
Půvabné město Eisenstadt (čes. Železné město, maď. Kismarton) – od r. 1925 

hlavní město Burgenlandu (Hradska), od r. 1622 sídlo Estetrhazyů, u kterých 

působil i J.Haydn. Nás však zajímalo na tomto jednodenním zájezdu víno a 

vinná réva a tak nejdříve pár slov k prestižní 2. největší vinařské oblasti 

Burgenlandu (13 950 ha). Má 4 podoblasti: Neusidlersee, Neusidlersee-

Hügeland, Mittelburgenland a Südburgenland. Všechny jsou pod silným vlivem 

panonského podnebí a 3 z nich i pod vlivem velkého Neziderského jezera. Když 

se ke klimatu přidá i kvalitní půda a pečlivá práce vinařů, vzniká terroir jako 

stvořený pro modré odrůdy a to trojlístek, který ve středomoří není – Frankovka, 

Svatovavřinecké a Zweigeltrebe. Když se k těmto esům přidá Cabernet 

Sauvignon, Merlot a Pinot noir, tak téměř nezbývá prostor pro Syrah. Červená to 

je harmonie plného těla, ovocnosti a elegance. Málokterý region Evropy však 

skýtá tak příznivé podmínky i pro výrobu bílých vín z plně vyzrálých a přezrálých 

hroznů. Nedivím se proto vinařům ze specifického koutu Burgenlandu – 

Seewinkelu, který je světově proslavený svými jedinečnými Beerenauslese a 

Trockenbeerenauslese, že lákají znalce vín do sklepa se slovy „Zde je nejlepší 

víno Evropy“. Oblast má také 3 ze 7 apelací DAC. 
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Tato rakouská podoblast je druhou ze 4 Burgenlanských podoblastí. Leží na 

západním břehu největšího stepního jezera ve Střední Evropě (Neziderské) a se 

svými 3 650 ha je největším konkurentem sousedů z protějšího břehu. Nejsou to jen 

vinaři ze světoznámého Rustu (sdružení Cercle Ruster Ausbruch), od r. 1991 sídlo 

Weinakademie Osterreich, ale i z dalších středisek jako jsou Blaufränkisch, Jois, 

Winden, Purbach, Donnerskirchen, Schützen, Oggau, Mörbisch a Großhöflein. V r. 

2009 zde byla ustanovena 6. apelace Leithaberg DAC-Klassik a Reserve a to hned 

pro 5 odrůd. Veltlínské zelené, Pinot blanc, Chardonnay, Neuburger a Frankovka. 

(Leitha = vápencová pahorkatina). DAC povoluje jednak odrůdová bílá vína nebo 

jejich cuvée a Frankovka zase může obsahovat 15% odrůdy Zwegeltrebe, 

Svatovavřineckého nebo Pinot noir. Vína jsou zde typická pro region; elegantní, 

hutná, kořenitá, minerální, bez dřevěných tónů nebo jen stěží poznatelných a o vůni: 

opět pro region typická; ovocná, kořenitá a svěží, ovšem podřízená primárnímu 

aroma. Je pěkné, že toto ustanovení říká, že červená vína nesmí opustit sud před 1. 

zářím následujícího roku po sklizni. 
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V Železném městě jsme zavítali do firmy Weingut Nehrer, kterému Falstaff 

dává jen 2 hvězdičky z 5ti možných. Uvítal nás pan Johannes se synem 

Dipl. Ing. Hansem. Jejich vinice (24 ha) se rozkládají  jižním svahu kopce 

Leithagebirge, ale vzhledem k termínu návštěvy jsme raději šli rovnou do 

sklepa. Dozvěděli jsme se však, že jeho vinice mají rozmanité půdní 

podmínky a mikroklima v blízkosti Neziderského jezera vytvářejí vynikající 

podmínky pro výrobu vína, o kterém říká, že je hravé, delikátní a komplexní. 

Vyrábí jak odrůdová vína, tak cuvée a to jak bílá (VZ, RR, RV, Ch 

(Morillon),Sg, Furmint), tak hlavně červená (Zw, Fr, CS, RM, Sy, Me, 

Gamay), v kategoriích od Landwein po DAC Leithaberg Klasik i Reserve 

v cenách od 7,50-11,00 Euro. V posledních letech začal vyrábět i sekty. Bílá 

zpracovává v nerezech, červená ve velkých dubových sudech a ty s nejlepší 

kvalitou nechává v baricích. Od r. 1998 do barků dává také mohutné 

Chardonnay a Sauvignon blanc 

 























Na druhou návštěvu jsme se vydali do „Weingut Josef Sailer“ rovněž v 

Neusiedlersee-Hügellandu a to v městečku Groβhöflein. Také jemu Falstaff 

přiděluje 2 hvězdičky. Manželé Ulrika a Josef mají tři děti a tak nástupnictví ve 

vinařství nebude problém. Profesionálně vinaří od r. 1989 na cca 10 ha vinic 

(opět na jižních svazích Leithagebirgu) se skladbou RV, Ch, RB a hlavně 

modrými odrůdami Zw, Fr, Me, Gamay a CS. Vyrábí 60% červených vín, 35% 

bílých a 5% vín jedinečných sladkých (Beerenauslese). Pro zajímavost také 

vyrábí klasickou metodou sekt Winzersekt Chardonnay. Jako symbol a logo 

vinařství je vycházející slunce , protože i ono dává život, sílu a energii jako to 

dávají jejich vína. V okolí vesnice mají také několik vinic na vápenité půdě 

(vápenec, křída, spraše). Vína mají v různých kategoriích od Landwein po 

Leithaberg DAC. Degustovali jsme Blaufränkisch Wulka 2007 stříbrné na IWC a 

AWC a ochutnali jsme např. i výborné cuvée s názvem Elite (60% Fr + 20% Zw + 

20% CS) Falstaff 88 bodů nebo Cuvée 1865. Neměli jsme příležitost degustovat 

Sg  „Alte Rebe“ 2009, které následně získalo zlato z  AWC. 
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Do třetice všeho dobrého za jeden den bylo 

Weingut Toni Hartl z Reisenbergu. Falstaff mu 

přisoudil hvězdy 3. Na úvod nám sdělil, že 

víno dělá s láskou, a že je přesvědčen, že co 

je bez lásky nemůže být dobré. 23 ha vinic 

přes kopec k Neziderskému jezeru je osázeno, 

jak jinak, 75% modrými odrůdami a 25% 

bílými. Vinařství je uznávaným výrobcem 

kvalitních biovín a mívá velmi často vína 

hodnocena 92 a výše body, čemuž ovšem 

také přizpůsobil i jejich cenu. Sortiment vín je 

pestrý jen namátkou odrůdová červená ZW, 

Fr, Gamay, Sy, RM několik zdařilých cuvée a 

bílé RV, VZ a Ch.  
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