Pavlovské vinice a vinné sklepy
Naučná stezka

1 Vinařská obec Pavlov
LEGENDA:

TIC – turistické informační centrum
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Vinařství Iris – Zdeněk Šilinek
+420 602 528 545 | z.silinek@seznam.cz
Vinařství Paulus Pavlov
+420 775 262 008 | info@vinarstvipaulus.cz
www.vinarstvipaulus.cz
Ing. Zdeněk Mikulský
+420 608 717 231 | mikulsky@volny.cz
www.vinarstvi-mikulsky.cz
Vinařství Jiří Šilinek – Jirkův sklep
+420 606 700 786 | lenkasilinkova@seznam.cz
www.jirkuvsklep.cz
Vinařství NEPRAŠ & Co.
+420 775 605 783, +420 602 511 859
info@vinarstvinepras.cz | www.vinarstvinepras.cz
Vinařství Pavlov s.r.o. – vinotéka
+420 733 148 283 | VinotekaVP@vinarstvipavlov.cz
www.vinarstvipavlov.cz
Vinařství Reisten – degustační stodola
+420 720 952 775 | stodola@reisten.cz
www.reisten.cz
Milan Zatloukal
+420 603 483 614 | vino@zatloukalpavlov.cz
www.zatloukalpavlov.cz
Vinařství Luboš Strapina
+420 608 920 641 | info@vinarstvistrapina.cz
www.vinarstvistrapina.cz
Vinařství Sedlákových
+420 608 611 347 | +420 737 267 110
vinarska40@seznam.cz
Roman Antoš
+420 739 429 431 | romanant@seznam.cz
www.vinarstviantos.cz
Vilém Topolanský
+420 724 263 561 | topolanskyvilda@tiscali.cz
www.vinarstvitopolansky.cz
Vladimír Foltýn
+420 736 541 267 | foltyn.vl@seznam.cz
www.vinarstvi-foltyn-pavlov.cz
Vinařství Garčic
+420 728 746 500 | hanka.garcicova@seznam.cz
www.vinarstvigarcic.cz
Vinařství Prágerovi
+420 602 775 504 | info@vino-pavlov.cz
Vinařství Zdeněk Strapina
+420 602 519 285 | strapina.z@seznam.cz
www.pravdavkazdelahvi.cz
Bio-vinařství Abrlovi
+420 604 579 736
www.bio-produkty.cz
Vinařství Jiří Šilinek
+420 602 790 784 | silinek@silinek.eu
www.silinek.eu
Vinařství Reisten
+420 720 952 775 | info@reisten.cz
www.reisten.cz
Přátelé Pavlova
+420 602 500 266 | pavel@pritelpavlova.cz
www.pratelepavlova.cz
Vinařství Slaměnka
+420 725 800 717
www.vinarstvislamenka.cz
Ing. Pavel Krška / Palavia Vinum
+420 776 128 893 | pavel@krska.com
www.palavia.cz
Vinařství Pod Pálavou – Jaroslav Gracl
+420 775 565 538 | vinarstvi@podpalavou.eu
www.podpalavou.eu
Vinum Via – vinotéka
+420 603 501 907 | salkovi@seznam.cz
www.vinum-via.cz | www.srdcepalavy.cz
Vinný sklípek u Maradů
+420 721 050 495 | marada9@seznam.cz
www.sklipek-u-maradu-pavlov.weebly.com
Vinařství Ilias
+420 602 510 952 | g.ilias@ilias.cz
www.ilias.cz
Karel Smítek
+420 606 377 241
Vinařství Plenér
+420 774 109 486 | dominika@vinarstviplener.cz
www.vinarstviplener.cz

…archeologie

Hřbitov byl slavnostně vysvěcen 26. června 1582 olomouc-

V Pavlově byla objevena bohatá archeologická naleziště,

kým biskupem Stanislavem Pavlovským, věže v hřbitovní

která prozrazují, že oblast byla osídlena již v dobách lovců

zdi jsou mladšího data. Bránu hřbitova zdobí volutově tva-

mamutů. Díky rozmanitosti a hojnosti objevených před-

rovaný štít s křížem.

mětů se Pavlov zapsal do učebnic archeologie; kultura
lovců mamutů z mladší doby kamenné je totiž odborníky
označována jako pavlovien. To a mnohem více se dozvíte
v pavlovském archeoparku.

…kostel
Jednou z dominant Pavlova je původně renesanční kostel sv. Barbory z druhé poloviny 16. století, přestavěný
po požáru roku 1648 a s pozdně klasicistní přístavbou lodi
z let 1870–1880. V roce 1995 byl soubor architektonických
památek Pavlova prohlášen za památkovou rezervaci.

…boží muka
Pokud patříte k těm, kdo přijeli na jižní Moravu za vínem

Pokud chcete vidět místa, kde vína z Pavlova vznikají,

Krajinu jižní Moravy na mnoha místech zdobí drobné

a hledáte tradiční vinařskou obec se skvělými víny, pak jste

vydejte se po trase naučné stezky Pavlovské vinice a vinné

sakrální stavby – kapličky, sochy či boží muka. Výjimkou

u cíle svého putování. Dál už hledat nemusíte, protože Pav-

sklepy. Měří 2 km, je na ní sedm zastavení a k jejímu zdo-

není ani Pavlov. Před hřbitovem najdete sochu sv. Jana

lov svým návštěvníkům předkládá všechno, čím se tradiční

lání vám bohatě postačí 1 hodina. Seznámíte se s místními

Nepomuckého od barokního sochaře Ignáce Lengelachera,

vinařská obec se skvělými víny může pochlubit – kvalitní

viničními tratěmi a historií pavlovského vinařství, odha-

která původně stávala u Mušova a její přemístění si vyžá-

víno, místní vinotéku, osobitý přístup vinařů i výstavné

líme, čím je jedinečný terroir Pálavy a představíme vám

dala stavba vodního díla Nové Mlýny. V okolí Pavlova se

historické vinné sklepy s lisovnami. Tím ovšem přehlídka

nejčastěji pěstované odrůdy i nejpozoruhodnější místa

zachovala čtyři boží muka. Na místě pátých, které byly roku

zajímavostí nekončí – jen málokterá obec na jižní Moravě

v Pavlově a okolí. Kromě vína od místních vinařů si tak

1962 zničena pásovým traktorem, vystavěli v roce pavlov-

vám zároveň nabídne úchvatný pohled na rekreační oblast

z Pavlova odvezete také nezapomenutelné zážitky přímo

ští vinaři s obcí Pavlov v roce 2016 nová.

Novomlýnských nádrží, možnost vystoupat na vysoký hře-

ze sklepů a vinohradů, tedy z míst, kde se naše vína rodí,

ben Pálavy nebo návštěvu zříceniny někdejšího strážního

zrají a vyrábějí.

…hřbitov

Další informace:

zeměpanského hradu Děvičky ze 13. století. Atraktivní je

Šťastnou cestu vám přeje

Zajímavostí, která se vyskytuje jen v několika málo obcích
České republiky je zeď barokního hřbitova se čtyřmi válco-

i nejbližší okolí, zejména město Mikulov a Lednicko-valtický areál, zapsaný na seznamu památek UNESCO.

Spolek vinařů v Pavlově a Obec Pavlov

vitými nárožními věžičkami, krytými prejzovými taškami.

www.obec-pavlov.cz a www.vinaripavlov.cz.

Pro Obec Pavlov a sdružení vinařů Vinitores Palaviensis vyrobila Agentura Bravissimo, Znojmo, 2021.
Foto: Jan Halady, Pavel Krška, Marek Matula. Historické reprofoto z publikace Kronika obce Pavlov.
Texty: Eva Obůrková, Pavel Krška.
Zdroje k textům: www.vinazmoravy.cz, www.obec-pavlov.cz, TIC Pavlov – www.mikulovsko.com.

Projekt s podporou

