
Weinviertel vinařská podoblast Niederösterreich, doslova „Vinná čtvrť“, největší (15 

200 ha) a nejznámější podoblast Dolního Rakouska. Na 400 km dlouhé vinařské 

cestě se dá navštívit více jak 470 vinařství a hlavními středisky jsou Falkenstein, 

Hohenwart, Mannersdorf, Poysdorf, Retz, Röschitz, Wolkersdorf, Zistersdorf aj. V r. 

2002 zde vznikla 1. apelační oblast Rakouska Weinviertel DAC-Klassik a od r. 2010 

i Reserve. (DAC-Verordnung „Weinviertel“), BGBl II Nr. 23/2003 idF BGBl. II Nr. 

38/2004 und BGBl. II Nr. 389/2007). Označení může nést pouze odrůda Veltlínské 

zelené a parametry byly stanoveny takto: klasik alk. 12% obj., chuťový profil: 

ovocné, kořenité, pepřový nádech, žádné botrytické a dřevěné tóny; Reserve: 

suché, s hutnou strukturou a dlouhou dochutí, s jasným, regionálně výrazným 

kořenitým stylem, přípustný je i jemný botrytický a dřevnatý tón. Min. obsah alk. je 

13% obj., láhve musí být plněny přímo u výrobce. Od r. 2012 musí být každý 

vinařský subjekt, který vyrábí vína apelace Weinviertel DAC Reserve, certifikován 

dle regionálního systému managementu jakosti, vypracovaného Regionálním 

vinařským výborem Weinviertel. Kromě Veltlínského zeleného (8 000 ha) se zde 

vyrábí i elegantní Chardonnay a Pinot blanc i gris, výtečná jsou i červená odrůdová 

vína Zweigeltrebe, Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Blauburger. 

 

*



Představovat tuto krásnou 

zajímavou a vinařskou oblast 

kousek za hranicemi Moravy 

je zbytečné. Kdo tam nebyl, 

tak si tam musí udělat výlet a 

nejen na jeden den jako my. 

Země je to suchá s horkým 

podnebím a studenými větry, 

dává však nádherná vína s 

výraznou chutí ovoce, kořen-

ná a plná. Proto zde sídlí 37 

profesionálních vinařství. 

Hlavními odrůdami jsou VZ, 

RB a RR, z modrých Zw a 

MP, oblíbené jsou červené 

cuvée vyznačující se plností, 

strukturou a ovocností. 

 

*



Uvítal nás v krásném  degistačním pavilonku Kellermeister Herbert junior 

a hned na úvod nám sdělil: „U nás na 17 ha pěstujeme 80% bílých odrůd 

a jen 20% modrých a tak ještě ze 3 ha hrozny nakupujeme. Terroir máme 

skvělý, vinohrady jsou na jižních svazích a půda jsou kvalitní spraše.“ 

Veltlíny rostou na horších polohách a sbírá je při 16-17o KNB, vina pro 

DAC při 18o KNB, DAC klasik při 20o KNB (zde již reguluje výnosy a 

vyrobí 6 000 l) a v říjnu sbírá při 20-22o KNB hrozny pro DAC reservu 

(produkce 4-5 000 l). Při dodatečném pohledu do Falstaffa jsem zjistil jen 

jednu hvězdičku. Obdrželi jsme degustační list na hlavičkovém papíru 

s 11 vzorky a tak mohu do něj nahlédnout. 5 vzorků jsem si označil za ty 

lepší, pro zajímavost Weinviertel DAC Classic 2011 12,6 obj.%, 2,2 g/l 

cukru a 5,8 g/l kyselin bratru za 6 €, dále Rösler Reserve 2010 13,4, 1,5 

a 5,0 kyselin za 12 €, a pro mě záhadný Sg Sündlassberg 2011 s 15% 

alkoholu a také cenou 16 €. Krásný byl ještě MP 06. Ve Falstaffu 

málokdy má vína hodnoceny více jak 86-88 body. 
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Chtělo by to 

novou 

elektriku 













Cestou do Nového Šardorfu jsme 

se zastavili v městečku 

Unterretzbachu v rodinném malo-

vinařství Ulriky a Edmunda Rückena 

Vinaří od r. 1979. Vína vyrábějí tak, 

jak se to naučili od rodičů. Ulrike 

říká: „Dobrou prací ve vinici, 

důkladným ošetřováním révy, 

poctivostí ve sklepě - jedině tak 

dostaneme přirozenost našich vín.“ 

Různorodost půd na jejich menších 

vinicích jim dovolují produkovat 

zajímavá vína odrůd VZ, RR, Ch, RB 

a modrých Zw, CS, Me, RM. 
 

*









Vyrobeno asi u 

firmy NEREZ Blučina 







Kam asi vedou tyto staré 

dveře nám zůstalo utajeno. 







Starý sklep ve spraši ve 

vinařství Dobrá vinice v 

Novém Šardorfu. 


