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PAVLOV – TRADIČNÍ VINAŘSKÁ OBEC 
Území obce bylo osídleno prakticky nepřetržitě od  dob lovců mamutů 

až do naší doby. Dnešní Pavlov je poprvé zmíněn v 11. století, kdy patřil 

ke  staroboleslavské kapitule. Počátkem 13. století byl nad obcí zalo-

žen hrad Děvičky a  v  roce 1334 Pavlov přešel do  mikulovského pan-

ství, kde  zůstal až do  roku 1848. Pavlov byl původně slovanská osada, 

ale počátkem 13. století se zde usazovalo německy mluvící obyvatelstvo. 

Obec měla dříve také název „Pálava“ a až do roku 1945 „Pollau“. Hlavním 

zdrojem bohatství obce bylo vinařství. Již v roce 1444 byl největší vinař-

skou obcí mikulovského panství a počátkem 17. století se zde pěstovala 

réva vinná na více než polovině půdy. Dokladem významu vinařství v obci 

jsou výstavné barokní štíty gruntů a  vinných sklepů v  Pavlově. Po  roce 

1989 došlo k  obrovskému kvalitativnímu posunu při výrobě vína díky 

moderním technologickým postupům ve vinici i sklepním hospodářství. 

DŮLEŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE NA INTERNETU:
• Informace o obci, nabídka stravování, ubytování a dalších služeb: 

 www.obec-pavlov.cz
• Informace o mikulovském regionu: 

 www.mikulovskoregion.cz
• Chráněná krajinná oblast Pálava a biosférická rezervace Dolní Morava:

 www.palava.cz
• Turistická nabídka na jižní Moravě: 

 www.jizni-morava.cz
• Informace o moravském víně a vinařství, historie, aktuality, kalendář akcí: 

 www.vinazmoravy.cz

VÍNA Z PAVLOVA
Originální ovocitá svěžest, aromatičnost

a kořenitost pálavských vín, kterou jinde nenajdete.

TO NEJLEPŠÍ Z MORAVY

VÍNA Z PAVLOVA – TO NEJLEPŠÍ Z MORAVY 
V Pavlově najdete pestrý sortiment vín – od  lehčích jakostních a kabi-

netních vín přes pozdní sběry a výběry až k ledovým a slámovým vínům. 

Odrůdová skladba je typická pro region Pálavy – převažují Ryzlink vlaš-

ský, Veltlínské zelené, Müller-Thurgau, dále Pálava, Aurelius, Rulandské 

bílé, Rulandské šedé, Chardonnay, Sauvignon, Ryzlink rýnský, Muškát 

Moravský a  další; z  červených odrůd zejména Svatovavřinecké, Fran-

kovka, André, Zweigeltrebe, Rulandské modré a Modrý portugal. Nalez-

nete zde i  méně rozšířené odrůdy, jako třeba Sylvánské zelené. Vína 

z  Pálavy jsou vyhledávána a  ceněna milovníky vín díky své originální 

ovocité svěžesti, aromatičnosti a kořenitosti.
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Budete trávit letní dovolenou na  jižní Moravě? Pak určitě navštivte 
pavlovské sklepy na akci „Léto otevřených sklepů“! 
Pavlovští vinaři již několik let zvou milovníky vína, aby poznali pavlovská 

vína přímo v  místě jejich vzniku – historických vinných sklepích a  měli 

možnost ochutnat a vybrat si víno přímo s vinaři. V letní sezonu bude mít 

každý týden otevřeno jedno vinařství. Otevírací doba je pátek odpoledne  

(16–20 hodin), sobota (10–18 hodin) a neděle (10–14 hodin) Při návštěvě 

budete mít možnost prohlédnout si historické sklepy, poznat osobně jed-

notlivé vinaře, ochutnat skvělá pavlovská vína a  samozřejmě si je také 

nakoupit s sebou do svého vinného archivu. K ochutnání bude zpravidla 

8–10 vzorků.  

Uvedené termíny (pátek odpoledne, sobota, neděle) a rozpis služeb jed-

notlivých sklepů jsou garantovány jako minimální. Většina sklepů bude 

mít otevřeno i  mimo garantované termíny  – návštěvu s  ochutnávkou 

a nákupem vína je možno uskutečnit ve všech vinařstvích po předschozí 

domluvě telefonem nebo e-mailem.

Mimo jednotlivá vinařství je pro návštěvníky otevřena také místní obecní 

vinotéka, která vznikla díky iniciativě spolku Vinitores Palaviensis a Obec-

ního úřadu ve  sklepích pod Obecním úřadem. Ve  vinotéce jsou zastou-

pena vína především z Pavlova a naleznete zde také informační materiály 

o našem vinařství. 

Otevírací doba vinotéky v letní sezoně: denně od 10.00 do 22.00 hod.

Možnost degustace pro objednané skupiny po zavírací době (po domluvě).

Provozovatel: Petr Nešpor. Kontaktní telefon na  vinotéku: 777  166  767, 

e-mail: vinotekapavlov@gmail.com

Léto otevřených sklepů v Pavlově   2021

18.–20. 6. 1   Vinařství NEPRAŠ & Co.

25.–27. 6. 2   Vladimír Foltýn 

2.–4. 7. 3   Jaroslav Gracl

9.–11. 7. 4   Vinařství Garčic

16.–18. 7. 5   Vilém Topolanský 

23.–25. 7. 6   Milan Zatloukal

12   Palavia Vinum Ing. Pavel Krška

13   Georgias Ilias

30. 7.–1. 8. 7   Roman Antoš

6.–8. 8. 8   Reisten s.r.o.

13.–15. 8. 9   Vinařství Pavlov 

20.–22. 8. 10   Ing. Zdeněk Mikulský 

27.–29. 8. 11   Přátelé Pavlova

14   Vinařství Jiří Šilinek – Jirkův Sklep

Rozpis služeb „Léto otevřených sklepů“ Pavlov 2021 Mimo termíny (na objednávku) je možno navštívit

Restaurant Florián
tel.: 736 760 463

Hotel Iris
tel.: 519 515 310

Hotel Pavlov
tel.: 519 324 246

1   Vinařství NEPRAŠ & Co. s.r.o.  
775 605 783 | www.vinarstvinepras.cz

2   Vladimír Foltýn 
736 541 267 | www.vinarstvi-foltyn-pavlov.cz

3   Jaroslav Gracl – Vinařství pod Pálavou 
775 565 538 | www.podpalavou.eu

4   Vinařství Garčic  
728 746 500 | www.vinarstvigarcic.cz

5   Vilém Topolanský  
724 263 561 | www.vinarstvitopolansky.cz

6   Milan Zatloukal  
603 483 614 | www.zatloukalpavlov.cz

7   Roman Antoš  
739 429 431 | www.vinarstviantos.cz

8   Reisten s.r.o.  
724 793 429 | www.reisten.cz

9   Vinařství Pavlov  
519 504 244 | www.vinarstvipavlov.cz

10   Ing. Zdeněk Mikulský  
608 717 231 | mikulsky@volny.cz

11   Přátelé Pavlova 
602 500 266 | www.pratelepavlova.cz

12   Ing. Pavel Krška – Palavia Vinum 
776 128 893 | www.palavia.cz

13   Georgios Ilias 
602 510 952 | www.ilias.cz

14   Vinařství Jiří Šilinek – Jirkův Sklep 
602 790 784 | jirkuvsklep.cz, silinkovi.cz 

 Tabule vinařské naučné stezky

 Obecní vinotéka, tel. 777 166 767

 Restaurace

 Restaurace

 Obecní úřad
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Na webu naleznete i e-shop s víny členů vinařského spolku. 
Další informace lze získat v místním informačním centru, které je také 

v budově radnice na návsi.

Zveme vás také na tradiční „Den otevřených sklepů“ v Pavlově  
v sobotu 27. 11. 2021 a mimořádný letní termín v sobotu 3. 7. 2021.Aktuální informace sledujte na Internetu: www.vinaripavlov.cz.


