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Nároènìjší trasa procházející všemi vinièními tratìmi cca 25 km 

Lehèí trasa procházející pùvodními vinièními tratìmi cca 10 km 
Trasa znaèena žlutou barvou

Trasa znaèena šedou barvou
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KOLEM - HOREM - DOLEM aneb po vinièních tratích Velkých Pavlovic

Nápad na tento cyklovýšlap se zrodil v loòském roce. Bylo by velikou škodou, aby jste zùstali ochuzeni o 
možnost poznat, kde se skvìlá vína Velkopavlovických vinaøù rodí. Projedete se po cestách i vinicích kde se 
vinohradnící v tváøi potu snaží vypìstovat tu nejlepší surovinu-hrozen. Po dnešním dnu již budete vìdìt proè ta 
èi ona odrùda je nejlepší z jedné vinièní trati zatím co z druhé je pouze lepší. Zámìrem bylo a je ,aby jste 
dokázali ocenit práci vinohradníka a aby jste poznali Velké Pavlovice nejen jako kraj vína, ale také jako kraj s 
velmi vzácnou zvíøenou a neménì vzácným rostlinstvem. 

Katastr Velkých Pavlovic leží na rozhraní Dyjského úvalu a prvních kopcù Kyjovské pahorkatiny. Reliéf 
krajiny se vyznaèuje výraznými sníženinami, zaoblenými høbety, mìlkými sedly a výraznou nivou øícky 
Trkmanky. Tato krajina je ideální pro pìstování révy vinné, která se zde podle písemných pramenù pìstuje již 
témìr osm století. 
Z hlediska klimatického je území Velkých Pavlovic øazeno do oblasti se suchým podnebím.
Souèasná pøíroda katastru Velkých Pavlovic odráží všechny výše uvedené skuteènosti: je to pøíroda kulturní 
krajiny s pøevažujícím zemìdìlstvím, tedy zdánlivì ne pøíliš zajímavá, s nižší druhovou rozmanitostí oproti 
nedalekým pøírodním rezervacím. Opak je však pravdou: vzhledem k èlenitému kopcovitému terénu západní, 
severní i východní èásti katastru se zde zachovala øada zemìdìlsky neobdìlávaných míst (meze, svahy kopcù, 
opuštìné úhory), které poskytují svými vhodnými životními podmínkami útoèištì celé øadì význaèných, èasto i 
vzácných teplomilných a suchomilných druhù rostlin a bezobratlých živoèichù, ale také obratlovcù – plazù, 
ptákù i nìkterých savcù, ve velkých polohách poblíž Trkmanky i nìkterých významných druhù obojživelníkù. 

Vetšina druhu rostlin se zde uchovala z puvodních, dnes zde již zaniklých lesních rostlinných 
spolecenstev, kterými byly jilmové a topolové jaseniny, tvorícími luh ve vlhké nive kolem Trkmanky (svída 
krvavá, rešetlák pocistivý aj.), panonské prvosenkové dubohabriny na sušších místech (konvalinka vonná aj.), 
subkontinentální sprašové doubravy na návejích úrodné spraše (tremdava bílá aj.); na suchých výhrevných 
svazích teplomilné šipákové doubravy (kozinec vicencovitý) a drínové doubravy (brslen evropský aj) a teplé 
lesní krovité a bylinné lemy uvedených typu doubrav (trešen krovitá, tremdava bílá aj.).
Vyskytuje se zde však dosud i rada druhu rostlin, které predstavují prvky spolecenstev nejteplejších puvodních 
nebo clovekem druhotne vytvorených bezlesých suchých a teplých lesostepních ci stepních stanovišt , 
takzvaných lucních nebo drnových stepí (kavyly, kozince aj.). Ty mužeme najít nejen na odlehlejších stráních, 
ale i na mezích v bezprostredním okolí sadu nebo vinic a u polních cest. 

Spolu s zachovanými význacnými druhy rostlin se zde uchovala i rada významných casto vzácných, a 
proto chránených druhu živocichu (motýlu, brouku, ptáku aj.) ekologicky vázaných na puvodní ci clovekem 
pozmenená rostlinná spolecenstva ci nekteré druhy rostlin; jiným se darí i v zemedelsky silne obhospodarené 
krajine (casto s prispením cloveka), a proto nejsou vzácní, patrí však do této krajiny (liška, zajíc, bažant aj.) a 
prispívají k její biologické rozmanitosti, a tím i k její vetší ekologické stabilite.
Nesporne nejpozoruhodnejším jevem je v posledních letech pozorovaný výskyt a šírení nekterých v 
drívejších desetiletích velmi vzácných teplomilných jižních druhu živocichu v katastru našeho mesta, 
zejména hmyzu (kudlanka nábožná, zlatohlávek teckovaný, tesarík rebríèkový, drvodelka fialová aj.), z 
obratlovcu napríklad dríve velevzácné vlhy pestré, která se dokonce stala trvalou soucástí fauny 
bezprostredního okolí našeho mesta. Jde ocividne o jeden z dokladu postupujícího oteplování strední 
Evropy, mající nepochybnì souvislost s celoplanetárním oteplováním. 

Pokud pojedete a budete mít oèi otevøené uvidíte spoustu rostlin i živoèichù o kterých je pojednáno na 
jednotlivých stanovištích na jednotlivých. Koukejte na první sloupky ve vinicích a pokud tam bude nora 
je tam urèitì chránìný sysel; zastavte se a ne výsluní mùžete vidìt ještìrku nebo cvrèka.
Mnohé chránìné rostliny rostou ve spoleèenství jiných a jsou ”ztraceny” Vašemu zraku.

   Jeïte - koukejte a užívejte si nekoneènou pohodu Velkých Pavlovic
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