
Vídeň jako každé hlavní město zaujímá výsostné postavení, co se pití vína týče, s 

produkcí už je to horší. Přesto je podle zákona jak pěstitelským regionem, tak i 

pěstitelskou oblastí, čímž se nemůže pochlubit žádné hlavní město Evropy. Rozloha 

vinic v jeho okrajových čtvrtích je 678 ha a tak se většina vyrobeného vína a tisíce 

hektolitrů dovezeného zde vypije ze džbánků ve vinárničkách – Buschenschenke, 

jako Wiener Heuriger. Vinohrady to jsou spíše oázy zeleně a tradice. Z vín jsou to 

typické Gemischter Satz až po elegantní ryzlinky, výrazné pinoty a kvalitní červená 

vína. Centry pěstování jsou tradičně okrajové čtvrtí, dříve „dorf“, jako Kahlenberg, 

kde se z vinic krytých lasturovým vápencem vyrábějí lehčí ovocnější ryzlinky 

podobně jako v Pötzleinsdorfu. Bisamberg s kamenitými sprašovými vinicemi jsou 

zas pověstnější spíše komplexnější pinoty, které mají dost výraznou strukturu. 19. 

okres Döbling, zahrnuje Heiligenstadt, Nuβdorf, Grinzing, Neustift am Walde a 

Sievering, je známější pro své Ch, RR a RB. V 21. okresu s městečky „na druhé 

straně“ Dunaje, Strebersdorf, Stammersdorf a Jedlersdorf, je poměr bílých vín k 

modrým 80:20%. Jih okolí Vídně má černozemní půdu a tak se zde v obcích Mauer, 

Oberlaa a Rodaun daří více modrým odrůdám, které dávají vláčná, červená vína s 

pěkným tělem. 

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

*



28.11.2012 MORAVÍN zavítal na exkurzi ke 3 ze 6 předních vídeňských vinařství 

Wieninger, Christ a Cobenzl. Další 3 jsme nestihli (Mayer, Edlmoser a Fuhrgassl-Huber). 

Rodinné vinařství Wieninger hospodaří asi na 20 ha ekologických vinic s přirozeným 

vedením dle biodynamických pravidel a majitel Fritz zde uskutečňuje svůj sen vyrábět 

nejlepší vína z Vídně. Používá tradiční vinifikaci v kombinaci s moderními metodami. 

Přesvědčili jsme se, že se mu to daří. Svědčí o tom i skutečnost, že 30% produkce 

exportuje do 29 zemí. Vinice má ve 2 regionech Bisamberg s lehkou písčitou, vodu 

dobře propustnou kamenitou spraší s vápenitým podložím a Nuβberg s půdou velmi 

bohatou na aktivní vápník s vápencovým skalním podložím a ve srovnání s předešlým 

regionem s podstatně vyšším obsahem jílu. Rozdílnost obou lokalit se pak odráží i ve 

víně. Bisamberg je ideální pro modré odrůdy a Ch a Nuβberg pro Gemischter Satz, RR, 

VZ a tramíny. Dle nařízení EU 607/2009 z 14.7.2009 se musí vína označená jako Wiener 

Gemischter Satz vyrábět z hroznů pěstovaných na vinici, kde rostou nejméně 3 odrůdy, 

přičemž žádné nesmí být více než 50%. Ve většině případů se jedná o bílé víno a 

výjimkou není ani směs hroznů až z 15 různých odrůd. Toto speciální víno úspěšně vyrábí 

od r. 1999. Jeho vína jsou mimořádně složitá a komplexní. Kromě toho vyrábí odrůdová 

vína bílá VZ, Ch, RR a elegantní kořenitý bisambergský muškát s jemnou aromatickou 

dochutí. Z červených pak převládá RM a cuvée Danubis (CS 50, Me 40 a Zw 10%). Občas 

vyrábí i botrytický tramín úspěšně konkurující vínům Beerenaslese. 

Zdroj: „1000 a 111 pojmů o víně, révě vinné a vinařství aneb brevíř enofila“ 
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Asi 400 letá tradice zavazuje. Přidá-li se k tradici i moderní způsob 

pěstování révy a dokonalé inovativní sklepní hospodářství, kde 

čerpadla nahrazuje gravitace, kde kvašení probíhá buď ve velkých 

dubových sudech (3 000 l), nebo v nerezu, vína zrají buď ve dřevě 

nebo v bariku a přidá-li se umění Rainera Christa pak můžeme 

ochutnat terroirová vídeňská vína. Je pravdou, že jeho vína v blízkosti 

kupní síly Vídeňáků jsou trochu dražší, ale stojí za to je degustovat, 

(suché cuvée 91 bodů XXI 70% Me 30% CS 14 obj.% alkoholu bratru 

za 25 ϵ, Wiener Gemischter Satz DAC 16 ϵ). Hospodaří na 20 ha 

vinohradů situovaných v Bisambergu kde se najdou ideální klimatické 

a půdní podmínky pro tradiční odrůdy VZ, CH, RR, Sg, RB, muškát i 

tramín nebo Zw, CS, Me i Syrah. Poměr bílých k modrým odrůdám je 

75:25%, produkce 100 000 lahví. 
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chladných nocí a teplého vzduchu z panonské oblasti, patří tyto vinice k nejlepším. 

Proto naše další zastávka směřovala do vinařství Coblenzl. Tímto proslaveném 

vídeňském vinařství nás provázel sám sympatický sklepmistr Georg Königs-

bauer. Celkem vyrobí 1 000 hl vína, (70% bílých a 30% červených), která jsou 

většinou ve Falstall guide bodována od 89-92 bodů. Městské vinařství vede Ing. 

Tomas Podsednik a vína zde produkovaná patří k jedním z nejlepších. Přesvědčili 

jsme se, že jejich Gemischter Satz Senator DAC, stejně jako odrůdová VZ, RR, 

Ch, RB, ale i Zw, Me a CS jsou skutečně „top“. Není také náhodou, že Vinařská 

asociace Rakouska udělila vinařství Cobenzl jako prvnímu z domácích vinařství 

certifikát a ocenění "Udržitelné Rakousko". Nakonec není to tak daleko jeďte se 

přesvědčit také a budete spokojeni jako členové MORAVÍNu, jejich spokojenost 

uvidíte dále. 

*
Archeologické nálezy dokazují, že réva byla pěstována 

ve Vídni od roku 750 př.Kr. Už císař Probus (282-232 

př.Kr.) zde při svém ležení legií prokazatelně kultivoval 

vinice. 2/3 Cobenzl-vinic z celkové výměry 48 ha se 

nachází v Grinzingu a v Nussbergu. Zbytek (18) ha v 

Bisambergu. Pro blízkost Dunaje a jedinečné mikroklima  















































Čas se završil a tak nezbylo na návštěvu mého oblíbeného vinařství 

Landhaus Mayer čtvrtého z půltuctu předních vinařství Vídně. S mým 

přítelem Paulim sem občas zajdeme na večeři, pokud nejedeme do 

vzdálenějšího Perchtoldsdorfu. Jídlo je zde skvělé, ceny přijatelné a 

víno vynikající. Pauli říká: „U tohoto heurigen jsem nikdy brzy ráno 

neviděl stát cisterny s vínem odněkud, zatímco jinde je to často a 

pravidlem“. Rodinné vinařství Oek.-Rat. Ing. Franz Mayera hospodaří v 

Heiligenstadtu a Grinzingu od r. 1683. Sklepmistrem je Gerhard Lobner, 

který ročně vyrobí 150 000 l  vína. Co se odrůd týče má 40% RR, 25% 

VZ, 10% Ch a 25% modrých z nichž 5% tvoří mix a 20% pak odrůdy 

Blauburgunder, Blaufränkisch, Zweigelt a St.Laurent. Mně vždy zaujmou 

jeho pojmenované Gemischter Satz, Nussberger-GS, Nussberger 

Alter-GS, Pfarrweingartl-GS. To mně nedá, abych Vám zde na 2 

obrázcích neukázal 2 strany z mých alb z cest za vínem. 
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