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Maďarské agrární cen-
trum vzniklo v roce 
2016. V Maďarsku 

si uvědomili, že aktivní zlep-
šování konkurenceschopnosti 
na tak silně konkurenčním trhu, 
jako je víno, je nutné zastřešit 
jednou centrální institucí, kte-
rá bude zodpovědná za celou 
propagaci a marketing maďar-
ských vín ve světě. Netříští se 
tak síly a existuje pouze jedna 
schválená komunikační stra-
tegie, která mluví jednotným 
hlasem. Marketingové centrum 
spustilo v roce 2020 program 
rozvoje exportu s názvem 
Hungarian Wine Business Pro-
gram. Cílem této programové 
řady je pomoci maďarským vi-
nařstvím navázat nové obchod-
ní vztahy na jejich hlavních 
cílových trzích a rozvíjet jejich 
exportní aktivity.

Na této videokonferenci se 
představila maďarská vinař-
ství, která již na českém trhu 
působí, ale také některá dal-
ší, jejichž vína teprve budou 
uvedena na trh. Degustace poskytla dis-
tributorům, dovozcům a novinářům pří-
ležitost seznámit se s maďarskými víny 
pocházejícími z pěti různých podoblastí – 
Pannonhalma, Eger, Szekszárd, Villány 
a Tokaj. Vzorky vín byly všem zúčast-
něným dodány předem.

„Dnešní akce je pro nás jedním z mil-
níků v dlouhodobém úsilí o podporu 
pozice maďarských vín na českém 
trhu. V květnu 2019 jsme zorgani-
zovali maďarský stánek zastupující 
7 vinařství na mezinárodním veletrhu 
Wine Prague včetně velmi úspěšné de-

gustace vín. Akce se zúčastnila téměř 
stovka obchodních a marketingových 
partnerů. V únoru 2021 Česko-ma-
ďarská obchodní komora iniciovala 
a podpořila odbornou degustaci, velký 
test maďarských vín, který připravila 
redakce časopisu WINE & Degusta-
tion,“ sdělila v úvodu Ing. Marianna 
Dávidházy, prezidentka Česko-ma-
ďarské obchodní komory.

Jednou z výjimečných vlastností ma-
ďarského vína je jeho rozmanitost. 
I v mezinárodním měřítku je maďarské 
víno mimořádně bohaté na odrůdy hroz-

nů, vinařské oblasti a vinařské 
postupy. Maďaři vybudovali 
mezinárodní značku Wines of 
Hungary, která zastřešuje veš-
kerou propagaci maďarských 
vín ve světě. V brzké době 
se proto i v České republice 
budeme setkávat s touto znač-
kou a s novými informacemi 
o nabídce maďarských vín. 
Agrární marketingové cent-
rum zastřešuje nejen reklamu, 
ale také organizuje výstavy 
na domácích a zahraničních 
veletrzích. Tímto krokem, 
centralizací marketingu, se 
maďarská vína mohou stát sil-
nější součástí turistické znač-
ky Maďarska. 

Vedení degustace se ujaly dvě 
významné vinařské osobnosti 
jednotlivých zemí – za ma-
ďarskou stranu Kristian Kiel-
mayer, dipWSET, a za čes-
kou stranu sommelier Jakub 
Přibyl – Advance Sommelier, 
Court of Master Sommeliers. 
Společně představili šest vy-
nikajících vín z různých ma-

ďarských vinařských oblastí. A to jak 
vín klasických, tak vín, která ukazují 
moderní trendy maďarského vinařství.

Prezentace začala velmi příjemným 
Chardonnay od Babarczi Winery 
z roku 2019. Moderní svěží víno s ty-
pickým charakterem odrůdy a mnoha 
tóny subtropického a tropického ovoce 
a koření ve vůni a chuti ukázalo trend 
maďarských bílých vín. Následovala 
dvě vína Bikavér a bylo velmi dob-
ře zmíněno, že Bikavér je víno, které 
Češi dlouho znají, pro náročnější kon-
zumenty mají však tato vína poměrně 
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Maďarsko představilo 
program na podporu vína

Česká republika je pro maďarská vína jedním z hlavních exportních trhů. 
A právě proto se i u nás, i když zatím pouze on-line, uskutečnila v prvním 

květnovém týdnu akce rozvoje podnikání v rámci Hungarian Wine Business 
Program, kterou pořádalo Maďarské agrární marketingové centrum, Česko-

maďarská obchodní komora a maďarské velvyslanectví v Praze. 
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špatnou pověst. Vína St. Andrea Vi-
neyards – Hangács Cru Egri Bikavér 
Grand Superior 2017 a Vesztergombi 
Winery – St. László Bikavér 2017 však 
dokázala, že neprávem. Obě vína byla 
naprosto skvělá, typická, s nádhernými 
tóny vyzrálého ovoce, pikantními tóny 
pepře a velkým potenciálem dále zrát.  
Určitě vrcholem degustace bylo víno 
Attila Gere Winery – Ördögárok Villá-
nyi Franc. Skutečně velké víno. Mo-
hutné a současně svěží, s perfektně vy-
zrálým tříslem, komplexem ovocných 
a kořeněných tónů, velmi dlouhým zá-
věrem a obrovským potenciálem pozi-
tivně zrát v láhvi. Drobným zklamáním 
bylo Bock Winery – Bock Ermitage 
2016, sice velmi osobité a komplexní 
cuvée, nicméně již trochu na hraně své 
životnosti. Vypít ho před rokem by bý-
vala byla větší radost. Závěr patřil slad-
kému vínu a rozhodně nemohla chybět 
tokajská oblast. Zsirai Winery – Tokaj 
Sweet by Zsirai 2018 však bylo moder-
ním vyjádřením sladkých tokajských 
vín. Atraktivní víno v sobě snoubilo 
tóny heřmánku, lipového medu, propo-
lisu, manga a pomerančů.

Maďarsko má jako vinařská země určitě 
obrovský potenciál. Mnoho vín je však pro 
tuzemské konzumenty stále málo známých 
a téměř neobjevených. Vypadá to, že se 
však začalo blýskat na lepší časy a tuzem-
ští profesionálové i konzumenti začnou 

dostávat potřebné informace a nabídka 
maďarských vín na našem trhu se rozšíří. 
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