
Vinařská podoblast Dolního Rakouska s 3 850 ha vinic dostala jméno po řece 

Kamp, která oblastí protéká. Nachází se zde také největší víno produkující 

město Langenlois. Dalšími středisky jsou Gobelsburg, Hadersdorf, 

Haindorf, Kammern, Strass a Zöbing. V r. 2008 zde byla ustanovena 

stejnojmenná apelace Kamptal DAC-Klassik a DAC-Reserve pro odrůdy 

VZ, RR a Ch. Zdejší chladnější noci a teplé slunné dny mají spolu se 

sprašovým, štěrkovým a kamenitým podložím výrazný vliv na zrání hroznů a 

chuť vína. Zde 100% platí sluncem slazené a nocí kořeněné. Typické pro 

vína z Kamptalu je kořeněnost, jemná kyselinka a specifický ráz minerálů v 

chuti. Mezi další rozšířené odrůdy patří RB, Sg a Muškát žlutý (zlatý) a 

červený. 
 

Zdroj: „1000 a 111 pojmů o víně, révě vinné a vinařství aneb brevíř enofila“ 

 

 

*



Rodinné vinařství Ludwiga Grubera Weingut am Berg sídlí nedaleko Langenlois 

v idylické vesničce Mittelberg. Představuje ho 5 lidí: babička, Ludwig, jeho žena a 2 

dospělí synové Ludwig a Michal. Jméno Gruber je zde doloženo od r. 1491, 

profesionálně vinařství provozují od r. 1983. Rodina navíc provozuje krásnou stylovou 

hospůdku s ubytováním. Moc si zakládají na tom, že si u nich můžete také koupit 

různé čerstvé ovoce a zeleninu, ovocné šťávy, kompoty a džemy a v domácí 

hospůdce ochutnat domácí speciality – a byly moc dobré. Dnes hospodaří na 13 ha 

vinic a snaží se vyrábět charakteristická autentická vína podle terroiru. Vinice mají 3 

druhy půdy, kamenitou, sprašovou a jílovitou. Noci jsou chladné, přes den velmi teplo, 

podzim je slunný a toto vše s umem vinaře se podepisuje na krásných elegantních 

jemně minerálních vínech. Oblíbené vinice mají v lokalitě Loiserberg, kde réva musí 

jít hodně hluboko pro živiny, Kellerberg s jedinečnými půdními a klimatickými 

podmínkami pro VZ a RR, terasovitý vinohrad Steinhaus s množstvím kamenů a 

bazaltu dává vína „Bodenschmecker“ a v lokalitě na S od Langenlois na V svahu 

kopce Käferberg (ruly, svory, štěrk, písek a jíl z pravěkého moře). Odrůdová skladba je pestrá 

VZ, RR, Ch, RŠ, Muškát žlutý, Bouvier, Sämling 88, VČR, Zw, RM, Me, Sv a MP –  co 

se týče degustovaných vín, byly skutečně vynikající harmonická, elegantní, pikantní 

s plným charakterem. Vína byla suchá s 12-14 obj.% alkoholu s cenou od 5.50 -18 €. 
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Nedaleko od Langenlois a 70 km od Vídně se nachází zajímavé a vysoce moderní 

družstevní vinařství založené v roce 1961 a kompletně rekonstruované v letech 

2003-5, za mohutných dotací EU. Zde za „Bránou do Wachau“ se nachází ve 

vlastnictví družstevníků 990 ha buď sprašových vinic (Kremser Wachtberg a 

Goldberg), nebo skalních terasovitých vinohradů na strmých svazích hory Pfaff nebo 

svazích Kremser Kremsleiten. Každému družstevníkovi mohou vyrobit jeho soukromé 

víno, anebo víno družstevní. Zajímavá je logistika řízená speciálním výrobním 

programem. Co se týče odrůdové skladby jde samozřejmě hlavně o VZ, RR, Ch, RB, 

Ng, MT, Gewürztraminer, Rivaner, různé varianty muškátu žlutého, Malvasia, z 

modrých pak Zw, MP včetně varianty Kékoportó, Sv, RM aj. Vína pak jsou v různých 

kvalitativních třídách (kabinet, PS atd.), DAC, DAC Reserve, barikovaná, z velkých 

dubových sudů, z nerezu, cuvée, rosé, frizzante, sekt, samo tokové vinné mošty bez 

konzervantů atd. Prémiová vína nesou označení „Kellermaister Private“ (sklepmistr: 

Ing. F. Arndorfer). Zážitkem bylo pro nás i velké propagační kino v areálu, kde 

kromě obrazu a zvuků jsou do sálu pouštěny i odrůdové vůně a kromě toho velký 

archiv vín od ročníku 1946 
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My máme sklo Mosser, Rakušané víno Moser. Vinařství s dlouhou a slavnou 

historií. V r. 1849 pořídil Anton Moser v Rohrendorfu u Kremže sklep a jeho 

slavný syn Lenz Moser (1905-1978) vykonal ve vinohradnictví nesmrtelné dílo 

pro rozvoj a rozkvět severní vinohradnické oblasti Evropy. Biblí velkovýrobní 

technologie ve vinohradnictví se stala jeho revoluční publikace z r. 1950 

Weinbau einmal anders (Vinohradnictví jednou jinak) (ve slovenštině 1970 Vysoké vedení 

viniča). Jeho dílo zůstalo zachováno ve všech vinohradnických oblastech 

ležících severně od Alp jako živý dokument lidské vynalézavosti a lidského 

úsilí. Na rodinnou tradici úspěšně navázal jeho syn Sepp Moser, který v r. 

1986 oddělil vlastní vinice od holdingu Lenz Moser AG a rozšířil vinice i do 

Burgenlandu k Neziderskému jezeru do vesnice Apetlon. Od r. 2000 vede 

vinařství jeho syn Nikolaus Moser s paní Andreou. Dnes hospodaří na 51 

ha, 23 ha je v Rohrendorfu (VZ, RR, Ch, Sg) na tratích Wolfsgraben, Greiter 

Rain, Schnabel a Gebling, které jsou dokumentovány od r. 1284 (většinou 

terasy na svazích 45o). V Apetlonu obhospodařuje 28 ha (Zw, Me, CS, Mo, RŠ) 

Roční produkce 50:50 je 300 000 lahví, 60% jde na export. Kellermeister je 

W. Haberfellner. 




































