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Anotace 

 

Pálava je kraj bohatý na vinařskou kulturu. Tato práce je zaměřena na region Pálava, 

historii zpracování vína a na druhy vína v této chráněné krajinné oblasti. Pěkná příroda, 

množství památek, vinice a posezení ve sklípku u sklenky dobrého vína vynikají svou 

jedinečností. Tyto faktory lákají turisty nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí. 

Návštěvníci zde mají možnost využít příznačně veliký balík služeb, a to jak od ubytování  

a stravování, přes širokou nabídku různých vinobraní a jiných akcí, až po možnost 

sportovního vyžití v samotných kopcích Pálavy. 
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Summary 

 

Palava region is rich in wine culture. This work is focused on the region of hills, history of 

the wine and wines in this protected area. Beautiful nature, a number of monuments, 

vineyards and sitting in the cellar with a glass of good wine stand out for their uniqueness. 

These factors attract tourists not only from the Czech Republic but also abroad. Visitors 

can typically use a large package of services, both from hotels and restaurants, over a wide 

range of different vintage and other events to sporting opportunities in the Palava hills 

themselves. 
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1 ÚVOD 

 

CHKO Pálava se může pyšnit jedinečnými a nezapomenutelnými víny, která 

vyzrávají na vápencovém podloží této oblasti. Podmínky pro pěstování vinné révy jsou 

velmi příznivé, neboť Pálava je jedna z nejteplejších oblastí České Republiky.                   

K rychlejšímu dozrávání hroznů napomáhá v létě zahřátá skála. Na severním okraji hranic 

CHKO Pálavy se nachází vodní nádrže Nové Mlýny, které rovněž příznivě napomáhají      

k dozrávání hroznů v této oblasti. Vodní nádrže dopomáhají ke zvlhčení vzduchu, a navíc 

je sluneční světlo odráženo od jejich hladiny, a tak má vinná réva dvojnásobné množství 

světla než je tomu v jiných vinařských oblastech. 

 

 Místa v této oblasti jsou velmi dobře dostupná a navštěvují je lidé ze všech míst 

České Republiky a často i ze zahraničí. Konají se zde různé akce, které zahrnují výstavy 

zaměřené na vinařství, vinařské stezky po okolí chráněné krajinné oblasti a vinobraní jak 

ve velkých městech, tak i na malých vesnicích. CHKO Pálava je stále více navštěvována 

turisty, a tato situace vedla k velkému rozvíjení cestovního ruchu. Turisté se zde mohou 

setkat s výborným vínem, s vysokou kvalitou tradičního moravského vína a ubytováním 

jak v normálních hotelích, penzionech, tak i v domech, pod kterými jsou přístupné vinné 

sklepy. 

 

 Tato práce nejprve popisuje lokalitu CHKO Pálavy a dále se zaměřuje na historii 

vína a jejich odrůdy v této oblasti. Výstupem jsou pak návrhy na určité tipy výletů v této 

oblasti, které jsou přínosné pro cestovní ruch. 
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2 CHARAKTERISTIKA REGIONU PÁLAVA 

 

 CHKO Pálava se nachází uprostřed krajiny jižní Moravy, tj. v severozápadním 

výběžku Panonské nížiny. Pálava se může chlubit skálami, vinohrady a rozmanitou flórou 

a faunou.  

 Například svahy Pavlovských vrchů a pahorkatina Milovického lesa nabízí útočiště 

velkému množství rostlin a živočichů. Jako nejčastějšího zástupce stromů v této oblasti 

představuje dub letní a jasan úzkolistý. Mezi běžné živočichy patří roháč velký, tesařík 

obrovský, otakárek ovocný a fenyklový. Můžeme zpozorovat i hojné množství netopýrů, 

kteří se ukrývají a žijí ve štěrbinách, jeskyních a v dutinách stromů. Zástupcem ptactva je 

strakapoud jižní, strnad luční, pěnice vlašská a orel mořský. Na skalní stepi Děvína roste 

kosatec nízký a písečnice velkokvětá. Dále v krajině můžeme spatřit ovsíř stepní nebo 

šalvěj etiopskou a kavyl skalní. 

 Symbolem CHKO Pálava se stal dub šipák. 

Kdysi tuto oblast osidlovali lovci mamutů, kteří si zde stavěli tábořiště. Dodnes se 

dochovaly mamutí kosti, pozůstatky ohnišť a soška Věstonické Venuše. 

 Střediskem moravského vinařství je Mikulov, který ve středověku patřil                  

k nejvýznamnějším moravským městům [Internet 1]. 

 

2.1 CHKO PÁLAVA V ČÍSLECH 

 

 Pálava byla vyhlášená chráněnou krajinnou oblastí v roce 1976. O deset let později 

byla vyhlášena Biosférická rezervace Pálava, a to dekretem UNESCO Programu člověk      

a biosféra. 

 Roku 2003 vznikla větší Biosférická rezervace Dolní Morava, pod kterou spadá 

také Lednicko - Valtický areál a území lužních lesů přes Soutok od Lanžhota                      

k Mikulčicím. 

 Rozloha chráněné krajinné oblasti Pálava je 83 km². Na tomto území se nachází 
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maloplošná zvláště chráněná území, tj. 4 národní přírodní rezervace (Slanisko u Nesytu, 

Křivé jezero, Děvín-Kotel-Soutěska a komplex národní přírodní rezervace Tabulová, 

Růžový vrch a Kočičí kámen), 1 národní přírodní památka (Kalendář věků), 5 přírodních 

rezervací (Svatý kopeček, Liščí vrch, Šibeničník, Turold, Milovická stráň) a 4 přírodní 

památky (Růžový kopec, Kočičí skála, Kienberg, Anenský vrch) [Internet 1]. 

 

2.2 LOKALIZACE PÁLAVY 

 

První obrázek značí lokalizaci Pálavy v České republice. Pálava je na obrázku 

vyznačená červeně. CHKO Pálava najdeme tedy v jihomoravském kraji, kde je centrálním 

městem Brno. 

 

 

Obr. 1 : Lokalizace Pálavy (Internet 9) 

 

 Na druhém obrázku je pak zeleně znázorněná hranice CHKO Pálavy. Na severu 

hranice Pálavy je Dolní nádrž (Novomlýnská) Nových Mlýnů. Vodní nádrže Nových 

Mlýnů pak ještě zahrnují Střední (Věstonická) a Horní nádrž (Mušovská). 

 Centrem CHKO Pálavy je město Mikulov. Mezi další významná města, která jsou 

vyznačena v této mapce, patří Dolní a Horní Věstonice, Pavlov, Perná, Klentnice, 

Milovice, Bavory a Bulhary. Na jihovýchodě je pak znázorněn Lednicko-Valtický areál. 
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 Na obrázku je dále znázorněn nejvyšší bod Pálavy, což je Děvín, který se nachází 

ve výšce 549 m. n. m. 

 

 

Obr. 2 : Hranice Pálavy (Internet 36) 

 

2.3 DŘÍVĚJŠÍ ZÁSAHY DO KRAJINY  

 

 Již v minulosti byla Pálava poznamenána neuváženými a nežádoucími zásahy. 

Některé části, jako je např. Turold či Svatý kopeček, byly zničeny těžbou vápence,             

a některé části, jako Janičův vrch, byly zcela odtěžené. Oblast podléhala erozi, což 

způsobilo, že půda na svazích byla značně poškozena. Za poškození krajiny může 

terasování pozemků [Internet 2]. 
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2.4 VÝZNAMNÉ LOKALITY PÁLAVY 

 

 CHKO Pálava se může pyšnit hradními zříceninami, jako jsou Dívčí Hrady a Kozí 

hrádek. K významným městům a vesnicím patří, např. Dolní Věstonice, Pavlov, Mikulov   

a Lednicko – Valtický areál.  

Všechny lokality této oblasti se mohou chlubit svou historií, přírodou, kulturou      

a vinařskou tradicí.  

 

2.4.1 Mikulov 

 

 Město Mikulov představuje hraniční přechod do Rakouska. Může se pyšnit 

architektonickými památky, náměstím postaveným v renesančním stylu, židovskou čtvrtí 

či církevními stavbami na Svatém kopečku.  

 Jelikož si město zachovalo podobu pozdního středověku, bylo jádro vyhlášeno za 

městkou památkovou rezervaci, a to roku 1952 [1]. 

 Mezi skalní dominanty města Mikulov můžeme zařadit Kozí hrádek. Na vrcholu 

Kozího hrádku byla v 15. století vybudována dělostřelecká věž [5]. 

V červenci se zde pořádá Mezinárodní kytarový festival, v srpnu výtvarné 

sympozium Dílna a v září se zde konají rovnou tři akce: mezinárodní festival sborového 

zpěvu Kampalina, Pálavské vinobraní a Mariánská pouť na Svatý kopeček [1]. 

 

 

Obr. 3 : Mikulov (fotoautor) 
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2.4.2 Pavlov 

 

 Obec Pavlov byla již v 15. století největší vinařskou obcí panství Mikulova.         

Na tomto území byla objevena archeologická naleziště, která poukazují na osídlení této 

oblasti už od pravěkých dob. K zajímavostem města patří barokní hřbitov, socha              

sv. Floriána, kostel sv. Barbory či vinařské domy se sklepy. 

 Pozůstatky kdysi významného hradu Děvín se tyčí u východního konce hřebene 

Pavlovských vrchů. Zřícenina v dnešní době nese mnoho názvu, jako Děvičky, Dívčí hrady 

nebo Maidberk. Hrad gotického stylu byl postaven roku 1222 za účelem střežení zemské 

cesty, která směřovala do Rakouska. Roku 1645 byl hrad obsazen Švédy a následně 

zničen. Avšak zcela opuštěný byl až roku 1750 [1]. 

 

 

 

 

Obr. 4 : Pavlov (fotoautor) 
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2.4.3 Dolní Věstonice 

 

 V roce 1925 v této obci nalezl Karel Absolon
1
 při svých 

archeologických vykopávkách sošku Věstonické venuše, měřící       

11 cm. Věstonická venuše představuje tělo nahé ženy. Soška byla 

vyrobena z pálené hlíny pocházející z mladého paleolitu. Soška je 

unikátem, neboť v době, kdy byla zhotovena, se drobné plastiky 

zhotovovaly z kamene nebo kostí.  

Uprostřed Dolních Věstonic je zřízeno muzeum Dolních 

Věstonic - věk lovců a mamutů [2]. 

 

     Obr. 5 : Věstonická  

     Venuše (internet 10) 

 

2.4.4 Lednicko-Valtický areál 

 

 Komplex této památky UNESCO se nachází severně od rakouských hranic           

až k řece Dyji. Na západ od areálu se tyčí město Sedlec a hranice CHKO Pálava,              

na východě město Břeclav a na jihu park se zámečkem Lány a Pohansko. 

 Areál tvoří dva komplexy, na severu jsou to Lednice a na jihu Valtice. Vzdálenost 

mezi nimi je 10 km. Mezi těmito komplexy stojí 14 menších parkových staveb,                  

a to Kolonáda na Rajstně, zámeček Belveder, Dianin chrám, kaple svatého Huberta, 

kolonáda Tří grácií, statek s rotundou Nový dvůr, Hraniční zámek, Rybní zámeček, 

Apollónův chrám, minaret, Janův hrad, obelisk, Lány a  Pohansko. 

 V Lednicko-valtické krajině se rozkládá celkem 10 chráněných přírodních 

rezervací: Lednické rybníky, Stará hora, Slanisko, Rajstna, Rendezvous, Pohansko, 

                                                 
1
 Karel Absolon (1877 – 1960) pocházel z lékařské rodiny a získal doktorát z geografie a zoologie. Byl 

zaměstnancem Moravského zemského muzea v Brně a předmětem jeho zájmu byl hlavně Moravský kras. 

Nutno přimenout, že se zasloužil o zpřístupnění podzemního toku Punkvy jeskyně Macochy.  
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oplocená obora na východě obou zámků, Zámecký rybník, Pastvisko a Květné jezero. 

 Do světového a kulturního dědictví UNESCA spadá Lednicko-Valtický areál       

od roku 1996. Od roku 2003 spadá do Biosférické rezervace Dolní Moravy, a to spolu 

s CHKO Pálava a s územím lužních lesů přes Soutok od Lanžhota k Mikulčicím.  

 

 

Obr. 6 : Zámek Lednice (fotoautor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 : Zámek Valtice (fotoautor) 
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3 HISTORIE ZPRACOVÁNÍ VÍNA 

 

 Jak už bylo řečeno, region Pálava je proslavený pěstováním a zpracováváním vinné 

révy. Tato kapitola pak vypovídá o historii a zpracování vína. 

 

3.1 DĚJINY VINAŘSTVÍ NA PÁLAVĚ 

 

 Vinnou révu zařazujeme mezi révovité rostliny (rod Vitis).  

První doklady nalezené u Býčí skály, u Starých Zámků u Lisně a v Mikulčicích 

dokazují, že se na Moravě vyskytla vinná réva a že se pěstovala již v minulosti. 

Za zakladatele evropského vinohradnictví je považován Marcus Aurelius Probus
2
. 

Za jeho období panování došlo k trvalému pěstování vinné révy na našem území.             

Ve 3. století našeho letopočtu se na Mušov u Mikulova dostali římští vojáci. Ti zdejší 

obyvatele poučili o tom, jak se vinná réva pěstuje a jak se zpracovávají hrozny.  

Existuje však ještě další varianta velkého rozvoje vinohradnictví u nás. Jiní 

badatelé vypovídají, že pěstování vinné révy se u nás rozvíjelo až v období Velkomoravské 

říše v 9. století.  

Nakonec se vyjádřila k rozvoji vinařství ještě jedna poslední skupina badatelů, 

která je přesvědčena, že rozšíření vinohradnictví na našem území je výsledkem kolonizace 

z Dolního Rakouska. V té době se do Mikulova dostalo v roce 1309 falkensteinské 

horenské právo
3
, a to zásluhou rodu Lichtenštejnů [6]. 

Za dobu největšího rozmachu vinařství na Pálavě se však považuje 14. až 16. 

století. Oblíbené, a to i za hranicemi Pálavy byla vína mikulovská a valtická. 

Roku 1355 byl vydán markrabětem Janem Jindřichem viniční řád pro Moravu, 

stejně tak vyšlo nařízení o povinném zapsání všech vinic do gruntovních knih 

                                                 
2
 Marcus Aurelius Probus (276 – 282) byl římským císařem. Vyhlásil, že se musí pěstovat víno a zřídit vinice 

jak v římských oblastí, tak i za Alpami.  
3
 Falkenstein – město v dolním Rakousku. V horenském právu byly sepsány tresty, píše se zde o vzdělávání 

vinic, o správě viničních hor, o dani z produkce a o zemní dani.  
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perkmistrovských podle jednotlivých viničních hor. Toto nařízení vydal král Vladislav II. 

Jagelonský v roce 1497. 

Rozvoj pěstování vína byl však zastaven některými historickými událostmi, jako je 

husitská revoluce v 15. století.  

V 17. století však přišla třicetiletá válka (1618 – 1648), a ta způsobila úbytek ploch 

k pěstování vinné révy. Vesnice po této události byly vylidněné a chyběly také finanční 

prostředky. Všemu však napomohla šlechta a v 18. století opět existovalo velké množství 

vinic. 

Koncem 19. století se objevil révokaz, jakožto kořenová mšice. Tento škůdce saje 

mladé kořeny, a tím uhnívají. V Perné se objevil roku 1901, ve Věstonicích a v Bavorech   

o rok později a postupoval dál. 

Někteří badatelé si však mysleli, že kořenová mšice byla pro vinařství spíše 

přínosem, neboť po jejím zásahu se začala pěstovat vína kvalitní, a to i v polohách, které 

byly pro révu velmi nevyhovující. 

Ve 20. století se na Moravě vymezily tři vinohradnické oblasti (znojemsko-

mikulovská, hustopečsko-hodonínská, bzenecko-strážnická). 

Vinařské oblasti se musely řídit zákonem o vinohradnictví a vinařství 115/1995 Sb. 

V tomto zákonu se pěstování vinné révy rozděluje na vinařské regiony, oblasti, obce          

a tratě. Existuje právní předpis 298/2000 Sb., zde ministerstvo zemědělství stanovuje 

seznam vinařských obcí, viničních tratí a hlavně jejich vymezení. Avšak od 1. května 2004 

platí nový zákon, kde je i nově upraveno vymezení viničních tratí [6]. 

 

Obr. 8 : Obrázek vinice pod zříceninou Dívčí hrady (Internet 11) 
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3.2 VINAŘSKÁ OBLAST PÁLAVA 

 

 V této vinařské oblasti se můžeme spolehnout na vynikající kvalitu bílých odrůd,   

k čemuž napomáhá vápenitá půda s velmi teplým a suchým klimatem. Mezi 

nejvýznamnější vinařská střediska už od středověku jsou Mikulov a Valtice. V obou těchto 

městech jsou zpřístupněná muzea, která jsou zaměřena na dokumentaci vinohradnictví       

a vinařství [6]. 

 

3.2.1 Dolní Věstonice 

 

 Dolními Věstonicemi procházela stezka, která spojovala Jadran s Baltem.  

Roku 1460 byla ves Dolní Věstonice povýšena králem Jiřím Poděbradským          

na městečko. Asi v polovině 16. století se zde usadilo obyvatelstvo nazýváno 

“novokřtěnci”, které dopomohlo k založení vinařské ekonomiky. Pozůstatkem 

vinohradnictví je Husí plácek.  

V oblasti Dolních Věstonic se nachází okolo třiceti vinařů, kteří se starají asi          

o 69 ha vinohradů [9]. 

 

 

Obr. 9 : Husí plácek (Internet 12) 
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3.2.2 Mikulov 

 

 Již počátkem 13. století zde stával zeměpanský hrad, pod kterým kdysi vedla stará 

obchodní cesta. Nejvíce se o rozvoj Mikulova zasloužil olomoucký biskup a vládce 

Moravy kardinál František z Ditrichštejna
4
. 

 Roku 1526 se zde usídlili rovněž novokřtěnci a dále habáni
5
. 

 Nejpravděpodobněji se vinařské domy a sklepy za městem začaly stavět až v 18. st.  

Hodně sklepů je vytvořených z vápencových podloží, a to zejména sklepy pod Kozím 

hrádkem. 

 O tom, že vinařská tradice ještě stále v Mikulově funguje, poukazují i nové 

vinařské domy postavené ve svahu pod Turoldem [6]. 

 V 60. letech byl v Mikulově vybudován podnikem Moravské vinařské závody 

moderní vinařský závod s obrovskou celkovou skladovací kapacitou (53 000 hl). Díky 

druhotnému kvašení vína se zde vyrábí šumivé víno Venuše [11]. 

Vinice v této oblasti jsou rozloženy na okolních vápencových skalách a to o rozloze 

319 ha. 

 

 

Obr. 10 : Vinný sklep pod Kozím hrádkem, lisovna Ladislava Solaříka (Internet 13) 

                                                 
4
 Olomouckým biskupem od roku 1599 do roku 1636. 

5
 Habáni, jakožto anabaptisté či novokřtěnci, představovaly skupiny křesťanů žijících na Moravě a na 

Slovensku. Název vychází zřejmě z latinského slova ha-banim, což v překladu značí synové. 
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3.2.3 Pavlov 

 

 Toto území je osidlováno již od doby bronzové. Roku 1185 zde byl vypálen kostel. 

Později Pavlov připadl k hradu Děvičky a roku 1334 spolu se zříceninou se stává 

majetkem mikulovského panství. 

 Ve dvacátých letech 13. století se pěstování vinné révy a zároveň výroba vína stalo 

způsobem obživy. 

 K úspěšnému rozvoji vinařství v Pavlově je období od 16. do 18. století, kdy toto 

období pro víno spadá mezi úrodné roky a pěstitelé tak bohatli.   

 Do seznamu kulturních památek spolu s historickým jádrem Pavlova byla zapsána 

Česká ulice, a to roku 1995 a byla vyhlášena za vesnickou památkovou rezervaci. Česká 

ulice je po jedné straně lemovaná vinnými sklepy a na druhé straně se nacházejí stodoly. 

Rozloha vinic je asi 115 ha na vápenitých stráních Pálavy [6]. 

 

 

Obr. 11 : Česká ulice, prosté sklepy, sklepy s přízemní lisovnou, lisovny s nadsklepními 

byty (Internet 14) 
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3.2.4 Perná 

 

 Obec Perná se nachází mezi Růžovým vrchem a Sirotčím hrádkem. Již od 13. st. se 

zde obyvatelé snažili o rozvoj vinařství. Tamní víno bylo velmi oblíbené, a to již za doby 

středověku. V roce 1946 zde byla založena šlechtitelská stanice, která vyšlechtila odrůdy 

Pálava (1979) a Aurelius (1983). 

 Velmi dobře zde vyzrávají i hrozny Ryzlinku vlašského, kterému se                      

na vápencových půdách velmi dobře daří.  

Oblast zahrnuje asi 199 ha vinic [9, 11]. 

 

 

Obr. 12 : Areál U studánky, sklep Františka Bílka se sochou sv. Floriána, 1797        

(Internet 15) 

 

3.2.5 Valtice a Lednice 

 

 Od 14. století se dostávají Valtice pod správu knížecího rodu Lichtenštejnů,            

a stávají se tak jejich rezidenčním městem. Valtické vinice jsou zaznamenány                     
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i v Lichtenštejnském urbáři z roku 1414. Roku 1430 byl postaven Zámecký sklep               

a Křížový sklep. V roce 1945 Valtice patří Státnímu statku, který se věnuje vinohradnictví 

a vinařství, vznikla tak akciová společnost Vinné sklepy Valtice. 

 Okolo roku 1855 docházelo k úpadku vinařství v tomto okolí, a tak vznikl okresní 

hospodářský spolek, který vlastnil svou révovou školku. Díky tomuto spolku byla otevřena 

Ovocnicko-vinařská školka v roce 1973, která funguje dodnes.  

Ve Valticích i Lednicích se po otevření školky konají do dnes vinné výstavy,          

a to v podobě valtických vinných trhů.  

 V 18. a 19. století vznikaly požáry, ty byly zejména ničivé pro lisovny na Valticku 

[6]. 

 V Lednicích pak nalézáme Ovocnicko-vinařskou fakultu Vysoké školy zemědělské 

Brno. Z této školy vyšla řada význačných vinařských pracovníků, kteří se pak ve svém 

oboru velmi uplatnili. 

Vinice zaujímají plochu asi až 272 ha [11]. 

 

3.3 ZPRACOVÁNÍ VÍNA 

 

Co to víno vlastně je? Víno jako takové je alkoholický nápoj, který vzniká 

kvašením hroznové šťávy. Můžeme jej dělit podle barvy, obsahu cukru nebo podle druhu.  

 

3.3.1 Zpracování hroznů v minulosti 

 

 Šťáva z hroznů se v dávných dobách získávala šlapáním bosýma nohama vinařů   

na plochých kamenných destičkách. Od této metody se dospělo k metodě drcení             

tzv. dřevěnou mestůvkou v dřevěných putnách. Této metody se používalo až do poloviny 

dvacátého století. Drcením se získal rmut, který byl z vinohradu převezen na vozech 

v lejtách k lisovnám. Rmut byl vsypán do dřevěného koryta, který přepravil podrcené 

hrozny do dřevěné kádě, která stála v lisovně. V těchto kádích se rmut lisoval asi dva dny. 
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 K odnášení hroznového moštu z kádí sloužily dřevěné nebo smaltované nádoby. 

Díky nim mohl být mošt přenesen do vinných sklepů, kde se naléval do dřevěných sudů, 

v nichž také následně kvasil. V pozdějších dobách se místo dřevěných nádob používali 

dřevěné kádě nebo umělohmotné bedny.  

 V současné době se k drcení hroznů používají moderní odzrnovače. Ty také 

napomáhají ke zbavení stopek. K lisování jsou zapotřebí lisy hydraulické, elektrické, 

dřevěné či klínozápadkové. 

 Docukřování hroznových moštů se v minulosti nepoužívalo. Tato metoda se začala 

uplatňovat až kolem třicátých let 20. století. Jelikož mošty nebyly do té doby doslazovány, 

obsahovaly malé množství alkoholu. Vína pak podléhala různým chorobám (hnědnutí, 

mléčné kysání, naoctění,…) [11]. 

 

3.3.2 Bílé víno 

 

 Toto víno se vyrábí z hroznů bílých odrůd. Bílé víno můžeme však vytvořit             

i z modrých hroznů, pokud jsou však místo rozemletí ihned vylisovány. Získaný mošt se 

pak čistí nebo čiří
6
, přičemž se veškerý sediment usadí a poté nastupuje kvašení. 

 Aby si hrozny uchovaly svou nejlepší jakost, musí být hned po sklizení                 

co nejrychleji převezeny z vinice do sklepů. Zde se hrozny pomelou, tak uvolní šťávu, ta se 

dostane do kontaktu s kvasinkami, které jsou přítomny ve slupkách bobulí. Při tomto 

procesu se hrozny odzrní a zbaví třapin
7
.  

Pomleté bobule jsou přepumpovány do tanku, který se nazývá vinimatik. Dochází 

k nakvašení šťávy, a to i se slupkami, 12 až 48 hodin. Tento proces probíhá, aby se 

chuťové a aromatické složky, které jsou uložené ve slupkách, extrahovaly.  

Pro výrobu bílého vína je důležitý mošt jen z prvního či druhého lisování, neboť 

jsou dostatečně svěží, ovocné a sladké. Mošt se pak nechává usazovat či přefiltrovat. 

Kvašení pak probíhá v dubových sudech nebo v tancích, vyrobených z nerezu [8]. 

                                                 
6
 Čiření vína znamená odstranění látek, které způsobují zákaly ve víně. K prostředkům na odstranění 

špatných látek patří, např. želatina, tanin či bentonit. 
7
 Třapiny jsou stopky, většinou rozvětvené, na kterých jsou rozloženy bobule. 
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3.3.3 Červené víno 

 

 Výroba červeného vína je podobná výrobě vína bílého. Důležité je, aby slupky 

zůstaly v kontaktu s kvasící šťávou. Následuje pak kvašení trvající 10 až 30 dní, které 

probíhá za vyšší teploty než u vína bílého. 

 Červená vína se zpracovávají z modrých hroznů. Velkou roli hrají třísloviny, avšak 

tyto látky nacházející se ve stonkách a třapinách jsou velmi trpké, a tak jsou stonky            

a třapiny odstraňovány. Bobule jsou po tomto procesu pomlety, uvolní se tak šťáva a ihned 

následuje kvašení. 

 Do fermentačních nádrží se ukládá nejen mošt, ale i slupky. Kvašení je pak 

důsledně kontrolováno. Po kvašení je uvolněný mošt vypuštěn ven, vzniká pak               

tzv. klobouk a ten se vylisuje. Ke scelení vína se používá část moštu, ve kterém se nachází 

vysoký obsah tříslovin. 

 Většina vín následně zraje v dubových sudech nebo v tancích z ušlechtilé oceli. 

Víno během tohoto procesu projde ještě několikerým stáčením, čeřením a scelením [8]. 

 

3.3.4 Růžové víno 

 

 Růžová vína jsou vyráběna obdobně jako vína červená, avšak slupky se kvasí jen 

12 až 36 hodin. 

 Zpracovávají se i krvavá růžová vína, které jsou vyráběny z modrých hroznů, a to 

stejným způsobem jako vína bílá [8]. 
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4 ROZDĚLENÍ VÍN 

 

 Vína se dělí na druhy a odrůdy. U druhů vín záleží na jejich cukernatosti. Odrůdy 

se pak dále dělí na červená a bílá. 

 

4.1 DRUHY VÍN  

 

 Všechna vína po celém světě se dělí na tři druhy.  

Nejprve rozdělujeme vína podle barvy, a to na bílé, růžové a červené. To, jak jsem 

barvu vín uvedla za sebou, má svůj důvod. Když člověk přijde na degustaci vín, nejprve 

dostane k ochutnávce bílá vína, která jsou upřednostňována před víny červenými. Růžová 

vína jsou pak ideálním přechodem z bílého vína na červené.  

Dále dělíme vína podle obsahu cukru a to na suché (v 1 litru asi 1 až 2 g 

nekvašeného cukru), polosuché (2 až 5 gramů nekvašeného cukru v 1 litru) a sladké 

(obsahuje již 40 až 60 g nezkvašeného cukru v 1 litru vína). 

A posledním dělením vína je na třídy. Jakostní třídy jsou určeny podle cukernatosti: 

 Stolní víno (11° až 15° cukernatosti) 

 Zemské víno (cukernatost od 14°) 

 Jakostní víno (15° až 19° cukernatosti) 

 Kabinetní víno (cukernatost 19° až 21°) 

 Pozdní sběr (21° až 24° cukernatosti) 

 Výběr z hroznů (cukernatost 24° až 27°) 

 Výběr z bobulí (27° až 32° cukernatosti) 

 Výběr z cibéb (hlavně přezráté bobule, kdy je cukernatost 32° a více)  

[10, 11] 
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4.2 ODRŮDY VÍN 

 

 Vinnou révu dělíme na velkozrnnou a drobnozrnnou. Velkozrnná se pěstují jako 

stolní, přičemž odrůdy drobnozrnné se používají k výrobě hroznových moštů (představuje 

sladkou hroznovou šťávu, která je zbavená slupek, třapin a dřeně pomocí lisování)             

a hroznového vína (patří mezi čisté, je zcela dokvašené a zbavené kvasnic). V našich 

zemích jsou odrůdová vína specialitou, neboť ve většině vinařských zemí se vyrábějí 

hlavně vína známková (výroba z několika odrůdových nebo stolních vín, a to jejich 

vzájemným sloučením, aby se tak dosáhlo žádoucí barvy, chuti i vůně) či typová 

(vyrobeno z hroznů, a to několika odrůd révy vinné, které se pěstují v jedné vinařské trati 

nebo oblasti nebo v jedné vinici). V posledních letech dochází ke křížení odrůd a tak 

vznikají odrůdy zcela nové, např. Pálava, Moravský muškát, André nebo Aurelius [11]. 

 

4.2.1 Odrůdy bílých vín 

 Ryzlink rýnský 

 Odrůda ryzlinku rýnského pochází z Německa. Má střední vzrůst, listy bývají 

pětilaločné s bronzovým nádechem a střední velikosti. Hrozen má malý, kónický, 

válcovitý a křídlatý. Bobulky bývají zelené            

až nažloutlé a barva révy je světle hnědá. 

 Odrůda ryzlinku spadá do pozdních odrůd, 

přičemž hrozny dozrávají až koncem října.  

Z této odrůdy se vyrábějí jemná bílá vína,    

a to od suchých až po velmi sladkých. Konečná vína 

většinou voní po ovocných plodech, lipovém květu, 

muškátu, broskvích i po lučních květech. V chuti 

pak můžeme cítit broskev, citrón, zelené jablko, 

meruňku, ananas či marcipán [8, 11]. 

Obr. 13 : Ryzlink rýnský  

(Internet 16) 
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 Ryzlink vlašský 

 Původ odrůdy ryzlinku 

vlašského je Itálie. Stejně jako 

ryzlink rýnský má střední vzrůst, 

hrozny malé, válcovité s jedním 

ouškem. Bobulky jsou světle zelené 

barvy, však při plné zralosti nabývají 

barvu mírně nažloutlou až světle-

hnědou. Barva révy je světle hnědé 

barvy. 

 Ryzlink vlašský patří mezi 

pozdní a hrozny dozrávají až v říjnu. 

 Spolu s Veltlínským zeleným 

slouží jako základ k výrobě 

značkového vína Pálavské bílé. 

U konečného vína jde pak 

cítit černý rybíz, angrešt, sladký 

citrón, luční kvítí nebo hrozinky [11]. 

Obr. 14 : Ryzlink vlašský (Internet 17) 

 Veltlínské zelené 

Původ je taktéž Itálie jako u vína předešlého. Letorosty 

rostou silně. Vrcholky bývají bílé a listy jsou pětilaločné. 

Hrozen je veliký, kuželovitý s rameny a jeho barva je 

žlutavá s hnědými tečkami. Barva révy je hnědošedá. 

Barva konečného vína je světlezelená až zelenožlutá. 

Veltlínské zelené má chuť po lipovém květu, pepři, chřestu, 

zeleného hrášku, pokud je hodně vyzrálé, můžeme cítit          

i exotické ovoce [11]. 

Obr. 15 : Veltlínské zelené 

(Internet 18) 
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 Sauvignon 

Odrůda pochází z oblasti ležící 

v jihozápadní Francii (Bordeaux). Má bujný 

vzrůst a silné letorosty. Listy bývají malé, tří          

až pětilaloční. Hrozny jsou malé, husté           

a křídlaté. Bobulky jsou vejčitého tvaru, jejich 

barva je zelenavá až nažloutlá s hnědými 

tečkami. Vůni můžeme ucítit již v hroznech, 

kdy voní jako kvetoucí kopřiva a černý rybíz. 

Barva révy je nahnědlá s tmavšími tečkami. 

Z těchto hroznů se vyrábějí bílá vína,             

a to velmi suchá [8, 11]. 

Obr. 16: Sauvignon (Internet 19) 

  

 Müller Thurgau 

 Odrůda byla vyšlechtěna nejprve v Německu, ale pak převezena do Švýcarska, 

jakožto kříženec Ryzlinku rýnského a Sylván-

ského zeleného. 

 Keř je středně až velmi silný, vrcholky 

letorostů bývají žlutavé až načervenalého 

nádechu. Hrozen je středně velký, válcovitý 

s ramínky. 

 Patří mezi odrůdy středně rané, 

muškátová chuť i aroma [11]. 

 

 

Obr. 17 : Müller Thurgau (Internet 20) 
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 Sylvánské zelené 

 Odrůda sylvánského zeleného pochází z Rakouska. 

 Keře jsou slabého vzrůstu, vrcholky letorostů mají světle zelenou barvu, listy 

bývají dvou až třílaločné a hrozny jsou střední, kulaté a mají pevnou zeleně nazlátlou 

slupku. 

Sylvánské zelené představuje suché bílé víno. Víno má žlutozelenou barvu             

a pikantní vůni. V chuti pak můžeme cítit travnatou až angreštovou příchuť [8, 11]. 

 

Obr. 18 : Sylvánské zelené (Internet 21) 

 

 Neuburské 

 Tato odrůda pochází z Rakouska. Listy bývají třílaločné a vrcholky letorostů mají 

světle zelené zbarvení. Hrozen je střední velikosti a je bobulkami velmi přesycen, a ty mají 

velmi pevnou slupku.  

Konečné víno má barvu zelenožlutou. Ve víně můžeme cítit smetanu, ořechy a také 

maliny [11]. 

 

 

 

 

 

Obr. 19 : Neuburské (Internet 22) 
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 Veltlínské červené rané 

 Původ není znám, ale je odhadován na Itálii.  

Keře jsou dobrého vzrůstu, vrcholky letorostů jsou 

zbarvené    do světle zelené. Hrozny jsou velmi velké           

a husté. Bobulky bývají kulaté, mají narůžovělou slupku      

a jejich obsah je velmi tuhý a sladký. Réva je tmavohnědá, 

jejím nedostatkem je, že špatně vyzrává.  

Konečné víno má zlatožlutou barvu. Chuť vína je   

po směsi zahradního ovoce, mandlích či medu.  

Veltlínské červené rané je oblíbenou odrůdou 

k výrobě burčáku [11]. 

             Obr. 20 : Veltlínské  

        červené rané (Internet 23) 

 

 Tramín 

 Stejně tak jako u předešlé odrůdy se odhaduje, že je vypěstován v Itálii. Letorosty 

jsou bujného vzrůstu a vrcholky jsou bělavé. Listy 

bývají široké, třilaločné a jejich zbarvení je tmavě 

zelené. Bobule jsou drobné, oválné, jejich slupka je 

masitá a silně aromatická, barva je od červenohnědé    

až po hnědorůžovou. 

 Tramín spadá mezi bílá vína, a to suchá nebo 

sladká. V chuti nalézáme čajovou růži, med, koření, 

hrozinky, tropické ovoce nebo meruňky [8, 11]. 

 

Obr. 21 : Tramín (Internet 24) 
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 Pálava 

 Tato odrůda byla vyšlechtěná v Perné u Mikulova, a to ing. Josefem Veverkou
8
, 

kdy zkřížil odrůdy Tramínu a Müllera Thurgaua.  

 Odrůda má střední vzrůst, vrcholky letorostů 

jsou bělavé. Listy jsou sytě zelené a jsou v nich středně 

hluboké zářezy. Bobulky jsou malé, kulaté a oválného 

tvaru, jejich slupka je červenorůžová. 

 Odrůda Pálava je význačná muškátovou vůní    

a kořenitou příchutí [11]. 

 

   Obr. 22 : Pálava (Internet 25) 

 

 Irsay Oliver 

Hrozny jsou vhodné spíše jako stolní ovoce. 

Avšak z této maďarské odrůdy se dá vyrobit dobré 

víno, které má muškátovou chuť i vůni a je velmi 

aromatické. 

Tato odrůda je bujnějšího vzrůstu. Její 

hrozen je středně veliký s pevnou slupkou [11]. 

 

 

 

 

Obr. 23 : Irsay Oliver (Internet 26) 

 

 

                                                 
8
 Ing. Josef Veverka se narodil ve Velkých Pavlovicích roku 1922 a zemřel roku 2006. Vytvořil dvě odrůdy 

bílého vína, a to Pálavu (1977)  a Aureliuse (1983).  
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 Aurelius 

Odrůda Aureilus byla vyšlechtěná v Perné u Mikulova a to ing. Josefem Veverkou, 

stejně tak jako odrůda Pálavy, jak už jsem 

uvedla výše. Tato odrůda je křížencem Ryzlinku 

rýnského a Neuburského. 

Aurelius má poměrně drobné bobulky. 

Bohužel toto víno v dnešní době ještě není nijak 

zvlášť rozšířeno [11]. 

 

               Obr. 24 : Aurelius (Internet 27) 

 

 Moravský muškát 

Stejně jako předchozí odrůda je Moravský muškát křížencem, a to Muškátu Ottonel 

s odrůdou Prachtraube.  

Moravský muškát byl vyšlechtěn ve Šlechtitelské stanici Polešovice, a to             

ing. Křivánkem
9
.  

Víno má žlutě zelenkavou barvu a muškátovou vůni [11]. 

 

 

 

Obr. 25 : Moravský muškát (Internet 28) 

 

                                                 
9
 Ing. Václav Křivánek pocházel z Polešovic. Vytvořil vinnou odrůdu Moravský Muškát, Olšava, Vitra a Pola. 
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4.2.2 Odrůdy červených vín 

 Cabernet Sauvignon 

Je to odrůda pocházející z Francie 

(Bordeaux). I když svým vzhledem připomíná 

odrůdu Sauvignon, její vzrůst je slabší. Její réva je 

středně silná. 

Patří mezi vína pozvolně se vyvíjející, její 

barva je intenzivně červená a chuť připomíná černý 

rybíz [11]. 

 

  Obr. 26 : Cabernet Sauvignon  

 (Internet 29) 

 

 Portugalské modré 

Jak už sám název napovídá, odrůda pochází z Portugalska. 

Vrcholky letorostů jsou lesklé a jejich barva 

je světle zelená. Hrozny jsou středně veliké             

a kuželovité. Bobulky jsou tmavě modré barvy        

a kulaté, jejich slupka je velmi slabá, avšak obsah 

bobulek je hodně šťavnatý. 

Portugalské modré spadá mezi odrůdy velmi 

rané, hrozny dozrávají už začátkem září [11]. 

 

Obr. 27 : Portugalské modré  

      (Internet 30) 
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 Zweigeltrebe 

Tato odrůda byla vyšlechtěna křížením dvou jiných odrůd, a to zejména Frankovky 

a Svatovavřinecké vinné révy. Název nese podle svého 

vyšlechtitele dr. Zweigelta. 

 Má velmi silný vzrůst a vrcholky letorostů mají 

bronzový odstín. Listy této odrůdy jsou zoubkované, 

bobule oválné se silnou slupkou a zbarvené do temně 

modré. 

 Hrozny dozrávají na přelomu září a října [11]. 

 

Obr. 28 : Zweigeltrebe  

(Internet 31) 

 

 Frankovka 

Původ Frankovky není vůbec znám, ale nejvíce se pěstovala na Slovensku              

a Moravě. Vrcholky letorostů mají odstín světle zelený   

a listy se během podzimu mění na červenou barvu, jsou 

velmi veliké s hlubokými zářezy. Hrozen je výrazně 

veliký a jeho bobulky mají silnou slupku, která je 

zbarvena tmavě modře [11]. 

 

 

 

 

Obr. 29 : Frankovka (Internet 32) 
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 Svatovavřinecké 

Má poměrně veliké hrozny, ze kterých se vyrábí červené víno s intenzivní 

granátovou barvou. 

Keře bývají bujného vzrůstu a její réva má 

tmavohnědou barvu. Listy se vyznačují tmavozeleným 

odstínem s mělkými zářezy. Bobulky však špatně 

vyzrávají, mají světlejší barvu a jsou vejčitého tvaru [11]. 

 

 

Obr. 30 : Svatovavřinecké  

(Internet 33) 

 

 

 André 

Odrůda André je kříženec Frankovky             

a Svatovavřineckého a byla vyšlechtěna ing. 

Jaroslavem Horákem ve šlechtitelské stanici Velkých 

Pavlovic.  

André se reprezentuje i na určitých výsta-

vách, kde bývá oceněno vysokými vyznamenáními 

[11]. 

 

 

Obr. 31 : André (Internet 34) 
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5 AKCE CESTOVNÍHO RUCHCU V OBLASTI PÁLAVA 

 

 Na Pálavě je toho mnoho k zhlédnutí. Pořádají se ve městech různá vinobraní, 

degustace spojená s návštěvou vinných sklípků, stánky a krajinou CHKO Pálava. Konají se 

různé výstavy vín. V Mikulově se nachází muzeum, které poukazuje na historii vinařství 

od nejstarších dob až po dnešek.  

 

5.1 NÁVRH ZÁJEZDU DO CHKO PÁLAVA 

 

V rámci mé bakalářské práci jsem vytvořila návrh zájezdu do CHKO Pálava. Cílem 

je, aby se účastníkům v tomto regionu líbilo a aby poznali kulturu, přírodu a gastronomii 

této oblasti. 

 

 Účastníci zájezdu budou ubytování v penzionu Růže v Mikulově. Penzion má 

celkovou kapacitu 60-ti osob. Pokoje jsou směrovány na Kozí Hrádek, Svatý kopeček        

a na zámek. Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením. V ceně zájezdu je 

rovněž snídaně, která je formou bufetu. Penzion zároveň zajišťuje posezení ve vinném 

sklípku, ochutnávku vín a cimbálovou muziku na jeden večer zájezdu. Cena této zábavy 

bude zahrnuta v celkové ceně zájezdu. 

 

 Zájezd se uskuteční odjezdem z Ostravy, a to autokary. Autobusy disponují 

kapacitou 40 míst a umožňují cestujícím význačný komfort. Autobusy jsou vybaveny 

klimatizací, toaletou, DVD - přehrávačem, televizními obrazovkami a palubním barem 

spolu s chladničkou a kávovarem. 
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5.1.1 Program zájezdu 

 

 Místem odjezdu je Ostrava, přičemž další účastníci zájezdu mají možnost přistoupit 

do autobusu ještě v Olomouci. Zájezd je určen pro všechny věkové kategorie lidí.  

 Cena zájezdu zahrnuje dopravu autobusem tam i zpět, dva noclehy v penzionu 

Růže spolu se snídaní, posezení ve vinném sklípku, ochutnávku vín a cimbálovou muziku, 

služby průvodce, komplexní pojištění a cestu autobusem po regionu Pálava. 

 Trasa zájezdu je Ostrava, Olomouc, Brno, Mikulov, Klentnice, Mikulov, Brno, 

Olomouc a Ostrava.  

 

5.1.2 Návrh trasy zájezdu 

1. Den 

 Odjezd autobusem z Ostravy v 10:30. Odjezd z Ostravy se uskuteční z parkoviště 

naproti Domu Kultury Vítkovice. Povinností účastníka je být na místě nejpozději půl 

hodiny před odjezdem autobusu. Půlhodinová přestávka nastane v Olomouci, pokud zde 

někteří účastníci zájezdu budou nastupovat. V jiném případě se v městě Olomouc 

zastavovat nebude, možnost pěti až desetiminutových přestávek na benzínových pumpách. 

Předpokládaný příjezd do Olomouce bude v 11:10, odjezd v 11:40. Příjezd do Mikulova se 

odhaduje okolo 13:30.  

 Klienti jsou následně ubytováni v penzionu Růže. V 16:30 je zařízeno posezení    

ve vinném sklípku, ochutnávka vína spolu s cimbálovou muzikou. 

 

2. Den 

 Snídaně formou bufetu v 9:00 hodin ráno v penzionu Růže. V 10:00 hodin výjezd 

autobusem do Klentnice. Účastníci spolu s průvodcem projdou Pálavské vrchy.  

 Trasa začíná ve vsi Klentnice, kde účastníci vyjdou na zříceninu Sirotčího hrádku, 

kde jim průvodce podá historický výklad. Ze Sirotčího hrádku se účastníci zájezdu spolu    

s průvodcem vydají k rozcestníku v Perné. Odtud se vydají po modré trase směrem            
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k záchytnému bodu Pod Martinkou. Zde nastává první přestávka. Účastníkům je během 

trasy podáván výklad o tamní historii a zajímavostech Pálavy a měst. Zároveň se účastnici 

mohou kochat vápencovými skálami, přírodou a pozorovat vzácné živočichy a druhy 

rostlin, které zde najdeme. Druhým záchytným bodem pro odpočinek je místo               

Nad soutěskou.  

 Účastníci spolu s průvodcem se vydávají na trasu zelené barvy a dostávají se          

k záchytnému bodu Soutěska. Zde nastává delší přestávka. Účastníci se mohou občerstvit, 

či si lehnout do trávy a zlehka odpočívat.  

 Ze Soutěsky se vychází na trasu označenou červeně, která vede k záchytnému bodu 

Pod Děvínem. Na samotném úpatí Děvínu pak mohou účastníci shlédnout na pravé straně 

Sirotčí hrádek, za ním pak Kozí Hrádek a na levé straně zříceninu hradu Děvičky. 

Samotným účastníkům se naskytuje i neskutečný výhled do širokého okolí na tamní vinice 

a vesnice. 

 Od tohoto bodu se účastníci dostávají ke zřícenině hradu Děvičky. Zde se bude 

konat třičtvrtěhodinová až hodinová přestávka. Po výkladu průvodce si mohou účastníci 

pořádně prohlédnout zříceninu, popř. udělat nádherné fotky. Z této zříceniny se naskytuje 

úžasný pohled na město Pavlov a Dolní Věstonice, na vodní nádrž Nové Mlýny a různé 

okolní vinice. 

 Od Dívčích hradů se přechází k sedlu a odtud účastníci vyrážejí po trase označené 

zeleně směrem k záchytnému bodu Pod schody a k Soutěsce. Od Soutěsky se pokračuje   

po červené barvě, která vede do Klentnice přes záchytný bod Perná, rozcestník.  

 Celková trasa po Pavlovských kopcích je dlouhá 10,5 km.  

 Odjezd z Klentnice je předpokládaný v 16:30. Příjezd do penzionu v 17:00 hodin. 

Po té nastává volný program pro účastníky zájezdu. 

 

3. Den 

 Snídaně formou bufetu ráno v 9:00. Vyklizení pokojů v 10:00. Účastníci spolu       

s průvodcem se po naložení zavazedel do autobusu vydávají do centra samotného 

Mikulova. Nastává výstup na Svatý kopeček. Přestávka na oběd se koná ve 13:00. Odjezd 

zpět do Ostravy přes Brno a Olomouc je uskutečněn v 15:30. Předpokládaný příjezd        
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do Ostravy je okolo 18:30. 

 

 

Obr. 32 : Trasa stezek na Pálavě (Internet 35) 

  

5.2 PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ 

 

 První vinobraní na Pálavě se uskutečnilo roku 1947. V té době se slavilo v areálu 

Sirotčího hrádku, který leží v malé vsi Klentnice, ale po nějaké době se vinobraní 

přesunulo do Mikulova. Nejprve se v Mikulově slavilo na náměstí a v areálu zámku, avšak 

když se vybudoval amfiteátr, program se rozšířil po celém městě. 

 Slavnost se koná vždy druhý zářijový víkend a trvá tři dny. K této slavnosti patří 

připomínka historické události, která spadá do dějin Mikulova. Na podzim roku 1403 byl 

Sirotčí hrádek, sedlo 

Perná rozcestí 

Pod Martinkou 

Nad Soutěskou 

Soutěska 

Dívčí hrady, sedlo

  

Nad schody 
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vysvobozen z vídeňského vězení král Václav IV., a to jednotou těžkooděnců 

z mikulovského hradu. A tak ve večerních hodinách vyráží z náměstí jednota těžkooděnců, 

kde v čele stojí rytíř Jan z Lichtenštejna, do Vídně, aby mohli v sobotu v pravé poledne 

uvítat na náměstí českého krále Václava IV. s doprovodem. Na tento sobotní průvod pak 

navazuje krojovaný průvod. Při této akci nechybí bůh vina Bakchus. 

 K vinobraní patří Výstup na Svatý kopeček, Mistrovství ČR v rozeznávání vůní    

ve víně, degustace u Obřího sudu na zámku, atd.  

 Akce nabízí také tradiční folklór, vystoupení kapel různých žánrů, dechové             

i cimbálové muziky. Vinobraní nabízí velkou vinařskou tržnici a stánky s burčáky. Je zde 

zajištěn i program pro děti, který zahrnuje mnoho her, soutěží a atrakcí [Internet 3,4]. 

 

5.3 VALTICKÉ VINOBRANÍ 

 

 Jak už sám název kapitoly napovídá, toto vinobraní je uskutečňováno ve Valticích, 

přesněji na Valtickém náměstí. Valtické vinobraní zahrnuje bohatý program spolu 

s krojovaným průvodem městem. Na náměstí stojí stánky, kde se prodává víno i burčák.    

A večer se koná taneční zábava v místní zámecké jízdárně. 

 Tato tradice byla kdysi prováděna samotnými vinaři. Během uplynulých let se této 

události ujala Vinařská školka, ke které se v dnešní době přidalo samo město Valtice 

[Internet 5]. 

 

5.4 VINAŘSKÁ STEZKA NA PÁLAVĚ 

 

 Na svazích Pálavy se každý rok uskutečňuje vinařská stezka. Vinařské stezky se 

pořádají několikrát do roka.  

 

 



Žaneta Palová: Historie vinařství na Pálavě 

 

2012  36 

 

 Vinařská stezka 

Tato stezka představuje v roce 2012 již devátý ročník. Akce se koná v Pavlově, kdy 

v kulturním domě probíhá soutěžení ve vínu. Po této degustaci dostanou účastníci 

degustační lístek, kde je plánek trasy. Dají se na vyznačenou stezku, která je provede přes 

svahy Pálavy, kolem hradu Děvičky a zpět do Pavlova. Během cesty je cca 15 stanovišť, 

kde ochutnají další vzorky vína. Degustační lístek mají k tomu, aby správně poznamenali, 

jaké víno právě teď ochutnali. Po absolvování trasy se odevzdá degustační lístek, a pak 

následuje zábava, raut a živá kapela [Internet 6]. 

 

 Přes tři sklepy 

Jedná se o jarní přechod Pálavy, který je spojen s návštěvou tří sklepů. Akce bude 

zahájena v Mikulově, a to v prvním sklepě. Po té se účastníci přesunou do Bavor, kde 

navštíví další vinný sklep. Následuje výšlap okolo Sirotčího hrádku a hradu Děvičky,         

a poslední degustace je ve vinném sklípku v Pavlově [Internet 7]. 

 

 Jarní vinařská stezka 

Jarní vinařská stezka je novinkou, takže roku 2012 bude tato akce proběhne jako první 

ročník. Akce bude uskutečněna koncem března. Nastane ochutnávka v Pavlově a během 

výšlapu účastnici potkají několik stanovišť, kde budou mít možnost ochutnat víno (Pavlov 

– Dívčí Hrady – Sedlo – Hřeben Pálavy – Soutěska – Pavlov). Akce pak bude zakončena 

vinařskou párty [Internet 8]. 
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6 ZÁVĚR  

 

 Cílem mé bakalářské práce je popsat historii vína a jeho zpracování v CHKO 

Pálavě. Chtěla jsem také ukázat, jaké akce se v CHKO Pálavě v rámci cestovního ruchu 

uskutečňují. Jsou zde popsána vinobraní a naučné stezky. 

 

 V mé bakalářské práci jsem navrhla zájezd i s naučnou stezkou v této oblasti. 

Stezka není nikterak náročná. Chtěla jsem poukázat, že Pálava je atraktivním regionem  

pro cestovní ruch, a to jak pro jeho formu gurmánskou, tak i kulturní a sportovní. 

 

 Z mé bakalářské práce vyplývá, že CHKO Pálava je velmi atraktivní oblastí. Mohu 

vřele doporučit toto místo těm, kteří zde ještě nezavítali a především velkým milovníkům 

vína. 
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