Pavlovské vinice a vinné sklepy
Naučná stezka

3 Viniční tratě I. – odrůdy bílých vín
NEJČASTĚJI
PĚSTOVANÉ ODRŮDY

RULANDSKÉ BÍLÉ – patří ke starým

burgundským

odrůdám,

VINIČNÍ TRATĚ
V OKOLÍ PAVLOVA

spraš, struktura půdy: slabě až středně štěrkovitá, vápencový štěrk od 10 do 25 %, zajímavosti: Vznikla sloučením

Klasickými odrůdami vinné révy, se kterými se ve vinicích

ve světě je známé jako Pinot

v okolí Pavlova setkáte nejčastěji, jsou především Ryzlink

blanc. Plné extraktivní víno svět-

VINIČNÍ TRAŤ POD PANNAMA

dříve se užívaly názvy Tratě 2, 3, 4, 5, 6, U včelína, Vrchní

vlašský, Veltlínské zelené, Müller-Thurgau a Svatovavři-

ložluté barvy a harmonické kom-

Plocha registrovaných vinic ve viniční trati: 1,3 ha, hlavní

řada, Nad dvanáctkou, Pozdní kopec a Pod pozdním kop-

necké. Později se vysazovaly Tramín červený, Pálava, Rulan-

pozice s květnatou vůní, doplně-

odrůdová skladba: dříve směs odrůd, nyní Ryzlink vlašský,

cem, německy Oberried či Oberzwelfer. Podobně jako

ské bílé, šedé a modré, Sauvignon a některé nově vyšlechtěné

nou buketem tropického ovoce a lískového oříšku. Zráním

Veltlínské zelené, Müller Thurgau, převažující expozice:

viniční trať Pod Pannama je i trať Pod Pálavou nejlépe oslu-

odrůdy, například Pálava a André. Nejznámější pavlovskou

výrazně stoupá jeho jakost.

severovýchod – východ, nadmořská výška: 260–300 m,

něná ráno, brzy odpoledne se však slunce skryje za hřebe-

orientační svažitost: 10–18 %, druh půdy: hlinitá až spra-

nem Pálavy.

odrůdou je Ryzlink vlašský, který je také základní složkou

tratí Pod oborou, Pod hradem, Pod Pálavou a Nad sklepy,

SAUVIGNON – Aromatické svěží

šovitá, s většími vápencovými kameny, struktura půdy:

víno světle zelenožluté barvy

slabě štěrkovitá, vápencový štěrk do 10 %, zajímavosti:

VINIČNÍ TRAŤ SLUNNÝ VRCH

RYZLINK VLAŠSKÝ – pěstuje se

s výraznou broskvovou až kopři-

Vznikla sloučením tratí Višňový sad, Zahrádkářská kolonie

Plocha registrovaných vinic ve viniční trati: 19,4 ha, hlavní

prakticky na každé vinici v okolí

vovou vůní s tóny grepu, medu či

a Záhumní roh, její starší název je Trať 1. Díky poloze pod

odrůdová skladba: Ryzlink vlašský, Müller Thurgau, Velt-

Pavlova, při dobré vyzrálosti dává

černého rybízu. V chuti je koře-

lesem na úpatí Pálavy sem slunce svítí jen část odpoledne,

línské zelené; dříve Neuburské, Tramín červený, převažu-

vína originálního kořenito-ovoc-

nitě plné, extraktivní s originální

v podvečer se už trať topí ve stínu.

jící expozice: jihovýchodní až východní, nadmořská výška:

našich nejlepších sektů.

ného charakteru jasné, světle žluté

příjemnou tříslovinou.

170–335 m, orientační svažitost: 8–12 %, druh půdy: jílovi-

barvy s nevtíravou plnou ovocnou

VINIČNÍ TRAŤ NAD JEZEREM

to-hlinitá, struktura půdy: slabě štěrkovitá 10–20 %, zajíma-

chutí, elegantní květinovou vůní a vyšším obsahem kyselin,

MÜLLER THURGAU – nejroz-

Plocha registrovaných vinic ve viniční trati: 6,5 ha, hlavní

vosti: Vznikla sloučením tratí Nad vodojemem a Záhumní

typickým pro ryzlinky pěstované na vápenaté půdě Pálavy.

šířenější odrůda České repub-

odrůdová skladba: Ryzlink vlašský, Rulandské modré, Sau-

vinice, její starší názvy zní Tratě 11 a 12, Dvanáctka, německy

liky, decentní víno jemných vůní

vignon, převažující expozice: severovýchodní, nadmoř-

Zwelfer. Kromě podvečera je trať výborně osluněná, na část

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ – víno zele-

po vanilce a kvetoucím bezu se

ská výška: 170–200 m, orientační svažitost: 10 %, druh

pozemku byla při stavbě přehrady Nové mlýny navezena

no-žlutého odstínu vyniká jemnou

v chuti vyznačuje muškátovými

půdy: hlinitá, sprašovitá, struktura půdy: slabě štěrkovitá,

ornicemi vinné révy, se kterými se ve vinicích v okolí Pav-

medově lipovou vůní. Chuť je odrů-

až broskvovými tóny a příjemně

vápencový štěrk do 10 %, zajímavosti: Vznikla sloučením

lova setkáte nejčastěji, jsou především Ryzlink vlašský, Velt-

dově typická, kořenitá s náznakem

laděnou kyselinou. Je lehčí a dobře pitelné, typické světle

tratí Nad přístavem a Nad jezerem, dříve byly tyto lokality

línské zelené, Müller-Thurgau a Svatovavřinecké. Později

mandle a pepře, zpočátku křehká,

zelenožlutou barvou.

označovány jako Trať 36, Hrbol či Polní zahrady – vinice,

se vysazovaly Tramín červený, Pálava, Rulanské bílé, šedé

německy Hobeln. Většina vinic má kvalitní úrodnou půdu,

a modré, Sauvignon a některé nově vyšlechtěné odrůdy,

ale protože místy leží na prudkých svazích, hrozí nebez-

například Pálava a André. Nejznámější pavlovskou odrů-

pečí eroze.

dou je Ryzlink vlašský, který je také základní složkou našich

v závěru intenzivní. Mladé víno je
svěží a živé, vyšší jakostní stupně jsou vhodné do archivu.

PÁLAVA

–

nově

vyšlechtěná

aromatická odrůda s jemným,
RULANDSKÉ ŠEDÉ – ač odrůda pro

ale výrazným kořenitým aroma

nejlepších sektů.

Pavlov doporučovaná, její výskyt

a nižšími kyselinkami, kříženec

VINIČNÍ TRAŤ POD PÁLAVOU

není hojný. Harmonické víno ele-

odrůd Tramín červený a Müller

Plocha registrovaných vinic ve viniční trati: 28,1 ha, hlavní

gantní, původem francouzské

Thurgau. Voní po rozkvétajících

odrůdová skladba: Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Mül-

odrůdy s mnohovrstevnou plnou

růžích a květech černého bezu, chuť s tóny vyzrálých citru-

ler Thurgau, Veltlínské červené ranné, Rulandské modré,

chutí a hřejivě medovým proje-

sových plodů.

Modrý Portugal, převažující expozice: jihovýchodní, nad-

vem přezrálých plodů jižní Moravy. Mívá květnatý buket

mořská výška: 280–340 m, orientační svažitost: 5–20 %, druh

s výraznými prvky vanilky, skořice a citrusového ovoce.

půdy: písčito-hlinitá až jílovito-hlinitá, místy humózní, též

