Moravský Žižkov
obec s bohatou vinařskou tradicí

Moravský Žižkov

Vinařství Maděřič

Malebná vesnička Moravský Žižkov patří k nejmladším obcím na Břeclavsku. Byla založena
v roce 1731 a zásluhy o její založení náleží Janu
Maxmiliánu Žižkovi, inspektorovi a správci břeclavského lichtenštejnského panství.
Začátkem 18. století došlo na území k relativnímu přelidnění a následkem toho i sociálním nepokojům. Janu Maxmiliánu Žižkovi tenkrát neušlo, že mnoho panské půdy leží ladem zatímco
bezzemci hladoví. Projevil své sociálnímu cítění
a využil svůj vliv na knížete Josefa Václava Lichtenštejna. Ten potom nechal v blízkosti panské
bažantnice postavit hostinec a několik chalup.
Pověst praví, že v roce 1773 se prý kníže odhodlal
dát půdu každému, kdo se o ni přihlásil. Obec je
pojmenována po správci panství Janu Maxmiliánu Žižkovi, který se o její vznik nejvíce zasloužil.
Ves se potom rychle rozrůstala a v roce 1793
měla již 51 obydlených domů a přes 200 obyvatel.
V současné době v obci žije cca 1 400 obyvatel.
Přívlastek Moravský získala obec v roce 1913.
Dominantou obce je nový kostel Panny Marie
Vítězné vysvěcený 17.8. 2002 . Vznik kostela
umožnila veřejná sbírka mezi věřícími a nemalou
částkou přispěla také obec.

„Život je příliš krátký na to, aby se pilo špatné
víno“
Vinařství Maděřič je malou firmou obhospodařující cca 30 ha vinic. Výroba vína započala v roce
1993, a od té doby je postupně doplňován sortiment nabízených vín. Zároveň firma rozšiřuje
i nabídku služeb pro své klienty. Dnes produkuje
cca 5 000 hl vína, a široký sortiment výrobků, ze
kterých si jistě vybere i náročný zákazník. Firma
se zabývá výrobou jakostních, přívlastkových,
slámových a ledových ze 17 odrůd vinné révy
a ke strategii firmy patří další rozšiřování nabídku co se týká druhů. Obhospodařované vinice se
nalézají ve dvou viničních tratích (Prechov, Slo-

Pravidelně pořádané akce:
- poslední sobota v lednu - Veřejná zabíjačka
- Sobota před sv. Josefem (19.3.) - Degustace vína
- Sobota po sv. Josefu - Výstava vín
- Filipo-jakubská noc (30.4.) - Pálení čarodějnic
- třetí sobota v květnu - Májové muzicírování
- první neděle v červnu - Slavnost Božského
srdce Ježíšova
- Svátek sv. Cyrila a Metoděje (5.7.)
Zpívání u sv. Urbana
- sobota po svátku Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)
Předhodové zpívání
- neděle po svátku Nanebevzetí Panny Marie - Hody
- poslední sobota v srpnu - Zarážání hory
- sobota po sv. Martinu (11.11.) - Svatomartinská husa
- poslední sobota v listopadu - Poslední leč

venské) v obci Moravský Žižkov ve velkopavlovické podoblasti Moravy. Trať Slovenské je umístěna na jihovýchodním svahu kopce s půdou
jilovitohlinitou až písčitouhlinitou. Těžká jílovitá
půda dává dobré výnosy hlavně vínům červeným
obzvláště dobře se tu daří Frankovce, Modrému
Portugalu a Cabernetu Moravii. Lehčí půdy pak
bílým odrůdám Rulanským, včetně Chardonnay
a Veltlínskému zelenému dávají typické ovocné
aroma. Trať Prechov se rozprostírá na mírném
jižním svahu a půda zde má většinou písčitou
strukturu.
Vína jsou vyráběna reduktivní technologií s omezeným přístupem vzduchu, který zaručuje zachování primárních aromat ve víně. Vína z této řady
jsou jemně ovocitá s přihlédnutím na odrůdový
charakter jednotlivých druhů. Krédem firmy je
zásada, že dobré víno se rodí z 80 % ještě na vinici a přidaná hodnota kvalitní práce ve sklepě jen
celkové dílo dotváří.
Kontakt:
tel.: +420 605 284 266
www.vinarstvimaderic.cz
email info@vinarstvimaderic.cz

Vinařství Mečl

Kejčí Stanislav & syn Michal

Začátky rodinného vinařství František Mečl spadají do roku 1987 a do malého sklípku v obci
Moravský Žižkov. Dnes ve vinařství zpracováváme v moderním provozu kolem 15 vagónů
hroznů ze sedmi hektarů vlastních a z pěti hektarů smluvně zajištěných. Z naší produkce zásobujeme vinotéky v různých místech republiky,
jejichž vznik a vybavení jsme spolufinancovali.
Veškerá produkce hroznů se zpracovává moderními technologiemi ve vlastním provozu, jehož
součástí je také vinný sklep s archivnímí víny.
Filosofií vinařství jsou co nejnižší ceny za kvalitní víno a pružné přizpůsobení trhu. Jako sudové víno se tak do vinoték dostávají ve velmi
příznivých cenových relacích i vína přívlastková.
Vinařství se specializuje na vína jakostní, pozdní
sběry a výběry z hroznů, to vše pouze z produkce
hroznů z moravských vinic. V nabídce jsou vína
bílá i červená. Veškerý zisk vracíme zpět do vinařství, stále sázíme nové vinohrady a vybavujeme provoz novými technologiemi. Z pohledu návštěvníka je hlavní devizou vinařství stále dobrá
nálada majitele.

DOBRÁ VÍNA ZE ŽIŽKOVA
Výrobce kvalitních odrůdových-jakostních a přívlastkových vín.
Technolog a majitel firmy p. Stanislav Krejčí vinaří již 30 let. Zálibu ve vinaření zdědil po svých
předcích a navázal tak na tradici, kdy se profese dědí z otce na syna-Michala, který je ve firmě
sklepmistrem.

Kontakt:
tel.: +420 724 260 060

Rodinná firma obhospodařující 16 ha vlastních
vinic, nový provoz s nejmodernější technologií
dává předpoklad vyrábět vína velmi vysoké kvality.
Naše vinice se nachází v nejúrodnější části jihomoravského kraje, nedaleko Břeclavi. Vynikající
klimatické podmínky, poloha a půdní složení
tratí umožňují docílit dobré kvality hroznů, což
je první a nejdůležitější předpoklad pro výrobu
kvalitních vín. Vinice leží ve třech tratích-Slovenské a Sahary v k.ú. Moravský Žižkov a Nová Hora
v k.ú. Velké Bílovice. Vinice jsou pěstovány zásadami integrované produkce.
Zpracováváme odrůdy-Muller Thurgau,
Veltlínské
zelené,
Muškát
moravský,
Sauvignon, Rulandské
šedé, Chardonnay, Pálava, Svatovavřinecké,
Frankovka, Zweigeltrebe, Dornfelder, Rulandské
modré, Cabernet Sauvignon, Cabernet Moravia.
Zájemcům nabízíme možnost posezení v příjemném prostředí vinného sklepa u dobrého vína vč.
řízené degustace. Dárkové balení, firemní etikety,atd.
Kontakt:
Krejčí Stanislav
tel.775769011-14
e-mail: skrejci@email.cz
www.dobravinazezizkova.cz

Vinařství Jan Přibyla

Vinařství Jan Konečný

Tradiční rodinné vinařství, hospodařící na 7 ha
vinic, se 7 odrůdami bílých a 7 odrůdami červených vín. V kvalitativních zatříděních zemská
vína až výběr z bobulí. Naše vína jsou stoprocentně moravského původu, se spojením umu našich
předků a některých modernějších technologií nikdy nezklamou.
Pěstované odrůdy – bílá vína – Muller Thurgau,
Chardonnay, Ruland šedý, Tramín, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský a Muškát Ottonel
červená vína – Dornfelder, Neronet, Cabernet
Moravia, Zweigeltrebe, Rulandské modré
Kontakt:
Jan Přibyla
Bílovská 176, Moravský Žižkov
tel.: +420 777 176 119

Malé rodinné vinařství obhospodařuje asi 3 ha
vinic v tratích Slovenské, Stará hora a Pod vinihrady s odrůdami Muškát Moravský, Muller
Thurgau, Veltlínské zelené, Chardonnay, Tramín,
Sauvignon, Zweigeltrebe, Modrý Portugal, Cabernet Moravia, Rulandské modré a Rulandské
šedé. Po celou dobu téměř 20-ti leté existence
firmy se snažíme citlivě využívat dostupných
moderních poznatků o pěstování, zpracování
a náslené manipulaci s vyrobeným vínem s ohledem na tradiční postupy a zkušenosti předávané
z generace na generaci. Výsledek svého snažení si
ověřujeme a porovnáváme nejem při degustacích
s přáteli ve sklípku, ale také účastí na výstavách
vín v rámci regionu a okolí, v roce 2003 i dobrým
hodnocením na G.P.Vinex a Vinium Juvenale.
Naším přáním při pěstování révy vinné je, v její
konečné podobě - vínu -zachytit stopu krajiny,
místa svého původu i lidského umu a snažení...
Kontakt:
Jan Konečný
Moravský Žižkov, Bílovská 24
tel.: +420 732 530 263

Vinné sklepy Veselý

Vinařství Milan Očenášek

Jsme mladou ryze rodinnou vinařskou firmou.
Rodinná tradice zahrnuje již pátou generaci, která se věnuje pěstování vinné révy a výrobě vína.

Obhospodařujeme 15 ha vinic s klasickými odrůdami vhodnými pro naše podmínky. Vinice
jsou situovány na výborných prosluněných polohách, které umožňují hroznům dokonale vyzrát.
Do budoucna bychom chtěli staré vinice obnovovat a zaměřit se na výsadbu rezistentních a odolných odrůd.

Do loňského roku jsme se zaměřovali především
na vína sudová. Nyní, s rozsáhlými investicemi
do modernizace sklepního hospodářství a stavby
nových prostorů, začínáme s výrobou přívlastků
a lahvováním.
Naší největší odměnou je radost a pohoda lidí,
kterým naše víno zachutná a rádi se k němu vrací.
Kontakt:
Miroslav Veselý, tel.. + 420 607 539 211
Radek Veselý , tel.: +420 723 641 884

Vinařství navazuje na rodinnou tradici sahající
do roku 1950. Vyrábíme vína z hroznů vlastních
a nakupovaných, vše z viničních tratí obcí Moravský Žižkov a Velké Bílovice.Víno zraje ve vinném sklepě z roku 1820. Zaměřujeme se na odrůdy Rulandské bílé, Veltlínské zelené, Muškát
moravský, Miller Thurgau, Modrý Portugal,
Zweigeltrebe, Svatovavřinecké, Rulandské modré
a Cabernet Moravia.
Vinice: 1 ha
Nejlepší polohy: Slovenské, Stará hora.
Kontakt:
Milan Očenášek
U Školky 359, 691 01 Moravský Žižkov
tel.: +420 728 144 928, +420 728 048 589
e-mail: ocenasek.vino@seznam.cz

Cyklotrasy v okolí Moravského Žižkova

Obcí prochází i tzv. Moravská
vinařská stezka, která je páteřní
trasou ojedinělé sítě regionálních cyklistických tras procházejících malebnou krajinou jižní Moravy. Je červeně značená
a prochází všemi moravskými
vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti okruhů místních vinařských stezek. Na její
trase leží 70 vinařských obcí,
mezi něž patří např. Čejkovice,
Starý Poddvorov, Dubňany či
Ratíškovice, desítka chráněných
přírodních lokalit i významné
historické a architektonické památky kraje.

Historie vinařství v Žižkově
Obec Moravský Žižkov se nalézá na okraji nivy
řeky Dyje. V mělkém údolí protéká Prušánecký
potok. Ke zvláštnostem obce patří také Žižkovský
rybník. Zeměpisná poloha s mírnými jižními svahy obec přímo předurčuje k pěstování vinné révy,
kterou sem přinesli Římané ve 3. století našeho
letopočtu. Rozdílnost půd, reliéf krajiny, orientace vinic a specifické mikroklima vtiskují zdejším vínům nezaměnitelný charakter. K velkému
rozvoji vinic tu dochází v 13. století, kdy v obcích
vznikaly viniční spolky. Řídily se zásadami, které
později převzali do horenských řádů. Hlavním
úkolem vinařské organizace byla ochrana vinic,
zajištění kontroly výroby vína a s ní i poskytování
záruky kvality produktu. Tedy obdobné zásady,
kterými se zabývají i dnešní vinařské organizace.
V katastru obce v roce 1820 leželo 465 vinohradů. Vinice stále ještě byly nejvýnosnějšími zemědělskými pozemky. Jsou používány viniční tratě
s názvem Stará hora, jež svědčí o jejich velmi
dávném původu. V posledních desetiletích první
poloviny 19. století mělo vinařství na Břeclavsku
svůj zenit ze sebou. Objevuje se kategorie tzv.

střídavých vinohradů, u nichž z 60letého cyklu
připadalo 40 let na viniční a 20 let na polní hospodářství. Vinařství podlomila rovněž krize vyvolaná biologickými škůdci z řad hub a drobného
živočišstva především révokaz.
V roce 1911 byla v obci vysázena réva na 31 ha
půdy, přičemž z jednoho hektaru se urodilo
v tomto úrodném roce 14,4 hl vína.
Než však bylo možné naplnit si „sotůrek“ ve sklípku tímto lahodným nápojem, předcházela tomu
celoroční úmorná práce na vinicích. Celkem osm
prací bylo nutné vykonat k tomu, než se víno dostalo do sudů: první byla „kopačka“ (postnica),
jež se prováděla v době postní, následovalo zarážení kolí, pak druhá „kopačka“, uvazování révy
ke kůlům, smítání či vylamování zálistků, třetí
„kopačka“, vinobraní a konečně lisování. Velkým
svátkem pro celý Žižkov bylo právě vinobraní,
kterým byla korunována celoroční úmorná práce
vinařů.

V dubnu 1912 došlo v Žižkově k vysazení obecního vinohradu a ke zřízení révové skleníkové školky, na jejíž výstavbu přispěl kníže Lichtenštejn.
Pozměněn byl poněkud i tradiční sortiment révy.
Uplatňoval se více Sylván zelený, který při květu tolik nesprchal, a zaváděl se Vlašský ryzlink.
Z červených odrůd zase Portugal modrý a Svatovavřinecké. Místo nízkého vedení na hlavách
se začalo doporučovat střední vedení na drátěnkách. Jak se koncem srpna nebo začátkem září
začali hrozny nalévat a vybarvovat, objevili se
na všech cestách vedoucích do vinohradů vysoké
tyče se slaměnými víchy a kytičkami polního kvítí – „hora“ byla zaražena a stala se od této chvíle
zapovězeným místem – tento zvyk je udržován
i v současnosti spolkem Žižkovští vinaři.
V současnosti se v obci rozkládá 115 ha vinic
v několika vinařských tratích z nichž nejstarší
má tradiční název Stará hora, dalšími tratěmi
jsou pak trať Slovenské a Sahary. V obci funguje
od roku 2002 nezisková organizace sdružení vinařů Žižkovští vinaři, která sdružuje všechny občany se zájmem o vinohradnictví a vinařství a aktivně se podílí na propagaci a osvětové činnosti
v této oblasti stejně jako na udržování lidových
tradic spojených s pěstováním révy a výrobou
vína.
Vinařství prezentovaná v této publikaci jsou jen
malou částí žižkovské vinařské obce, je zde ještě velká spousta malovinařů, kteří vyrábějí víno
pro svou potřebu. Pokud chcete ochutnat širokou
paletu vín žižkovských vinařů přijeďte se podívat
na tradiční Výstavu vín pořádanou každoročně
na Josefa tj. okolo 17. března.
Důležité kontakty:
www.zizkovstivinari.cz
www.agrarni.cz
www.sdhmz.ic.cz
www.moravskyzizkov.cz
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