
ciálom na zrenie. Štyri hlavné biele odrody dopĺňa Frankovka 

a burgundské odrody Chardonnay, Rulandské biele, Rulandské 

modré a Rulandské šedé. Budúci rok začne rodiť aj vinica s Pi-

not Meunier. 

Veľkou udalosťou pre Vinárstvo Obelisk je získanie zlatej 

medaily v prestížnej súťaži Decanter London. Suchá Pálava 

r. 2020 získala v konkurencii viac ako 18 000 vín z 54 krajín 

sveta zlatú medailu. Striebornou medailou bol potom ocenený 

Rivaner ročníka 2019.

Amber wine 2019 sa stal víťazom kategórie naturálnych 

vín v rámci Prague Wine Trophy a Pinot Blanc 2020 získal 

titul „Regional Champion“, t. j. najlepšie víno odrody pre SR. 

Štyrmi zlatými medailami sa Vinárstvo Obelisk zapísalo aj 

v rámci Berliner Wein Trophy, kde sa tak zaradilo medzi na-

júspešnejších producentov sektov. Porotcov 

v Južnej Kórei v rámci Asia Wine Trophy 

zaujalo oranžové víno Amber wine, ktoré si 

tiež odnieslo zlatú medailu.

Vína Vinárstva Obelisk získavajú mno-

ho cien doma aj v zahraničí. Experti oceňu-

jú ich osobitú chuť, ktorá je spätá s celým 

projektom prírodnej rezervácie a Vinárstva 

Obelisk, ako príklad citlivého prístupu ku 

krajine, architektúre a dedičstvu pred-

kov. Majitelia rozvíjajú vinárstvo v mo-

dernom poňatí, ktoré má však pevný 

základ v dlhoročnej tradícii starostli-

vosti o krajinu. Návšteva Vinárstva 

Obelisk je unikátnym zážitkom, 

ktorý lahodí nielen oku, ale aj chu-

ťovým pohárikom.

Budovu vinárstva, ktorú charakterizuje súčasná 
interpretácia klasických foriem, a ktorá je 
organicky začlenená do kontextu širšieho okolia, 
chápu majitelia s miernym nadsadením ako ďalšiu 
zo stavieb Lednicko-valtického areálu. 

V inársku prevádzku sa majitelia rozhodli skryť tam, kam nepo-

chybne patrí - pod zem. Degustačné a reprezentatívne prie-

story využívajú bohato presklené horné poschodie s uchva-

cujúcimi výhľadmi.  Tieto dva svety smú existovať nezávisle 

od seba a pritom sa zároveň prelínať v priestoroch centrálneho schodiska, 

kde môžu návštevníci spozorovať časti vinárskej technológie a sudovú časť, 

v ktorej zrejú najlepšie partie vín. 

Domovskou traťou sa Vinárstvu Obelisk stali Hintertály - juhozápadne 

orientovaný svah na okraji Valtíc, ktorý sa vyznačuje sprašovými pôdami 

bohatými na vápnik. Víziou majiteľov je tu do budúcnosti hospodáriť až 

na štyridsiatich hektároch pôdy. 

V odrodovej skladbe viníc sa opäť odrážajú skúsenosti predkov. Vi-

nárstvo Obelisk rešpektuje pôvodné odrody. Vinice sú obhospodarované 

čo najekologickejšie. Vína z Vinárstva Obelisk sa vyznačujú takzvanou vi-

nárskou postmodernou. Pivničný majster venuje dostatočný priestor pre 

ich vlastný špecifický vývoj s obmedzením neprirodzených zásahov do ich 

charakteru. Potenciál vidí majiteľ vinárstva v používaní tradičných starých 

postupov za asistencie najmodernejších technológií, čím docieli originalitu 

a zachovanie jedinečnosti terroir. 

Hrozno valtického vinárstva sa pestuje vo vzdialenosti najviac troch kilo-

metrov od jeho budovy, a je zbierané predovšetkým ručne. Vinárstvo Obelisk 

využíva potenciál starých vinohradov, čo sa odráža aj v druhovej skladbe viníc, 

kedy typicky domáce odrody dopĺňajú medzinárodné. Objavuje sa tu zabúdané 

Silvánske zelené alebo Rizling rýnsky a Pálava. Ďalej potom Rizling vlašský, 

ktorý sa vyznačuje kvalitnými vínami s pikantnou kyselinkou a skvelým poten-
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