Pavlovské vinice a vinné sklepy
Naučná stezka

1 Vinařská obec Pavlov
…archeologie

kým biskupem Stanislavem Pavlovským, věže v hřbitovní

V Pavlově byla objevena bohatá archeologická naleziště,

zdi jsou mladšího data. Bránu hřbitova zdobí volutově tva-

která prozrazují, že oblast byla osídlena již v dobách lovců

rovaný štít s křížem.

mamutů. Díky rozmanitosti a hojnosti objevených předmětů se Pavlov zapsal do učebnic archeologie; kultura
lovců mamutů z mladší doby kamenné je totiž odborníky
označována jako pavlovien.

…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
Krajinu jižní Moravy na mnoha místech zdobí drobné sakPokud patříte k těm, kdo přijeli na jižní Moravu za vínem

Pokud chcete vidět místa, kde vína z Pavlova vznikají,

rální stavby – kapličky, sochy či boží muka. Výjimkou není

a hledáte tradiční vinařskou obec se skvělými víny, pak jste

vydejte se po trase naučné stezky Pavlovské vinice a vinné

ani Pavlov. Před hřbitovem najdete sochu sv. Jana Nepo-

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

sklepy. Měří 3 km, je na ní sedm zastavení a k jejímu zdo-

muckého od barokního sochaře Ignáce Lengelachera,

lov svým návštěvníkům předkládá všechno, čím se tradiční

lání vám bohatě postačí 1,5 hodiny. Seznámíte se s místními

která původně stávala u Mušova a její přemístění si vyžá-

vinařská obec se skvělými víny může pochlubit – kvalitní

viničními tratěmi a historií pavlovského vinařství, odha-

dala stavba vodního díla Nové Mlýny. V okolí Pavlova se

víno, místní vinotéku, osobitý přístup vinařů i výstavné

líme, čím je jedinečný terroir Pálavy a představíme vám

zachovala čtyři boží muka; pátá, která stávala pod zříce-

historické vinné sklepy s lisovnami. Tím ovšem přehlídka

nejčastěji pěstované odrůdy i nejpozoruhodnější místa

ninou hradu Děvičky poblíž lomu, byl roku 1962 zničena

zajímavostí nekončí – jen málokterá obec na jižní Moravě

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

pásovým traktorem.

vám zároveň nabídne úchvatný pohled na rekreační oblast

z Pavlova odvezete také nezapomenutelné zážitky přímo

Novomlýnských nádrží, možnost vystoupat na vysoký hře-

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

…hřbitov

ben Pálavy nebo návštěvu zříceniny někdejšího strážního

zrají a vyrábějí.

Zajímavostí, která se vyskytuje jen v několika málo obcích

zeměpanského hradu Děvičky ze 13. století. Atraktivní je

Šťastnou cestu vám přeje

České republiky je zeď barokního hřbitova se čtyřmi válcovitými nárožními věžičkami, krytými prejzovými taškami.

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

Obec Pavlov a spolek vinařů Vinitores Palaviensis

Hřbitov byl slavnostně vysvěcen 26. června 1582 olomouc-

Pro Obec Pavlov a sdružení vinařů Vinitores Palaviensis vyrobila Agentura Bravissimo, Znojmo, 2008.
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