Pavlovské vinice a vinné sklepy
Naučná stezka

2 Vinaři v Pavlově
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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

skladbě nabízených vín převládají vína bílá, zejména Ryz-

a neutralizační pečivo. Pokud mezi předkládanými vzorky

link vlašský a Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Müller Thur-

najdete to „své“ víno, samozřejmě si je můžete přímo

gau, Pálava, Aurelius, Rulandské bílé a Rulandské šedé,

na místě koupit do svého vinného archivu.

Chardonnay, Sauvignon a Muškát moravský. Na milovníky

Sklepy jsou otevřeny v pátek odpoledne, v sobotu a v neděli.

červených vín čeká Svatovavřinecké, Frankovka, André,

Na internetových stránkách obce je k dispozici rozpis služeb

Zweigeltrebe, Rulandské modré a Modrý Portugal.

jednotlivých sklepů a mapka Pavlova, kde jsou jednotlivé

Pavlovská vinotéka vznikla díky spolku domácích vinařů

sklepy vyznačeny. Příjemná zpráva je, že řada sklepů mívá

Vinitores Palaviensis, přispění obce Pavlov a spolufinanco-

otevřeno i mimo garantované termíny a návštěvu s ochutnáv-

vání z fondu EU, na propagaci přispěl Vinařský fond České

kou a nákupem vína si ve všech vinařstvích můžete domluvit

republiky. První hosté sem zavítali na velikonoční Výstavu

bez ohledu na otvírací hodiny telefonicky nebo e-mailem.

vín v dubnu 2004. Kromě nákupu vín můžete vína samo-

Kromě dveří navíc vinaři otevřeli návštěvníkům i svá srdce

zřejmě i ochutnat a po předchozí telefonické domluvě je

a názory milovníků vína jsou pro ně často inspirací do dal-

možná návštěva i mimo běžnou otevírací dobu.

ších let.

DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
V PAVLOVĚ
Každý rok jsou poslední sobotu listopadu při akci „den otevřených sklepů“ otevřeny všechny sklepy zároveň. Návštěvník může po zakoupení paušální vstupenky chutnat volně
vína ve sklepích účastnících se této prezentační akce. Součástí vstupného je sklenička, mapka s vyznačením sklepů
a poukázka na nákup láhví.

VINITORES PALAVIENSIS
sdružení vinařů
z Pavlova

OBECNÍ VINOTÉKA PAVLOV

Obecní vinotéka Pavlov

Pavlovskou obecní vinotéku najdete v klenutém sklepení

www.obec-pavlov.cz/vinoteka

Sdružení pavlovských vinařů je výjimečné – místní vinaři

jemné místo k posezení, kde můžete degustovat vína

byli totiž jedni z prvních na jižní Moravě, kteří se dohodli

od patnácti producentů z Pavlova a okolí.

na spolupráci. Ačkoli členové sdružení dodávají na trh

Sortiment nabízených vín vždy zastupuje několik vzorků

Jedenáct pavlovských vinařů se před několika lety dohodlo,

lahvované víno s vlastními etiketami a jmény různých

od jednotlivých vinařů a je velmi široký. Vybrat si můžete

že od poloviny června do začátku září bude minimálně jeden

vinařství, společným posláním všech vinařů Vinitores

jak lehčí jakostní a kabinetní vína, pozdní sběry a výběry,

z nich držet službu a otevře vinný sklep výletníkům.

Palaviensis je pozvednutí úrovně pavlovských vín a rozší-

tak speciality, třeba vína ledová a slámová.

Při návštěvě tak osobně poznáte jednotlivé vinaře, pro-

ření informací o pálavském vinařství dál do světa. Společně

Na vínech z Pavlova znalci oceňují především jejich origi-

hlédnete si historické vinné sklepy a skvělá pavlovská vína

s obecním úřadem a svazem zahrádkářů spolek organizuje

nální ovocitou svěžest, aromatičnost a kořenitost danou

ochutnáte přímo v místech, kde vznikají. Vinaři připravují

tradiční jarní výstavy vín, Léto otevřených sklepů a listopa-

unikátním vápencovým podložím úpatí Pálavy, chrá-

k ochutnávkám přibližně deset vzorků, přičemž v ceně

dový Den otevřených sklepů.

něné krajinné oblasti a biosferické rezervace. V odrůdové

ochutnávky je výklad vinaře k jednotlivým vínům, voda

pod zdejší radnicí. Kromě vinného archivu tu vzniklo i pří-

www.vinaripavlov.cz

Obecní úřad Pavlov, Na Návsi 88, 692 01 Pavlov

LÉTO OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
V PAVLOVĚ

Projekt s podporou

