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1. Úvod 

 

 Cestovní ruch tvoří v dnešní době významnou část hospodářství v České 

republice. Je to mnohostranné odvětví, které zahrnuje spoustu na sebe navazujících 

sluţeb, jako například ubytování, stravování, dopravu, informační sluţby, ale také 

sluţby cestovních kanceláří a agentur. Na rozvoj toho odvětví by měl být kladen velký 

důraz, a to jak ze strany státu, tak i ze strany jednotlivých krajů, měst a obcí, jelikoţ 

cestování a aktivity s ním spojeny jsou společností stále více vyhledávány.  

 

 Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybrala Vyuţití vinařství v cestovním 

ruchu města Velké Bílovice. K výběru tohoto tématu mne vedly hned dva důvody. První 

důvod spočívá v tom, ţe ve Velkých Bílovicích bydlím a mám k nim opravdu velice 

úzký vztah. Druhým důvodem je stále se rozvíjející vinařská turistika, která má 

v největší vinařské obci České republiky velkou roli. Účastníkům tohoto typu turistiky 

je nabízeno nepřeberné mnoţství záţitků. Kromě samostatné degustace vín se mohou 

také účastnit procesu výroby vína, taktéţ si ale mohou vyzkoušet práce přímo ve 

vinicích. Degustace vín je obvykle spojena s putováním krásnou přírodou, kterou jiţní 

Morava nabízí a která přináší pro turisty nezapomenutelné záţitky.  

 

 Nachází se zde vinné i naučně - poznávací cyklostezky, které do regionu lákají 

stále více milovníků cykloturistiky, která zde má také v rámci cestovního ruchu 

nezastupitelné místo. Cyklisté při svých cestách objevují nekonečné oblasti vinic a 

vinných sklepů, z nichţ si odnáší spoustu záţitků, díky kterým se na tato místa vţdy 

rádi vrací. Přesto, ţe víno, a celkově vinná turistika, patří k největším lákadlům toho 

města, návštěvníci také rádi poznávají místní tradice a obyčeje, navštěvují zde akce 

spojené s folklórními tradicemi a hudební festivaly.  

 

 Předpokládám, ţe kaţdý, nebo alespoň většina těch, kteří Velké Bílovice  

navštívili za účelem poznání krás tohoto malého města, si s sebou odváţí 

nezapomenutelné záţitky, díky nimţ se sem budou stále rádi vracet a svými návštěvami 

tak budou podporovat rozvoj cestovního ruchu a celkový potenciál tohoto města a jeho 

okolí. 
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2. Metodika zpracování a cíl práce  

 

 Ke zpracování bakalářské práce jsem pouţila dostupnou literaturu z oboru 

cestovního ruchu a vinařství. Také jsem vyhledala dostupné informace o oblasti jiţní 

Morava a vinařské obci Velké Bílovice. Dále jsem čerpala z internetových zdrojů a 

mnoho informací jsem získala i od Územní samosprávy a subjektů působících 

v cestovním ruchu ve zkoumané lokalitě.  

 

 V teoretické části jsem uvedla teoretické základy problematiky cestovního 

ruchu, jeho subjektů a objektů, organizací, které jej spravují a dále řeším problematiku 

ubytovacích a stravovacích zařízení, které k němu neodmyslitelně patří. Také jsem 

popsala historický vývoj vinařství, a to nejen obecně, ale také demograficky 

v návaznosti na Jihomoravský kraj a velkopavlovickou vinařskou podoblast.  

 

 V praktické části jsem uvedla informace o místě primárního výzkumu, městu 

Velké Bílovice, jeho historickém vývoji, památkách a o historii vinařství. Dále zde 

popisuji současný stav vinařství v tomto městě a akce, které se zde staly ve spojení 

s vinařstvím tradicí. Analyzovala jsem také stravovací a ubytovací zařízení, z nichţ 

některé byly ochotny poskytnout mi data potřebné k analýze vyuţitelnosti ubytovacích 

kapacit v daném městě. Cílem mé práce je zjištění, zda vlivem vinařství vzrostl cestovní 

ruch ve městě Velké Bílovice. Tyto informace jsem zjišťovala pomocí analýzy vyuţití 

ubytovacích kapacit a analýzy vývoje počtu účastníků na nejvýznamnějších vinařských 

akcích ve městě. Na jedné z těchto akcí jsem provedla dotazníkový průzkum, který se 

týkal vinařských akcí ve Velkých Bílovicích a cestovního ruchu s nimi spojeným. 

  

 Na základě výsledků z dotazníkového šetření se cíl mé bakalářské práce splnil. 

Zjistila jsem, ţe vinařství má značný vliv na cestovní ruch ve Velkých Bílovicích a ţe 

tento vliv stále narůstá. Také jsem navrhla další moţná opatření, která by mohla přispět 

k jeho rozvoji. Tato opatření jsem uvedla v samotném závěru mé práce.  
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3. Teoretická východiska 

 

 V této části bakalářské práce bych Vám ráda přiblíţila teorii cestovního ruchu, a 

také objekty a subjekty, jeţ jsou s ním spojeny. Uvedu zde také historii a současný stav 

vinařství jak ve světě, tak v České republice a zmíním několik informací o 

Jihomoravském kraji.  

 

3.1 Cestovní ruch 

 

 Pod pojmem cestovní ruch se rozumí činnost osoby, která cestuje na přechodnou 

dobu do místa mimo její místo trvalého bydliště a to na dobu kratší neţ je stanovena. U 

zahraničního cestovního ruchu je to doba kratší neţ 1 rok, u domácího kratší neţ 6 

měsíců. Hlavní účel cesty této osoby je jiný neţ vykonávání výdělečné činnosti 

v navštíveném místě. Za mezník v definování cestovního ruchu můţeme povaţovat 

Mezinárodní konferenci o statistice cestovního ruchu, která byla pořádána v červnu 

1991 Světovou organizací cestovního ruchu v Ottavě. V. Dohnal chápe pojem cestovní 

ruch jako cestu uspokojování potřeb lidí v oblasti turistiky, kultury a rekreace, jestliţe 

k němu dochází mimo běţné ţivotní prostředí a ve svém volném čase. Podle J. Kašpara 

představuje cestovní ruch „cestování a dočasný pobyt lidí mimo místo trvalého bydliště, 

obvykle ve volném čase a to za účelem rekreace, poznání a spojení mezi lidmi.“ 

(Indrová, 2007, str. 11) 

 

 Ryglová (2009) konstatuje, ţe cestovní ruch můţeme definovat více způsoby, 

ale ţádný z nich není plně vyčerpávající. Na pojem cestovní ruch pohlíţejí jinak 

cestovní kanceláře, hotely, ale také obce a podnikatelé v nich. A z úplně jiného úhlu je 

chápou ti, kteří sluţby cestovního ruchu konzumují. 

 

 Hesková (2006) vnímá cestovní ruch jako významný společensko-ekonomický 

fenomén jak z pohledu společnosti, tak i jednotlivce. Kaţdý rok představuje největší 

pohyb lidské populace za poznáváním, rekreací a naplněním vlastních snů z příjemné 

dovolené. Je součástí způsobu ţivota a spotřeby obyvatel hlavě ekonomicky vyspělých 
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zemí. Ve světovém měřítku patří vedle automobilového průmyslu a obchodu s ropou ke 

třem největším exportním odvětvím.  

 

 Vůdčím motivem pohybu a pobytu je záměrná změna prostředí, která umoţňuje 

člověku uspokojit některé jeho potřeby, jako například potřeby klidu, odpočinku, 

poznání, pohybu, estetických a kulturních záţitků, seberealizace a změny místa a další, 

pro něţ neposkytuje místo běţného ţivotního prostředí dostatek moţností k jejich 

uspokojení. (Indrová, 2007) 

 

 Začátek rozvoje moderního cestovního ruchu datujeme zpravidla do období 

přelomu 19. a 20. století, kdy se cestovní ruch začal formovat ve vyspělých zemích jako 

obor společenské činnosti. Spousta odborníků však jeho prvopočátky spojují s obdobím 

průmyslové revoluce jako důsledku tehdejších ekonomických, technických a sociálních 

podmínek. V dnešní době se k pojmu cestovní ruch stále více pouţívá synonymum 

turismus. (Hesková, 2006) Podmínkou rozvoje cestovního ruchu je mnoho faktorů, ale 

rozhodujícím je ekonomický růst a s ním propojený ţivotní standard. (Kučerová, 1997) 

 

 Za hlavní příčiny vzniku cestovního ruchu Ryglová (2009) pokládá: 

 potřebu obnovit propojení s přírodou, jejímţ cílem je obnovit pracovní sílu  

 růst vzdělání za účelem realizace potřeby poznání 

 navazování a obnovování kontaktů s lidmi  

 

 Cestovní ruch je dynamický a otevřený systém, jejţ tvoří dva podsystémy, a to 

objekt cestovního ruchu a subjekt cestovního ruchu včetně vzájemných vazeb. Vazby 

existují také mezi cestovním ruchem jako systémem a jinými systémy, jeţ tvoří jeho 

okolí – vnější prostředí. Jedná se o prostředí sociální, politické, ekologické a technicko-

technologické.  

 

Subjekt cestovního ruchu (tourist subjekt)  

 Podle Heskové (2006) reprezentuje subjekt cestovního ruchu jeho účastník. 

Z hlediska ekonomického je jím kaţdý, kdo uspokojuje své potřeby spotřebou statků 

cestovního ruchu v době cestování a pobytu mimo místo svého trvalého bydliště a 

obvykle ve volném čase. Je spotřebitelem produktu cestovního ruchu a nositelem 
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poptávky. Z pohledu statistiky je účastníkem cestovního ruchu cestující označený jako 

návštěvník, výletník nebo turista. Do struktury cestujících patří také stálý obyvatel jako 

potenciální účastník domácího nebo zahraničního cestovního ruchu.  

 

Stálý obyvatel (rezident) 

 V mezinárodním cestovním ruchu je za stálého obyvatele povaţována ta osoba, 

jeţ ţije v dané zemi přinejmenším 1 rok. V domácím cestovním ruchu je to osoba, která 

ţije v daném místě alespoň 6 měsíců. (Ryglová, 2009) 

 

Návštěvník (visitor) 

 Návštěvníkem je osoba, která v domácím cestovním ruchu cestuje na jiné místo 

v zemi svého trvalého bydliště na dobu kratší neţ šest měsíců. V zahraničním cestovním 

ruchu cestuje do jiné země na dobu, která nepřesahuje jeden rok s tím, ţe hlavním 

účelem cesty v obou dvou případech není výkon výdělečné činnosti. (Hesková, 2006) 

 

Turista (tourist)  

 Za turistu je označován člověk, který je v zemi dočasným návštěvníkem a zdrţí 

se zde alespoň 24h, ale ne déle neţ 1 rok, přičemţ hlavním účelem jeho cesty není 

výdělečná činnost v daném místě. (Ryglová, 2009) 

 

 V závislosti na délce pobytu rozlišujeme turistu na:  

 turista na dovolené – to je turista, který na daném místě zůstává více neţ určitý 

počet dnů nebo nocí.  

 krátkodobě pobývající turista – je turista, jenţ necestuje na dobu, která 

překračuje tento limit, ale trvá déle neţ 24 hodiny a zahrnuje pobyt s alespoň 

jedním přenocováním (Indrová, 2007) 

 

Výletník (excursionist) 

 Výletníkem je v mezinárodním cestovním ruchu osoba, která cestuje do jiné  

země, neţ v níţ má trvalé bydliště a běţné ţivotní prostředí na dobu kratší neţ 24 hodin, 

aniţ by v navštívené zemi přenocovala, přičemţ hlavním účelem její cesty není 

vykonávání výdělečné činnosti v navštívené zemi. V domácím cestovním ruchu je to 
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osoba trvale usídlená v dané zemi, která cestuje do místa odlišného od místa jejího 

bydliště a běţného ţivotního prostředí na dobu kratší 24 hodin, aniţ by v navštíveném 

místě přenocovala, přičemţ hlavní účel cesty je jiný neţ vykonávání výdělečné činnosti 

v navštíveném místě. (Indrová, 2007) 

 

Objekt cestovního ruchu 

 Představuje místo dočasného pobytu účastníka cestovního ruchu, ve kterém 

dochází k uspokojování jeho potřeb, které rozhodly jeho o účasti na cestovním ruchu. 

Za objekt cestovního ruchu povaţujeme rekreační prostor, materiálně – technickou 

základu spolu se zboţím, sluţbami a volnými statky. (Ryglová, 2009) 

 

 Cílové místo představuje středisko cestovního ruchu, region nebo stát. 

V odborné literatuře se také označuje jako destinace cestovního ruchu. Cílové místo 

musí mít patřičný kulturní a přírodní potenciál pro cestovní ruch, který se označuje jako 

primární nabídka. Prostředkem k dosaţení cíle je rozmanitá infrastrukturní vybavenost, 

jeţ se označuje jako sekundární nabídka. Jedná se o podniky, instituce a zařízení 

cestovního ruchu, které nabízí návštěvníkům cílového místa přechodně se ubytovat, 

stravovat a vykonávat různé sportovní, kulturní, rekreační a jiné aktivity typické pro 

cestování.  

 

 Z hlediska funkcí dělíme objekty cestovního ruchu na: 

 lázeňská místa 

 městská střediska cestovního ruchu 

 rekreační obce 

 rekreační střediska 

 chatové oblasti (Hesková, 2006) 

 

Ubytovací sluţby 

 Ubytovací sluţby jsou dle Indrové (2007) základní podmínkou pro rozvoj 

cestovního ruchu.  Představují moţnost přechodného ubytování mimo místo trvalého 

bydliště. Rozvoj ubytovacího zařízení je spojován s hospodářskými, politickými a 

sociálními změnami ve společnosti, které ovlivňují pohyb obyvatelstva mimo místo 
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jejich trvalého bydliště a tím dochází ke vzniku různých druhů ubytovacích zařízení. 

(Indrová, 2007) 

 

 Prvními ubytovacími zařízeními byly zájezdní hostince, které vznikaly ve 

spojitosti cest za obchodem, rozvojem pošty a dostavníkové dopravy, a později také 

s rozvojem ţeleznic. Jsou často povaţovány za předchůdce hotelů. Ty se začaly, jako 

samostatné ubytovací zařízení, objevovat na přelomu 18. a 19. století. Další rozšíření 

ubytovacích zařízení zapříčinil rozvoj cyklistiky a automobilismu. (Ryglová, 2009) 

 

Stravovací sluţby 

 Stravovací sluţby uspokojují základní potřebu člověka, kterou je potřeba výţivy. 

Tyto sluţby vyuţívá účastník cestovního ruchu jak během přemísťování, tak během 

pobytu v destinaci.  Formy zajištění stravování jsou různé. Jednou z moţností je ta, ţe si 

účastník cestovního ruchu zajišťuje stravování individuálně, v tom případě mluvíme o 

individuálním stravování. Účastník cestovního ruchu si pokrmy a nápoje připravuje sám 

ve zvoleném čase a prostoru.  Nebo můţe vyuţít formy společného stravování. Zde se 

jedná hromadnou přípravu pokrmů a nápojů pro skupiny osob. Společné stravování 

můţe být realizováno jako účelové-uzavřené, nebo jako veřejné-restaurační. (Indrová, 

2007) 

 

Orgány cestovního ruchu 

 „Nejvyšším a zastřešujícím orgánem koordinace cestovního ruchu v České 

republice je Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a její výbor pro cestovní 

ruch a krizové regiony.“ (Hesková, 2006, str. 88) 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

 V České republice spadá podpora rozvoje cestovního ruchu do kompetence 

Ministerstva pro místní rozvoj.  Jeho základním atributem je rozvoj odvětví cestovního 

ruchu. V rámci organizační struktury MMR je vytvořen Odbor cestovního ruchu a 

Oddělení práva  a státního dohledu.  (Ryglová, 2009) 
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Kraje 

 Také jednotlivé kraje mají v kompetenci oblast cestovního ruchu jednotlivých 

krajů na území České republiky. Jsou samostatně spravovány zastupite lstvem kraje. 

Zastupitelstvu je mimo jiné vyhrazeno schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu 

na území daného kraje, zajistit jejich realizaci a provádět kontroly jejich plnění.  

 

Obce 

 „V zákoně o obcích není konkrétně vymezena působnost obce v oblasti 

cestovního ruchu. Je zde pouze uvedeno právo obce být členem svazku obcí za účelem 

ochrany a prosazování svých společných zájmů, zejména v oblastech školství, sociální 

péče, zdravotnictví, kultury, poţární ochrany, veřejného pořádku, ochrany ţivotního 

prostřední, cestovního ruchu a péče o zvířata.“ (Hesková, 2006, str. 89) 

 

CzechTourism 

 Je státní příspěvkovou organizací, jeţ byla zřízená rozhodnutím ministra 

hospodářství z 18. 3. 1993. Zřizovatelem je MMR. Cílem agentury je propagace 

cestovního ruchu prostřednictvím aktivit, které provádí podnikatelské subjekty, ale také 

rozvoj strategie pro marketing produktů cestovního ruchu na domácím a zahraničním 

trhu. Je členem Evropské komise cestovního ruchu. Podílí se na společné prezentaci 

středoevropských zemí na vzdálených trzích. (Ryglová, 2009) 

 

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky 

 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky představuje dobrovolné, 

nezávislé a otevřené profesní sdruţení právnických a fyzických osob v cestovním ruchu, 

obchodě a v odvětvích a oborech navazujících, jeţ se sdruţili na prosazování a ochranu 

svých sociálních a hospodářských zájmů v souladu s právními předpisy. Svaz je 

zastáncem podnikatelských potřeb a zájmů podnikatelů z odvětví obchodu, ubytování a 

pohostinství a cestovního ruchu. Členové mají právo na podporu a ochranu svých 

zájmů. (Hesková, 2006) 

 

Národní Federace hotelů a restaurací České republiky 

 Asociace je profesní nezisková organizace. Jejím cílem je podpora podnikatelů  
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v oboru gastronomie a hotelnictví. Členy asociace tvoří provozovatelé a majitelé 

ubytovacích a stravovacích zařízeni z celé České republiky, pro které asociace zajišťuje 

pravidelný servis a poradenství. Asociace je členem evropské konfederace asociací 

hotelů a restaurací a zastupuje tak zájmy svých členů i na evropské úrovni. Pomáhá 

svým členům k dosaţení lepší orientace na trhu, moţnost ovlivňovat situaci v oborech a 

být připraven na nová legislativní opatření. (www.ahrcr.cz) 

 

Sdruţení podnikatelů a pohostinství v cestovním ruchu – HO.RE.KA ČR 

 Je nezávislou, dobrovolnou zájmovou organizací, která sdruţuje fyzické a 

právnické osoby, které podnikají v oblasti stravování a ubytování. Sdruţení hlavně 

prosazuje, hájí a zastupuje zájmy svých členů a prosazuje je u orgánů státní správy, 

územních a jiných organizací a orgánů. Sdruţení také zpracovává a soustřeďuje 

poznatky z práce v oboru cestovního ruchu a stravování doma i v zahraničí a nabízí 

svým členům odborné analytické, informační, poradenské a právní sluţby.  (Hesková, 

2006) 

 

Asociace cestovních kanceláří České republiky 

 Asociace byla zaloţena v srpnu roku 1990, jako první profesní sdruţení 

cestovních kanceláří v ČR. V dnešní době sdruţuje na 196 cestovních kanceláří a 

agentur a 80 členů z oboru dopravy, propagace a veletrhů, pojištění, odborného školství 

a zpracování dat. Hlavním posláním asociace je zastupování a ochrana hospodářských 

zájmů jejích členů, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiţe a podpora 

informovanosti. (www.ackcr.cz) 

 

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur  

 Je českým profesním sdruţením subjektů cestovního ruchu, které bylo zaloţeno 

v roce 1991. V současné době má asi 250 z řad subjektů cestovního ruchu. Členem se 

mohou stát cestovní kanceláře a agentury, které se zbývají výjezdovým i příjezdovým 

cestovním ruchem. (www.accka.cz) 

 

 Asociace průvodců České republiky 

 AP ČR byla zaloţena v roce 2001 jako občanské sdruţení průvodců v oblasti 
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cestovního ruchu. Členy jsou kvalifikovaní průvodci, kteří doprovázejí zájezdy cizích i 

domácích turistů v ČR, místní odborní průvodci, ale také průvodci v památkových 

objektech naší země. Hlavním cílem činnosti asociace je chránit profesní zájmy členů 

ve všech oblastech, zejména v pracovněprávních a legislativních oblastech, podílet se na 

kvalifikačních zkouškách a dalším vzdělání, průvodce společensky sdruţovat, 

všestranně propagovat a reprezentovat sluţby členů a jiné. (Hesková, 2006) 

 

 Sdruţení průvodců České republiky 

 Sdruţení vzniklo v roce 1990 jako nezávislá, dobrovolná, národnostně otevřená 

a nepolitická organizace, jeţ hájí sociální a profesní zájmy svých členů. Cílem sdruţení 

je zavedení právní úpravy činnosti průvodců na území ČR, které jsou obvyklé v zemích 

EU i v jiných zemích, aby tuto činnost mohli vykonávat pouze lidé, jeţ jsou odborně i 

jazykově kvalifikovaní. (www.konecceskychpruvodcuvcr.cz) 

 

3.2 Vinařství 

 

 Nyní se budu věnovat zejména tomu, jak vinařství vůbec vzniklo. Kdy a jakým 

způsobem se dostalo do České republiky a také zde přiblíţím stav českého vinařství 

v současné době. Zmíním se taktéţ i o cyklistických vinařských stezkách, které v dnešní 

době k vinařství neodmyslitelně patří.  

 

Historie vinařství ve světě 

 Pátek (1998) uvádí, většina vědeckých autorit udává počátky pěstování révy 

vinné do oblasti kolem Kaspického moře. Odtud se rozšířilo do Íránu, Afghánistánu, 

Malé Asie, Indie a Číny. S postupem času se pěstování révy vinné rozšířilo do severní 

Afriky, později na Balkán a do střední a západní Evropy. V Egyptě se víno objevilo jiţ  

3200 let před Kristem. Staří Egypťané věřili, ţe je darem od Boha Osirise.  

 

 Vinařství kvetlo hlavně v letech 2720 aţ 2420 před Kristem. Réva vinná se 

pěstovala na samostatných keřích nebo na špalírech. Z doby faraona Tutanchamona 

bylo v odkrytém hrobě v Luxoru nalezeno velké mnoţství dokladů o vysoké úrovni 
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vinařství a jeho organizaci. Taktéţ staří Babylóňané pěstovali révu vinnou a čepovali  

víno. Avšak během vinobraní byla konzumace vína zakázána.  

 

 Z Arménie se pěstování révy vinné rozšířilo začátkem prvého tisíciletí do 

Palestiny, a bylo zde tedy známo uţ před příchodem Izraelitů do země Kenaan. Země 

Kenaan byla na vinice díky příhodným klimatickým podmínkám velmi bohatá.  Stejně 

tak je tomu i v dnešním Izraeli. (Pátek, 1998) 

 

 V Egyptě bylo víno povaţováno za dar boha Osirise – boha kvetoucí vinice.  

Vinice zde byla pěstována zejména na březích řeky Nil. O velké vyspělosti vinařství 

v Egyptě bylo zachováno mnoho dokladů. Byly zde nalezeny dţbány z pálené hlíny, na 

nichţ byl uveden ročník vína, jeho původ a kvalita. Ve starém Řecku jiţ můţeme 

hovořit o vyspělém vinařství, které se zde stalo součástí kultury. Za zakladatele 

vinařství je zde povaţován bůh Dionýzo. Dědici řecké kultury se stali Římané, kteří 

převzali jejich révu i vína. V průběhu dobývání jednotlivých míst Římany, se réva vinná 

postupně rozšiřovala do dalších oblastí a to např. do Francie, Španělska a Německa.  

(www.vinar.unas.cz) 

 

Historie vinařství v České republice 

 Réva vinná se na naše území, konkrétně na území Moravy, dostala s největší 

 pravděpodobností zásluhou římských legií v době vlády císaře Marca Aurelia. Tyto 

legie se usadily na území u Mušova v letech 166 – 180 a vysadili zde první vinice.  

(www.czechwines.cz) K většímu rozvoji vinařství došlo s příchodem křesťanství v době 

Velkomoravské říše. (www.vinar.unas.cz) 

 

 V Čechách se o vinařství zaslouţil císař Karel IV., jenţ přivezl révu vinnou 

z Burgundska a nechal ji vysázet v Praze a na Karlštejně. V Čechách se  pěstování vína  

postupně rozšířilo na Ţatecko, Roudnicko, Litoměřicko atd. Vinice v Markrabství 

moravském i Království českém byly značně poničeny jiţ husitskými válkami, a 

zejména pak třicetiletou válkou. Stejně tak pozdější války, česko-uherské i napoleonské, 

vinicím v ţádné zemi neprospěly.  
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 V průběhu 19. století, hlavně v jeho druhé polovině, nastal rozkvět vinařství.  

Kolem roku 1886 bylo na Moravě dosaţeno vrcholu rozvoje. Rozloha vinic na tomto 

území činila 30 260ha. Koncem tohoto století uţ se však opět objevuje další nebezpečí 

v podobě ţivočišných škůdců – roztočů a houbových chorob. Pro vinice naše i 

západoevropské byl však největší pohromou ţivočišný škůdce mšička révová. Škůdce 

se u nás objevil začátkem 20. století na vinicích v katastru vinařské obce Šatov u 

Znojma. Z Šatova se rozšířil po celé jiţní Moravě a postupně ničil téměř všechny 

vinice. Vinice, jeţ byly těmito škůdci napadeny, musely být vyklučeny a půda po nich 

několik let rekultivovaná. Po třech aţ čtyřech letech bylo moţné zde vysadit nové 

vinice. K zastavení šíření mšičky pomohlo  aţ roubování oček ušlechtilé evropské révy 

na americké podnoţce. V této době byly vysazovány méněcenné odrůdy révy vinné, 

jako například Izabela, Saipl, Baco. Ty byly po několika letech také vyklučeny a 

nahrazeny ušlechtilými odrůdami, jako je Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, 

Frankovka. (Pátek, 1998) 

  

 Významným krokem ve vinařství bylo zřízení výzkumných vinařských 

pracovišť, obnovení činnosti odborných vinařských škol, které byly zaloţeny koncem 

19. století, i zaloţení zemských vinařských spolků. Ty měly za úkol starat se o 

zvelebování vinařství ve všech směrech. V roce 1945 bylo v českých zemích 350  

závodů v majetku jednotlivců a obchodních společností, sedm závodů, jeţ patřily 

státním statkům a osmnáct lisoven a sklepů patřících  vinařským druţstvům. Zařízení 

vinařských závodů na počátku 20. století bylo velice primitivní. Teprve od dvacátých let 

se začalo ve velké míře pouţívat strojní zařízení. S vývojem úrovně vinařské výroby se 

zvyšovala také kvalita vín. Po roce 1990 nastal rychlý rozvoj vinařství. Díky zavádění 

nových technologických postupů se stále zvyšovala kvalita vyráběných vín, rozšiřoval 

se odborný prodej a víno se začalo propagovat nejrůznějšími akcemi, jako např. 

výstavou vín. (Kuttelvašer, 2003) 

 

Vinařství České republiky v současnosti 

 Dlouhá historická tradice spolu s klimatickými a geologickými podmínkami 

vytváří výborné předpoklady pro to, aby u nás mohla být produkována vysoce kvalitní 

vína s nezaměnitelným charakterem. Tradičním domovem českého vína je jiţní Morava, 

avšak vínu se daří i v Čechách. Celkově vinice zabírají území o rozloze skoro 19 tisíc 
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hektarů ve 377 vinařských obcích, kde víno pěstuje téměř 20 tisíc vinařů. Přestoţe 

oproti Francii nebo Itálii je to mizivé mnoţství, díky skvělým teplotním podmínkám a 

kvalitní půdě jsou naše vína kvalitní a rozmanitá v celosvětovém měřítku. Vţdyť 

pěstování vinné révy u nás má jiţ dvoutisíciletou tradici. (www.biosfera.cz) 

 

 Českou republiku členíme na dvě vinařské oblasti – Čechy a Moravu. Na 

Moravě se produkuje 96% vína a v Čechách zbývající 4%. Vinařské oblasti tvoří šest 

podoblastí. V Čechách je to podoblast litoměřická a mělnická, na Moravě znojemská, 

slovácká, velkopavlovická a mikulovská. (Stávek, 2008) 

 

Vinařství na jiţní Moravě 

 Vinařská oblast Morava se nachází na rozhraní dvou základních stavebních 

jednotek evropského subkontinentu.  Ţulové masivy západní části končí v linii 

vymezené Brnem a Znojmem, kde začíná alpsko-karpatská oblast. (Kraus, 2007) 

Hospodářsky významný region s výhodnou polohou v jihovýchodní části České 

republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem odedávna představuje křiţovatku 

Evropy. (www.jizni-morava.cz) V této vinařské oblasti se nachází většina našich vinic. 

Přibliţně se jedná o 96% vinohradů České republiky. Plocha asi 17 000 hektarů je 

rozloţena do čtyř podoblastí.  

 

Podoblasti: 

 slovácká 

 velkopavlovická 

 mikulovská 

 znojemská 

  Na Moravě leţí největší plochy vinic ve vinařské podoblasti velkopavlovické, 

které dosahují rozlohy okolo 5 000 hektarů. (Kraus, 2008) 
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Obr. 3.1: Vinařské oblasti (www.vinaextra.cz) 

 

 Podle legend i archeologických pramenů je jiţní Morava územím s nejstarší 

vinohradnickou a vinařskou tradicí u nás. (Kraus, 2007) K návštěvě lákají nejen 

vinohrady, památkové rezervace vinných sklepů nebo sklepní uličky, ale také vinařské 

expozice, veletrhy, výstavy či vinobraní. Kraj je navíc propleten cyklistickými 

vinařskými stezkami, jeţ nabízejí neobvyklé spojení – kolo a víno. (www.jizni-

morava.cz) 

 

Cyklistické stezky 

 Na jiţní Moravě nalezneme více neţ dvanáct set podrobně značených tras 

známých jako Moravské vinařské stezky. (Stávek, 2008) Projekt je postupně realizován 

od roku 1999 Nadací Partnerství ve spolupráci s 280 vinařskými obcemi a dalšími 

partnery. (www.stezky.cz) Značky s ukazateli je těţké přehlédnout, neboť je na nich 

vyobrazeno logo Moravských vinařských stezek a jejich barevnost závisí na názvu 

konkrétní stezky. Stezky procházejí vinařskou krajinou, zahýbají k vyhlídkám, vinou se 

sklepními uličkami a propojují významné vinařské obce.  

 

 Díky těmto trasám je moravský venkov prezentován jako kraj poutavé přírody, 

ojedinělých historických památek, ale hlavně dobrého vína. V obcích, kterými stezky 

procházejí, se nacházejí tabule s mapami, které poukazují na nejvýznamnější 
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zajímavosti. Kaţdý z deseti regionálních okruhů propojuje 290km dlouhá Moravská 

vinná stezka, vedoucí ze Znojma aţ do Uherského Hradiště. (Stávek, 2008) 

 

Stezky: 

 Moravská vinná stezka – 290km 

 Velkopavlovická vinná stezka – 110km 

 Brněnská vinná stezka – 130km 

 Kyjovská vinná stezka – 85km 

 Bzenecká vinná trasa – 26km 

 Mikulovská vinná trasa – 84km 

 Mutěnická vinná stezka – 65km 

 Vinařská stezka Podluţím – 115km 

 Stráţnická vinná stezka – 101km 

 Uherskohradišťská vinná stezka – 75km 

 Znojemská vinná stezka – 165km (www.stezky.cz) 

 

 

 

Obr. 3.2: Cyklostezky (www.vinny-sklep.com) 
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3.3 Jihomoravský kraj 

 Jihomoravský kraj se rozprostírá v jihovýchodní části České republiky při 

hranicích s Rakouskem a Slovenskem. Zaujímá území o rozloze 719 555ha a ţije zde 

přibliţně 1 140 000 obyvatel. Centrem je druhé největší město České republiky Brno. 

V kraji se nachází 7 okresů.  

 

Okresy 

 Blansko 

 Břeclav 

 Hodonín 

 Brno – město 

 Brno venkov 

 Znojmo  

 Vyškov (www.kr-jihomoravsky.cz) 

 

 

 

 

Obr. 3.3: Okresy Jihomoravského kraje (www.rezervaceubytovani.cz) 
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 Jihomoravský kraj tvoří bezesporu dopravníkřiţovatku Evropy. Jiţ od dávných 

dob se na jeho území protínaly cesty mezi severem a jihem, západem a východem. 

Území tohoto kraje nabízí čtyři různé charaktery krajiny. Na severu se rozprostírá 

Moravský kras, který je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v ČR. Jiţní část je 

převáţně rovinatá, ale nad krajinou se jako symbol jiţní Moravy tyčí Pavlovské vrchy. 

Na východě se nachází Bílé Karpaty, které patří k nejcennějším přírodním oblastem 

střední Evropy. A posledním je samostatné město Brno, o kterém se říká, ţe má jedno 

z nejkrásnějších okolí. (Jihomoravský kraj, 2006) 

 

 Hospodářství je zde na vysoké úrovni. Hospodářská půdu zde tvoří 60% výměry 

regionu. Specialitou kraje je zejména vinohradnictví a působí zde poměrně velké 

mnoţství malých producentů vína a vinných sklepů. Také pěstování ovoce a zeleniny 

zde má silnou tradici. Na severu kraje jsou významná centra lesnictví a produkce 

dřeva.(www.kr-jihomoravsky.cz) 

 

 Jihomoravský kraj je bohatý na kulturně-historické památky. Dvě z nich, 

kulturní krajina Lednicko-valtický areál a brněnská vila Tugendhat, byly zapsány na 

Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pod ochranu UNESCO 

spadají ještě dvě biosférické rezervace – Dolní Morava a Bílé Karpaty. V kraji leţí také 

jeden ze čtyř národních parků České republiky – Podyjí. Proslulým místem je i Slavkov 

– Austerlitz, který je místem bitvy tří císařů. (Jihomoravský kraj, 2006) Kromě 

přírodních krás a kulturních památek lákají turisty na jiţní Moravu zdejší tradice, 

pohostinnost a srdečnost obyvatel. Význam těchto tradic dokládá zápis muţského 

sólového tance – verbuňk na seznam nehmotného dědictví UNESCO. (www.kr-

jihomoravsky.cz) 

 

Okres Břeclav 

 Okres Břeclav se nachází v jiţní části Jihomoravského kraje.  Ţije zde asi 

112 909 obyvatel. Rozloha okresu činí 1039km2 a patří ke čtvrtému největšímu okresu 

kraje. Tvoří jej 63 obcí, včetně tří s rozšířenou působností. Okres Břeclav sousedí 

s okresy Znojmo, Hodonín, Vyškov a Brno – venkov. Na jihu tvoří stání hranice 

s Rakouskem, na jihovýchodě se Slovenskem. 
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 Okres Břeclav je územím vinic, luţních lesů, četných památek a lidových tradic. 

Níţinaté území okresu se rozkládá v oblasti Dyjsko-svrateckého úvalu, 

Středomoravských Karpat a Dolnomoravského úvalu. Nejvyšším bodem je vrch Děvín 

v CHKO Pálava s nadmořskou výškou 554m. Územím protékají řeky Morava, 

Jevišovka, Dyje, Svratka a Jihlava. (www.komora.cz) 

 

 K zajímavostem okresu patří chráněná krajinná oblast Pálava s reliéfem 

Pavlovských vrchů. Ta byla v roce 1986 zapsána na listinu biosférických rezervací 

UNESCO. CHKO Pálava se stala v roce 2003 součástí biosférické rezervace Dolní 

Morava, do které patří také luţní lesy v oblasti soutoku Moravy a Dyje a Lednicko-

valtický areál. Ten byl v roce 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví 

UNESCO. Na území okresu najdeme i národní přírodní rezervaci Lednické rybníky 

s rozlohou přes 1000ha. K dalším zajímavostem patří také archeologické naleziště 

v Dolních Věstonicích.  

 

 Okres Břeclav je spojen s vinařstvím, které zde má dlouholetou tradici. Svůj 

význam si zde našlo i udrţování lidových tradic. V regionu se koná řada folklórních 

festivalů, jako například Kraj beze stínů v Krumvíři. Další tradicí jsou krojované hody, 

které se konají v oblasti Hanáckého Slovácka zvláště ve Velkých Bílovicích, Rakvicích 

a na Vrbici. (www.czso.cz) 

 

Velkopavlovická vinařská podoblast 

 . Podoblast se můţe pyšnit největší plochou moravských vinic, které se táhnou 

od města Hustopeče, přes Starovičky, Velké Pavlovice, Bořetice, Vrbice, Čejkovice a 

Kobylí aţ do města s největší rozlohou vinic ve svém katastru – Velkých Bílovic. 

V hlavní části podoblasti jsou půdy na vápenitých jílech, slínech, pískovcích a 

slepencích. Tato krajina se stala srdcem produkce červených vín na Moravě.  (Kraus, 

2007) 

 

 Na severu, v okolí Brna, najdeme jedny z nejsevernějších moravských 

vinohradů, jeţ nejznámější jsou v obci Viničné Šumice. Z větších vodních toků 

protékají touto podoblastí Litavka a Svratka, z těch menších je známá hlavně Trkmanka, 

které protéká Velkými Pavlovicemi. V historii moravského vinařství sehrálo důleţitou 
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roli město Brno. Ve městě i v okolí se nachází velké mnoţství klášterů, které se 

zaslouţily o rozvoj vinohradnictví a vinařství. Na vývoj podoblasti velkopavlovické 

měly významný vliv i její církevní řády, jímţ byl například rytířský řád templářů.  

Nezastupitelnou roli ve vinařství ve velkopavlovické podoblasti plní tradiční vinařská 

města. Kromě Brna jsou to hlavně Ţidlochovice a Hustopeče, kde si návštěvníci mohou 

v místním muzeu připomenout historii jednoho z nejvýznamnějších vinařských center. 

Na dvoře muzea byl dokonce postaven kamenný památník k poctě kvasinky vinné. 

(Kraus, 2008) 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4.: Velkopavlovická vinařská podoblast (www.vinarnaumostu.cz)  
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4. Charakteristika vinařství ve Velkých Bílovicích 

 

4.1 Velké Bílovice 

 

 Město Velké Bílovice leţí v katastru okresu Břeclav, jeţ se nachází 

v Jihomoravském kraji. Okolí Velkých Bílovic patří k území, které je značně bohaté na 

archeologické nálezy uţ od mladší doby kamenné. Nejvýznamnějším archeologickým 

nálezem je velkomoravské pohřebiště, kde bylo nalezeno celkem 72 kostrových hrobů 

z 9. st. n. l. Dnešní obec vznikla z jednoho ze tří sídlišť z období Velké Moravy. Název 

obce je zřejmě odvozen od jména Biel a znamená „ves lidí Bielových“. Před rokem 

1306 vlastnil ves rakouský rod Sirotků. Po jejich vymření ji získal český nejvyšší 

maršálek Tobiáš z Bechyně. (www.velkebilovice.cz) 

 

 V letech 1416-1524 byly Bílovice ve vlastnictví Lichtensteinů, kteří je prodali 

Ţerotínům a ti je vlastnili aţ do roku 1622. V 15. století byl kraj postiţen nájezdy husitů 

a jejich katolických odpůrců a později boji mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem 

Korvínem. V 16. století se v obci usadili habáni a členové Jednoty bratrské. Celé 17. 

století bylo ve znamení bojů třicetileté války, nejrůznějších ničivých epidemií a nájezdů.  

Počátkem 18. století pokračovaly nájezdy kuruců, coţ byli protihabsburští povstalci 

z Uher. Později nastal rozvoj zemědělství, hlavně vinohradnictví. Výměra vinic činila 

přes 2000 měřic. Z roku 1701 pochází obecní pečeť, na níţ je uţ uveden název Velké 

Bílovice.  V roce 1795 měla obec asi 236 domů, ovčín, školu, myslivnu, panské sklepy, 

dva obecní domy, hostinec, nálevnu, jatka, kovárnu a cihelnu. V 19. století zaznamenala 

obec velký rozkvět. Byla postavena nová radnice, škola a vznikl čtenářský spolek. 90. 

léta jsou také ale ve znamení emigrace do Kanady a Ameriky.  

 

 Začátkem 20. století zahájili svoji činnost hasiči, vinařský spolek Pokrok, 

tělovýchovné spolky Orel a Sokol. Do dalšího vývoje obce zasáhla 1. světová válka. 

V roce 1925 byl v obci na náměstí postaven pomník 61 vojákům z Velkých Bílovic, 

kteří se z války nevrátili. Obec začala po válce opět ţít, byla postavena tělocvična pro 

spolek Orel, v roce 1927 byla provedena elektrifikace. Dalším zásahem do rozvoje obce 

byla 2. světová válka a to v podobě obrovského růstu ceny potravin a zatýkání 
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některých občanů. Na památku všem, jeţ přišli během 2. světové války o ţivot, byl 

zbudován v obci pomník. (Manišová, 2003) 

 

 Do ţivota obce se také promítly politické změny za doby socialismu. 

K největším změnám přispělo  rozhodnutí o zaloţení Jednotného zemědělského druţstva 

v roce 1950. V 70. a 80. letech patřilo druţstvo k nejlépe prosperujícím v okolí. Bylo 

proslavené zejména svými ovocnými sady a vinicemi. Díky JZD byla vytvořena síť 

asfaltových silnic v celém katastru, zaveden zavlaţovací systém a v roce 1973 

slavnostně otevřen kulturní dům, který má největší sál v okolí. K většímu mnoţství 

změn došlo také po roce 1989, kdy byl vybudován sportovní areál se dvěma 

fotbalovými hřišti a třemi tenisovými kurty. V nedávné době proběhla zdařilá 

rekonstrukce hotelu Ţerotín na hotel Akademie.  (Manišová, 2003) Dne 27. června 2001 

byly Velké Bílovice povýšeny na město.  

 

 V letech 1999 – 2006 byly opraveny a rozšířeny budovy školy a školky. 

V dnešní době má město 1 250 domů, v nichţ ţije 3 758 obyvatel. Rozkládá se na 

území o velikosti 2 573 ha. Město spadá do mikroregionů Lednicko-valtický areál a 

Vitis. Ve znaku města je vyobrazen červený štít se zlatým kůlem s černou tyčí ovinutou 

dvěma zelenými keři vinné révy se zelenými listy a zlatým hroznem, doplněný o 

stříbrný vinařský nůţ a radlici. Logo města má slouţit k jeho propagaci. Největším 

lákadlem města je vinařská turistika. Nachází se zde také krásná asfaltová cyklotrasa 

mezi vinohrady, která vede aţ na nejvyšší vrchol Velkých Bílovic – Hradištěk (262 m n. 

m.). (www.velkebilovice.cz) 

 

4.2 Památky a atraktivity města Velké Bílovice  

 

 Nevýznamnější památku zde tvoří kaplička na Hradišťku, která se stává cílem 

nejen pro cyklisty, ale její půvab jiţ odkryli i někteří filmaři. Turisté však neopovrhnou 

ani návštěvou zdejšího muzea či kostela.  

 

Kaplička na Hradišťku 

 Uţ v roce 1945 přišli obyvatelé Velkých Bílovic s myšlenkou postavit kapličku 

na Hradišťku. V tomto roce, dne 8. září, došlo však pouze k vysvěcení základního 
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kamene. Stavba kapličky probíhala od léta 2001 do jara 2002. Zdobí ji sochy od Jana 

Chovana ze Slovenska a stropní malby představují čtyři roční období v práci vinaře. 

Kaple byla vysvěcena 19. května 2002 a byla zasvěcenu sv. Cyrilu, sv. Metodějovi, sv. 

Václavovi – patronu české země a sv. Urbanovi – patronu vinařů. 

(www.velkebilovice.cz) 

 

Habánské sklepy 

 Habáni koupili v roce 1545 ve Velkých Bílovicích dům, který se stal základem 

jejich dvora. V té době ţilo ve dvoře asi 300  - 450 osob. V roce 1619 bylo sídlo habánů 

vypáleno císařskými vojáky. V roce 1622 uţ nebyli Habáni na Moravě vítáni a tak 

odešli. Jelikoţ doba, ve které ţili, byla nejistá, stavěli si Habáni pod svými domy 

ohromné sklepy, které slouţily jako zásobárny a úkryt. V dnešní době se rozlehlé sklepy 

vyuţívají k výrobě a skladování vína. (www.velkebilovice.cz) 

 

Farní kostel 

 Původně byl postaven roku 1564 Janem ml. ze Ţerotína. Od roku 1624 kostel 

chátral. Aţ kdyţ hrozil kostel zřícením, dal jej kníţe Josef Václav z Lichtenštějna roku 

1765 opravit. Kostel má barokní tvary a pod presbiteriem se nachází hrobka, v níţ je 

zřejmě pochován Vladislav Velen ze Ţerotína, který nechal hrobku zřídit, se svojí ţenou 

a dcerou. Kostel má jednu loď, která je na východě zakončena kněţištěm s obdélnou 

sakristií na jiţní straně. Na západní straně je přistavěna mohutná čtyřboká věţ s hlavním 

vstupem do kostela.  

 

Socha sv. Vendelína 

 Vznikla v roce 1750 a její oprava proběhla roku 1881. Další rekonstrukce byla  

 uskutečněna v roce 1994. Socha je ztvárněna v ţivotní velikosti.  

 

Socha sv. Floriána 

 Tato socha nesměla chybět v ţádné vesnici, kterou měl patron chránit před 

ohněm. Světec je oděn v šatu římského legionáře s pláštěm sepnutým na pravém 

rameni. V levé ruce drţí svinutý praporec a jeho hlava se sklání k pravému rameni. 

Socha byla postavena roku 1745. (Čapka, 1995) 
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Městské vlastivědné muzeum 

 V 60. letech vznikl v obci krouţek, který shromaţdoval historické památky. 

V 80. letech bylo muzeum umístěno na faře a od r. 1990 sídlí v centru města. 

Nalezneme zde různé archeologické nálezy z doby nejstaršího osídlení, ale také ne příliš 

staré předměty, které darovali sami občané. Jsou zde shromaţďovány hospodářská 

nářadí, krojové části, předměty starých řemesel, kuchyňské i bytové vybavení 

z minulého století a další. Nachází se zde také fotografie a ţivotopisné údaje. 

(expedice.rps.cz) 

 

Historie vinařství 

 Réva vinná se začala na Moravě pěstovat kolem roku 250 n.l. Vinice se 

s postupem času rozšiřovaly a v 15. a 16. století nastal zlatý věk vinařství. Pěstování 

révy vinné byla činnost upravena a řízena vlastním právem, kterému se říkalo horenské 

právo. Byly to předpisy o sousedském právu, vzdělávání vinic, o trestech, o perknechtu, 

desátcích a o správě viničních hor. Po ukončení všech prací ve vinici se zavedlo 

Zaráţení hory a od té doby byly vinice hlídány. V době, kdy hrozny zrály, byl vstup do 

vinohradů zakázán. Vinobraní začínalo pro všechny hospodáře stejně a to v době, 

kterou nařídila rada obce. Horenská práva se dochovala z roku 1550 a slavnost Zaráţení 

hory byla obnovena po roce 1989. 

 

 V 16. století se v obci usadili novokřtěnci – Habáni. Přinesli s sebou nové 

odrůdy révy, pracovní metody a řemesla. K rozvoji vinohradnictví přispěli zejména 

svými znalostmi ve stavitelství. Z té doby zůstalo na území Velkých Bílovic několik 

sklepů. Velký význam role vinohradnictví a vinařství je doloţen pečetí obce z roku 

1701, na níţ je vyobrazen keř révy vinné se dvěma hrozny, radlice a vinařský nůţ. 

Pečeť dala základ pro znázornění znaku a praporu města. Celkový úpadek vinařství 

způsobila třicetiletá válka. Před válkou činila výměra vinic 2 636 měřic, po válce 

pouhých 100 měřic.  Snaha o zvýšení znalostí pěstování révy se projevila na začátku 20. 

století. Byly zaloţeny různé školy, spolky a pořádaly se kurzy. Roku 1923 byla v obci 

zaloţena Vinařská besídka, která měla vinaře poučit jak čelit novým škůdcům. Po tomto 

kroku se začaly vinice znovu rozšiřovat. Koncem 30. let 20. století v obci vzniklo tehdy 

největší vinařství.  
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 Po 2. světové válce došlo v pěstování révy k radikálním změnám. Jednotné 

zemědělské druţstvo přistoupilo k přetváření terénu viničních tratí. Tím vznikly 

velkoplošné terasy, které zpřístupnily téměř nedostupné pozemky pro pěstování révy. 

Od roku 1962 byly vysazovány velké plochy druţstevních a záhumenkových vinic. 

V období Sametové revoluce nebyly vinohrady dostatečně obdělávány. Aţ v posledních 

letech vysadili soukromí pěstitelé na svých pozemcích stovky hektarů mladých 

vinohradů. V dnešní době svá vína vyrábí a uchovávají ve vinných sklepích, které tvoří 

jakési samostatné vinařské městečko. To se dělí na sklepní trati Belegrady, Pod 

Předníma a Púrynky. (www.velekbilovice.cz) 

 

4.3 Kulturní akce spojené s vinařstvím 

 

Putování za vínem – Ze sklepa do sklepa  

 Tato akce vychází z dávné tradice obcházení sklepů a koštování vín ve sklepech. 

Poprvé se pod tímto názvem konala v roce 2006. Akci uspořádalo sdruţení 

Velkobílovických vinařů, kteří se rozhodli na jaře otevřít své sklepy pro návštěvníky a 

milovníky vína. (www.velkebilovice.com) 

 

Výstava vín 

 Výstava je pořádána pravidelně jiţ od roku 1965. Uskutečňuje se pravidelně na 

přelomu dubna a května. Bývá vystaveno 1000 aţ 1500 vzorků vín hlavně 

z velkopavlovické vinařské podoblasti. Z kaţdé odrůdy jsou oceněna diplomem nebo 

pamětní plaketou tři nejlepší vína. (www.velkebilovice.cz) 

 

Zaráţení hory 

 Je starobylá tradice, jeţ má své kořeny v Horenském právu z roku 1550. 

V posledních letech je tato tradice připomínána malou slavností koncem srpna. 

Symbolem akce je do země zasazená májka, kterou představuje dlouhá holá tyč, na 

vrcholu má uchycené hrozny a láhev s vínem a bývá ozdobena věncem z révy a 

dřevěným kříţem. Po společné písni poklepou postupně všichni přítomní vinaři na 12 

kůlů zatlučených kolem májky, jeţ symbolizují 12 měsíců práce na vinici a ve 

sklepě.(www.velkebilovice.cz) 
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Za vinařem do Velkých Bílovic  

 Akce spočívá v tom, ţe po dobu 13. týdnů postupně otevře své dveře 36 

vinařství. Kaţdý týden jsou otevřena 2-3 vinařství po dobu celého týdne. Návštěvníci 

mají moţnost v jednotlivých vinařstvích degustovat vzorky vín. 

(www.velkebilovice.com) 

 

Svěcení vína 

 Představuje příleţitostné setkání vinařů nad mladými víny. Slavnost je pořádána 

kaţdý rok 27. 12. večer, na svátek sv. Jana. Víno poţehnané na sv. Jana má zvláštní 

moc a chrání lidi i domácí zvířata. Tato víra je rozšířena jiţ od středověku. 

(www.velkebilovice.cz) 

 

Naučně poznávací stezka mezi vinicemi Velkých Bílovic  

 Stezka byla slavnostně otevřena 27. 8. 2009. Měří asi 15km a vede všemi třemi 

sklepními tratěmi a většinou viničních tratí. Viničních tratí se zde nachází 8 a to Přední 

hora, Zadní hora, Nová hora, Pod Belegrady, Vinohrádky, Široká hora, Dlouhá hora a 

Obory.  Na stezce se nachází 10 odpočinkových míst se 13 infotabulemi. Kaţdá z nich 

obsahuje informace o víně a jeho výrobě, o pěstovaných odrůdách, o zajímavých 

místech na trase nebo o tradičních kulturních nebo vinařských akcích ve Velkých 

Bílovicích. Stezka začíná na hlavní silnici směrem na Čejkovice, vede sklepními 

uličkami a končí u Habánských sklepů. (www.velkebilovice.com) 

 

4.4 Současný stav vinařství 

 

 Ve Velkých Bílovicích nalezneme velké mnoţství vinných sklepů. V současné 

době se zde nachází asi 680 soukromých sklepů, které najdeme ve sklepních tratích Pod 

Panskými, Půrynky, Pod Krátkými, Belegrady a Pod Předními. Vinný sklep a vinohrad 

zde patří téměř ke kaţdé domácnosti. Sklepy jsou stavěny do hloubky a to z jednoho 

jediného důvodu – na hloubce je závislá teplota vzduchu v něm. Nejoptimálnější 

teplotou pro tvorbu vína je stálá teplota od 7 do 11°C.  Město Velké Bílovice je známé 

pro jeho největší výměru vinic, která dnes činí 704,23 ha, které obdělává asi 1056 

vinařů. Zdejší vinice se rozprostírají z konce jednoho katastru na druhý a obklopují 

celou skupinu sklepů. (www.velkebilovice.cz) 
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 Díky velké rozloze vinic se zde nachází také velké mnoţství malých i velkých 

vinařů. Oficiálních vinařství, která jsou registrována, se zde nachází celkem 47. Jedním 

z nejznámějších vinařství je Mádl Váš vinař, jehoţ vinařství se proslavilo nejenom 

dobrým vínem, ale také se stalo cílem reţisérů českého filmu Bobule. Další významná 

vinařství jsou například František a Hana Mádlovi, jakoţto Malý vinař, a Vinařství - 

Vladimír Tetur, která byla spolu s dalšími čtyřmi vinařstvími z České republiky 

nominována na prestiţní ocenění Vinařství roku 2010. Vinařství - Vladimír Tetur se 

stalo i vítězem v kategorii bílých vín v soutěţi Král vín České republiky 2010. Spolu 

s tímto vinařstvím zvítězilo v soutěţi Král vín také Rodinné vinařství Sedlák.  

 

 Taktéţ Habánské sklepy jsou neopomenutelné, jelikoţ vína tohoto vinařství se 

umístila na výstavách vín po celém světě, jako například v Londýně, Itálii nebo v San 

Franciscu, na předních příčkách. Významné ocenění získalo také Vinařství Petr Skoupil, 

které si přivezlo z prestiţní zámořské soutěţe Sélections Mondiales des Vins Canada 

dvě stříbrné medaile. Ráda bych zde zmínila i vinařství Víno Tomáš Tetur, které se 

zúčastnilo řady prestiţních soutěţí, jako například soutěţe Vinum Juvenale 2010, kde 

získalo zlatou medaili. 

     

 

Graf č. 4.1: Srovnání výměry vinic deseti největších vinařských obcí ČR (eagri.cz) 

 

 Na tomto grafu je uvedeno deset vinařských obcí s největší výměrou vinic.  

Vidíme, ţe město Velké Bílovice má opravdu největší rozlohu vinic v České republice. 

Od města s druhou největší výměrou vinic ho dělí asi 120 ha vinic. 
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4.5 Kulturní akce a jejich rozbor 

 

 K rozboru jsem si vybrala tři nejnavštěvovanější akce, na kterých poukáţi na 

vývoj počtu návštěvníků a cen vstupného na akce. 

 

Ze sklepa do sklepa 

 Jednotlivé ročníky akce Ze sklepa do sklepa se konají na přelomu měsíce března  

a dubna. Podstata akce spočívá v putování mezi vinnými sklepy, v nichţ návštěvníci 

mohou ochutnat vína od téměř padesáti vinařů. Akce startuje v dopoledních hodinách, 

kdy lidé vyráţí do lokality velkobílovických sklepů, mezi nimiţ po celý den putují a 

degustují vína. Mohou se zde pohybovat pěšky, nebo zvolit autobusovou dopravu, která 

je zde zajištěna po celý den. Pro návštěvníky je také přichystán večerní program, který 

se jiţ odehrává v centru města, na zdejším náměstí. Je zde postaven velký stan, v němţ 

si lidé mohou poslechnout cimbálovou muziku. Samozřejmě je zde zajištěné i 

občerstvení. Cena vstupného zahrnuje skleničku, katalog, mapu sklepů,  celodenní 

degustaci vín a autobusovou dopravu mezi sklepy. Navíc návštěvníci získají šest 

kupónů. Hodnota jednoho kupónu je 100kč. Za tyto kupóny si návštěvníci mohou u 

vinařů zakoupit víno v lahvích. 

 

 

Graf č. 4.2: Návštěvnost akce v jednotlivých letech (MěÚ Velké Bílovice) 

 

 Z uvedeného grafu vyplývá, ţe počet návštěvníků v roce 2009 a 2011, oproti 

prvnímu ročníku v roce 2006, byl téměř čtyřnásobný. Značný vliv na tento nárůst měla 
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velká marketingová propagace a také nezapomenutelné záţitky, které si z akce odnášeli 

sami účastníci. V roce 2010 musela být nastolena určitá opatření, která by sníţila počet 

účastníků na akci, protoţe účast asi 4 500 lidí uţ byla pro vinaře téměř neúnosnou. Díky 

tomu klesla návštěvnost na necelé 4 000 lidí. Avšak v roce 2011, i přes zvýšení ceny, 

stoupla návštěvnost na rekordních 5 054 účastníků.  

 

 Jelikoţ se akce koná pod otevřeným nebem, je hlavním faktorem, ovlivňující 

návštěvnost, počasí. V dosavadních pěti ročnících bylo počasí ideální pro putování po 

sklepích, čemuţ také odpovídá narůstající návštěvnost. Tento faktor se však nedá nijak 

ovlivnit, tudíţ musí organizátoři kaţdý rok doufat, ţe počasí bude akci přát.  

 

 

Graf č. 4.3: Vývoj ceny vstupného na akci (MěÚ Velké Bílovice) 

 

 V totmo grafu je zaznaménán postupný vzrůst ceny vstupů na akci. V prvních 

dvou ročnících platili účastnící, oproti poslednímu ročníku, o polovinu méně a  to 

z jednoho jediného důvodu. Postupný nárůst návštěvníků vedl organizátory k tomu, ţe 

cena musela být zvyšována, aby došlo k regulaci počtu účastníků. Z předešlého grafu 

vidíme, ţe zvýšení ceny v roce 2010 na 1000 Kč sníţilo počet účastníků, oproti roku 

2009, o téměř 650 lidí. Avšak v roce 2011, i přes vysokou cenu vstupného, navštívilo 

akci rekordních 5000 účastníků..  

 

Za vinařem do Velkých Bílovic  

 Akce trvá 13. týdnů a návštěvníci mohou navštívit celkem 36 vinařství. Cena za  
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degustaci byla stanovena na 50,-Kč/os. (tato cena zahrnuje degustaci min. osmi vzorků). 

Akce se uskutečnila v roce 2010 poprvé a naštívilo ji zhruba 2 900 návštěvníků.  

 

Výstava vín 

 Výstava vín, neboli „Košt“, se koná kaţdoročně  v místním Kulturním domě. 

Bývá zde vystaveno aţ 1 500 vzorků vín od špičkových vinařů. Návštěvníci zaplatí 

vstupné v hodnotě 200,-Kč a mohou zde ochutnat v jakémkoliv mnoţství různé druhy 

vín. 

 

 

Graf č. 4.4: Návštěvnost na akci v posledních 5 letech (MěÚ Velké Bílovice) 

 

 Z tohoto grafu lze usoudit, ţe vyjímka nastala pouze v roce 2007, kdy návštěnost 

mírně poklesla. V ostatních letech ovšem vzrůstala. Můţeme si ale povšimnout, ţe 

rozdíl návštěvnosti v jednotlivých letech nebyla zase aţ tak odlišný.  

 

4.6 Poskytovatelé stravovacích a ubytovacích zařízení 

 

 Ve Velkých Bílovicích se nachází velký počet jak ubytovacích, tak i 

stravovacích zařízení. Jsou situovány v centru města, ale i v lokalitě vinných sklepů. 

Najdeme zde hotely, penziony, a také soukromé ubytování.  

 

Stravovacích zařízení se zde nachází 8 a to: 

 Pizzerie Perbacco 
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 Restaurace a penzion Mlýn  

 Restaurace a penzion U Hroznu 

 Restaurace a penzion U školy 

 Seminární hotel Akademie  

 Vinárna a penzion u Habána  

 Vinárna U Presu 

 Vinařský dům Vinařství Petr Skoupil, a.s.  

  

Ubytovacích zařízení se zde nachází 16 a jsou to: 

 Seminární hotel Akademie  

 Vila Jarmila 

 Restaurace a penzion Mlýn  

 Restaurace a penzion U Hroznu 

 Restaurace a penzion U školy 

 Penzion Hortenzie 

 Penzion Mezi sklepy 

 Penzion Vinetto 

 Sklep Belegrady Zemánci, Osičci 

 Sklep na Belegradech 

 Sklep U Hrabalů 

 Sklep U Osičků 

 Vinný sklípek „Na Vyhlídce“ 

 Vinný sklípek – Sládek (www.velkebilovice.cz) 

 

Rozbor vybraných ubytovacích zařízení 

 V této části provedu analýzu obsazenosti lůţkových kapacit vybraných 

ubytovacích zařízení, na nichţ bych chtěla poukázat na značný vliv vinařství 

v cestovním ruchu města Velké Bílovice.  Všechna níţe uvedená ubytovací zařízení jsou 

uvedena pod fiktivními názvy.  

 

Vinný sklep U Vrby 

 Jedná se o rodinný vinný sklep, v němţ je moţné pořádat společenské akce  
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spojené s degustací, nebo jej mohou návštěvníci vyuţít pouze k ubytování. Ubytovací 

kapacita činí 3 x 4 lůţkový pokoj. K dispozici je také sociální zařízení se sprchovým 

koutem, kuchyňka, venkovní posezení s krbem, stylově zařízená společenská místnost 

s krbovými kamny v přízemí. 

 

 Ceník sluţeb: 

 ubytování 300kč osoba/noc  

 společenské akce: 200kč – 500kč/osoba dle výběru 

 společenské akce spojené s ubytováním: 700kč - 800kč osoba/noc 

 

 

 

2009 2010

Leden 18

Únor 25

Březen 71

Duben 47

Květen 18 40

Červen 51 56

Červenec 141 147

Srpen 140 141

Září 100 121

Říjen 107 120

Listopad 52 102

Prosinec 64 98  

Tabulka č. 4.1: Obsazenost ubytovacích kapacit (osobní sdělení majitele UZ U Vrby) 
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Graf č. 4.5: Vývoj návštěvnosti UZ U Vrby (vlastní zpracování) 

 

 V roce 2009 došlo k dokončení rekonstrukce vinného sklepa na ubytovací 

zařízení a turisty zde bylo moţno ubytovat od měsíce května. Na uvedeném grafu 

vidíme, ţe nejvíce ubytovaných hostů bylo v letních měsících červenec a srpen, kdy zde 

tráví dovolenou, která přináší jak odpočinek, tak i mnoho záţitků. Vyskytují se zde 

zejména cyklisti, kteří vyuţívají zdejší malebné cyklostezky mezi vinnými sklepy a 

vinicemi, ale také ti, kteří chtějí ochutnat vína od vyhlášených vinařů a nalézt zde 

odpočinek od kaţdodenního shonu. Mnoho turistů zde tráví svůj čas také v měsících 

září a říjen, kdy dochází ke sklizni hroznů na vinicích. Tato činnost se stala v poslední 

době velkým záţitkem pro turisty.  

 

 V roce 2010 vidíme značný nárůst hostů, oproti únoru a dubnu, v měsíci březnu. 

Důvodem tohoto navýšení byla akce Ze sklepa do sklepa, která se konala na konci 

března. Jako v předchozím grafu navštívilo ubytování nejvíce hostů v měsících 

červenec a srpen. V těchto měsících se zde konala poprvé akce Za vinařem do Velkých 

Bílovic, která do města nalákala mnoho turistů. Posléze v měsících září a říjen, kdy bylo 

vinobraní. 

 

Restaurace a penzion Eskáda 

 Penzion nabízí ubytovací i stravovací sluţby. Celková ubytovací kapacita 

penzionu činí 46 lůţek. Kaţdý pokoj je vybaven televizí a vlastním sociálním 

zařízením. 
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 Ubytovací kapacity: 

 9 x 2 lůţkový pokoj 

 2 x 3 lůţkový pokoj 

 4 x 4 lůţkový pokoj 

 1 x 5 lůţkový pokoj 

 

 Sluţby: 

 letní zahrádka; úschovna kol 

 restaurace; herna: kulečník, ruleta 

 ve všech prostorách wi- fi připojení 

 

 Ceník: 

 300kč osoba/noc při plné obsazenosti pokoje; 60kč os./snídaně 

 200kč dítě/noc + snídaně (děti od 3 do 10let), děti do 3let zdarma  

 

 

2008 2009 2010

Leden 55 52 60

Únor 67 79 83

Březen 142 148 150

Duben 165 157 157

Květen 161 163 161

Červen 122 117 119

Červenec 340 342 353

Srpen 378 381 372

Září 359 385 390

Říjen 317 314 328

Listopad 241 250 252

Prosinec 87 91 104  

Tabulka č. 4.2: Počet ubytovaných turistů (osobní sdělení majitele UZ Eskáda) 
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Graf č. 4.6: Vývoj návštěvnosti UZ Eskáda (vlastní zpracování) 

 

 Na uvedeném grafu vidíme, ţe největší příliv turistů přináší zejména letní 

měsíce červenec a srpen, během nichţ zde turisté tráví dovolenou a poznávají jak Velké 

Bílovice a k nim patřící vinné sklepy, tak i zajímavosti a památky v okolí. Také 

v měsíci září vidíme značný nárůst turistů, které sem láká zejména vinobraní a návštěva 

vinných sklepů. V jarních měsících je návštěvnost o něco niţší, v těchto měsících 

navštěvují Velké Bílovice zejména cyklisté, kteří vítají po zimě novou cyklistickou 

sezónu. Nejmenší návštěvnost zaznamenáváme v zimních měsících, jelikoţ turisté zde 

nemohou z důvodu velmi chladného počasí trávit aktivní dovolenou a také putování 

mezi sklepy a jejich návštěva jsou v tomto ročním období, z důvodu chladné počasí, 

téměř nemoţné. Jak vidíme, křivky grafu se v jednotlivých letech téměř kopírují, coţ 

znamená, ţe i kdyţ v některých měsících je kapacita téměř nevyuţitá, majitel se tento 

jev pravděpodobně nesnaţí eliminovat. A je moţné, ţe mnoho návštěvníků se zde 

ubytovává poněkolikáté, avšak nových mnoho nepřibývá.  

 

Restaurace a penzion U Františka 

  Většina pokojů se nachází v prvním patře s výhledem na náměstí, zbytek tvoří 

pokoje se střešním oknem, které jsou situovány do dvora. Všechny pokoje jsou 

vybaveny koupelnou se sociálním zařízením, klimatizací, televizí a většina pokojů má 

moţnost wi- fi připojení. 
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 Ubytování: 

 7 x 2 lůţkový pokoj 

 2 x 4 lůţkový pokoj 

 2 x junior suite 

 Sluţby: 

 klimatizace na pokojích 

 wi- fi připojení 

 uzamčené parkoviště 

 terasa s grilem 

 bezbariérový přístup, úschovna kol 

 zajištění tenisových kurtů, restaurace 

 Ceník: 

 2 lůţkový pokoj 800kč/noc 

 1 lůţkový pokoj 450kč/noc 

 4 lůţkový pokoj 1400kč/noc 

 přistýlka 250kč/noc; děti do 15let 250kč/noc 

 děti do 3 let zdarma (bez nároku na lůţko) 

 

2008 2009 2010

Leden 16 17 18

Únor 22 16 17

Březen 17 17 31

Duben 44 44 26

Květen 67 53 48

Červen 55 51 50

Červenec 91 91 98

Srpen 89 93 91

Září 65 71 76

Říjen 64 41 44

Listopa 46 44 45

Prosinec 28 23 20  

Tabulka č. 4.3: Procentuální obsazenost ubytovacích kapacit (osobní sdělení majitele 

UZ U Františka) 
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Graf č. 4.7: Vývoj návštěvnosti UZ U Františka (vlatní zpracování) 

 

 Na grafech si můţeme povšimnout, tak jako u dvou předešlých ubytovacích 

zařízení, ţe obsazenost ubytovacích kapacit Restaurace a penzionu U Františka 

dosahuje nejvyššího maxima v letních měsících. Oproti tomu úbytek turistů 

zaznamenávají v zimních měsících, během nichţ se pobyt ve Velkých Bílovicích, 

zásluhou chladného počasí, nestává aţ tak zajímavým. V roce 2010 se na začátku jara, 

konkrétně v měsíci březnu, zvýšil počet turistů zejména díky akci Ze sklepa do sklepa, 

v roce 2009 a 2008 pak vidíme tento nárůst díky akci v dubnu. V roce 2010 byla poprvé 

v letních měsících uvedena akce Za vinařem do Velkých Bílovic, která by mohla být 

důvodem toho, ţe počet turistů oproti roku 2009 stoupl v červenci o celých 7%.  
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5. Analýza profilu návštěvníků vinařské akce ve Velkých Bílovicích 

 

 Šetření jsem prováděla na základě dotazníků, které jsem předkládala 

respondentům na nejvýznamnější vinařské akci Ze sklepa do sklepa ve Velkých 

Bílovicích. Průzkumu se zúčastnilo celkem 47 ţen a 48 muţů, coţ vypovídá o tom, ţe 

na vinařských akcích se v hojném počtu vyskytují nejenom muţi, ale také ţeny. Při 

zkoumání věku respondentů uvedlo věk v rozmezí 18 - 35 let 40 zúčastněných, 

v rozmezí 35 - 60 let 50 účastníků a v rozmezí 60 let a více 5 účastníků, z čehoţ 

vyplývá, ţe lidé staršího věku se akce zúčastňují méně, jelikoţ celodenní putování po 

sklepích je pro ně jiţ náročné. Níţe uvádím zbylé výsledky, které z dotazníků 

vyplynuly. 

 

 

         

Graf č. 5.1: Vyjádření odpovědí na otázku č.1 (vlastní zpracování) 

 

 Z první uvedené otázky jasně vyplývá, ţe více neţ polovina tázaných 

respondentů pocházela z Čech. Mnoho návštěvníků přijíţdí aţ z Prahy, aby si tu 

odpočinuli od kaţdodenního shonu, ochutnali dobré víno a načerpali nové síly. Ač jsem 

měla v dotazníku pouze tři moţné odpovědi, a to Čechy, Morava a Slezsko, narazila 

jsem při vyplňování i na 3 občany slovenské národnosti. Posléze jsem se od 

organizátorů dověděla, ţe akci navštívili také občané z Polska. Toto zjištění mě velice 

potěšilo, jelikoţ to, ţe akce začíná být známou i za hranicemi České republiky, je pro 

město velkým plusem. 34 % dotazovaných účastníků pocházelo z Moravy a zbylá 3 % 

oslovených účastníků přijela ze Slezska.    
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Graf č. 5.2: Vyjádření odpovědí na otázku č. 2 (vlastní zpracování) 

 

 Na uvedeném grafu vidíme, ţe pouze 20 %, z celkových 95 respondentů,  

navštívilo jiţní Moravu poprvé a 16 % oslovených účastníků jezdí za vínem na jiţní 

Moravu jedenkrát ročně. Oproti tomu 41 % tázaných ji navštěvuje vícekrát za rok a 23 

% alespoň dvakrát do roka. Myslím si, ţe tato tradice bude s nastávajícími léty stále 

stoupat a jiţní Morava bude pro obyvatele ostatních částí České republiky obrovským 

lákadlem, protoţe zde najdou odpočinek, po kterém v plném pracovním nasazení určitě 

touţí, a mají moţnost degustace velkého mnoţství vín z různých špičkových vinařství. 

 

 

Graf č. 5.3: Vyjádření odpovědí na otázku č. 3 (vlastní zpracování) 

 

 U otázky číslo 3 vidíme, ţe město Velké Bílovice jiţ někdy navštívilo 79 % z 

celkových 95 oslovených návštěvníků a 21 % respondentů zde bylo poprvé. Myslím si, 

ţe město se díky této akci stává stále známějším a díky tomu, ţe podobné akce se tu 
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stále rozvíjejí a organizátoři se je snaţí co nejlépe propagovat, bude počet účastníků, 

kteří město jiţ někdy navštívili, rok od roku stoupat. 

 

 

Graf č. 5.4: Vyjádření odpovědí na otázku č.4 (vlastní zpracování)  

 

 U otázky číslo 4 měli respodenti moţnost zaškrtnout více odpovědí, tudíţ se 

čísla v grafu neshodují s celkovým procentem oslovených lidí. Ale jak se dalo očekávat, 

většina účastníků navštívila Velké Bílovice za účelem ochutnávky vína, na jejímţ 

základě je celá akce zaloţena. Tuto moţnost odpovědi zaškrtlo 94 % respondentů. Pro 

velký počet respondentů je lákadlem i folklór a tradice, které zde mají svůj historický 

základ a lidé touţí po jejich poznání. Tuto moţnost odpovědi zvolilo 22 % oslovených 

účastníků. Jak uţ jsem zmiňovala, tak také cykloturistika má v cestovním ruchu tohoto 

města nezastupitelnou roli a byla druhou nejčastěji volenou odpovědí, vybralo si ji 24 % 

respondentů. Našli se také ti, pro které je důleţitá příroda, která zde tvoří krásnou 

dominantu celého okolí a díky níţ zde lidé naleznou také odpočinek, po kterém mnoho 

z nich také touţí. Tuto odpověď zaškrtlo 20 % účastníků. Stejně jako u přírody, tak i 

variantu odpočinek zvolilo 20 % účastníků, protoţe příroda a odpočinek k sobě určitě 

patří. Nejméně zde lidé volili moţnosti odpovědi jiné a hudební akci, kde obě moţnosti 

zaškrtlo pouhých 11 % oslovených lidí. Hlavní vliv na tento ukazatel má to, ţe hudební 

akce se tu ještě nekonají mnoho let a je otázkou času, kdy si v cestovním ruchu Velkých 

Bílovic najdou taky své místo.  
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Graf č. 5.5: Vyjádření odpovědí na otázku č 5. (vlastní zpracování)  

 

 Celkem 96 % respondentů si myslí, ţe vinařství má vliv na cestovní ruch ve 

městě, v čemţ mají naprostou pravdu. Téměř kaţdý, kdo do Velkých Bílovic přijede, a 

to z jakéhokoliv důvodu, navštíví vinný sklep nebo vinařství za účelem degustace vína.  

Dle mého názoru se zde bude cestovní ruch v návaznosti na vinařství stále vyvíjet, 

jelikoţ jak zastupitelstvo města, tak i jednotlivý vinaři mají zájem o to, aby se rok od 

roku zvyšoval příliv turistů do Velkých Bílovic a proto se kaţdý rok koná několik 

vinařských akcí a ze strany obou zmíněných je snaha vymýšlet stále nové a nové akce.  

A jen pouhé 4 % oslovených neví, zda má vinařství vliv na cestovní ruch v tomto městě. 

 

 

Graf č. 5.6: Vyjádření odpovědí na otázku č. 6 (vlastní zpracování)  

 

 8 % tázaných si nepřeje, aby se zde konalo více podobných akcí. 92 % 

oslovených návštěvníků si přeje, aby bylo ve městě pořádáno více takových akcí, jako 

je Ze sklepa do sklepa. Spolek vinařů z Velkých Bílovic se snaţí těmto přáním vyhovět 
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a proto v loňském roce zavedli akci Za vinařem do Velkých Bílovic, která se koná 

v letních měsících, coţ je pro účastníky určitě velkým pozitivem, protoţe s touto akcí 

mohou spojit trávení dovolené na jiţní Moravě. A myslím si, ţe podobných akcí, které 

budou plnit přání návštěvníků, bude skutečně přibývat.  

 

 

Graf č. 5.7: Vyjádření odpovědí na otázku č. 7 (vlastní zpracování)  

 

 U otázky č. 7 zvolilo nejvíce tázaných moţnost odpovědi „nevím“ a to celkem 

46 % respondentů, jelikoţ nepochází z Velkých Bílovic a tudíţ nemají přehled o tom, 

kolik ubytovacích zařízení se zde přesně nachází. I kdyţ je jich zde dostatek, ti kteří na 

otázku odpověděli „ne“, celkem 31 % olovených, měli ve své podstatě pravdu, jelikoţ 

při tak velké návštěvnosti na akci je nemoţné vyhovět všem s poskytnutím ubytování.  

Naproti tomu v případě, kdy se zde ţádné akce nekonají a lidé sem přijíţdějí trávit 

dovolenou, lze zde sehnat ubytování bez problémů. Jen 23 % oslovených respondentů si 

myslí, ţe je ve městě dostatek ubytovacích zařízení.  
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Graf č. 5.8: Vyjádření odpovědí na otázku č. 8 (vlastní zpracování)  

 

 Stejně, jako u předešlé otázky o ubytovacích zařízeních, odpověděla většina 

respondentů na otázku o stravovacích zařízeních odpovědí „nevím“, celkem 40 % 

oslovených, protoţe nejsou místní a nemají přehled o všech stravovacích zařízeních, 

které se ve městě nacházejí. Avšak 39 % tázaných si myslí, ţe stravovacích zařízení je 

zde dostatek, k čemuţ se přikláním i já. Myslím si, ţe na město, které má necelých 4000 

obyvatel, je počet osmi stravovacích zařízení dostačující a kaţdý si můţe vybrat dle 

svých chutí, jestli navštíví pizzerii, restauraci či stravování v závodní jídelně. A 21 % 

respondentů je přesvědčena o tom, ţe ve městě je stravovacích zařízení dostatek.  

 

 

Graf č. 5.9: Vyjádření odpovědí na otázku č. 9 (vlastní zpracování)  

 

 Z grafu číslo 16 vyplývá, ţe téměř všichni, kteří akci navštívili, mají v plánu se 

do Velkých Bílovic v budoucnu vrátit, coţ si myslím, ţe je pro město a rozvoj jeho 

cestovního ruchu dobrou zprávou. Tuto moţnost odpovědi zvolilo neuvěřitelných 94 % 
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z celkových 95 oslovených účastníků. Pouze 1 %, ze všech tázaných, jiţ nemá v plánu 

se do města vracet a 5 % respondentů ještě neví, zda se do Velkých Bílovic v budoucnu 

vrátí. 

 

 

Graf č. 5.10: Vyjádření odpovědí na otázku 10 (vlastní zpracování) 

 

 U otázky č. 10 jsem zjistila, ţe téměř všichni z oslovených by doporučili 

návštěvu Velkých Bílovic svým kamarádům, coţ svědčí o tom, ţe v příštím ročníku 

akce Ze sklepa do sklepa můţeme očekávat opět značný nárůst návštěvníků a doufám, 

ţe tento nárůst město zaznamená i v jiném období, neţ kdy se koná zmíněná akce.  

Výjimku tvořili 2 % respondentů, kteří si nejsou jisti tím, zda by se svým kamarádům o 

Velkých Bílovicích zmínili. 
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6. Závěr 

 

 Myslím si, ţe je  více neţ jasné, ţe vinařství má největší vliv na cestovní ruch ve 

Velkých Bílovicích a tento vliv stále narůstá. Vyplývá to jak z výsledků dotazníkového 

šetření a provedených analýz ubytovacích kapacit, tak z faktu, ţe se ve městě koná 

celoročně celá řada akcí, které jsou spojené s vínem a které do Velkých Bílovic lákají 

mnoho turistů. Proto je potřeba zdokonalovat vývoj cestovního ruchu, nadále rozvíjet 

tradice s ním spojené, zdokonalit jejich propagaci a sluţby, aby zde cestovní ruch i 

nadále vzrůstal.  

 

 Vzhledem k tomu, ţe Velkými Bílovicemi i okolím vedou vinařské i naučně - 

poznávací stezky, je potřeba věnovat pozornost i tomuto druhu turistiky, jelikoţ 

v dnešní hektické době lidé vyhledávají zejména cykloturistiku, při níţ zapomenou na 

kaţdodenní problémy a stres, najdou tíţený odpočinek a mají moţnost poznat krásy a 

zajímavosti jiţní Moravy. Ne kaţdý, kdo město navštíví, je obeznámen s tím, ţe se zde 

nachází tato moţnost vyuţití volného času a tudíţ povaţuji za  velké plus to, ţe si 

návštěvníci mohou zapůjčit jízdní kola v místní cyklopůjčovně, která se nachází na 

Vinařském domě Skoupil, který nabízí nejenom moţnost zapůjčení aţ patnácti jízdních 

kol, ale také stravovací a ubytovací sluţby, degustace a výlety do vinohradů. 

 

 Pro rozvoj cestovního ruchu ve Velkých Bílovicích bych navrhla zdokonalení 

propagace u menších akcí, jako je například Výstava vín. Akce Ze sklepa do sklepa a Za 

vinařem do Velkých Bílovic jsou propagovány různými způsoby, jako například 

reklamou v médiích, rádiích a na billboardech, a proto je navštěvuje takové velké 

mnoţství účastníků. Z toho důvodu bych navrhovala stejnou formu propagace i v rámci 

méně známých vinařských akcí, která by na tyto akce přilákala větší mnoţství účastníků 

a prohloubila tak vinařský cestovní ruch ve Velkých Bílovicích. Dále bych navrhovala 

propojení s cestovními kancelářemi, které by klientům ve svých nabídkách zájezdů 

nabízely balíček sluţeb, který by spočíval v zajištění ubytovacích a stravovacích sluţeb  

ve Velkých Bílovicích, jenţ by byly spojeny s degustací vín u špičkových vinařů, 

s výlety do Lednicko - valtického areálu, v němţ by měli turisté moţnost poznat 

památky rodu Lichtenštejnů, a také s cykloturistikou, která by byla realizována ať uţ po 

Moravských vinných stezkách, nebo po Naučně - poznávací stezce Velkými 
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Bílovicemi. Myslím si, ţe město uţ je v České republice natolik známé, ţe cestovní 

kanceláře by s nabídkou těchto zájezdů určitě potěšily nejednoho zákazníka. A nakonec, 

jak uţ jsem v mé práci několikrát zmiňovala, doporučila bych realizaci většího mnoţství 

podobných akcí, jako je například akce Ze sklepa do sklepa, jelikoţ vinařská turistika je 

v dnešní době stále populárnější a zájem o ni roste neuvěřitelnou rychlostí.  

 

 Věřím v to, ţe sdruţení Velkobílovických vinařů o.s. ve spojení s městem budou 

dělat vše pro to, aby se zde cestovní ruch ve spojitosti s vinařstvím stále vyvíjel, a docílí 

i toho, ţe Velké Bílovice a jejich okolí budou mezinárodně známou lokalitou.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Dotazník 

Dotazník 

Dobrý den,  

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který mi poslouţí jako zdroj 

informací k praktické části mé bakalářské práce. Otázek není mnoho a jejich 

zodpovězení Vám zabere jen malý zlomek času. Správnou odpověď zakrouţkujte. 

Děkuji! 

1. Odkud pocházíte? 

 Čechy  Morava  Slezsko 

2. Jak často jezdíte za vínem na jižní Moravu? 

 jsem zde poprvé 1x ročně 2x ročně  vícekrát 

3. Navštívil/a jste již někdy Velké Bílovice? 

 Ano  Ne, jsem zde poprvé 

4. Které, z níže uvedených, Vás podnítilo k návštěvě Velkých Bílovic? 

        (více moţných odpovědí) 

 víno  příroda  folklór a tradice hudební akce 

 odpočinek              cykloturistika  jiné 

5. Myslíte si, že vinařství má vliv na rozvoj cestovního ruchu ve Velkých 

Bílovicích? 

 Ano  Ne  Nevím 

6. Přáli byste si, aby zde bylo pořádáno více podobných akcí, jako je Ze sklepa 

do sklepa? 

 Ano  Ne, myslím si, ţe podobných akcí je zde dostatek  

7. Myslíte si, že je ve městě dostatek ubytovacích zařízení? 

 Ano   Ne  Nevím 

8. Myslíte si, že je ve městě dostatek stravovacích zařízení?  

 Ano  Ne   Nevím 

9. Máte v plánu se do Velkých Bílovic v budoucnu vrátit?  

 Ano  Ne   Nevím 
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10. Doporučili byste návštěvu Velkých Bílovic svým přátelům?  

 Ano  Ne  Nevím 

11. Pohlaví   

 Muţ    Ţena 

12. Váš věk    

 18 – 35let  35 – 60let  60let a více 
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Příloha č. 2: Plocha vinic v České republice (2004) 
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Příloha č. 3: Ukázka pohlednice Ze sklepa do sklepa 2011 
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Příloha č. 5: Ukázka pohlednice Za vinařem do Velkých Bílovic 2010 

 

 

 

 

Příloha č. 6: Za vinařem do Velkých Bílovic  

 



65 

Příloha č. 6: Znak města Velké Bílovice  
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