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Rakouská vína sklízejí úspěchy u odborníků i milovníků vín
po celém světě. Svůj potenciál dokazují i na mnoha
mezinárodních slepých degustacích, jako byla například slavná
degustace v Londýně v roce 2002 (www.austrianwine.com/
londontasting2002). Za svou jedinečnost vděčí rakouská vína
sedmi faktorům:

PODNEBÍ
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K výjimečnosti rakouských vín přispívá příhodná geograická
poloha Rakouska. Přestože má stejnou zeměpisnou šířku jako
Burgundsko, rozdíly teplot jsou zde výraznější. Horké letní dny
a chladné noci dávají vzniknout svěžím, aromatickým vínům
plné chuti a vytříbeného charakteru. Nikde jinde nejsou velká
vína svěžejší a svěží vína lahodnější.
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Wachau a krásná údolí v okolí Dunaje. Štýrsko se svými svěže
zelenými, romantickými venkovskými svahy. Rozlehlé, rajsky
poklidné jezero Neusiedlersee se svými břehy. A také
Vídeň – jediné hlavní město světa, které je současně
významným vinařským regionem. Tyto vinařské oblasti patří k
nejkrásnějším na světě. A stejně jako vína, která produkují, se
od sebe i ony výrazně liší.

Rakouská vína jsou tak rozmanitá i díky různým typům
půd, od kamenitých terasovitých svahů břehů Dunaje přes
silné vrstvy spraše v Dolním Rakousku, vápenaté půdy
Burgenlandu a jižního Štýrska po sopečné čedičové půdy
v Kamptalu a jihovýchodním Štýrsku.

Ryzlink rýnský
(Riesling)

Weissburgunder

3 4

Sauvignon Blanc

ODRůDY

Rakousko má vynikající podmínky pro Ryzlink rýnský
(Riesling), Sauvignon, Muškát (Muskateller) a Pinot Blanc
(Weissburgunder), stejně jako pro další mezinárodně oblíbené
odrůdy jako Chardonnay a Pinot Noir.
Zierfandler

Veltlínským zeleným
(Grüner Veltliner)

Vlašský ryzlink
(Welschriesling)

Skutečným pokladem jsou ale domácí odrůdy v čele s
Veltlínským zeleným (Grüner Veltliner). Vína z této odrůdy
jsou ve světě vysoce ceněna, vlivní kritici ji dnes považují za
jednu z nejdůležitějších odrůd pro bílá vína na světě.
Svatovavřinecké
(Sankt Laurent)
Zweigelt

frankovku
(Blaufränkisch)

Nesmíme zapomenout na skryté poklady, bílé odrůdy
Zierfandler, Rotgipler nebo Vlašský ryzlink (Welschriesling),
či lahodné modré odrůdy Zweigeltrebe (Zweigelt),
frankovku (Blaufränkisch), Svatovavřinecké (Sankt Laurent)
a Blauer Wildbacher.
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KULTURA

Víno je součástí rakouské kultury po více než dvě tisíciletí.
V rakouských vinařských oblastech můžeme nalézt sklepy z
dob římského osídlení, středověké vesnice i barokní kláštery a
statky.

Této dlouhé vinařské tradice si nesmírně vážíme. Je základním
kamenem naší současné vinařské kultury, charakterizované
dynamickými výrobci a vinařskými závody, pozvedávajícími
kvalitu rakouských vín na novou úroveň. Tato „obroda“ se
neprojevuje pouze v lahodných vínech, ale i v moderní
rakouské vinařské architektuře, jíž se dostává mezinárodní
pozornosti a uznání.
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LIDÉ
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S Rakušany, holdujícími vínu, je zábava. Máme rádi dobré jídlo,
dobré víno – rádi se bavíme. Zkrátka, dokážeme si užívat.
Pokud jde o kvalitu, jsme nároční. V Rakousku je jen málo
velkých vinařských závodů, jsme zemí malých rodinných
vinařství, kterých je více než 9000. V mnoha z nich pracují
prarodiče, rodiče a děti společně, díky tomu se vinařské umění
a vášeň pro víno předává z generace na generaci. Navíc tak
vzrůstá důležitost rodiny, ale i žen, v rakouském vinařství.

V současnosti řada mladých rakouských vinařů doma získané
zkušenosti zdokonaluje díky znalostem, nabytým během
pracovních pobytů v zahraničí.
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ÚCTA K PŘÍRODĚ
Rakušané jsou skuteční milovníci přírody a přistupují k ní s
veškerým respektem. Nepřekvapuje proto, že držíme světový
rekord v ekologickém hospodaření – celých 16 % veškeré
zemědělské půdy a 10 % plochy vinic je obhospodařováno
ekologicky. Navíc je v rakouském zemědělství zcela zakázáno
používání GMO (geneticky modiikovaných organismů).

Zhruba tři čtvrtiny všech vinařství jsou zapojeny do programu
integrované produkce, podporovaného rakouskou vládou a
EU. Většina našich hroznů je i v současnosti sklízena ručně.
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SNOUBENÍ S POKRMY
Rakouská vína patří k těm vůbec nejvhodnějším ke
kombinaci s pokrmy. Veltlínské zelené a řada dalších
odrůd se skvěle hodí k bohaté vídeňské kuchyni, stejně
jako k tradičním rakouským regionálním pokrmům. Navíc
skvěle doplňují širokou škálu kuchyní celého světa – od
kontinentální evropské přes středomořskou po asijskou,
od etnických stylů k fusion.
Na Mezinárodním kongresu pro čínskou kuchyni a víno v
Pekingu a Singapuru bylo Veltlínské zelené spolu s dalšími
rakouskými víny oceněno jako nejvhodnější víno pro
kombinaci s čínskou kuchyní a dalšími asijskými kuchyněmi!

STYLY RAKOUSKÝCH VÍN
Rakouská přívlastková vína se dělí na klasická suchá, ovocitá vína
(s označením DAC Klassik/Classic, Kabinett, Wachau Federspiel)
a na plná vína stylu Reserva (DAC Reserve, dry Spätlese, Wachau
Smaragd), vhodná k archivaci. Kromě toho v Rakousku najdeme i výborná
šumivá vína, aromatická rosé, prvotřídní polosuchá a polosladká
vína – pozdní sběry (Spätlese), výběry z hroznů (Auslese) a ušlechtilá
sladká vína – výběry z bobulí (Beerenauslese/BA), výběry z cibéb
(Trockenbeerenauslese/TBA), ledová vína (Eiswein) a slámová vína
(Schilfwein/Strohwein).

JAKOSTNÍ VÍNA (QUALITÄTSWEIN)
Označení „Jakostní víno“ (Qualitätswein) mohou nést pouze vína, vyrobená
z některé ze 35 schválených odrůd révy vinné (nebo cuvée těchto odrůd),
která pocházejí ze zákonem speciikovaných vinařských oblastí s chráněným
označením původu. Jakostní
vína
K O podléhají kontrole příslušných úřadů a na
MEC
N Ě kód ověření kvality. Symbol červeno-bílo-červené
jejich etiketách najdeme
rakouské trikolory na záklopce zaručuje, že obsah láhve odpovídá uváděné
kvalitě vína.

DAC (DISTRICTUS AUSTRIAE CONTROLLATUS)
Pokud na etiketě vína najdete za názvem oblasti původu vína označení DAC,
máte před sebou přívlastkové víno, pro danou oblast typické (podobně jako
je tomu ve Francii u vín s označením AOC nebo v Itálii u vín s označením
DOC). Doplňkové označení „Reserve“ znamená, že jde o plnější, silnější víno.
V současnosti má právo používat pro svá vína označení DAC sedm
rakouských vinařských oblastí.

PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA (PRÄDIKATSWEIN)
Přívlastková vína jsou jakostní vína, charakterizovaná určitým stupněm zrání,
případně způsobem sklizně. Není u nich povoleno doslazování ani zvyšování
koncentrace.
DRUHY PŘÍVLASTKOVÝCH VÍN:
• Pozdní sběr (Spätlese): cukernatost 19° KMW, ze zcela zralých hroznů
I T zÁpečlivě
• Výběr z hroznů (Auslese): 21° KMW, pozdní sběr
L I E vybraných
hroznů
• Výběr z bobulí (Beerenauslese/BA): 25° KMW, z přezrálých hroznů a /
nebo z hroznů, napadených ušlechtilou plísní Botrytis cinerea
• Ausbruch: 27° KMW, výhradně z hroznů napadených ušlechtilou plísní
Botrytis cinerea nebo ze suchých přezrálých hroznů
• Výběr z cibéb (Trockenbeerenauslese/TBA): 30° KMW, výběr ze suchých
bobulí hroznů, napadených ušlechtilou plísní Botrytis cinerea,
ponechaných na keřích
• Ledové víno (Eiswein): 25° KMW, z hroznů, v době sklizně a lisování
přirozeně zmrzlých
• Slámové víno (Strohwein/Schilfwein): 25° KMW, z plně dozrálých sladkých
hroznů, sušených na slaměných nebo rákosových rohožích, nebo
zavěšených. Minimální doba sušení před lisováním je tři měsíce.
Maximální výnosy pro rakouská jakostní vína: 9000 kg/ha (= 3,64 tun/akr),
nebo 67,5 hl/ha.
KMW (Klosterneuburský moštoměr) – cukernatost moštu, udávaná v
gramech cukru na 100 gramů moštu. 1 KMW odpovídá přibližně 5° Öchsle.
© www.austrianwine.com
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DOLNÍ RAKOUSKO/
NIEDERÖSTERREICH (27.128 ha)

S řekou Dunaj jako životodárnou tepnou je spolková země Dolní
Rakousko největší rakouskou oblastí pro pěstování jakostních vín.
Řada odrůd je zde zpracovávána do široké škály stylů – od svěžích bílých
přes elegantní červená až k ušlechtilým sladkým vínům. V oblasti najdeme
osm menších vinařských regionů se speciickými apelacemi, v nichž
najdeme vína typických stylů.

Wachau
Úzké údolí Dunaje mezi klášterem Melk a městem Krems je součástí
Světového dědictví UNESCO. Na 1350 hektarech vinic – převážně na
strmých terasovitých svazích – se pěstuje především Veltlínské zelené a
Ryzlink rýnský. Označení Steinfeder, Federspiel a Smaragd se užívá pro
lehká, středně plná a plná vína, která se liší i obsahem alkoholu.

Kremstal DAC
2243 hektarů vinic Kremstalu je rozděleno do tří různých oblastí:
nádherného historického města Krems a samotného kamenitého údolí
Kremstalu, sprašových oblastí situovaných na východě a malých vinařských
obcí jižně od Dunaje. Ve všech najdeme prvotřídní bílá vína Kremstal DAC,
vyráběná z odrůd Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský.

Kamptal DAC
Název oblasti je odvozen od řeky Kamp. Se svými 3.802 hektary a mnoha
vinařskými statky je Kamptal jednou z nejúspěšnějších rakouských
vinařských oblastí, pokud jde o vývoz. Půdy jsou zde většinou sprašové
nebo kamenité. Některé polohy, jako například slavný Heiligenstein, mají
podloží sopečného původu, což dalo vzniknout sloganu „Veltlínské zelené a
Ryzlink Kamptal DAC – miliony let mladé“.

Traisental DAC
Nejmladší rakouská vinařská oblast je zároveň jednou z nejmenších
(790 ha). Nejlepší vinaři se svým typicky kořenitým Veltlínským zeleným a
Ryzlinkem Traisental DAC získali řadu mezinárodních ocenění. Ve většině
zdejších romantických vinařských obcí najdete tradiční vinařská pohostinská
zařízení Heurigen.

Wagram
Vinařská oblast o rozloze 2.451 hektarů, bohatá na spraš, se dělí na dvě
části. Wagram severně od Dunaje je Mekkou sprašových vinic, ideálních pro
ušlechtilé veltlíny. Jižně od Dunaje nedaleko Vídně leží historická oblast
Klosterneuburg s nejstarší vinařskou školou na světě, založenou v roce 1860.

Weinviertel DAC
S 13.356 hektary je Weinviertel největší rakouskou vinařskou oblastí. Pěstuje
se zde široké spektrum odrůd. Hlavním receptem na úspěch je však
Veltlínské zelené, především když ve vínech Weinviertel DAC rozvine svůj
typický „pepřový“ charakter. Tato oblast získala jako první v Rakousku v
roce 2003 právo používat označení DAC.

Carnuntum
Bohatství historických vinic oblasti Carnuntum (910 hektarů) je
pozoruhodné – zdejší typičnost odrážejí především červená vína z odrůdy
Zweigeltrebe. Spektrum místních červených vín začíná svěžími, ovocnými
víny Rubin Carnuntum a pokračuje přes stylová, plná cuvée po ušlechtilou
Frankovku z vápencových půd, například Spitzerbergu.

Thermenregion
Na okraji Vídeňského lesa se rozkládá 2.196 hektarů vinic. Severní části
oblasti vévodí ovocitá, ale plná bílá vína z místních odrůd Zierfandler a
Rotgipler. Chloubou jižní části jsou vína červená, především
Svatovavřinecké s tóny tmavých třešní, a elegantní Pinot Noir.

BURGENLAND (13.840 ha)

Burgenland je nejvýchodnější spolkovou zemí Rakouska. Má dlouhou hranici
s Maďarskem a najdeme zde slavné Neziderské jezero (Neusiedlersee).
Jakostní vína s označením původu Burgenland zahrnují širokou škálu druhů
– od skvělých bílých a plných červených vín po celou řadu ušlechtilých
sladkých vín. Ve čtyřech podoblastech Burgenlandu najdeme vína místně
typická.

Neusiedlersee
V oblasti na východním břehu rozlehlého, mělkého Neziderského jezera
se nachází jeden z nejlepších terroirů na světě pro sladká vína jako výběry
z bobulí (Beerenauslese / BA) a výběry z cibéb (Trockenbeerenauslese /
TBA). Navíc tato oblast s více než 7.649 hektary vinic dává červená vína,
která patří mezi nejlepší v Rakousku, především z odrůdy Zweigeltrebe.

Leithaberg DAC / Neusiedlersee-Hügelland
Na západním břehu Neziderského jezera se rozkládá 3.576 hektarů vinic.
Z křídových půd oblasti Leithaberg DAC pocházejí skvělá bílá vína, ale i
Frankovka tu dává krásná vína, vyjadřující terroir, jako je například červený
Leithaberg DAC. Po staletí je symbolem oblasti sladký Ruster Ausbruch.

Mittelburgenland DAC
Na 2.117 hektarech vinic oblasti Mittelburgenland je hlavní odrůdou
Frankovka. Vína s označením Mittelburgenland DAC odrážejí typičnost
této odrůdy s aromaty tmavého bobulového ovoce a tóny, které Frankovka
získává z vápencového podloží.

Eisenberg DAC / Jižní Burgenland (Südburgenland)
Nejmenší vinařská oblast Burgenlandu má co nabídnout. Pět set hektarů
jejích vinic dává vynikající vína, odrážející terroir. Především ušlechtilá
Frankovka Eisenberg DAC s jedinečnou strukturou je krásně svěží a má
zvláštní minerální chuť.

ŠTÝRSKO (STEIERMARK) (4.240 ha)

Štýrsko je se svými extrémně strmými vinicemi jednou z nejkrásnějších
vinařských oblastí Evropy. Štýrská bílá vína jako aromatický Muškát,
minerální Pinot Blanc a plné Chardonnay (zde známé jako Morillon) mají
jedinečný, krystalicky čistý výraz. Nejdůležitější jsou však štýrské
Sauvignony, jedny z nejlepších na světě.

Jihovýchodní Štýrsko (Süd-Oststeiermark)
Řada malých ostrůvků vinic na svazích vyhaslých sopek dává krajině
jihovýchodního Štýrska zvláštní atraktivitu. Na 1.400 hektarech se pěstuje
široká škála odrůd. Sopečné půdy dávají osobitá vína, od Sauvignonů po
vína z rodiny Pinotů. Pro oblast Klöch je charakteristický Tramín.

Jižní Štýrsko (Südsteiermark)
Strmé svahy vinic jižního Štýrska utvářejí ráz jednoho z nejkrásnějších
vinařských krajů světa. 2.340 hektarů poskytuje dostatek prostoru pro celou
řadu odrůd, nicméně zdejším nezpochybnitelným favoritem je Sauvignon
Blanc. Crus z dobrých ročníků jsou předmětem zájmu sběratelů.

Západní Štýrsko (Weststeiermark)
V romantickém západním Štýrsku se víno pěstuje na 500 hektarech, z
nichž je 355 hektarů osazeno odrůdou Blauer Wildbacher. Z ní se vyrábí
regionální specialita, jedno z nejosobitnějších terroirových vín: Schilcher.
Toto řízné růžové víno s výraznou kyselinkou se již stalo kultovním vínem.
Za pozornost stojí i šumivé varianty Schilcheru.

VÍDEŇ (WIEN) (612 ha)

Díky 612 hektarům vinic uvnitř hranic města je víno pro Vídeň důležitým
ekonomickým artiklem. Široké spektrum vín zahrnuje Veltlínské zelené,
Ryzlink, Pinot Blanc, Chardonnay i výborná červená vína. Vídeň se také
pyšní romantickou tradicí vinných hospůdek zvaných Heurigen, v nichž
Vídeňané i turisté holdují vínu, dobrému jídlu a vídeňské hudbě.

Vídeňský Gemischter Satz
„Gemischter Satz“ je německý termín pro „směs z jedné vinice“, či „smíšené
osazení vinice více odrůdami“, které jsou pěstovány, sklízeny a viniikovány
společně. Tento tradiční způsob pěstování dává vzniknout nejznámějšímu
vídeňskému bílému vínu – směsi Veltlínského zeleného, Vlašského ryzlinku,
Pinotu Blanc, Rýnského ryzlinku, Tramínu a dalších odrůd.

