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klenotLÉČIVÝ
Každá země má cenný poklad. Tím moravským je jednoznačně slivovice, jejíž příprava 

připomíná obřad. Takovou poctivou pálenku vyrábí a prodává rodinný Lihovar Žufánek.  
TEXT Darina Kameníková 
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ázev pálenka je odvozen 
od zkušenosti našich předků 
s pálením kvasu, díky ně-
muž získali tekutinu s vyš-

ším obsahem alkoholu. A zimní převoz 
vyzrálého moku do pálenice i samotné 
pálení je na Moravě dodnes jedinečným 
rituálem. Dnes se vozí autem, ale i cesta 
s koňským potahem, bečkou, dřevem 
a prázdnými demižony měla své kouzlo. 
Sounáležitost v pálenici snadno evokuje 
rodinnou sešlost a je důkazem, že lidé se 
společným zájmem si rozumějí. Tradici 
pěstitelského pálení zachovává i rodina 
Žufánků. Firmu založili manželé Žufán-
kovi společně se syny Martinem, Josefem 
a Janem v roce 2000. „Hlavní impulzy 

byly dva. Za prvé v té době na trhu chybě-
la poctivá rukodělná slivovice z vlastního 
ovoce, a za druhé začal táta už v roce 1993 
vysazovat prvních šest hektarů švestkových 
sadů. Jen tak, aby pozemek neležel ladem. 
Takže když došlo k rozhodnutí postavit 
lihovar, už jsme měli vlastní ovoce. Z něj 
se podařilo vypálit přibližně sedm set litrů 
slivovice,“ vzpomíná Martin Žufánek. 
Od té doby se povedlo sady, ve kterých 
rostou nejen švestky, ale i hrušky, ryngle, 
višně, ořechy a desítka oskeruší, rozšířit 
na současných patnáct hektarů. K nim pa-
tří ještě čtrnáctihektarový pozemek určený 
pouze pro byliny a medonosné rostliny. 
Stěžejním a hlavním produktem Lihovaru 
Žufánek je slivovice. Čistý ovocný destilát 

vyrobený pouze z vlastního ovoce pěstova-
ného v ekologickém režimu ve firemních 
sadech, ostatně jako všechny ostatní. 
Jedinou výjimkou jsou meruňky. Těm se 
v podhůří Bílých Karpat, kde firma sídlí, 
příliš nedaří a rodina pro ně jezdí do Vel-
kých Pavlovic a Kobylí. Hotový kvas de-
stilují pouze dva lidé, bratři Jan a Martin. 
Lihovar nemá ve výrobě žádné zaměstnan-
ce, každý produkt Žufánek tedy opravdu 
vyrobil jeden ze Žufánků. Pouze o sběr 
ovoce se starají brigádníci. „V našich 
sadech roste osm odrůd švestek. Kdyby tu 
byla jedna, dozrávala by v jeden okamžik 
a nikdo by ji nestihl včas sesbírat. A navíc 
slivovice vzniklá z více druhů švestek chut-
ná lépe. Každý druh má svoji charakteris-

tiku, a když se smíchají dohromady, tak 
je výsledný destilát zábavnější,“ vysvětluje 
Martin Žufánek. Produkce se během let 
rozrostla o další lihoviny, hlavně hruškovi-
ci, meruňkovici a rynglovici, a kvůli limi-
tované dostupnosti dalšího ovoce se firma 
v posledních letech zaměřuje i na byliny. 

Z nich v roce 2007 vypálila první český 
destilovaný absint pouze z bylin, Absinthe 
St. Antoine. Je úspěšný i v zahraničí a pa-
tří k nejoblíbenějším exportním produk-
tům, stejně jako rukodělný gin Oh My 
Gin. Lihovar je dnes plně vytížený, a více 
lahví a destilátů proto na trhu nenajdete. 

I přes omezené množství si ale kvalitní de-
stiláty probojovaly cestu nejen mezi místní 
a znalce, ale na chuť jim rychle přicházejí 
třeba i zmlsané pražské jazýčky. Takže 
stále častěji od skupinky hostů v restauraci 
zaslechnete: „Jednoho Žufánka, prosím!“ 
Nebo spíš víc.
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Kvalita Díky 
ekologickému 

zemědělství 
může docházet 

k výkyvům 
dostupnosti. 
Produkce je 

totiž limitována 
sklizní. Když není 

kvalitní ovoce, tak 
není ani destilát. 

Z roku 2014 
proto například 

neexistuje ani litr 
meruňkovice.

Výroba Rodinná firma ŽUSY, s. r. o. se zaměřením na proměnu ovoce, bylin a medu v kvalitní 
destiláty sídlí v Boršicích u Blatnice, na úpatí Bílých Karpat. Lihovar je pouze v rukou rodiny 

Žufánkových a kromě různých druhů slivovice vyrábí i bylinné a další likéry, například ořechovku 
nebo dříve populární hospodský likér Kontušovku. Pro byliny mají také vlastní sušárnu a sklad.   

Vybavení Pálení mají na starosti synové Jan a Martin. Probíhá ve čtyřech 
destilačních kotlích, každý má objem tři sta litrů. Dva pocházejí od legendárního 
německého výrobce Arnolda Holsteina a dva od českého výrobce Destila Brno.    
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