
V zimě jsou sjezdovky v rakouských Alpách nejčastějším
cílem našich lyžařů, ale v létě jsme přeci jen zvyklí zemí
našich jižních sousedů profrčet, abychom už už byli u moře. 

Toto číslo vašeho magazínu SOMMELIER věnujeme tipům
na prázdniny. Zkuste přijmout třeba tento náš rakouský TIP
NA PRÁZDNINY, vyjeďte o den dva dříve a užijte si cestou

radost namísto vyčerpávajících a nebezpečných tisíciki-
lometrových cest. Věříme, že se vám to zalíbí

natolik, že
příští rok

třeba
zvolíte

některou
z rakouských

vinařských
oblastí za svůj

hlavní cíl.
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Luboš Bárta, Iva Kováříková, Vídeň - Na přelomu
května a června pozval ÖWM (Agentura pro podporu
prodeje rakouského vína)  na 120 odborných noviná-
řů, obchodníků a sommelierů na třídenní bienále
Austrian Wine Summit. Jeho tradičním cílem je pre-
zentace Rakouska jako vinařské země prostřednic-
tvím vybraných zajímavých témat, jakými je pestrost
terroirů, poloh, stylů a odrůd, zrací potenciál vín či
pro Rakousko typická snaha o ekologickou šetr-
nost, vybíjející se na jedné straně na již unavujících
blokádách našich hranic a na straně druhé rozma-
chem výroby organických vín a biodynamiky. Během
tří dnů se Rakousko představilo i jako země zaslíbe-
ná turistice.

Vydařený Austrian Wine Summit 2007

RAKOUSKO
Poznejte zem vína a turistiky

„Pro Rakousko je vinařství významným hospodářským
faktorem," říká mag. Willi Klinger, nový svižný ředitel ÖWM,
„daleko přesahujícím rámec vlastní zemědělské produkce.
Dobré víno se stává mezinárodním synonymem Rakouska,
je významným obchodním artiklem na domácím i zahranič-
ním trhu, významným prvkem agroturistiky a vinařské turis-
tiky směřující přímo k výrobcům, ale i doplňujícím motivem
klasické turistiky. Rakouské víno zaměstnává a "živí" nejen
vinaře, ale i sommeliéry, číšníky, majitele restaurací, hote-
lů, vinoték, velko- i maloobchodů, novináře, meteorology,
vědce, chemické a sklářské firmy, přepravce, tiskaře, grafi-
ky, fotografy, designéry … přes producenty sýrů, uzenin,
delikates až po učitele, bankéře a státní úředníky…"

A jako o významný národní produkt se o něj také starají.
Rakouský Weingipfel začal v typické vídeňské Heurige -

vinařské hospodě, kde kromě domácího vína (obvykle tzv.
Wiener Satz - směska ze všeho, co se urodí a najednou skli-
dí ve vinici) podávají tradiční domácí lokální pokrmy - řízek
s vídeňským salátem, pečené kuře, chřest na spoustu způ-
sobů, tlačenku a jelítka… a skončil noblesní kulinářskou
a vinnou par ty v zámečku Prince Eugena Savojského
Schloß Belvedere, spojenou s prohlídkou originálů zdejší
slavné galerie, v níž vedle děl Claude Moneta, Auguste
Renoira a Edouarda Maneta budí úctu návštěvníků díla nej-
větších Rakušanů - Egona Schieleho, Oskara Kokoschky,
Maxe Oppenheimera a pochopitelně
především Gustava Klimta včetně jeho
nejslavnějšího zlatem zářícího Polibku.

Skupina poprvé pozvaných nováčků absolvo-
vala během tří dnů náročný okruh celým Rakouskem s cílem
poskytnout alespoň rámcovou představu o tom, co boha-
tost rakouských vinařských oblastí nabízí. 

"Znalci" rakouské reality si pak mohli vybrat mezi skupi-
nou, studující krásy podunajských ryzliků a především veltlí-
nů od Wachau a Kremstalu přes Veltlinerland, Vídeň a mezi
delší cestou, počínající v nekonečných rovinách Panonské
stepi a vedoucí přes nejvzdálenější výspu Alp Leithagebirde,
chránící ze západu Neziderské jezero a dále podél zvlněného
Hügellandu až po strmé štýrské horské vinice.

Kromě mladého týmu ÖWM Service nám byli průvodci
jednotlivými degustacemi přední rakouští novináři Walter
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Kutscher,  Peter  Moser, Luzia
Schrampf a Helmut Knall, americký
publ ic ista ž i j íc í  ve Vídni Dare l l
Joseph, ředitel Vinařské akademie
v Rustu Dr. Josef Schuller - jediný
rakouský Master of Wine či jeho nor-
ský kolega Arne Ronold.

S Helmutem Knallem jsme se
zastavili u tématu vzniku nových
rakouských "apelací" DAC (Districtus
Austriae Controllatus) - tématu, kte-
ré je i u nás paralelně probíráno ve
vztahu k našim vznikajícím oblastem
VOC ( = vín originální certifikace). 

„Když byla v roce 2003 ustavena
definice pro Weinvier tel DAC, byl
jsem jedním z těch, kdo tleskali,"
konstatuje tento přední znalec pomě-
rů rakouského vinařství. „Osm a půl
tisíce hektarů Veltlínského zeleného
typického svým "pfefferl", tedy tra-
dičním a výjimečným pepřovým náde-
chem, to byla více než polovina všech
rakouských ploch této odrůdy a bez-

Nevšední ochutnávka sladkých vín ze
dvou břehů Neziderského jezera: Luzia
Schrampf a Darrel Joseph představili
v informačním centru Národního parku
Neusiedler See - Seewinkel mezi pře-
krásnými fotografiemi jezerní fauny vždy
dvojice podobných vín z Illmitzu na
východním břehu a ausbruchů z Rustu
na břehu protějším.

Úvodní ochutnávka bílých vín nás čeka-
la mezi vinicemi na úpatí místy až 400
metrů vysoké pahorkativy Leithaberg.
Nám opravdu chutnalo chlebovinkové
a minerální Chardonnay Seeberg usmě-
vavé Silvie Prieler ze Schützen am
Gebirge.
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Rakouské vinařství
Rakousko má cca 51000 hektarů

vinic rozložených od hranic s naší
znojemskou podoblastí kolem Dunaje
až po hranice se Slovenskem
a Maďarskem kolem Neziderského
jezera a od Vídně dolů před
Burgenland až do Štýrska po hranice
se Slovinskem. V Rakousku hospoda-
ří na 20 tisíc srovnatelně velkých
(resp. malých) vinařství, z nichž větši-
na prodává svá vína za dobré ceny
přímo zákazníkům "ab Hof". Z evrop-
ského měřítka velká vinařství s plo-
chou přes 200 ha jsou výjimkou.

Kolem 70% plochy je osázeno 22
schválenými bílými odrůdami,
v posledních letech, zvláště po
finanční investici Evropské unie do
restrukturalizace, se zvyšuje dnes již
třetinová plocha 13 červených odrůd.
Průměrná roční výroba jsou dva a půl
miliony hektolitrů, z nichž 3/4 jsou
zkonzumovány v Rakousku, které je
na svá vína hrdé a rádo je nabízí
i svým hostům. 

Rakousko si vybudovalo renomé
výrobce vysoce kvalitních sladkých
vín světové úrovně a špičkových
bílých vín, na něž začínají dotahovat
i svébytná, výrazná červená vína.

mála polovina všech veltlínských
vinic na světě. Tyhle veltlíny byly
mimo jiné základem řady našich slav-
ných sektů. Na DAC Weinviertl jsme
byli všichni hrdí a logicky se stalo
příkladem pro mnohé další regiony.
Čas ukázal, že Veltínské zelené DAC
trochu podražilo a dobře se prodává.
Lidé získali k tomuto garantovanému
označení původu důvěru. Před nedáv-
nem se ale Traisental definoval jako
DAC pro ryzlinky a také pro Grüner
Veltliner, Mittelburgenland našel své
DAC ve Frankovkách. To nutně vyvo-
lává několik otázek. Čím je traisen-
ta lský  ve l t l ín  j iný,  než ten
z Weinviertlu? Je to opravdu takový
významný rozdíl, aby bylo třeba defi-
novat jeho původ? A je traisentalský
ryzlink výraznější, charakterističtější,
prostě lepší, než ryzlinky z Wachau

nebo Kremstalu, které leží hned přes
potok? Nebo byli traisentalští jen
rychlejší? Pak můžeme místo zaběh-
lého Steinfederu, Federspielu nebo
noblesního Smaragdu brzy čekat dal-
ší DAC pro zdejší velkolepé ryzlinky
a veltlíny? Myslím, že tady už není
čemu tleskat a stejně skeptický jsem
i u Frankovek ze čtyř obcí u maďar-
ských hranic a dvou velkých družstev
společně tvoř íc ích DAC
Blaufränkisch. Myslím, že zvýrazněný
původ patří pouze k takovým vínům,
která jsou výjimečná právě díky své
lokal i tě,  jako jsou jednoznačně
Ausbruchy z Rustu nebo Schilchery
ze západního Štýrska. Nic podobného
Schilcherlandu jinde nenajdete! To
jsou pro mne typická DAC, ať jsou
uznaná nebo ne. Čím více obcí si
vytvoří svá DAC, tím se podle mého
názoru bude toto označení postupně
více a více devalvovat a spotřebitel
se v nich ztratí stejně, jako se běžný
konzument nevyzná ve francouzském
apelačním systému. Na druhou stra-
nu o pěkných vínech, která z nějaké-
ho důvodu do systému DAC nezapad-
nou, vznikne dojem, že jsou
méněcenná? Jsem známý jako skep-
t i k  v této věci, ale posuď sám -
nemělo by se chrátit jen to opravdu
výjimečné a jedinečné, co jinde nemá
obdoby..?" ♣



Nejen kvalitou svých vín, ale i cha-
rakterem je okolí Neziderského jezera
oblastí turistice zaslíbenou. Je to dosta-
tek ubytovacích možností za dobré
ceny, na mnoha místech si můžete půj-
čit jízdní kola (nevezete-li si rovnou
vlastní) a po značených cyklistických
stezkách můžete křižovat roviny
mez i

vinicemi a malými teplými jezírky
Seewinkelu, můžete tu pozorovat boha-
tý ptačí život v přírodní rezervaci nebo
se koupat v některém z koupališť
a vodních rájů na břehu Neusiedlersee -
můžete přitom čerpat řadu výhod díky
bezplatné See-Card, kterou dostanete
spolu s ubytováním.

Jezero i s kolem snadno přejedete
na "cyklotrajektu" plavební společ-
nosti Gangl, která organizuje také
vyhlídkové plavby a večerní plavby do
Mörbische, kde se po celé léto až do
26.srpna konají na letní scéně nad
jezerem operetní  představení
Straussovy Vídeňské krve.

Není-li opereta vaším šálkem čaje,
v nedalekém St. Margarethen v amfi-
teátru kamenolomu pamatujícho doby,
kdy tu tábořily římské legie, můžete
pod šir ým nebem shlédnout od 
11.7. do konce prázdnin úchvatnou
inscenaci Verdiho oper y Nabucco
a máte-li s sebou děti, začátek prázd-
nin až do 8.7. je tu vyhrazen
Mozartově Kouzelné flétně. Kulturou
a hudbou, hlavně jazzem, žije v létě
i eszterházyovský Eisenstadt, který
23.8. - 2.9. pořádá Slavnost 1000 vín.

Ať při jedete v sezoně chřestu,
rebarbory nebo dýní, vyhlášené restau-

race kolem jezera vám připraví sezonní
special i ty  (o čerstvých r ybách
a maďarských husách a jejich jatýr-
kách, které/která snadno překračují
nedalekou hranici ani nemluvě).

Aktivní i lenošivou dovolenou tu
můžete strávit od A do ZET. Jako
typický příklad jsme vybrali naše
kamarády z I l lmitzu -  Janu

Dvořákovou a Franze Kleina. Franz je
kouzelník sladkých vín (např. zlatý
z loňské awc-vienna) a na ochutnáv-
ky v jeho sklepě se vždycky těšíme.
Velikou výhodou je, že nad sklepem
se bělá útulný penzion SEEWINKEL-
WEINGUT s řadou čisťoučkých poko-
jíčků, maminka se stará o vydatné
domácí snídaně a Franz s Janou zase
o večerní posezení v malé vinárničce
uprostřed zahrady plné květ in.
Ochutnáte tu mladý Jungkuss, svě-
ží Ryzlink vlašský a bílou burgun-
du, plné Veltlínské zelené, viňavý
Muškát Ottonel, Bouvierův hrozen,
lehce přes sud vzaté Chardonnay,
sladký Sämling, červenou Frankovku,
Kadarku, Svatovavřinecké, Zweigelt,
vtipná cuvée … až po sladké poklady.
Noc za 24 EUR se bude líbit i našim
peněženkám. ♣

BURGENLAND -
NEUSIEDLERSEE
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Starořímské Aquae - sirné lázně jižně
od Vídně, jsou nejen luxusním lázeň-
ským městem, dnes známým jako
Baden, ale také centrem vinařské
oblasti Thermenregion. Ve zdejším
Casinu při vynikajícím lázeňském občer-
stvení představil Walter Kutscher jak
zdejší speciality Rotgipfler
a Zierfandler (včetně úplně speciální-
ho, dokonalého TBA výběru Spätrot-
Rotgipfler z vinařství Piriwe), tak St.
Laurent (Svatovavřinecké), jež v podání
vinařství Auer, Schneider a Sti f t
Klosterneuburg ukázal, jak lze dovést
tuto známou odrůdu mezi krásná mezi-
národní vína… Výběr vín se Waltrovi
povedl asi ze všech lektorů nejlépe. ♣

Jestliže jsme doporučovali oblast
kolem Neziderského jezera jako ideál-
ní pro cykloturistiku, pak strmé vinice,
mnohonásobné horizonty, dech berou-
cí rozhledy a skvělé sauvignony jsou
více než dobrým důvodem, proč strávit
několik dnů dovolené ve Štýrsku. Kolo
tu ušlapou jen opravdoví borci, ale my
ostatní tu máme spoustu pěších turis-
tických stezek a co je kolem nich
vidět stojí za to. Ani nemusíte dávat
pozor, abyste omylem nepřešli do
Slovinska. Moc byste to nepoznali -
vinařský region se jmenuje Štajerska
a platí se tam už taky eurem.

My jsme tu strávili poslední večer
doma u Grossových. „To je jedno
z nejlepších vinařství v kraji," natěšil
nás Joel Payne z Meiningerova vyda-
vatelství.

Paní Ulrike nás
Multivanem protáhla po kop-
cích, že jsme se nestačili

držet madel, syn Michael
s přítelkyní Slavicou, původem

z Bosny, nám předvedli nekonečnou
řadu zdejších vyhlášených vín, za nimiž
stále více stojí jeho starší bratr
Johannes, pak jsme spolu s paní domu
naservírovali večeři, kterou uvařila šva-
grová v hotelu a na závěr večera přišel
i kouzelník - slavný vinař Alois Gross.
Než jsme se nadáli, byla jedna nad
ránem - a stálo to za to. Nejen
Sauvignony (nebo také Muskat
Sylvanery), ale také Chardonnay (zde
Moril lon), Grauburgunder y či
Gewürztraminer y jeden za druhým
dokazovaly krásu štýrských poloh
a umění vinaře. ♣
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THERMENREGION
A BADEN

STEIERMARK

Joel Payne

Walter Kutscher



HB:  I u mě to byla láska
na první pohled, respektive
doušek... S vínem Schilcher,
mě seznámila moje profesor-
ka z londýnské vinařské aka-
demie, když jsme spolu v roce
1987 přijely na Moravu, odkud
jsme chtěly do Anglie dovážet víno.
Bydlely jsme u Balounů, protože v té
době ve Velkých Bílovicích ještě žád-
né hotely nebyly - a vůbec, byl zde
ještě jiný režim - a tak jsme v JZD Mír
(dnešní Habánské sklepy) příliš neu-
spěly.  Odebraly jsme se tedy za hra-
nice, nejprve do Burgenlandu a pak
do Štýrska.  A tam jsem popr vé
v životě ochutnala Schilcher…

LB: … a nikým předem nevarována
sis lokla, slzy ti vyrazily do očí a t y
ses začala zajímat, co to vlastně
piješ, viď? To jsi na tom byla podobně
jako císař František I., který se při
své návštěvě na Deutschlandsbergu
zděsil, že mu do sklenice nalili vinný
ocet!

HB:  Tak zlé to nebylo, byl to zrov-
na trochu "sladší" ročník, dá-li se
tomu tak říct. Ale od té doby vím, že
Schilcher, jehož název pochází ze slo-
vesa "schilchern" nebo "schillern",
tady něco jako "lesknout se", je
100% jednoodrůdové víno vyrobené
z odrůdy Blauer Wildbacher, která se
pěstuje pouze v oblasti západního
Štýrska (Weststeiermark) a to přibliž-
ně na 500 hektarech i když John tvr-
dí, že nepatrné procento této odrůdy
existuje i v Itál i i ,  a to v oblasti
Veneto. Je charakteristické svým sta-
rorůžovým až budoárově růžovým rou-
chem, intenzivní vůní po lesních jaho-
dách, na patře působí svěže a je
velmi šťavnaté díky vysokému obsa-
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hu kyselin. Říká se, že
se k němu člověk
musí propít, jelikož
pr vní dojem není
obvykle pozitivní, ale
já jsem si jej zamilo-

vala od prvního doušku.
LB: Možná to je i tím, jak je kdo

obecně připraven vnímat víno. Stejné
první zážitky, jaké máme my, popiso-
vali dnes ve svých vystoupeních
radostně i Darrel Joseph, který si lokl
v roce 1989, nebo Arne Ronold MW,
jehož Schilcher dostal v devadesátém
sedmém."

HB:  Ano, tenhle norský Master of
Wine nejenže vloni obdržel Bacchus
Award za své znalosti a zásluhy týka-
jící se rakouských vín, on se také
zasloužil o to, že Státní monopol, kte-
r ý  kontroluje dovoz a prodej vín
v Norsku, nedávno dovezl do země
5000 lahví Schilcheru, ten byl oka-
mžitě vyprodán a je v této zemi tak
populární, že se v současné době
čeká na další zásilku!

LB: Abychom ale nevzbudili dojem,
že Schilcher je něco obskurního - je
to opravdu skvělé, chlapské růžové
víno z modré odrůdy, které skvěle
spláchne mastnotu třeba po zabíjač-
kových specia l i tách.  V dobr ých
letech se z těch samých keřů dá vyro-
bit i červené víno, které se ale již
jmenuje Blauer Wildbacher.

HB:  Jak postoupily technologie
a možná přispělo i oteplování, dnes tu
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produkují vína mnoha stylů - od šumi-
vých růžových Schilcherů Frizzante
nebo sektů Méthode champenoise,
přes suchá růžová a barikovaná čer-
vená až po sladké bobuláče
Beerenauslese či výběr y z cibéb
Trockenbeerenauslese. Ten původní,
"pravý" Schilcher býval spíš selským
vínem rustikálního typu s agresivní
kyselinou a drsnými tříslovinami,
zatímco dnes se ambiciózní vinaři
snaží za pomoci nejmodernějších
technologií vyrobit vína špičkové kva-
lity, která jsou vyhledávaná po celém
světě…

LB: … a i když v dnešní ochutnáv-
ce nebyly, víme, že dodnes se tu ty
pravé, neodbourané, drsňácké pokla-
dy dají najít! ♣

Helena Baker, Luboš Bárta, Stainz, Weststeiermark - Při volbě, který
z okruhů Rakouskem při letošním Wine Summitu zvolit, rozhodlo růžo-
vé víno tak osvěžující, že by je měli fasovat po ampulkách usínající řidi-
či - štýrský Schilcher, který mám možnost ochutnat sice jen zřídka, ale
o to raději. Jádro jeho nevšedního projevu spočívá v citronově vyso-
kých hodnotách kyselin, které štýrským Schilcherům propůjčují jejich
osobitý a nezaměnitelný ráz. A určitě to nejsou jen "kyselá" vína!

Dialogy o víně … vlastně o Schilcheru

Schi lcher y i  modré  Wi ldbacher y
Thomase Strohmeiera mě zaujaly asi
nejvíce.

Eva Müller ze stejnojmenné rodinné
Domäne vede Schilcherský spolek - na
snímku s Wojtkem Gogol inskim
z Polska. Dole my dva mezi hlavními
aktéry skvělé prezentace Schilcherů.


