
 

 

Vzorová sklepní ulička Gstetten (Kellergstetten)/Poysdorf 
(Zdroje: závěrečné práce o sklepních uličkách autorů: Simone Schuckert, Martin Oppenauer a 

Thomas Hnilica) 

 

Ulička Kellergstetten není jen jedna z mnoha sklepních uliček v Poysdorfu, ale pravděpodobně 

nejslavnější ulička této lokality. Díky každoroční pořádaným okresním vinařským slavnostem se 

totiž dostala do povědomí i mimo tento region.  

Gstetten má spíše charakter sklepní čtvrti nebo „sklepní vesničky“, protože sklepní ulička skýtá 

díky podobnému uspořádání jako náměstí také prostor pro jevištní akce, čehož také využívá 

spolek Poydium.  

 

Svému jménu vděčí Gstetten pravděpodobně okolnosti, že se v tomto areálu těžila hlína a pálily 

cihly. Toto místo se lidově označovalo „Gstetten“, popř. se tak nazývaly také opuštěné lokality po 

těžbě hlíny. Čilou stavební činností a těžbou potřebné hlíny se areál postupně zvětšoval. Vznikla 

tak velikost a podoba dnešní „Gstetten“. V 17. st. byl vybudován mimo jiné v bezprostředním 

sousedství areálu raně barokní farní kostel (1629 – 1635), také poblíž stojící městská nemocnice 

(1657) a kapucínský klášter (1677 – 1681). Později se ve svahu, který vznikl těžbou hlíny, 

budovaly různé sklepy.   

Vinný sklep a lisovna kláštera byly vybudovány v areálu Kellergstetten a dnes se zde nachází svět 

sektů „Schlumberger Sektwelt“ a sbírka chladičů na sekt a sklenic na sekt Maxe Riegelhofera. 

Reprezentuje význam výroby sektu vína v Poysdorfu.  

Bezprostředně vedle vstupu do Kellergstetten se nachází bývalá městská nemocnice, v níž je od 

roku 1978 umístěno Muzeum města vína Poysdorfu a v roce 2013 místo pořádání Dolnorakouské 

zemské výstavy Chléb & víno.  

 

Lisovny v Kellergstetten jsou 

většinou dvoupatrové a větší než 

většina lisoven v ostatních 

sklepních uličkách v Poysdorfu.  

Je to kvůli tomu, že zde byly 

budovány lisovny velkých vinařů      

na plný úvazek, zatímco se v 

Radyweg spíše nacházely sklepy 

těch rodin, které pěstování révy 

vinné provozovaly jako vedlejší 

činnost. Takové rozšíření, popř. 

zvětšení lisoven se pravděpodobně 

může vztahovat také k dobám 

bytové nouze.  

 



 

Pod areálem Gstetten byly odkryty dva lochy (n. Erdstall). Původní účel zřízení těchto zařízení 

není jasný. Jak se ukázalo, byly tyto podzemní, zčásti velmi úzké a nízké chodby opakovaně  

vyhledávány jako ochranné prostory.  

 

 

 
 

Kromě funkce místa pořádání již zmíněných kulturních akcí se v Kellergstetten v Poysdorfu 

nachází také několik lokálů „Heurige“ a soukromý sklep, který umožňuje „relaxovat ve sklepě“.  

Speciální mikroklima sklepa (celoročně stejná teplota, vysoká vlhkost vzduchu, vyšší obsah 

radonu, atd.) působí pozitivně na dýchací cesty. První zmínka o sklepě pochází z pozemkové 

knihy z roku 1773. 

 


