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Vinaﬁství v Pavlovû
Miluji Pavlov –
vinaﬁskou dûdinu pod Pálavou –
s bíl˘mi sklepy na lokti ﬁeky Dyje
a star˘m hﬁbitovem,
kde víno Ïivota je stoãeno …
Jan Skácel

vûstn˘ch pavlovsk˘ch sklepÛ (pﬁeváÏnû v dne‰ní
âeské ulici) sahá aÏ do druhé poloviny 16. století.
Proslulost pavlovského vína nám dosvûdãuje
PAVLOVSK¯ HORENSK¯ ¤ÁD z roku 1589.
Horenské právo bylo na svou dobu podrobnû vypracovan˘m zákoníkem o hospodaﬁení a poãínání ve vinohradech.
Velmi byla v horenském ﬁádu zdÛraznûna trestní ãinnost za pﬁestupky. Nejvût‰ím provinûním ve vinohradû
bylo trhání hroznÛ cizími osobami. Velmi tvrdû byla
trestána ‰koda zpÛsobená druhému ze msty, napﬁ. spálení sousedovy révy pﬁed vinohradem se trestalo upálením. Tento trest byl sice stanoven, ale není doloÏen
jedin˘ v˘kon trestu smrti tímto zpÛsobem. Také poãátek vinobraní byl pﬁísnû stanoven. KdyÏ hrozny dozrály a blíÏilo se vinobraní, byly hory (vinohrady) zaraÏeny. To znamenalo, Ïe do vinic nesmûl aÏ do zahájení vinobraní vstoupit ani vlastník.

V

historii pûstování révy vinné v Pavlovû se setkáváme s údobími, kdy vinaﬁství vzkvétalo, a naopak
byly doby, kdy vinaﬁství bylo opomíjeno a vinice byly
opu‰tûny. Stávalo se tak v dobách válek, v dobách nepokojÛ, a kdyÏ ﬁádily nakaÏlivé choroby.
Znalost pûstûní vinné révy byla ve zdej‰í oblasti v dobû
povelkomoravské uÏ zcela bûÏnou.
Viniãné organizace zavádûné v první polovinû 13. století se ﬁídily zásadami, které byly pozdûji pﬁevzaty do
horensk˘ch ﬁádÛ. Pﬁedstavitelem této organizace byl
horn˘ neboli perkmistr s pﬁíseÏn˘mi ãili horníky.
Horenské organizace napomáhaly k jednotnému pûstování vinné révy. Sazenice vinné révy, nebo jen ﬁízky
z vybran˘ch prutÛ se dávaly do jam neboli kreftÛ, které
tvoﬁily pﬁíãní ﬁady ve vinicích. Vinn˘ch keﬁÛ b˘valo na
plo‰e 1 mûﬁice aÏ 2000, neboÈ sazenice b˘valy od sebe
vzdáleny pﬁeváÏnû jen pÛl metru. Oporou vinn˘ch keﬁÛ
b˘valy kÛly, které se na jaﬁe zatloukaly ke keﬁÛm,
k nimÏ se pak letorosty ve vhodné dobû pﬁivazovaly
slámou. KÛly se na podzim po vinobraní zase vytahovaly a dávaly na hromadu.
Vrchnost mûla zájem na tom, aby viniãné hospodáﬁství
bylo na v˘‰i, neboÈ zisky z poddansk˘ch vinic byly
znaãné. Odtud také souhlas vrchnosti ke stavbû lisoven
a sklepÛ. Sklepy b˘valy po celé délce zcela nebo ãásteãnû vyklenuté. V zájmu v˘robní plynulosti se sklepy
spojovaly s lisovnami v jeden stavební celek, vybaven˘ je‰tû i zvlá‰tním obydlím v jeho prÛãelí.
Docházelo tak ke vzniku sklepních domkÛ. Vznik po-
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R. Gajdo‰, Sklepy pod Dûviãkami (Pavlov)
tempera 70x145 cm, 1956

Vznik proslul˘ch pavlovsk˘ch sklepÛ sahá aÏ do druhé
poloviny 16. století.

R. Gajdo‰, Sklepní ulice v Pavlovû
tempera 90x175 cm, 1959

Po zaraÏení hor byla na jejich pokraji vztyãena vysoká
tyã se slamûn˘m víchem, coÏ znamenalo zákaz vstupu
do vinic. Vládu nad zaraÏen˘mi horami pﬁevzali hotaﬁi

Vinaﬁství v Pavlovû
V roce 1589 bylo v Pavlovû 42 chud˘ch podsedníkÛ
opatﬁeno 1/2 achtelem vinohradu, 8 podsedníkÛ dostalo po 1 achteli vinohradu s ãinÏí po 10 kr. Takto pﬁidûlené vinohrady byly povinny vinn˘m desátkem ve
v˘‰i 19 mázÛ mo‰tu z jedné ãtvrti.
Pﬁedstavu o sumární v˘‰i jednotliv˘ch poddansk˘ch
platÛ a dávek na konci 16. století poskytuje urbáﬁ
z roku 1590:
na sv. Jiﬁí
domovní ãinÏe
26 zl., 41 kr.
za odúmrÈ
9 zl., 20 kr.
robotní peníze
50 zl.
O letnicích a na sv. Martina
na ne‰enkování panského vína
35 zl.
Na sv. Michala domovní ãinÏe
52 zl., 27 kr.,
5 punãÛ
Na sv. Martina vinohradní ãinÏe
203 zl., 28 kr.,
5 punãÛ
O Vánocích
ãinÏe z luk a zahrad 30 zl.
Na Hromnice
ãinÏe z ﬁeky
6 zl., 37 kr.,
1 punã
V r. 1611 byly v Pavlovû postaveny nové domky pro
chudé podsedníky a k nim vysazeny nové vinohrady,
vût‰inou po pÛl achteli, celkem jich bylo 50.

ZaraÏení hory

aÏ do otevﬁení hor, do vinobraní. Ustanovení bylo
pﬁísnû dodrÏováno pod vysok˘mi tresty. Obﬁad zaraÏení hor byl zachován je‰tû pﬁed nûkolika desítkami
let.
Vinice byla pro hospodáﬁe zdrojem znaãn˘ch uÏitkÛ.
Cena pÛvodní velké vinice o rozmûru 5–13 mûﬁic byla
koncem 14. století vût‰í neÏ cena selského lánu. Vínem
se platily vrchnostenské dávky, vinice byly zdrojem
obÏivy venkovské chudiny, podruha i v˘mûnkáﬁe. Dle
urbáﬁe z roku 1560 mûl tehdy Pavlov 64 poddan˘ch,
a to 10 sedlákÛ a 54 vinaﬁÛ povinn˘ch robotou. V prÛbûhu nûkolika let bylo do Pavlova pﬁivedeno 16 nov˘ch usedlíkÛ, takÏe roku 1574 se témûﬁ zdvojnásobila
ãinÏe z vinohradÛ, která z 84 krejcarÛ a 1 feniku
vzrostla na 147 zlat˘ch 12 krejcarÛ. Vysoká vinohradní
ãinÏe nasvûdãuje, Ïe Pavlov byl tehdy nejvût‰í vinaﬁskou obcí na Mikulovsku. V roce 1579 ãinila suma
vinného desátku odevzdaného ve formû mo‰tu 28 3/4
a 1/16 vûdra.

Podle urbáﬁe z roku 1629 ãinila vinohradní ãinÏe 204
zl., 58 kr. a 2 punãe. PERGRECHTNÍHO desátkového
vína dostávala vrchnost 44 vûder.
Dle lánového rejstﬁíku bylo v r. 1672 v Pavlovû 6 celoláníkÛ, 1 pÛlláník, 20 ãtvrtláníkÛ, 8 podsedníkÛ,
3 domkaﬁi s poli a 31 domkaﬁÛ bez polí. Pﬁekvapuje
velk˘ poãet domkÛ bez polí, ale právû jejich majitelé
nebyli nijak chudí, neboÈ drÏeli drahnû vinohradÛ.
Tehdy bylo obdûlan˘ch vinohradÛ 379 ãtvrtí 1 achtel
o v˘mûﬁe 861 4/8 mûﬁic. Vedle toho bylo u Pavlova
132 ãtvrtí a pÛl achtele pust˘ch vinohradÛ, celkem
295 5/8 mûﬁice.
Záznamy z pÛvodní PAVLOVSKÉ KRONIKY:
Roku:
1693 Proslavilo se PAVLOVSKÉ ãervené víno.
1692 3. srpna udûlil kníÏe Dietrich‰tejn pavlovsk˘m poddan˘m povolení k v˘sadbû vinohradÛ na pozemcích, které z doby ‰védské
války dosud leÏely ladem. Za kaÏd˘ vysazen˘
achtel platili 17 a pÛl kr. a odevzdávali 9 mázÛ
vína.
1714 V obci bylo toho roku 814 a 3/4 mûﬁice vinohradÛ, coÏ je znamením, Ïe vinaﬁství v obci
nadále kvetlo.
1721 Pﬁehnala se Pavlovem bouﬁe s krupobitím,
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která trvala 3 hodiny. 3/4 v‰ech vinohradÛ
a celá úroda obilí z dolních polí byla zniãena.
1725 Toho roku se platilo za máz vína 1–1 1/2 krejcaru.
1730 Urodilo se zvlá‰tû kyselé víno, které nebylo
k pití.
1749 âinÏe z vinic ãinila 233 zl. 20 kr. Pﬁi soupisu
poddansk˘ch pozemkÛ bylo napoãteno v katastru vinic 1.237 4/8 mûﬁice.
1768 Úrodn˘ rok na víno.
1771 Velmi úrodn˘ rok.
1783 Byla bohatá úroda hroznÛ, obec zaznamenala
celkem 12.507 vûder vína.
1793 Obec ãítala 182 domÛ, 940 obyvatel, 435 dobr˘ch polí, 546 jiter vinohradÛ a 251 jiter
pastvin.
1796 Urodilo se 7.351 hl vína.
1800 Neúrodn˘ rok na víno, urodilo se pouze 733 hl
vína.
1802 Úrodn˘ rok na víno, urodilo se 5.621 hl.
1804 Opût neúrodn˘ rok, urodilo se pouze 271 hl
vína.
1805 Celkem slabá úroda vína, jen 388 hl zvlá‰tû
kyselého vína.
1809 10. a 11. ãervence obsadilo francouzské
vojsko Pavlov. Ode‰lo 3. listopadu téhoÏ roku.
Tato válka stála obec pouze na odevzdávkách
obilí, dobytka a vína 51.809 zlat˘ch a 54 1/2
krejcarÛ. Mimo to bylo francouzskému vojsku
odevzdáno 1.700 vûder vína.
1812 Velmi úrodn˘ rok na víno – úroda 13.236
6/8 vûder. Za sud vína (1 sud = 10 vûder) se
platilo 20 zlat˘ch.
Cena do dubna 1813 se zv˘‰ila na 120 zlat˘ch.
1820 Roãní v˘nos z pavlovsk˘ch polí byl odhadnut
na 4.251 zl. 42 1/2 kr., v˘nos z vinohradÛ na
9.067 zl. 32 2/4 kr., z luk na 1.275 zl. 54 kr.,
z pastvin na 425 zl., z lesÛ na 533 zl.
46 2/4 kr., celkem 15.554 zl. 53 1/4 kr.
1824-1825 Uskuteãnilo se parcelování pozemkÛ
Pavlova, které bylo zaznamenáno do pozemkové knihy a do mapy Pavlova.
1829 Byla velmi krutá zima. Kvalita vína byla moc
‰patná.
1830 Zaãátkem kvûtna byly silné mrazy, zmrzly nûkteré vinohrady. Úroda vína byla stﬁední, kvalita dobrá.
1832 4. kvûtna byly silné mrazy, zmrzly nûkteré vinohrady. 29. záﬁí byl siln˘ mráz, zmrzlo nûkolik vinohradÛ.
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1834

1835
1836

1837
1842

1846

1848
1849

Byla velmi mírná zima. Na Hromnice (2.
února) byly mandlonû v nejlep‰ím rozkvûtu.
Koncem kvûtna odkvetla jiÏ vinná réva.
Kvalita vína byla velmi dobrá, za vûdro vína
se platilo 8–10 zlat˘ch.
4. kvûtna mrzlo, zmrzly vinohrady.
Vinohrady z velké ãásti silnû zmrzly, takÏe
majitelÛm nejvût‰ích vinohradÛ se neurodilo
ani 10 vûder vína.
Úroda vína byla stﬁední, stejnû jako jeho kvalita.
Obecní pozemky, které dosud obhospodaﬁovala obec, byly v tomto roce pronajaty, a to vinohrady na 12 let a pole na 6 let.
Byla velmi dobrá úroda hroznÛ, av‰ak jen
v Pavlovû. V okolních obcích vinohrady
z vût‰í ãásti zmrzly. Pavlov‰tí si proto pÛjãili
z Perné, Bavor, Horních a Dolních Vûstonic
sudovinu. Za pÛjãení 10 vûder dávali 1 vûdro
mo‰tu. I kvalitou bylo víno vynikající.
Úroda na polích byla pûkná a vydatná. RovnûÏ
i kvalita vína byla toho roku velmi dobrá.
Byla zru‰ena robota. Byla zahájena stavba silnice PAVLOV–DOLNÍ VùSTONICE. Za pﬁímluvu na „vy‰‰ích místech“ obdrÏel vrchní

Poslední „bouﬁkové dûlo“, které se nacházelo ve vinohradech u Milovic. Stﬁelbou z tohoto dûla se odhánûla nejen
bouﬁe, ale i hrozící krupobití.

Vinaﬁství v Pavlovû

1850
1857
1858
1861
1863

oficiál od obce Pavlov 10 vûder vína.
Aãkoliv hrozny dozrály aÏ po 15. ﬁíjnu, dosáhly dobré kvality.
Bylo pﬁedãasné jaro. 24. dubna mûﬁila vinná
réva jiÏ 10–15 cm.
12. srpna byla bouﬁe s krupobitím, která zniãila polovinu vinohradÛ pod hradem.
Byly silné jarní mrazy, takÏe zmrzla vinná
réva.
4. ãervna byl siln˘ mráz, zmrzly vinohrady.
Úroda vína byla sice slabá, ale dobré kvality.
Za jedno vûdro vína se platilo 7 zlat˘ch.

1887
1888
1889
1890

1891
1894

1895
1896
1898
1900
1901
1902
Star˘ vinn˘ sklep v Pavlovû

1905
1864

1865
1866

1868
1869
1871
1875
1876

1878

1882

Toho roku byla krutá zima, víno bylo velmi
kyselé. ¤edilo se vodou a pﬁislazovalo se,
neboÈ jinak nebylo k pití.
1. kvûtna zmrzly v níÏinách vinohrady.
Urodilo se víno dobré kvality.
23. a 24. kvûtna byly silné mrazy, zmrzly
nejen vinohrady, ale i obilí. Víno se urodilo
jen ve v˘‰e poloÏen˘ch vinohradech.
Vynikající rok na víno, úroda byla bohatá
a kvalita velmi dobrá.
Byl pouÏíván první vrátkov˘ lis.
Byla ‰patná úroda hroznÛ.
Úrodn˘ rok na víno a ovoce. O vinobraní jiÏ
snûÏilo, zima byla bohatá na sníh.
V únoru silnû snûÏilo, 20. kvûtna byl siln˘
mráz, zmrzly nûkteré vinohrady. Ve vinohradech u Dyje byla zji‰tûna perenospora.
Urodilo se hodnû kvalitního vína. Pro nedostatek sudÛ byla znaãná ãást mo‰tu ponechána
v kádích.
Byla velmi mírná zima. JiÏ v lednu se pleãkovaly vinohrady. Na Josefa (19. bﬁezna) jiÏ

1906

1907
1908
1909

1917
1918

1919
1919

kvetly stromy! Úroda vína byla vynikající, coÏ
dosvûdãuje skuteãnost, Ïe vinaﬁ Jan Kramer
prodal tohoto roku 1000 vûder vína.
Kvalita vína vynikající.
V bﬁeznu byly mrazy, urodilo se kyselé víno.
Dobr˘ rok na víno, hrozny zrály jiÏ koncem
ãervence.
Byla ‰patná úroda hroznÛ, víno bylo kyselé.
Ve vinohradech se zaãalo stﬁíkat proti perenospoﬁe.
Urodilo se málo vína, ale dobré kvality. Cena
za 1 vûdro ãinila 10–13 zlat˘ch.
Byl velmi tepl˘ leden, rovnûÏ i v únoru bylo
tak teplo, Ïe se o masopustu tanãilo venku.
Pﬁed vinobraním zpÛsobilo krupobití znaãnou
‰kodu na vinohradech. Odhadní ãástka ‰kody
ãinila 35.000 zlat˘ch.
Ve vinohradech byl siln˘ v˘skyt perenospory.
Opût siln˘ v˘skyt perenospory. Kvalita vína
byla stﬁední.
·patná úroda hroznÛ, kvalita vína byla dobrá.
Opût ‰patná úroda hroznÛ. V˘mûra vinic
klesla na pouh˘ch 201 ha.
Byl zji‰tûn révokaz.
Bylo velmi kyselé víno. O Ïních byla taková
zima, Ïe se nosily rukavice a zimní obleãení.
Karel Folk z domu ãp. 58 vysadil první vinohrad, kter˘ byl ‰tûpován na americké podloÏce.
Na obecní náklady byla 5. srpna na pozemku,
kter˘ se nacházel za kapliãkou (za domem ãp.
115), vysazena americká vinice pro podnoÏe
na ‰tûpování révy vinné.
Úrodn˘ rok na víno, které bylo ale velmi kyselé.
Byla zaznamenána vynikající úroda hroznÛ,
také kvalita byla velmi dobrá.
Silné mrazy po‰kodily nejen mlad˘ lesní porost, ale zmrzly i vinohrady. Byla zaznamenána stﬁední úroda kyselého vína.
Kvalita vína byla dobrá.
Byla velmi dobrá úroda hroznÛ, zvlá‰tû
v Pavlovû. Pavlov‰tí si pÛjãili sudovinu
hlavnû z Perné a z Horních Vûstonic. Za pÛjãení 10 vûder dávali 1 vûdro vína.
Toho roku byla zavedena daÀ z vína, bylo také
provedeno ãíslování v‰ech sklepÛ.
Ve vinohradech se objevila kadeﬁavka, ale
i pﬁesto se urodilo hodnû a kvalitního vína.
Cena za 1 litr 12 aÏ 14 Kã.
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1925

1933

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

Následkem dlouhotrvajících letních de‰ÈÛ se
objevila ve vinohradech kadeﬁavka a perenospora. Toho roku byla velmi ‰patná úroda
hroznÛ.
Za 33.000 Kã byl postaven na obecním pozemku skleník (za domem ãp. 107). Pûstovali
tu podnoÏe révy vinné.
14. kvûtna silnû mrzlo, na nûkter˘ch místech
zmrzly vinohrady a ovocné stromy. Od 20. do
22. prosince byl zaznamenán siln˘ mráz. (-20
aÏ -22 °C).
V‰eobecná roãní zpráva o poãasí:
sluneãn˘ch dnÛ
147
de‰tiv˘ch
78
snûÏilo
13
zataÏen˘ch a mlhav˘ch dnÛ bylo
127
10., 11. a 12. kvûtna byly silné mrazy (noãní),
zmrzlo nûkolik vinohradÛ. Úroda hroznÛ byla
dobrá, ale jen stﬁední kvality.
Velmi krutá zima, v únoru bylo namûﬁeno -30
°C. Silné mrazy byly zaznamenány v lednu,
únoru a bﬁeznu. Led na Dyji dosáhl síly 75–80
cm. Zmrzly témûﬁ v‰echny vinohrady. Byl ale
krásn˘ podzim. Kvalita vína nebyla pﬁíli‰
dobrá, coÏ se projevilo i v cenû: 1 litr = 2,80
aÏ 3,00 Kã, u pozdního sbûru byla cena vína
vy‰‰í – 5,00 aÏ 6,00 Kã.
Velmi mírná zima a témûﬁ bez snûhu.
Následovalo velmi suché léto. Úroda hroznÛ
byla stﬁední, ale kvalita vína byla vynikající.
Cena za 1 litr ãinila 1,70 Kã aÏ 2,00 Kã.
Hrozny zrály jiÏ v srpnu, av‰ak dlouhodobé
de‰tû v záﬁí zpÛsobily znaãnou hnilobu
hroznÛ, takÏe kvalita vína nebyla dobrá. Cena
za 1 litr ãinila 1,00 Kã aÏ 1,20 Kã.
Úroda a kvalita hroznÛ byla vynikající. Cena
za 1 litr stoupla na 2,50 Kã, ve v˘jimeãn˘ch
pﬁípadech dokonce na 5,00 Kã.
Pomûrnû such˘ rok. Úroda hroznÛ byla dobrá,
ale kvalita vína byla jen stﬁední. Tento rok byl
zaznamenán znaãn˘ prodej hroznÛ, cena u ran˘ch odrÛd ãinila 2,60 Kã, u pozdních odrÛd
2,00 Kã aÏ 2,60 Kã. Cena ãerveného vína
1,70 Kã a 2,00 Kã, cena bílého vína 2,50 aÏ
3,00 Kã. Vinohrady, které vlastnila obec, byly
pronajaty na 25 let.
I pﬁesto, Ïe se ve vinohradech objevilo oidium, byla úroda hroznÛ uspokojující. Byla
provedena rozsáhlá v˘sadba vinohradÛ,
240.000 kusÛ sazenic bylo ‰tûpováno.
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1935

1936

Kvûten byl de‰tiv˘, av‰ak léto bylo opût velmi
suché. Úroda a kvalita vína byla dobrá. Cena
vína ãinila:
u bílého vína
3,00 Kã aÏ 3,80 Kã
u ãerveného vína
2,00 Kã aÏ 2,90 Kã.
Byla velmi mírná zima. Rok byl bohat˘ na
sráÏky. Ve vinohradech se objevila nejen perenospora, ale i oidium, takÏe tohoto roku se
stﬁíkalo 7–9krát. Pﬁesto byla bohatá a kvalitní
úroda hroznÛ.
Cena bíl˘ch hroznÛ: 1,70 aÏ 2,00 Kã
Cena ãerven˘ch hroznÛ: 1,30 aÏ 1,80 Kã, ve
v˘jimeãn˘ch pﬁípadech aÏ 2,00 Kã.
Cena bílého vína: 2,20 aÏ 2,50 Kã, ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech 3,70 Kã aÏ 4,00 Kã.
Cena ãerveného vína: 1,20 Kã aÏ 1,80 Kã.
Celková úroda v obci ãinila 2.300 hl bílého
a 600 hl ãerveného vína. Tak zvaného druháku
bylo 726 hl.

Staré vinné sklepy za mateﬁskou ‰kolou (kresba z roku 1900)

Snímek po 90 letech (J. Maca, 1990)

1937

Cena bílého vína ãinila 1,60 Kã, ãerveného
vína 1,20 Kã za 1 litr. U pozdního sbûru se
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1938

1939

1940

1941

cena bílého vína zv˘‰ila na 3,00 Kã aÏ
3,50 Kã, ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech na
4,00 Kã za 1 litr.
7. ledna bylo namûﬁeno -19 °C. Nûkteré vinohrady zmrzly. 21. srpna nastaly dlouhotrvající
de‰tû, které zpÛsobily rozvodnûní Dyje.
U hroznÛ se objevila hniloba, takÏe do‰lo
k pﬁedãasnému zahájení vinobraní. Kvalita
vína byla proto ‰patná. Pﬁesto stoupla cena
vína proti pﬁedcházejícímu roku trojnásobnû.
Cena bílého vína: 1 litr = 0,78 aÏ 0,85 marek,
cena ãerveného vína = 1 litr 0,60 aÏ 0,65
marek (pﬁechod na nûmeckou marku byl
velmi v˘hodn˘ – 1,20 Kã = 1,00 marka).
Rok velmi bohat˘ na sráÏky. Ve vinohradech
se stﬁíkalo 5 aÏ 7krát, na nûkter˘ch tratích dokonce i 9krát. Kvalita vína byla stﬁední. Cena
za 1 litr = 0,56 aÏ 0,70 marek. V dubnu
stoupla cena na 0,90 aÏ 1,10 M.
Byl mokr˘ rok. Zimní mrazy zpÛsobily
znaãné ‰kody ve vinohradech (v lednu a únoru
-18 aÏ -20 °C). Aãkoliv se stﬁíkalo ve vinohradech 6 aÏ 7krát, byla úroda jen stﬁední. V˘nos
z 1 ha = 20 hl. Vinobraní bylo zahájeno 15.
ﬁíjna.
Byla postavena a do provozu uvedena postﬁikovna. Ve vinohradech se stﬁíkalo 6 aÏ 7krát,
v˘nosy byly dobré , z 1 ha 25 hl. Kvalita vína
byla stﬁední.

1943

1944

1945

1946

(J. Maca, 1940)

1942

Byl velmi studen˘ zaãátek roku, 24. leden byl
nejstudenûj‰í den, namûﬁilo se -24 °C. 6.
dubna se pﬁehnala Pavlovem první bouﬁe,
mnoho dal‰ích následovalo pak bûhem celého
kvûtna. Velmi silné bouﬁe byly 9., 10., 11.

a 12. ãervna. Vichﬁice se pﬁehnala Pavlovem
4. srpna. Pak následovalo suché poãasí. I pﬁes
toto dlouhotrvající suché poãasí byla dobrá
úroda hroznÛ. Ve vinohradech se stﬁíkalo
6krát, na nûkter˘ch místech se objevila perenospora, která pak ale následkem sucha zcela
zmizela. Vinobraní bylo zahájeno 8. ﬁíjna,
hektarov˘ v˘nos = 21 hl vína.
Velmi such˘ rok. ProtoÏe bylo málo zimní
vláhy, zaãaly jarní práce velmi brzo. Jarní
mrazy po‰kodily nûkteré vinohrady. Vinobraní
bylo zahájeno 8. ﬁíjna.
Úrodn˘ rok na obilí i hrozny.
Pﬁehled hospodáﬁské situace – duben 1945:
zastavûná plocha
11 ha
pole a louky
723 ha
vinohrady
99 ha
zahrady
3 ha
les
94 ha
(Údaje jsou bez Ditrich‰tejnského majetku.)
12. ãervence zaloÏil v Pavlovû Rudolf MachÛ
VINA¤SKÉ DRUÎSTVO. Pﬁedsedou byl
zvolen Franti‰ek Benda, jednatelem a pokladníkem Rudolf MachÛ, sklepníky Karel
Luká‰ a Antonín Michna. Zdej‰í poboãka
Vinaﬁského druÏstva Mikulov pﬁevzala vinohrady neobsazen˘ch usedlostí. V rámci pracovní povinnosti byly tyto vinohrady o‰etﬁovány Nûmci za dozoru Jaroslava Jandáka
a Stanislava Práta. První ãeské vinobraní
probûhlo neutû‰enû. Odhaduje se, Ïe bylo odevzdáno celkem 18 aÏ 20 vagonÛ hroznÛ.
PonûvadÏ nastaly rÛzné machinace s mo‰tem
a vínem nûkolika jedincÛ, bylo v‰echno víno
úﬁednû zabaveno a odvezeno do Mikulova; tak
bylo odvezeno 12 aÏ 13 vagonÛ vína.
Dne 14. dubna byl ustanoven vedoucím zdej‰í
poboãky „DruÏstevních vinaﬁsk˘ch podnikÛ“
Benedikt Závada, fotograf z Ostravy, kter˘
uvádí, Ïe pﬁi pﬁevzetí nebyly pﬁedány Ïádné
deníky, jako pokladní, sklepní, inventární
apod.. DruÏstevní vinohrady byly v ubohém
stavu. Mateﬁní vinice byla dána do náleÏitého
poﬁádku.
Jaro bylo teplé, s ﬁezem vinic se zapoãalo 15.
února. Úroda hroznÛ byla znaãná, témûﬁ 90
vagonÛ, úroda rekordní mnoÏstvím i kvalitou.
Cukernatost dosáhla aÏ 25°. Cena hroznÛ:
1 kg = 1,00 aÏ 14,00 Kãs, za druhy u‰lechtilé
se platilo 20,00 Kãs. V souãasn˘ch vinicích je
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ponejvíce Vla‰sk˘ ryzlink, Veltlínské zelené
a Modr˘ portukal. I vzácné druhy se vyskytují
– jako Ryzlink r˘nsk˘, Sauvingnon,
Burgundské bílé a modré.

1951

1952
První ãeské vinobraní – 1946
1. ﬁada zleva: Franti‰ek Padalík, Benedikt Závada
2. ﬁada zleva: Ludmila Sácká, Jan ·ilinek
3. ﬁada zleva: Marie BlaÏejová, Stanislav Koneãek

1947

NadprÛmûrná úroda hroznÛ.
Vinaﬁské závody: v únoru byl prokopán tunel
16 m dlouh˘ ze sklepa ã. 1 do sklepa ã. 2.
V létû byl vykopán dal‰í tunel, takÏe do‰lo ke
spojení sklepu ã. 2 se sklepem ã. 3. Sklepy
mají kapacitu na 16 vagonÛ vína.

1953

1954

1955
Zamûstnanci Stanislav Benáãek a Edvin Schneider pﬁi
odvozu hlíny ze sklepa ã. 3 (B. Závada, 1947)

1948
1949

1950

Katastrofálnû such˘ rok, pﬁesto velmi dobrá
úroda hroznÛ.
DruÏstevní vinaﬁské podniky vykoupily
tohoto roku 200 q hroznÛ stolních a 2.400 q
hroznÛ vinn˘ch. PrÛmûrná cukernatost 19°.
Úroda hroznÛ byla nadprÛmûrná, kvalita v‰ak
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hor‰í pro pﬁíli‰ de‰tivé poãasí. PrÛmûrná cukernatost 19°. Celkem bylo vykoupeno asi
3.000 q hroznÛ. Postﬁik byl pﬁipravován v postﬁikové stanici, dle osvûdãen˘ch metod z dﬁívûj‰ích let. Proti perenospoﬁe a obaleãÛm se
pouÏívá modrá skalice, vápno a Sulikol,
Solbar proti kadeﬁavce. Dne 1. 11. nastoupil
na poboãce DVP v Pavlovû Miroslav Pûnãík.
Úroda hroznÛ byla podprÛmûrná. Ve zdej‰ím
vinaﬁském druÏstvu bylo zpracováno
1.400 q hroznÛ. Tato men‰í slizeÀ byla také
zpÛsobena nedostateãn˘m obdûláváním vinic
a ãásteãnû nepﬁízniv˘m poãasím, zvlá‰tû na
jaﬁe a na podzim. Stﬁíkalo se opût skalicí,
Kuprikolem s pﬁidáním Dinocidu proti Ïivoãi‰n˘m ‰kÛdcÛm.
Na jaﬁe pﬁekvapil vinaﬁe dÛkladn˘ mrazík,
kter˘ po‰kodil vinice z 10 %. Úroda hroznÛ
byla opût podprÛmûrná. Vinaﬁsk˘m druÏstvem
bylo zpracováno 1.500 q hroznÛ. PrÛmûrná
cukernatost ãinila 17°, víno bylo doslazeno na
19°, je v‰ak dobré kvality.
Tento rok byl pro vinaﬁe ne‰Èastn˘m.
Kvûtnové mrazy zniãily velkou ãást oãekávané úrody, zvlá‰tû ranûj‰ích odrÛd. Co nedodûlaly mrazy, dokonãilo ‰patné a nedbalé obdûlávání vinic u mnoh˘ch pûstitelÛ. Plánovan˘
v˘kup byl splnûn na 70 %. Vykoupeno bylo
pﬁi 19° cukernatosti 1.500 q hroznÛ.
Velmi úrodn˘ rok pro vinaﬁe, ale víno bylo
nízké kvality. PrÛmûrná cukernatost 14° aÏ
17°. Povinná dodávka pro celou obec byla
1.560 q hroznÛ, plán byl splnûn na 205 %.
PrÛmûrná sklizeÀ z 1 ha = 50 q. Pro vlastní lisování pûstitelÛ ponechány 3 vagony.
V Jihomoravsk˘ch vinaﬁsk˘ch závodech
v Pavlovû bylo vylisováno 2.231 hl vína. Od
20. dubna je vedoucím zdej‰ího závodu Josef
âech.
Tento rok hospodáﬁÛm nepﬁál. Skoro cel˘ rok
byla teplota nízká, málo slunce, hodnû de‰ÈÛ
a mlhy. Úroda na vinicích byla proto ‰patná.
Mnoho let nebyl tak nepﬁízniv˘ rok nejen po
stránce klimatické, ale i pokud jde o v˘skyt
chorob a ‰kÛdcÛ révy, zejména perenospory.
Velké krupobití dokonãilo ‰kodu. Celková
úroda byla proti minulému roku jen 50 %, cukernatost o 3 aÏ 5° niÏ‰í. Mnoho hroznÛ bylo
nahnil˘ch. Vinaﬁské závody vykoupily
2.200 q hroznÛ.

Vinaﬁství v Pavlovû
1956

1957

1958

1959

1960

1961

Tuhé mrazy v lednu a únoru aÏ 30 °C pod
nulou velmi po‰kodily plodonosná oka na
révû. Celkové roãní poãasí bylo ‰patné, ani ta
malá úroda hroznÛ nedozrála. BaÏanti, koroptve a ‰paãci natropili velké ‰kody, v nûkter˘ch vinicích se nemuselo ani sbírat. Povinná
dodávka hroznÛ byla o 80 % sníÏena.
Vinaﬁské závody vykoupily 150 q hroznÛ
s prÛmûrnou cukernatostí 15°.
Celkem uspokojiv˘ rok na mnoÏství hroznÛ,
ale pomûrnû slabé kvality, cukernatost 14° aÏ
15°. De‰tivé poãasí a chladna na jaﬁe zpomalily rÛst a zaãátkem ãervence nové de‰tû zabránily v˘vinu hroznÛ, a tﬁebaÏe vinobraní
bylo hodnû opoÏdûné, cukernatost zÛstala
nízká.
Vinaﬁské závody vykoupily 5.100 q hroznÛ.
Tento rok byl na úrodu skromnûj‰í rokÛ pﬁede‰l˘ch, a to pro velké sucho. Sklidilo se 50
vagonÛ hroznÛ. 42 vagony dodány do vinaﬁsk˘ch závodÛ, 8 vagonÛ bylo rozdûleno druÏstevníkÛm. Cukernatost byla 12° a 16°.
Pavlov obhospodaﬁuje 68 ha vinic. Letos pﬁipravili hlubokou orbou 7 ha k v˘sadbû nov˘ch
sazenic dobr˘ch druhÛ révy. Pro ‰patné poãasí
byla úroda hroznÛ nevalná, prÛmûrná cukernatost 16,3°.
Na‰e vinaﬁská obec hodnû doplatila na
‰patnou úrodu vinic, nepﬁíznivé poãasí
a ‰patné obdûlávání pÛdy byly pﬁíãinou podprÛmûrné úrody – asi 11 q na 1 ha. Pﬁed vinobraním dokonãili zkázu ‰paãci, kteﬁí v ohromn˘ch hejnech napadli vinice. Nepomohlo pla‰ení ani stﬁelba. Staré vinohrady byly vykluãeny a nové plochy vysázeny koupen˘mi sazenicemi. Bylo vysázeno 7 ha na vysoké vedení. Celkov˘ v˘kup hroznÛ z Pavlova byl
765 q, prÛmûrná cukernatost 15°. Místo
Josefa âecha ustanoven vedoucím zdej‰ích vinaﬁsk˘ch závodÛ Karel Studenka z Horních
Vûstonic.
Zdej‰í vína jsou tak jakostní, Ïe se hodí na
zpracování ‰umiv˘ch vín – zejména Vla‰sk˘
ryzlink. Leto‰ní úroda hroznÛ byla slabá, sklidilo se jen 8 vagonÛ. 6 ha vinic se vykluãilo,
takÏe plodn˘ch vinohradÛ bylo 50 ha. Do roku
1970 má jednotné zemûdûlské druÏstvo naplánováno zv˘‰it plochu vinohradÛ na 70 ha,
v‰echno na vysoké vedení.
Vedoucím zdej‰ích vinaﬁsk˘ch závodÛ je

1962
1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

Josef Páleník.
Slabá úroda hroznÛ.
Byla provedena v˘sadba nového vinohradu na
plo‰e 6,8 ha.
Ve vinaﬁsk˘ch závodech, kde je vedoucím
Antonín Koneãn˘, bylo zpracováno 20 vagonÛ hroznÛ, prÛmûrná cukernatost 15°.
Byla zvlá‰tû nadmûrná úroda hroznÛ, bylo sklizeno 26,5 vagonÛ hroznÛ. Nov˘ch vinic bylo
vysazeno 10 ha.
V˘mûra pÛdy jednotného zemûdûlského druÏstva byla 733 ha, z toho 396 ha orné pÛdy,
60 ha vinic, 20 ha sadÛ a 257 ha luk.
V období, kdy rostliny potﬁebují nejvíce
slunce a tepla, bylo chladno a de‰tivo. Tím
utrpûla nejv˘nosnûj‰í plodina – vinná réva.
Celková úroda byla 8 vagonÛ hroznÛ nevalné
kvality, cukernatost hroznÛ 12° aÏ 14°, v jednotliv˘ch pﬁípadech 17°.
Se sklidilo 23 vagonÛ a 36 q hroznÛ. PrÛmûrn˘
v˘nos byl 60 q na 1 ha. Vinaﬁsk˘m závodÛm
se dodalo 768 q hroznÛ za 545.800 Kãs.
V JZD se zpracovalo na víno 13 vagonÛ 16 q,
které se po vykva‰ení prodalo. Zaãátkem vinobraní byla namûﬁena cukernatost 12°, pak
se zv˘‰ila na 18°. U Traminu stoupla cukernatost aÏ na 20°.
ZaloÏení 1 ha vinice a o‰etﬁování aÏ do plodnosti stojí 72.000 Kãs.
Leto‰ní sklizeÀ hroznÛ je nejvût‰í za posledních 20 let. Vinaﬁské závody vykoupily 63 vagonÛ hroznÛ. Z odrÛd byly nejlep‰í MüllerThurgau, Silvan a Neuburg.
Na jaﬁe bylo vysazeno celkem 7,40 ha nové
vinice. Tento rok byl pro vinaﬁe pﬁízniv˘,
celková sklizeÀ byla velmi dobrá. Z v˘mûry
41 ha plodn˘ch vinic se sklidilo 3.566 q hroznÛ, coÏ pﬁed stavuje v˘nos 87 q na 1 ha.
Celkem bylo sklizeno 1.850 q hroznÛ, vinaﬁsk˘m závodÛm bylo dodáno pouze 340 q.
Zbytek byl zpracován na víno ve sklepû JZD.
Vinárna U VENU·E zahájila provoz.
Kvalitu vína i pﬁes nepﬁíznivé klimatické podmínky lze oznaãit za dobrou. Byla provedena
v˘sadba nov˘ch vinic na plo‰e 20 ha. Sklidilo
se celkem 2.333 q hroznÛ, coÏ pﬁedstavuje
v˘nos z 1 ha 52 q.
Tento rok mÛÏeme oznaãit jako prÛmûrn˘.
SklizeÀ hroznÛ byla v JZD pﬁi stejné v˘mûﬁe
jako v r. 1970 vy‰‰í o 400 q. Za posledních
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1972

5 let bylo na v˘sadbu a budování drátûnek vynaloÏeno 4,100.000 Kãs, coÏ pﬁedstavuje
roãní prÛmûr 820.000 Kãs.
I pﬁes nepﬁíznivé poãasí v prÛbûhu vegetace
bylo dosaÏeno u hroznÛ dobré prÛmûrné ceny,
za 1 kg 6,85 Kãs. Hektarov˘ v˘nos ãinil toho

1973

1974

1975

Vinohrad pod hradem – vinohrad je‰tû na kÛly (1942)

1976

1977

Manuální práce ve vinohradech vykonávají pﬁeváÏnû Ïeny.
âlenky Jednotného zemûdûlského druÏstva:
zleva: Marie Hasalová, Marie Va‰íãková, Marie HouÏvová
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1978

roku 89 q. PrÛmûrná cukernatost byla u odrÛd
Ib 15° a u hroznÛ skupiny Ia 17°. V prÛbûhu
roku byly hrozny v nûkter˘ch tratích napadeny oidiem. Kvalita hroznÛ byla pomûrnû
‰patná, vína jsou prázdná.
Vinobraní bylo zahájeno 29. záﬁí. PrÛmûrná
cukernatost u jakostní skupiny Ib byla 18°,
a u skupiny Ia 21°.
Objevil se velk˘ v˘skyt oidia. Kvalita vína
byla letos prÛmûrná s vy‰‰ím obsahem kyselin. Vinobraní bylo zahájeno 3. ﬁíjna.
Cukernatost u skupiny Ia 18° aÏ 20°, u skupiny Ib 14° aÏ 15°.
8. srpna v 15.00 hodin zasáhlo krupobití témûﬁ
cel˘ pavlovsk˘ katastr. Nejvût‰í ‰kody byly
zji‰tûny ve vinohradech, aÏ 35 %. Byla provedena v˘sadba vinic na plo‰e 8,72 ha poãtem
24.224 kusÛ sazenic. Spon VV (vysoké vedení) 330x120 cm, odrÛda Burgundské bílé.
U plodn˘ch vinic bylo provedeno 8 aÏ 10 postﬁikÛ. Proti oidiu se o‰etﬁovalo Sulikolem K,
Karathanem FN 57, Topsinem M a sírou
Sfinx, proti kadeﬁavosti a plstnatosti postﬁik
Sulkou. Proti perenospoﬁe byl pouÏíván
Kuprikol 50, proti obaleãÛm Thiodan
a Anthio. V˘kup ve vinaﬁsk˘ch závodech byl
zahájen 20. záﬁí. PrÛmûrná cukernatost u skupiny Ib se pohybovala kolem 18 stupÀÛ a u jakostní skupiny Ia kolem 20 stupÀÛ.
Tento rok byl dosti pﬁízniv˘, co se t˘ãe vegetace révy ve vinicích. Lze hodnotit jako rok
such˘ aÏ do poloviny ﬁíjna, kdy pﬁi‰lo období
nûkolikadenních de‰ÈÛ, které mûlo za
následek praskání bobulí a hnití, hlavnû
u Burgundského bílého. Kvalitu vín lze hodnotit vzhledem k niÏ‰í cukernatosti proti roku
1975 jako slab‰í. PrÛmûrná cukernatost se pohybovala u skupiny Ia kolem 17°, u skupiny Ib
16°.
Tento rok nebyl zpoãátku dosti pﬁízniv˘ pro
vegetaci révy ve vinicích, její rÛst ovlivnily
ranní mrazíky. Nejvût‰í zbrzdûní bylo zaznamenáno u Ryzlinku vla‰ského. Násada hroznÛ
byla v prÛmûru dobrá. PrÛmûrn˘ hektarov˘
v˘nos ãinil 109 q. Vinaﬁské závody zahájily
v˘kup 23. záﬁí dodávkou Müller-Thurgau od
místního JZD o cukernatosti 14°. Ukonãení
kampanû bylo 30. ﬁíjna Ryzlinkem r˘nsk˘m
o cukernatosti 20°.
Pro vinaﬁe tento rok pﬁíli‰ pﬁízniv˘ nebyl.

Vinaﬁství v Pavlovû

âlenky jednotného zemûdûlského druÏstva pﬁi stﬁíhání vinohradu:
1. ﬁada zleva: Anna Kr‰ková, Annemarie MaÀáková, Jarmila âíÏková, Zdena Jankoviãová, BoÏena Anto‰ová
2. ﬁada zleva: Marie Veselá, Marie Folt˘nová, Gertruda Urbanová, Zuzana Bogarová, Anna Chludilová, Anna MaÀáková,
Blanka Kocourková, Anna Nováková

1979

1980

Zdej‰í oblast byla postiÏena jarními mrazy,
po‰kození se pohybovalo kolem 20 %, zvlá‰tû
v niÏ‰ích oblastech. Poãasí bûhem vegetace
rovnûÏ nebylo pﬁíznivé, nedostatek sluneãního
svitu se projevil na cukernatosti pﬁi zahájení
vinobraní dne 11. ﬁíjna. Rulandské bílé mûlo
pouze 14° sladkosti. Hrozny Ryzlinku vla‰ského byly málo vyvinuté, cukernatost se pohybovala kolem 11° aÏ 12°.
Vína z uvedeného roãníku jsou znaãnû kyselá,
málo harmonická, krátká.
Nástupem nového roku poklesla v noci na 1.
ledna teplota o 24 stupÀÛ. Tento náhl˘ pokles
nezÛstal bez následkÛ. Po‰kodil révová oãka
ve vinicích. Vinobraní bylo zahájeno 28. záﬁí.
Cukernatost byla pomûrnû dobrá – v prÛmûru
18,3°. Koncem ﬁíjna bylo u Traminu
a u Rulandského namûﬁeno 25 stupÀÛ.
Zima byla pro vinaﬁe pomûrnû mírná a pﬁíznivá. Ra‰ení probíhalo zaãátkem mûsíce
kvûtna. Vlivem zhor‰eného poãasí v ãervnu
byl odkvût posunut aÏ na zaãátek mûsíce ãervence. V záﬁí byla polovina dnÛ sluneãn˘ch,
av‰ak sráÏky byly minimální, coÏ negativnû
ovlivnilo zrání hroznÛ. Vinobraní bylo zahájeno kolem 10. ﬁíjna a ukonãeno aÏ v listopadu. Cukernatost se pohybovala kolem 12°

Krátké obãerstvení – opût ãlenky JZD:
1. ﬁada zleva (sedící): Marie Folt˘nová,
Jana Osterreicherová, Josefa Kudláãová, BoÏena ëuri‰ová,
Ludmila Duhajská
2. ﬁada zleva: Franti‰ka Zemánková, Ludmila Sácká,
Helena Horáková

aÏ 14°. Hrozny z listopadového sbûru byly
znaãnû pomrzlé, zhnûdlé, v˘lisnost se pohybovala kolem 50 %. Co se t˘ãe kvality vín, lze
je oznaãit jako slab‰í prÛmûr. Vína vykazovala
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1981

1982

1983

1984

vysok˘ obsah kyselin.
âesk˘ svaz zahrádkáﬁÛ pod vedením
Antonína Zatloukala vykazuje velmi dobrou
ãinnost. Nejvût‰í akce, kterou pﬁipravili, byla
I. v˘stava vín. Konala se ve dnech 26. aÏ
27. dubna v kulturním domû. Bylo vystaveno
témûﬁ 400 vzorkÛ.
Rok byl sklizÀovû nejslab‰ím roãníkem posledních let. V˘kup hroznÛ byl zahájen 23.
záﬁí. Vzhledem k nízk˘m v˘kupním cenám
hroznÛ a cenovému zv˘hodnûní nákupu vína
hodnû drobn˘ch vinaﬁÛ vãetnû jednotného zemûdûlského druÏstva a státních statkÛ zpracovalo vût‰í ãást hroznÛ doma.
Po úspû‰né loÀské premiéﬁe poﬁádala organizace âeského svazu zahrádkáﬁÛ v Pavlovû
II. v˘stavu pálavsk˘ch vín. V˘stava se konala 18. a 19. dubna v kulturním domû.
Vystavovali celkem 454 vzorkÛ kvalitních
vín.
I pﬁes velmi nízké sráÏky lze tento rok hodnotit velmi kladnû, neboÈ se urodilo opravdu
v‰echno v hojném mnoÏství. Byla velmi dobrá
úroda hroznÛ, hektarov˘ v˘nos ãinil 9,43 tun.
Leto‰ní hospodáﬁsk˘ rok byl poznamenán neb˘val˘mi dopady sucha, které jej provázelo
prakticky v prÛbûhu celého vegetaãního období. Vinobraní bylo zahájeno 15. záﬁí.
Cukernatost od poloviny ﬁíjna se pohybovala
od 20° aÏ do 24°, poãáteãní cukernatost 15° aÏ
16°. Kvalita vína je dobrá, aromatické odrÛdy
v‰ak nijak nevyznûly, jejich typiãnost zastﬁena
vy‰‰ím obsahem cukru a rychl˘m prokvasem
do‰lo i k znaãnému úbytku kyselin.
2. a 3. dubna se konala jiÏ III. tradiãní v˘stava
vína, na které bylo vystaveno celkem 449
vzorkÛ.
Zima byla mimoﬁádnû suchá a pomûrnû teplá.
V mûsíci bﬁeznu byl dokonãen ﬁez vinné révy
a provádûlo se vázání taÏÀÛ. Jarní mrazíky se
vyskytly pouze ojedinûle a nezpÛsobily témûﬁ
Ïádné ‰kody. Násada hroznÛ se ukázala jako
prÛmûrná. Rané odrÛdy zaãaly kvést kolem
20. ãervna. Nepﬁíznivé poãasí oddálilo kvetení vût‰iny odrÛd na mûsíc ãervenec. Pozdní
odrÛdy kvetly aÏ kolem 15. ãervence. V˘kup
hroznÛ byl zahájen 1. ﬁíjna. Kvalita hroznÛ
byla podprÛmûrná, o nízké cukernatosti 12° aÏ
17°. Kvalita vína byla prÛmûrná, s vysok˘m
obsahem kyselin, které se pohybovaly po
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druhém stáãení kolem 10 aÏ 12 %.
Ve dnech 21.–22. dubna se uskuteãnila opût
„tradiãní pálavská v˘stava vín“, na které bylo
vystaveno 572 vzorkÛ.
Zaãátkem ledna do‰lo k silnému po‰kození révov˘ch oãek a ãásteãnû i kmínkÛ. Dal‰í mrazy
v únoru dovr‰ily po‰kození natolik, Ïe celkové
po‰kození se pohybovalo kolem 80–90 %.
Nejvíce byly po‰kozeny vinice vysazené na
níÏinách a na rovinat˘ch pozemcích, protoÏe
zde se teploty pohybovaly aÏ ke 30 °C pod
nulou. Ve vy‰‰ích polohách byly mrazy kolem
-23 °C. DruÏstevníci byli nuceni vykluãit nûkteré parcely. V Pavlovû to bylo 7 ha. Vinice
ve vy‰‰ích polohách ra‰ily vût‰inou z podoãek
a pozdûji ze spících oãek. Tyto letorosty mûly
v‰ak v˘raznû niÏ‰í násadu hroznÛ. Byl zaznamenán siln˘ v˘skyt perenospory. Jednotné zemûdûlské druÏstvo dosáhlo nejniÏ‰í skliznû
hroznÛ za celé pováleãné období. PrÛmûrná
cukernatost se pohybovala u skupiny Ib kolem
14° a u jakostní skupiny Ia kolem 16° aÏ 18°.
Kva‰ení mo‰tu probíhalo dobﬁe, mladá vína
vykazovala kolem 9 aÏ 10 % kyselin. Bylo
pﬁikroãeno k odkyselení o 2 %.
Vinobraní bylo zapoãato 12. záﬁí a skonãeno
13. listopadu. Úroda a kvalita hroznÛ byla
dobrá. Hektarov˘ v˘nos ãinil 54,6 q. Z odrÛd
byly nejlep‰í Portugal modr˘, Vla‰sk˘ ryzlink
a Veltlínské zelené. Nejslab‰í sklizeÀ byla
u Sauvignonu, hektarov˘ prÛmûr ãinil 23 q,
u Burgundského bílého 28 q a u Traminu
rovnûÏ 28 q z 1 ha. Cukernatost byla nejlep‰í
u Burgundského bílého – 24 aÏ 25°.
PrÛbûh vegetace byl pﬁízniv˘. Bûhem roku nedo‰lo k vût‰ímu po‰kození vinic. Vinobraní
bylo zahájeno 9. záﬁí. Cukernatost se v první
polovinû vinobraní pohybovala kolem 16°,
v druhé polovinû kolem 18°. Kvalita hroznÛ
zpoãátku byla dobrá, k závûru vinobraní se
zhor‰ovala. Kva‰ení vín probûhlo rychle
a vína se i pomûrnû brzo ãistila. Vína skupiny
Ia byla aromatická.
V dÛsledku po‰kození vinic zimním mrazem
a po‰kození oidiem bûhem vegetace byl nákup
plánovan˘ch hroznÛ men‰í asi o 35 %. Vlastní
kampaÀ byla zahájena 27. záﬁí nákupem
hroznÛ odrÛdy Veltlínské zelené z JZD
Pavlov. MnoÏství nakoupen˘ch hroznÛ ãinilo
818.462 kg. PrÛmûrná cukernatost byla: v˘bûr
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23°, Ia 19,87°, Ib 16,68°. Kvalita vyroben˘ch
vín z úrody 1989 velmi dobrá.
Víno Burgundské bílé zaslané na svûtovou vinaﬁskou v˘stavu získalo nejvût‰í ocenûní –
velkou zlatou medaili pro âeskoslovensko.
Tento rok se poznamenal such˘m a velmi
tepl˘m poãasím, se kter˘m byli spokojeni jen
pûstitelé vinic. Byla zaznamenána bohatá
úroda hroznÛ.
První polovina roku byla poznamenána suchem a znaãn˘mi teplotními rozdíly. Mrazivé
a vûtrné dny stﬁídalo sluneãné poãasí s teplotami aÏ 15 °C. V ãervnu, ãervenci a srpnu bylo
namûﬁeno 30 °C ve stínu.
Velmi dobrá úroda hroznÛ se sklidila za pûkného teplého poãasí. Zemûdûlské druÏstvo
sklidilo 1,118.792 kg hroznÛ.
Pro nepﬁízeÀ poãasí, velká sucha, byly zaznamenány niÏ‰í v˘nosy. Zemûdûlské druÏstvo
sklidilo 676.299 kg hroznÛ.
Rok byl chladn˘ a bohat˘ na sráÏky jak snûhové, tak de‰Èové. 17. ãervence, kdy zaãaly
Ïnû, bylo tak chladno, Ïe kombajnéﬁi mûli
teplé zimní svetry.
Úroda hroznÛ byla bohatá, v prÛmûru
120 q/ha.
Nûkteré vinohrady v leto‰ním roce pomrzly,
takÏe v˘nos hroznÛ se pohyboval okolo
60 q/ha.
Vinaﬁské závody obnovily po nûkolikaleté
pﬁestávce opût provoz.
Od zaãátku ﬁíjna s krátk˘mi pﬁestávkami stále
pr‰elo, takÏe sklizeÀ hroznÛ probûhla s obtíÏemi. U rann˘ch hroznÛ a u ãerven˘ch odrÛd
byla zaznamenána hniloba.
Vinaﬁi si stále více stûÏují na ‰patn˘ odbyt
vína, coÏ je zpÛsobeno pﬁedev‰ím dovozem
lacin˘ch vín ze zahraniãí. Dále si stûÏují na
dosud nevytvoﬁené podmínky pro podnikání
v zemûdûlské v˘robû, takÏe pﬁeváÏná ãást na‰eho zemûdûlství proÏívá úpadek. Proto poskytuje ministerstvo zemûdûlství v nûkter˘ch
oblastech zemûdûlcÛm dotaci. Bylo zákonem
stanoveno, Ïe pokud bude provedena v˘sadba
vinic v pﬁedem urãen˘ch trasách, obdrÏí vinaﬁi
také finanãní pomoc od ministerstva.
Tento rok pﬁál polím a vinohradÛm. V˘nosy
hroznÛ byly dobré 90 q/ha. Vinobraní bylo zahájeno 13. záﬁí a ukonãeno 22. ﬁíjna.

Hospodáﬁská ãinnost ZD Pálava Pavlov, která byla zahájena 28. 1. 1950, byla ukonãena v roce 1998.
Zemûdûlská spoleãnost Pálava, s.r.o. Pavlov byla zapsána do obchodního rejstﬁíku u Krajského soudu
v Brnû dne 23. kvûtna 1996 a svoji hospodáﬁskou ãinnost zahájila od 1. 9. 1998.
V roce 1990 byla plocha vinic 68,8288 ha.
V období od r. 1990–2000 bylo vydáno v rámci transformace druÏstva oprávnûn˘m osobám celkem
2L,5444 ha vinic.
Zemûdûlská spoleãnost Pálava, s.r.o. vysadila v období
od r. 1990–2000 celkem 15,5912 ha nov˘ch vinic v
tomto odrÛdovém sloÏení:
Chardonnay (·ardoné)
6,0871 ha
Sauvignon
5,3819 ha
Müller-Thurgau
1,9585 ha
Mu‰kát moravsk˘
2,1537 ha
Fyzické osoby za stejnou dobu vysadily necelé 2 ha.
Celková v˘mûra obhospodaﬁované pÛdy v k. ú. Pavlov
Zemûdûlskou spoleãností Pálava, s.r.o. ãiní 398,7574
ha, z toho orná 349,3164 ha, vinice 47,2844 ha.
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Nejstar‰í zachovan˘ vinn˘ lis v Pavlovû pochází z roku 1869 (vlastní V. Vajay).
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