
Uprostřed 40 ha vinic s vyhlídkou na Pálavu a Novomlýnské nádrže sídlí 

moderní vinařství Sonberk. Název je odvozen z původního jména slunečního 

kopečku Sonnenberg, jména jedné z nejlepších a nejstarších tratí Moravy, kde 

byly prokazatelně vinice již ve XIII. stol. Terroir je zde opravdu výjimečný pro 

bílá vína. Orientace na J až JZ, nadmořská výška 210-260 m n.m., půda spraš 

s vysokým obsahem Ca, K a dalších minerálů. Výjimečností je v tomto 

vinařství více. Již krásná, moderní, dřevěná a účelná budova vinařství od Ing. 

arch. Josefa Pleskota byla první toho druhu u nás, a pak hlavně výjimečná 

bílá vína. Není snad žádná světová vinařská soutěž, kde by sonberkská vína 

nebodovala. Není se čemu divit, petrolejový RR (10 ha), Sg (8 ha), např. 

ročník 2008 s ovocnou harmonií s tóny medu a květů černého bezu, 

aromatická Pa (6 ha) s vanilkou a tóny růže, RŠ (3 ha) s krásnou vůní a chutí 

tropického ovoce, TČ (2 ha) s chutí žlutého melounu a na zbytku plochy plné 

Ch s dlouho doznívající chutí, medový Sémillon s podtóny citrusů, také 

krásný, květinový MM a Me s jemnou vůní přezrálého černého rybízu a 1. 

sklizeň CF v r. 2010. Pro toto všechno získalo vinařství v r. 2007, 2012 a 2013 

titul „Vinařství roku“ ve své kategorii. 
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Rudolf Žídek ještě před revolucí zrekon-
struoval starý sklep z r. 1830 a v r. 1996 
spolu se syny Radkem a Jaromírem navá-
zali na historické tradice rodinného vinař-
ství. Ve stejném roce začali s prvními 
výsadbami vinné révy. Dnes na tratích 
Svidrunk, Stará hora, Sonberk a Miterberk 
na 35 ha pěstují 13 odrůd: (podle výměry) 
Pa, Ch, Zw, RR, Sg, Fr, CM, RŠ, CS, Sv, 
RM, TČ a Au z nichž vyrábějí krásná pří-
vlastková vína různých kategorií. S podpo-
rou EU v r. 2008 zbudovali nové sklepní 
hospodářství s moderní technologií a také 
prostory pro degustaci vín. MORAVÍN 
musel toto vinařství vidět a také tyto krásná 
vína ochutnat. 

 

 

 


























































