džem. V chuti je víno komplexní, strukturované a pln jší, s tóny kandovaných 

t ešní a višní a s podtóny divokého ko ení a mlé né okolády. Dlouhý, elegantní záv r.   
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90,88 bodů | 460 Kč 2021–2025

Smažené rizolety pln né telecím masem, listovým 
špenátem a š ouchanými bramborami

ERVENÁ VÍNA

www.decante .cz

Vylyan, Villányi Kékfrankos 2015, 
Villány DHC

90,63 bodů | 414 Kč

Hluboká purpurov  ervená barva s tenkým 
 alovým okrajem a vysoká viskozita. Aroma je 

intenzivní a mohutné a p ipomíná  alky, kakaové 
boby a zralé erné peckové ovoce. V chuti je víno 
pln jší a strukturované, dob e vyvážené a p evlá-
dají zde tóny sušeného erného bobulového ovoce, 
s podtóny divokého ko ení a kou e. Delší, struktu-
rovaný záv r.ý

Tournedos Rossini 
s bramborovou galetkou  

2021–2028

SILVER
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WINE & Degustation 

hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

Slovanský dům 
Na Příkopě 859/22, Praha 1
www.advivum.cz

Legenda:

Doporu ená 
doba konzumace

Doporu ená 
kombinace

Grand tes t

Degustační komise časopisu 

pro Grand test Villány DHC 

Zleva: Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelier , 

Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší sommelier R, držitel titulu Advanced 

Sommelier, Court of Master Sommeliers, semi  nalista Mistrovství Evropy 

sommelier  2017 (Advivum), Tomáš Brůha – sommelier (Premier 

Wines & Spirits), Tomáš Odermatt – len p edstavenstva (BACCHUS 

Vins & Champagnes), Roman Novotný – spolupracovník WINE 

& Degustation a sommelier (Bokovka), Richard Süss – obchodní editel 

(BACCHUS Vins & Champagnes), Mikuláš Duda DipWSET – 

obchodní a marketingový editel (VinoDoc s.r.o.), Michal Procházka – 

sommelier, obchodní editel (Vino e Cuore)
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www.decante .cz

cepek@viavini .cz

Vylyan, Villányi Syrah 2015, 
Villány DHC

Günzer Tamas Pincészete, Günzer 
Roland, Cuvée „Hála“ 2015, 
Villány DHC

90,25 bodů | 643 Kč

88,13 bodů | 665 Kč

Syt jší nachov  ervená barva s tenkým tera-
kotovým okrajem a vysoká viskozita. Aroma je 
intenzivní a velmi elegantní, snoubící tóny zralého 
erného rybízu, erného pep e a malinového 

džemu. V chuti je víno mohutné a strukturované, 
vyvážené a dominují zde tóny zralých aronií, trnek 
a višní, jež doprovází podtón rozinek a sladkého 
ko ení. Dlouhý, strukturovaný záv r.

Sv tlejší rubínová barva s širokým pomeran ovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní 
a elegantní a p ipomíná sušené citrusové ovoce, 
zralé maliny a kompotované jahody. V chuti je víno 
elegantní a st edn  plné a dominují zde tóny zralých 
malin a jahod, jež doprovází podtón krvavých po-
meran  a kardamomu. Delší, harmonický záv r. 

Pe ený jelení h bet 
s perníkovou omá kou 
a kroupeto  

Jehn í h bet s bramborovou 
terinou a fava fazolemi  

2021–2032

2021–2023

cký závzáváv r.r.r  

www.decante .cz

Vylyan, Villányi Franc 2016, 
Villány DHC

87 bodů | 425 Kč

Syt jší granátov  ervená barva s terakotovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší 
a elegantní, p íjemn  nazrálé a p ipomíná uzenou 
papriku, podzimní listí a sušené ervené bobulové 
ovoce. V chuti je víno st edn  plné a harmonické, 
s dobrou strukturou a dominují zde tóny zralých 
je abin, ervených jablek a klikvy, s lehkým dote-
kem sko ice. Delší, elegantní záv r.

Hortobágy (pe ená rošt ná)  

2021–2024

www.hungarianwine.cz

Polgár, Cuvée Elixir 2012, 
Villány DHC

90,38 bodů | 799 Kč

Sytá inkoustov  ervená barva s tenkým sv tlejším 
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní, 
aristokratické a nazrálé, s tóny d ev ného uhlí, 
pe eného erného peckového ovoce a ko ení. 
V chuti je víno mohutné, harmonické a p ipomí-
ná aronie, ostružiny a citrusovou k ru. Dlouhý, 
ko enitý záv r.

Pastý ský kolá  z mletého 
jehn ího masa  

2021–2029

BRONZE

www.u3deci .cz

Bock Borászat, Bock Cuvée 2015, 
Villány DHC

90,38 bodů | 650 Kč

Syt jší nachov  ervená barva s terakotovým 
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je elegantní 
a intenzivní a p ipomíná erstvý tabák, erný aj 
a ovocnou zava eninu. V chuti je víno elegantní 
a pln jší a najdeme v ní zralé bor vky a lesní 
jahody, jež dopl uje podtón erveného pep e 
a mlé né okolády s pomeran em. Delší, struktu-
rovaný záv r. ý

Kan í guláš s mandlovými 
kroketami  

2021–2027

BRONZE
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ht tps: / /csanyipinceszet .hu/en

www.u3deci .cz

Csányi Pincészet, Teleki Tradició, 
Super Premium, Villányi Franc 
2015, Villány DHC

Bock Borászat, Royal Cuvée 2015, 
Villány DHC

86,38 bodů | 24,95 eur *

85,88 bodů | 450 Kč

Syt jší granátov  ervená barva s tenkým cihlovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší 
a vrstevnaté, snoubící tóny zralého erného peckového 
ovoce,  alek a erných paprik. V chuti je víno struk-
turované a st edn  plné a najdeme zde tóny divokého 
ko ení, zralých ostružin a višní, jež doprovází podtón 
broskvových jader a badyánu. St edn  dlouhý záv r. 

Sv tlejší granátová barva s výrazným cihlovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší, 
s výrazným  orálním charakterem, jejž dopl uje 
podtón zralých malin a pe eného masa. V chuti 
je víno harmonické a st edn  plné a dominují 
zde tóny zralého erveného bobulového ovoce, 
kakaových bob  a ho ké okolády. Kratší, struktu-
rovaný záv r.

ý

Karé z mangalice s omá kou 
z uzených paprik a pikantním 
sýrovým salátem  

ý
Grilovaný steak z nízkého 
rošt nce s mangoldem 
a šalv jovým máslem  

2021–2023

2021–2023

ouhý zzáváváv r.

mm

www.u3deci .cz

Bock Borászat, Villányi Merlot 
2017, Villány DHC

85,63 bodů | 259 Kč

Syt jší granátov  ervená barva s širším cihlovým 
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je p íjemn  
nazrálé a elegantní, snoubící tóny spáleného d eva, 
kou e, tabáku a zralého erného bobulového 
ovoce. V chuti je víno st edn  plné, strukturované 
a p ipomíná zralé višn , sušené švestky, spálené 
d evo a erný aj. St edn  dlouhý záv r.

Csabai kolbász  

2021–2024

ht tps: / /csanyipinceszet .hu/en

Csányi Pincészet, KőVilla 
Selection, Villányi Cabernet 
Sauvignon 2017, Villány DHC

86,63 bodů | 12,75 eur *

Syt jší nachov  ervená barva s cihlovým okrajem a vyš-
ší viskozita. Aroma je elegantní a nazrálé, s dominantním 
projevem terciárních tón , p ipomínající tabák, balzamic-
ké tóny a sušené erné bobulové ovoce. V chuti je víno 
elegantní a st edn  plné, s jemnou t íslovinou, a najdeme 
v ní tóny pe eného švestkového kolá e, bor vkového 
džemu a sladkého ko ení. Delší, h ejivý záv r.

Hov zí veverka pe ená 
v uhlících s jarní cibulkou 
a zeleninou

2021–2022

v r.

www.hungarianwine.cz

Polgár, Villányi Cabernet Franc 
2015, Villány DHC

87 bodů | 599 Kč

Syt jší granátov  ervená barva s tenkým tera-
kotovým okrajem a vysoká viskozita. Aroma je 
st edn  intenzivní a elegantní, p ipomínající lu ní 
kv ty, zralé t ešn  a viš ový likér, s dotekem 
divokého ko ení. V chuti je víno pln jší a p ímo-
aré a p ipomíná zralé bor vky a ostružiny, jež 

dopl uje podtón vav ínu a nového ko ení. Delší, 
h ejivý záv r.j ý

Hov zí pupek na grilu 
s kroketou s tyrolským špekem 
a cibulových prach  

2021–2025

mmmm m  

* maloobchodní  cena 
na ma arském trhu

* maloobchodní  cena 
na ma arském trhu



Günzer Tamas Pincészete, 
Cuvée Mátyás 2015, Villány DHC

Bock Borászat, Villányi Kékfrankos 2018, 
Villány DHC

Bock Borászat, Villányi Cabernet Franc 2017, 
Villány DHC

84,75 bodů | 545 Kč

82,50 bodů | 199 Kč

83,75 bodů | 299 Kčcepek@viavini .cz

www.u3deci .cz

www.u3deci .cz

www.u3deci .cz

Bock Borászat, Ermitage 2016, 
Villány DHC

85 bodů | 299 Kč

Syt jší granátov  ervená barva s širokým sv tlej-
ším okrajem a vysoká viskozita. Aroma je velmi 
nazrálé a elegantní a nabízí tóny uzeného masa, 
sušené papriky a sušeného podzimního erveného 
ovoce. V chuti je víno leh í a nazrálé, s tóny su-
šených ervených jablek, citrusové k ry a nového 
ko ení. St edn  dlouhý záv r. 

Lokše pln né trhaným husím 
masem s ope enou cibulkou  

2021–2022

ht tps: / /csanyipinceszet .hu/en

Csányi Pincészet, Teleki Selection, 
Kékfrankos 2017, Villány DHC

85,50 bodů | 5,55 eur *

Sv tlejší rubínov  ervená barva s tenkým 
nachovým okrajem a vysoká viskozita. Aroma je 
intenzivn jší a srozumitelné, p ipomínající kom-
potované brusinky a je abiny, s dotekem divokého 
ko ení a karamelu. V chuti je víno st edn  plné 
a sv ží a dominují v ní tóny zralého erveného 
bobulového ovoce, jež dopl ují podtóny zralé 
papriky a ko ení. St edn  dlouhý záv r.p pp y

Pelmen  s mletým masem 
a špenátem  

2021–2023

.
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Grand tes t

www.hungarianwine.cz

Polgár, Cuvée Credo 2012, 
Villány DHC

85,63 bodů |  1 244 Kč

Syt jší rubínov  ervená barva s granátovým 
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je opulentní 
a intenzivní a p ipomíná viš ový likér, o echy 
v medu a erné ko ení. V chuti je víno pln jší 
a harmonické a dominují zde tóny ostružin a aro-
nií, jež doprovází podtón pe ených švestek a ho ké 
okolády. Delší, elegantní záv r.

Sumec s epou a houbami  

2021–2027

* maloobchodní  cena 
na ma arském trhu



Polgár, Cuvée Redy 2018, 
Villány DHC

Polgár, Therápia cuvée 2017, 
Villány DHC

82,50 bodů | 195 Kč 82,13 bodů | 295 Kčwww.hungarianwine.cz www.hungarianwine.cz

www.hungarianwine.cz

Polgár, „Siller“ Kadarka rosé 2019, Villány DHC

Sv tlejší malinov  ervená barva s šarlatovými odlesky a vysoká viskozita. Aroma je intenzivn jší, srozumitelné a p ipomíná 
ervené peckové ovoce, je abiny a šípkový aj. V chuti je víno leh í a ízné, s pikantní kyselinou a p ipomíná ervené 

grapefruity, zralé t ešn  a ervený rybíz. Kratší, pikantní záv r.
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83,13 bodů | 149 Kč 2021

Vep ová roláda s va eným 

vejcem natvrdo (Stefánia szelet)
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R ŽOVÁ VÍNA

Vylyan, Villányi Syrah 

2015, Villány DHC

Günzer Tamas Pincészete, 

Bocor Villány Cuvée 

2015, Villány DHC 

Bock Borászat, 

Bock Cuvée 2015, 

Villány DHC 

Wine expert spo-
le nosti Advivum, 
spolumajitel vinného 
baru Wine&Degu. 

ty ikrát nejlep-
ší sommelier R, 
absolvent Advanced 
Course Weinakademie Österreich a dr-
žitel prestižního titulu Court of Master 
Sommeliers – Advanced Sommelier.

Viceprezident Asociace 
sommelier  R, 11ná-
sobný vít z somme-
lierských sout ží v R. 
Soudní znalec v oboru 
víno. Lektor programu 
AS R „CERTIFIKÁT 
SOMMELIERA“ a kurz  Vina ského insti-
tutu. Absolvent WSET Advanced, držitel 
degusta ních zkoušek ZPI a mezinárod-
ního degusta ního osv d ení OIV. 

Zástupce šéfredaktora 
WINE & Degustati-
on. Držitel prestiž-
ních mezinárodních 
titul  Court of Master 
Sommeliers Certi  ed 
a Diploma in Wines 
& Spirits. Diplomovaný sommelier 
AS R, absolvent degustátorských 
zkoušek dle SN. 

„Pro mne nejlepší víno z celé 
degustace, by  z trochu ne-
tradi ní odr dy, ale vystihuje 
oblast svou plností, mohutností 
a ko enitostí snoubenou s jem-
nou elegancí. Zárove  má také 
obrovský potenciál zrání.“

„Víno, které celkem repre-
zentativn  zastupuje charakter 
oblasti Villány s velmi dobrou 
plností, elegancí a harmonií.“

„Toto cuvée z prestižního 
vina ství Bock perfektn  
charakterizuje tento region. 
Plné, vrstevnaté a strukturova-
né víno se sametov  hebkými 
t íslovinami a skv lým p ísli-
bem zrání do budoucna.“

Jakub P ibyl Ivo Dvo ák Václav Ticho

e, 

TIPY EXPERTŮ


