Pavlovské vinice a vinné sklepy
Naučná stezka

7 Viniční tratě II. – odrůdy červených vín
NEJČASTĚJI
PĚSTOVANÉ ODRŮDY

ANDRÉ – odrůda vyšlechtěná
v roce 1961 křížením Frankovky

Svatovavřinecké – sametově lesklé temné víno harmonické

se Svatovavřineckým. Víno syté

chuti, vonící po sušených švestkách či povidlech s výraznou

tmavě červené barvy s intenzivní

a plnou chutí. V České republice patří k nejčastěji pěstova-

odrůdovou

ným modrým odrůdám.

ovoce, kořenitou chutí a vyššími

vůní

peckovitého

kyselinkami.
FRANKOVKA – víno ohnivě rubínové barvy s harmonickou kořenitou chutí, ovocným buketem
přezrálých višní a pikantními tóny
jemné třísloviny.

VINIČNÍ TRATĚ
V OKOLÍ PAVLOVA
VINIČNÍ TRAŤ U BOŽÍCH MUK
Plocha registrovaných vinic ve viniční trati: 25,9 ha, hlavní
odrůdová skladba: Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené,

RULANDSKÉ MODRÉ – odrůda

Müller Thurgau, převažující expozice: východní, jihový-

VINIČNÍ TRAŤ NOVÁ HORA

VINIČNÍ TRAŤ NA VÝSLUNÍ

pocházející

je

chodní a jižní, nadmořská výška: 240–340 m, orientační

Plocha registrovaných vinic ve viniční trati: 6,7 ha, hlavní

Plocha registrovaných vinic ve viniční trati: 4,8 ha, hlavní

ve světě je známá jako Pinot

svažitost: 8–12 %, druh půdy: jílovito-hlinitá, místy hlinitá

odrůdová skladba: Ryzlink vlašský, Svatovavřinecké, pře-

odrůdová skladba: Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, převažu-

noir. Víno světle rubínové barvy

až sprašovitá, částečně štěrk, struktura půdy: slabě štěr-

važující expozice: jihovýchodní, nadmořská výška: 240–

jící expozice: jihovýchodní, nadmořská výška: 220–290 m,

se zlatavým okrajem hladiny

kovitá 5–20 %, zajímavosti: Vznikla sloučením tratí U Boží

262 m, orientační svažitost: 8–20 %, druh půdy: hlinitá,

orientační svažitost: 10 %, druh půdy: písčito-hlinitá až

vína ve styku se stěnou sklenky

muky a U křížku, dříve byly tyto lokality označovány jako

místy sprašovitá, struktura půdy: slabě štěrkovitá, vápen-

hlinitá, struktura půdy: slabě štěrkovitá, štěrk do 10 %,

získává na jakosti delším ležením v láhvi, kdy se zdůrazňuje

Tratě 13, 14, 15, 10, Střední řada a Za dvory, německy Mit-

cový štěrk do 5 %, zajímavosti: Výhřevná, suchá a výborně

zajímavosti: Celkem 6 ha celkové plochy viniční trati

typická chuť a vůně drobného červeného ovoce a hořkých

terried.

osluněná trať vznikla sloučením tratí Jelení roh a Obecní

Na Výsluní tvoří terasy, najdete tu také ovocný sad. Vznikla

vinice. Starší názvy zněly Trať 9, Jelení roh a Spodní řada,

sloučením tratí Za lesem a Zelinářský hon, původně se uží-

německy Rabengrobfgärten a Unterried.

valy starší názvy Trať 8 či Terasy, německy Stangelberg.

lomu 19. a 20. století, kdy byl

VINIČNÍ TRAŤ STARÁ HORA

VINIČNÍ TRAŤ SAHARA

Pavlov vyhlášen výborným čer-

Plocha registrovaných vinic ve viniční trati: 31,5 ha, hlavní

Plocha registrovaných vinic ve viniční trati: 40,5 ha, hlavní

veným vínem, byl ve starých vini-

odrůdová skladba: Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Mül-

odrůdová skladba: Chardonnay, Sauvignon, Svatovavři-

cích zastoupen především Modrý

ler Thurgau Tramín červený, Pálava, Svatovavřinecké, pře-

necké; dříve Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, Tramín čer-

Portugal. Lehčí víno s méně

važující expozice: jihovýchodní, nadmořská výška: 200–

vený, převažující expozice: východní, jižní, západní, nad-

výraznou kyselinkou a nižším obsahem alkoholu vyniká

250 m, orientační svažitost: 5–12 %, druh půdy: hlinitá,

mořská výška: 200–250 m, orientační svažitost: 8 %, druh

jemnou vůní lesních plodů, v chuti připomíná jižní typy

místy jílovito-hlinitá, částečně spraš, struktura půdy: slabě

půdy: hlinitá, místy písčitá, struktura půdy: slabě štěrko-

vín.

štěrkovitá, vápencový štěrk do 5 %, zajímavosti: Slunečná

vitá, vápencový štěrk do 10 %, spraš, zajímavosti: Výhřevná

a suchá trať vznikla sloučením tratí Krátké vinice, Pod tri-

a suchá trať vznikla sloučením tratí Sahara a Nad cihelnou.

anglem a Dlouhé vinice, původně se užívala označení Tratě

Užívaly se pro ni starší názvy Trať 19, Dvorní pole a Pásy,

18, 17 a 34, německy Alterberg. Svahy ohrožují eroze.

německy Haussatz či Schauben.

z

Burgundska

mandlí.

MODRÝ PORTUGAL – na pře-

