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Skv lé p dní podmínky, teplé panonské podnebí a Nezi-
derské jezero se svým zásadním vlivem na termoregulaci 
i vlhkost vzduchu d lají z Burgenlandu ideální oblast pro 

p stování révy vinné. DAC oblastí je dnes v regionu Burgenland 
hned p t. Jedná se o Neusiedlersee DAC, Leithaberg DAC, Ro-
salia DAC, Mittelburgenland DAC a Eisenberg DAC. Ty dáva-
jí pestrou paletu velmi zajímavých vín r znorodých styl , které 
jsme však pro korektnost samoz ejm  porovnávali zvláš . Vína 
do test  tentokráte zaslali i p ímo n kte í rakouští vina i. V testu 
se tak nakonec setkala vína ze t í z t chto p ti region , nejmenší 
oblasti, tedy novinku Rosalia DAC a Eisenberg DAC, v tomto 
srovnání a pravd podobn  na tuzemském trhu zatím nenajdete.

Leithaberg DAC je oblast, která se rozkládá na západních b ezích 
Neziderského jezera. Vyrábí se zde suchá bílá i ervená vína s je-
dine ným typickým charakterem. Oblast je vymezena na území t í 
m st – Eisenstadt, Jois a Winden. Zdejší p dy jsou bohaté na b i-
dlici a vrstvy ruly. Bílá vína s ozna ením Leithaberg DAC se mo-
hou vyráb t z odr d Chardonnay, Weissburgunder (Pinot Blanc),  
Neuburger a Grüner Veltliner bu  jako jednoodr dová, nebo jako 
cuvée zmín ných odr d. ervená vína jsou pak postavena na od-
r d  Blaufränkisch. Ta m že být dopln na o St. Laurent, Zweigelt 
nebo Pinot Noir, maximáln  však do výše 15 % celkového objemu. 

ervená vína musí zrát v sudech a dosahovat minimáln  12,5 % al-
koholu. Vina ská oblast Neusiedlersee se rozkládá na rakousko-ma-

arských hranicích východn  od Neziderského jezera. Réva vinná 
se zde p stuje na 6 675 ha. Neusiedlersee DAC vzniklo v roce 2012 
a tato vína se vyrábí z odr dy Zweigelt. Povolena jsou i cuvée s vý-
znamnou p evahou Zweigeltu. To ale platí pouze u varianty Reserve 
a podíl Zweigeltrebe zde musí být minimáln  60 %. 

Dominantní odr dou na 2 104 ha oblasti Mittelburgenland je 
Blaufränkisch. Zdejší výh evné hlinité p dy dávají Frankov-
kám typická aromata lesních plod  a stopy ko ení. I zde se vína 
ozna ují kategoriemi Mittelburgenland DAC a Mittelburgen-
land Reserve. P edevším vína kategorie Reserve mají velký po-
tenciál k dlouhému zrání.  

Burgenland je zajímavou vina skou oblastí jak z pohledu vín 
samotných, tak z pohledu vina ské turistiky. Vína ze zdejších 
DAC jsou osobitá a vykazují vysokou, a p edevším konzistentní 
kvalitu. Rozhodn  se jedná o vína, která stojí za pozornost kon-
zument  i importér .

Text :  Michal  Šetka
Foto:  Michal  Šetka a  ÖWM /  Robert  Herbst

Vína DAC z regionu 
Burgenland
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Náš říjnový Grand test věnujeme rakouským vínům regionu Burgenland. 
Tato oblast má dlouhou a obsáhlou vinařskou historii a tomu odpovídající 

rozmanitost vyráběných vín. My se však zaměříme výhradně na vína 
s chráněným rakouským ochranným označením původu DAC. 

Grand tes t

© ÖWM / Robert Herbst
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SILVER

BRONZE

www.vinero.cz

Rudi Wagentristl, Chardonnay 2016, Leithaberg DAC

Syt jší slámov  žlutá barva se zlatavými odlesky a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní, snoubící tóny 
smetany, vanilky, zralého manga a ananasu. V chuti je víno plné a komplexní a najdeme v n m tóny zralých žlutých 
jablek, melounu Cantaloupe, vanilky a zázvoru. Delší, krémový záv r.
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GOLD

88,33 bodů | 349 Kč 2020–2025

Grilovaná chobotnice

LEITHABERG DAC – BÍLÁ VÍNA

Hans Moser, Chardonnay 2018 
Scheibenberg, Leithaberg DAC

St. Zehetbauer, Pinot Blanc 2018 
Ried Satz, Leithaberg DAC

St. Zehetbauer, Chardonnay 2018 
Ried Steinberg, Leithaberg DAC

85,33 bodů | 329 Kč

84,67 bodů | 550 Kč

82 bodů | 546 Kč

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky, 
vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní, 
s dominantním projevem vanilky a smetany, jež dopl uje 
podtón žlutého melounu a zralých broskví. V chuti je 
víno st edn  plné a strukturované a dominují zde tóny 
zralých pomeran , kumkvátu a citronu, jež dopl uje 
podtón banánové slupky a ko ení. St edn  dlouhý záv r. 

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými 
odlesky a st ední viskozita. Aroma je výrazn jší 
a velmi reduktivní, p ipomínající broskvová 
jádra, sušené byliny a kapusti ky. V chuti je 
víno st edn  plné a sv ží a najdeme v n m tóny 
zelených jablek, zelených hrozn  a minerality. 
St edn  dlouhý záv r.  

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zlatavými 
odlesky a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší, 
p ipomínající rebarborový kompot, kandované 
broskve i broskvový kolá . V chuti je víno 
st edn  plné, s výrazným projevem pe ených 
toust , kompotovaného ananasu a broskví, s do-
tekem vanilky. St edn  dlouhý záv r.  

Telecí maso na rozmarýnu

Pstruh à  la gravlax

Tom Kha Gai

2020–2023

2020–2028

2020–2022

dlouhý hý ý závzáv r. 
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WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

Slovanský dům 
Na Příkopě 859/22, Praha 1
www.advivum.cz

Partnerem degustací 
je minerální voda

Legenda:
Doporu ená 
doba konzumace

Doporu ená 
kombinace

Grand tes t

Degustační komise časopisu 

pro Grand test Vína DAC z regionu Burgenland 

Zleva: Michal Procházka – sommelier, obchodní editel (Vino e Cuore), 
Mikuláš Duda DipWSET – obchodní a marketingový editel (VinoDoc 
s.r.o.), David Král – vít z BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018, head 
sommelier (MAKRO), Roman Novotný – spolupracovník WINE & Degustation 
a sommelier (Bokovka),  Tereza Němečková – Advanced in Wines 
and Spirits (VinoVinoVino), Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší sommelier R, 
držitel titulu Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, semi  nalista 
Mistrovství Evropy sommelier  2017 (Advivum)

baru 
Advivum

Na Příkopě 859/22, Praha 1, 
Tel.: +420 733 532 255

www.advivum.cz

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách
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www.vinoter ia .cz

SILVER

www.vinoter ia .cz

www.rakouskevino.cz

St. Zehetbauer, Blaufränkisch 2015 Ried Steinberg, Leithaberg DAC

Weingut Salzl, Zweigelt 2018 Selection, Neusiedlersee DAC

Syt jší purpurov  ervená barva s  alovým okrajem a vysoká viskozita barvící sklenku. Aroma vína je intenzivní 
a komplexní a p ipomíná zralé erné bobulové ovoce, erné ko ení a ušlechtilé d evo. V chuti je víno strukturované a pln jší 
a dominují zde tóny zralých ostružin a višní, jež doprovází podtón karamelu a vav ínu. Delší, elegantní záv r.

Syt jší purpurov  ervená barva s  alovým okrajem a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivní a p ímo aré, s tóny 
zralého erného rybízu, ostružin a višní, s dotekem nového ko ení. V chuti je víno plné, strukturované, p íjemn  sv ží a najdeme 
v ní tóny povidel, ostružinového džemu a višní, s výraznou ko enitou stopou. Delší, strukturovaný záv r.
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GOLD

GOLD

90 bodů | 674 Kč

88,50 bodů | 240 Kč

2020–2028

2020–2028

pp

ýý

Vep ový pupek na grilu

Játra s omá kou 
z erveného vína

LEITHABERG DAC – ERVENÁ VÍNÁ 

NEUSIEDLERSEE DAC 

St. Zehetbauer, Blaufränkisch 
2016, Leithaberg DAC

86 bodů | 396 Kč

Syt jší rubínov  ervená barva s nachovým okra-
jem a vyšší viskozita. V aroma je víno intenziv-
n jší a p ipomíná zralé ervené bobulové ovoce, 
erné ko ení a spálené d evo. V chuti je víno 

st edn  plné a strukturované, velmi sv ží a domi-
nují zde tóny jahod a t ešní, jež doprovází podtón 
erného pep e a sko ice. Delší, sv ží záv r.  

Uzená kachní prsa

2020–2026

záv r.  
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www.toskanskevino.cz

Weingut Wendelin, Zweigelt 
Classic 2019, Neusiedlersee DAC

85,67 bodů | 389 Kč

Syt jší purpurov  ervená barva s výrazným 
 alovým okrajem a vyšší viskozita barvící sklenku. 

Aroma je intenzivní a p ímo aré, p ipomínající 
ervené bobulové ovoce, rybízové listy a povidla. 

V chuti je víno st edn  plné a sv ží, svým charakte-
rem korespondující s aroma, a podpo eno o podtóny 
ko ení a zralých trnek. St edn  dlouhý záv r. 

Zv inové klobásky

2020–2024

záv r. 

Grand tes t

Plán degustací  pro rok 2020

Grand test svět 

Listopad 2020

Poslední termín pro dodání vzork : 2. 10. 2020

Grand test: Gevrey-Chambertin a Gevrey-Chambertin 

Premier Cru

P edstavujeme: ervená vína – Etna DOC

Prosinec 2020

Poslední termín pro dodání vzork : 2. 11. 2020

Grand test: Champagne Brut a Extra Brut Non Vintage 

(základní cuvée jednotlivých dom )

P edstavujeme: Franciacorta DOCG

Grand test ČR a Slovensko 

Listopad 2020

Poslední termín pro dodání vzork : 2. 10. 2020

Vína z kvevri

Prosinec 2020

Poslední termín pro dodání vzork : 2. 11. 2020

Tramín ervený
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www.vinospol .cz

SILVER

BRONZE

Weingut Keringer, Zweigelt 
2018, Neusiedlersee DAC

88,17 bodů | 250 Kč

Tmavší purpurov  ervená barva s  alovým okra-
jem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a sv ží, 
p ipomínající zralé višn  a t ešn , s dotekem po-
meran ové k ry a spáleného d eva. V chuti je víno 
strukturované a pln jší a p ipomíná zralé ostružiny 
a višn , jež doprovází podtón rozmarýnu, tymiánu 
a t eš ových jader. Delší, strukturovaný záv r. 

Kan í se švestkovou 
omá kou

2020–2030

ý záv r.r.
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www.vinadac.cz

Artisan Wines, Zweigelt 2018, 
Neusiedlersee DAC

85,17 bodů | 209 Kč

Syt jší rubínov  ervená barva s  alovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a p evládají 
v n m tóny zralých ostružin a moruší, s lehkým 
dotekem d eva a ko ení. V chuti je víno komplexní 
a st edn  plné a najdeme v n m tóny višní a šves-
tek, jež doprovází podtón krvavých pomeran  
a nového ko ení. Delší, sv ží záv r. 

Bažant nadivoko

2020–2027

www.vinospol .cz

SILVER

www.toskanskevino.cz

Weingut Wendelin, Zweigelt 2017, Neusiedlersee DAC Reserve

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým sv tlejším okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní 
a komplexní a najdeme v n m tóny povidel, ostružinového džemu a bor vkového kolá e, jež doprovází podtón 
erného ko ení. V chuti je víno pln jší a komplexní, s dominantním projevem zralého erného bobulového 

ovoce a dotekem ho ké okolády, tabáku a erného aje. Dlouhý, strukturovaný záv r.
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GOLD

90,33 bodů | 745 Kč 2020–2031

Hov zí à la rossini

NEUSIEDLERSEE DAC RESERVE

Weingut Keringer, „100 days“ Zweigelt 
2018, Neusiedlersee DAC Reserve

89,50 bodů | 550 Kč

Tmavší rubínov  ervená barva s tenkým 
sv tlejším okrajem a vyšší viskozita. Aroma je 
intenzivní a komplexní a p ipomíná ko ení, kafr, 
zralé višn  a ostružiny. V chuti je víno mohutné 
a strukturované, st edn  plné a dominují zde tóny 
ostružinového džemu, sladkého ko ení i tabáku. 
St edn  dlouhý, strukturovaný záv r. 

Grilovaná žebra 
s viš ovou omá kou

2020–2024

www.bacchus.cz

Weingut Gebrüder NITTNAUS, 
Zweigelt 2018 Ried Luckenwald, 
Neusiedlersee DAC Reserve

88,67 bodů | 449 Kč

Syt jší purpurov  ervená barva s  alovým okrajem 
a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivní 
a komplexní a nabízí tóny vav ínu a nového ko ení, 
jež doprovází podtón zralých moruší a aronií. V chuti 
je víno st edn  plné a komplexní, s výrazným proje-
vem zralých trnek a višní, jež doprovází podtón kou e 
a tabáku. St edn  dlouhý, strukturovaný záv r.

b

a ta ttabáaba ku. S

Pfeffer steak

2020–2029

záv rrr..

BRONZE
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www.bacchus.cz

Weingut Salzl, „Sacris“ Zweigelt 
2017 Ried Luss, Neusiedlersee 
DAC Reserve

Weingut Gebrüder NITTNAUS, 
Zweigelt 2018 Ried Goldberg, 
Neusiedlersee DAC Reserve

87,67 bodů | 695 Kč

86 bodů | 449 Kč

Syt jší rubínov  ervená barva s  alovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a velmi 
vyzrálé, p ipomínající bor vkový kolá , vinné listy 
i ostružiny. V chuti je víno strukturované a st edn  

plné a dominují zde tóny pe eného masa, erného 
bobulového ovoce a erného ko ení. Delší záv r. 

Syt jší rubínov  ervená barva s  alovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a struktu-
rované, s výrazným tónem bylin i rybízových list , 
jež doprovází podtón bor vek a višní. V chuti je víno 
strukturované a st edn  plné a dominují v ní tóny 
erného ko ení, jež doprovází podtón zralých višní, 

švestek a je abin. St edn  dlouhý záv r.  

Pe ený jelení h bet

švešveste a j

Jehn í hrudí v mátové krust

2020–2028

2020–2026

Grand tes t

www.vinero.cz

Weingut K+K Kirnbauer, Blaufränkisch Gold Reserve 2017, Mittelburgenland DAC

Syt jší rubínov  ervená barva s ten ím sv tlejším okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní 
a snoubí tóny erného ovoce, k že a ušlechtilého d eva. V chuti je víno komplexní a pln jší a najdeme v ní tóny 
pe eného erného ovoce, erného ko ení, sko ice a balzamických tón . Dlouhý, strukturovaný záv r.
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92,33 bodů | 659 Kč 2020–2035

Králík po královsku

MITTLEBURGENLAND DAC

GOLD

www.vinadac.cz

Artisan Wines, Zweigelt 2018, 
Neusiedlersee DAC Reserve

86,33 bodů | 319 Kč

Sytá purpurová barva s  alovým okrajem 
a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je 
intenzivní a srozumitelné, s projevem erného 
bobulového ovoce a ko ení. V chuti je víno 
leh í a sv ží a dominují zde tóny višní a ostru-
žin, s dotekem bor vkového džemu a jalovce. 
Delší, ovocný záv r.  

Jehn í koleno

2020–2025
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www.pro-vino.cz

www.vinoprovas.cz

SILVER

BRONZE

Weingut Familie Weber, Blaufränkisch 
Reserve 2017 Lutzmannsburg, 
Mittelburgenland DAC

Eichenwald, „Der Gugafang“ 
Blaufränkisch 2018, 
Mittelburgenland DAC

86,83 bodů | 490 Kč

86,67 bodů | 245 Kč

Tmavá purpurov  ervená barva s tenkým rubínovým 
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivn jší 
a p ipomíná listy rybízu, erstvé byliny a ervené 
bobulové ovoce. V chuti je víno st edn  plné a sv ží, 
s dominantním projevem zralého erného bobulového 
ovoce, jež dopl uje podtón krvavých pomeran  
a pomeran ové k ry. St edn  dlouhý záv r. 

Syt jší granátov  ervená barva se sv tlejším okra-
jem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a p i-
pomíná zralé erné bobulové ovoce, pep  a badyán. 
V chuti je víno st edn  plné a strukturované a domi-
nují zde tóny viš ových jader, ostružin a brusinek, jež 
dopl uje ko enitý podtón. St edn  dlouhý záv r.  

86 83 b

ppp

T stoviny s ragú z divo áka

Bruselská paštika

2020–2024

2020–2025

r.

ý

www.vinoprovas.cz

SILVER

www.vinovinovino.shop

Weingut Gesellmann, Creitzer Blaufränkisch 2018, Mittelburgenland DAC Reserve

Temn  rubínov  ervená barva s tenkým sv tlejším okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a komplexní a snoubí 
tóny zralého erného peckového ovoce, sladkého ko ení a tabáku. V chuti je víno sv ží a st edn  plné, dob e strukturované 
a p ipomíná zralé t ešn , ervený rybíz a ostružiny, s dotekem mladého d eva a nového ko ení. Delší, strukturovaný záv r.
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GOLD

89,50 bodů | 540 Kč 2020–2028

y

Pe ený vep ový b ek 
s demi-glace

MITTLEBURGENLAND DAC RESERVE

Eichenwald, „Der Geistesblitz“ 
Blaufränkisch 2016, 
Mittelburgenland DAC Reserve

86 bodů | 425 Kč

Syt jší rubínov  ervená barva s širším sv tlejším 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenziv-
n jší a p ipomíná spálené d evo, rozmarýn nebo 
vav ín, s dotekem zralých aronií. V chuti je víno 
st edn  plné, sv ží a najdeme zde tóny zralých 
bor vek, je abin i višní, s lehkým ko enitým 
podtónem. St edn  dlouhý, sv ží záv r.  popop dtdtónem

Jelítko na grilu s vinnou 
omá kou

2020–2023

r.  
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