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Brindlmayer s teckou�
Luboš Bárta, Sankt Pölten, Rakousko -  Při našem putování s Wolfgangem Han-
dlem, majitelem stejnojmenné pražské vinotéky s rakouskými víny, po jeho 
přátelích a dodavatelích, jsme se z teplých nížin kolem Neziderského jezera 
přesunuli dvě hodinky směrem na západ do oblasti vinorodých údolí kolem 
Dunaje. Vedle pověstných teras Wachau sem lákají milovníky vína úrodná 
údolí Kremstal, Kamptal a Traisental. Jedním z nejslavnějších vinařů tu je Willi 
Bründlmayer z Langenlois v Kamptalu. Ale kdo může za to, že tradiční jména 
znějí téměř stejně, i když se jinak píšou! Aby se Karl Brindlmayer z Trais- 
maueru u Wagram ob der Traisen v Traisentalu, hospodařící o necelých dva-
cet kilometrů jižněji, odlišil, zvolil firemní logo s výraznou dominantní teč-
kou nad měkkým i... 

Máte-li rádi čistá, aromatická, svěží, 

přímočará a dobře srozumitelná vína 

pro každou příležitost, Karl Brindlmayer 

je pro vás má. Baví vás vždy a všude 

diskutovat o filozofii vinařství, o tom, 

čím jsou velká vína velká, či jaký je zrací 

potenciál toho kterého ročníku? Nebo 

občas chcete tohle všechno hodit za 

hlavu, dát si dobrý svěží doušek vína, 

kus poctivého řemesla, a povídat si jen 

tak s přáteli?

Já za sebe odpověď znám. A prima 

místo k tomu je právě u Brindlmayerů. 

Do Traismaueru je to ze Znojma 70 kilo-

metrů, z Třeboně nebo Valtic 120. Vini-

ce jsou všude kolem, spousta cykloste-

zek a krásná panoramata z terasovitých 

vinic. A k tomu upřímná dolnorakouská 

pohostinnost. A navíc stránky www.

brindlmayer.at v češtině!

„Brindlmayerovi hospodaří na tomhle 

statku už přes 150 let. Ještě naši rodi-

Jsem rád, že syn chce v započatém díle 

pokračovat, vystudoval technologii na 

vyšší vinařské škole v Klosterneuburgu  

a na vysoké vinařský marketing.“

„Máme 11 hektarů vinic na sprašo-

vých půdách v nejbližším okolí. Čtyři pě-

tiny naší produkce jsou bílá vína a mezi 

nimi zaujímá 60% Grüner Veltliner 

různých tváří, máme i Ryzlink, Rivaner 

(Müller Thurgau), Chardonnay, Muškát. 

Velkým přínosem bylo uzákonění DAC 

Traisental pro veltlíny a ryzlinky. Přineslo 

nejen zvýšení kvality, ale také větší po-

zornost veřejnosti a zájem gastronomie. 

Ti, kdo dělali sudové víno, dnes lahvují, 

kdo lahvoval, nabízí dnes prémiová vína 

z vybraných poloh. Není to tak složité 

v našich výborných podmínkách! Zdej-

ší sprašové půdy dávají dobré kyseliny  

a pěknou strukturu bílým vínům. I v le-

tech, kdy jsou v okolí kyseliny nižší, jsou 

naše vína svěží. Při typické struktuře na-

šich veltlínů a ryzlinků stačí 5, maximál-

ně pět a půl gramu kyselin, při šesti už 

odbouráváme. Veltlínům svěžest a pep-

řovitost sluší, ale příliš výrazná kyselina 

může odrazovat.“

„Nejsme velký podnik, ale máme veš-

keré potřebné vybavení. Kvasíme v ne-

rezu v chladných sklepích 15-20 metrů 

pod zemí, vína DAC Traisental v něm 

i zrají. DAC Reserve nechávám vyzrát 

ve starých dřevěných sudech a některá 

vína i v použitých baricích – to ale DAC 

zapovídá. Prodávám je tedy s víny z od-

růd, které DAC nepřijalo.“

„Jen v naší obci je 40 různých po-

loh. Všichni vědí, které jsou lepší a díky 

čemu. Třeba Rosengarten dává širší, vel-

mi ovocně působící vína, nejlepší jsou 

tam ovocné veltlíny. Ze Sonnleithen jsou 

vína pokaždé oblejší, hebčí, potřebují 

více času. Hollenburger Kogl je vždy zase 

o něco barevnější, zlatější. Horší je, že 

ubývají ruce, ochotné dělat ve vinici...“ 

če vedli běžnou smíšenou zemědělskou 

výrobu,“ představuje historii Karl Brindl-

mayer. „Švagr a zeť v ní pokračují a já 

jsem se rozhodl věnovat naplno vínu. 
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Karl Brindlmeyer vyrábí tři řady vín: Klassiker, Lagenweine a nejvyšší Brigos. 
S cuvée Brigos Limited (VZ+Ch ročníků 2009 a 2010) vyhrál zlato na awc-
-vienna 2012. „Brigos pochází z jazyka Keltů a znamená silný nebo mocný. 
Cuvée z nerezu nechávám po scelení dojít ve dřevě...“

  Degustace je rychlá, vtipně komen-

tovaná, člověk se těší na další vzorek.  

I když je jasně patrný rukopis vinaře, 

vína jsou velmi různorová a jejich paleta 

pestrá. Veltlín Rosengarten 2012 je ci-

trusový, vysloveně láká k dalšímu napití. 

Riesling DAC Traisental 2012 čisťoun-

ce voní po mýdle, je plnější díky 6,4 ‰ 

kyselin, vyvažovaných 4 gramy cukru. 

V zadním nose se objevuje meloun,  

v dochuti limetka. Veltín DAC Reserve 

Sonnleithen 2012 nádherně voní koší-

kem plným jablek – malináčů. Je ještě 

velmi mladý, ale na Vánoce už bude ve 

formě. A tak bychom mohli pokračovat.

Celý podzim jsou v Traisentalu prý ně- 

jaké vinné slavnosti, obec po obci. Kdy- 

byste je nestihli, Vino Handl v Praze ve 

Vratislavově 26 má otevřeno stále!


