
Poznámky:

Růžová 354
Sklep: Hlavní 55
Velké Bílovice
Tel.: 775 365 523, 777 568 236
E-mail: info@vinarstvibauman.cz
www.vinarstvibauman.cz
GPS: 48°51’32.092”N, 16°54’30.684”E 

Jsme malé rodinné vinařství hospodařící na 4 ha vinic rozptýlených 
po viničních tratích v katastru Velkých Bílovic. Tradice pěstování 
a zpracování hroznů se v naší rodině dědí již několik generací. 
Převážně se zabýváme produkcí přívlastkových bílých vín z odrůd 
charakteristických pro naši oblast, jako jsou Tramín červený, Veltlínské 
zelené ...
Specialitou je výroba Moravské kořeněné medoviny. Vína a medovinu 
můžete celoročně ochutnat v našem vinném sklepě a prožít příjemný 
večer při skleničce. Pro zájemce kteří by v našem krásném kraji rádi 
pobyli déle, nabízíme ubytování v penzionu U Hroznu, který je součástí 
rodinné firmy.

Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Vinařství

MILAN BAUMAN
č.
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Poznámky:

HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s.r.o.

Čejkovská 1324
Velké Bílovice
Sklep: Čejkovská 1324
Tel.: 519 346 233
E-mail: info@habanskesklepy.cz
www.habanskesklepy.cz
GPS: 48°51’50.941”N, 16°54’45.827”E

Habánské sklepy byly založeny tzv. Habány roku 1614, v dobách největšího 
rozmachu vinařství na Moravě. Habáni byla skupina reformních novokřtěnců, 
mírumilovných a pokrokově smýšlejících lidí kteří si na Moravě brzy získali respekt 
jako zruční řemeslníci, výborní stavitelé a zejména jako vynikající vinaři. Zakládali 
vinice, budovali sklepy a zavedli na tehdejší dobu pokrokové způsoby ošetřování 
vinic. Jako výborní stavitelé postavili mnoho vinných sklepů. V největším z nich 
dnes sídlí a vyrábí víno společnost stejného jména – Habánské sklepy. Čas pokročil 
o čtyři staletí a Habáni z Velkých Bílovic již dávno odešli. To podstatné z jejich 
doby však v Habánských sklepích přetrvalo: houževnatost a pracovitost zdejších 
vinařů, úcta k půdě a révě i pečlivý dohled na každou fázi výroby vína. Díky tomuto 
dědictví vznikají i dnes v Habánských sklepích unikátní vína s neopakovatelným 
charakterem - vína, která mají duši. Stejně jako před čtyřmi stoletími.

Výměra vinohradů: 78 ha
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

č.

2



Čejkovská 744
Velké Bílovice
Sklep: Čejkovská 744
Tel.: 736 489 082
E-mail: hrabal@hrabal-vino.cz
www.hrabal-vino.cz
GPS: 48°51’4.041”N, 16°54’0.975”E

Vinařství jsme založili s přesvědčením, že i na Moravě se mohou
vyrábět světová vina. Rodinná tradice nám umožnila najít ve světě
vhodné technologie a postupy pro výrobu jednak typicky lehkých,
ovocných, svěžích moravských vín a také vytvářet robustní a originální
vína. Prvořadou pozornost věnujeme výběru tratí s nejlepším terroir,
který spolu s cílenou agrotechnikou umožňuje získávat prvotřídní
surovinu pro výrobu jakostních a přívlastkových vin. Šetrné a přirozené
zpracování hroznů je základem pro získávání ušlechtilých vůní a chutí
v našich vínech a sektech. 

Výměra vinohradů: 20 ha
Roční produkce: Do 180 000 lahví
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Rodinné vinařství

HRABAL
č.
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Poznámky:



Ve Dvoře 671
Velké Bílovice
Sklep: Ve Dvoře 671
Tel.: 608 830 416
E-mail: michael.kubik@centrum.cz
www.vinarstvikubik.cz
GPS: 48°50’51.949”N, 16°53’54.157”E

Rodinné vinařství produkující jakostní a přívlastková vína. Při jejich 
výrobě využíváme moderních technologií a nejmodernějších enologických 
poznatků, ale i starých osvědčených postupů, jako například zrání vína 
v sudech barrique. Vína jsou určena pro gastronomii, vinotéky a pro 
privátní klientelu. Mohou být opatřena logem Vaší firmy.  
Rozvoz po téměř celé ČR je samozřejmostí.

Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Vinařství

KUBÍK
č.
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Poznámky:



Slíny 1091
Velké Bílovice
Sklep: Portugalová 139
Tel.: 776 683 567, 733 662 551 
E-mail: erik.l@email.cz
www.vinolanzhotsky.cz
GPS: 48°51’29.209”N, 16°54’26.801”E

Rodinné vinařství Lanžhotský bylo založeno v roce 1990. Vycházíme 
z dlouholeté tradice, na kterou navazují nejmodernější poznatky 
enologie.
- nabídka řízených degustací s odborným výkladem pro 20 osob a 
ubytováním
- prodej lahvových vín  v jakostních i přívlastkových stupních

Výměra vinohradů: 2,5 ha
Roční produkce: 10 000 lahví
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Vinařství

LANŽHOTSKÝ

Poznámky:

č.
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Na Aleji 148
Velké Bílovice
Sklep: Sadová 1465
Tel.: 602 780 364, 602 155 844
E-mail: malyvinar@slunce.cz
GPS: 48°51’20.803”N, 16°54’29.341”E

Naše firma se snaží podchytit různorodost půdních lokalit v charakteru 
vín. Révu vinnou pěstujeme ekologicky šetrným způsobem. Vína jsou 
kvašena a školena v nerezových tancích, část červených vín zraje 
v dubových sudech. 
Vína jsou nabízena především v gastronomických zařízeních částečně 
ve vinotékách. Specialitou je biovíno a Sauvignon barrique.

Výměra vinohradů: 12 ha
Roční produkce: 200 000 lahví
Možnost degustace: Ne.

Vinařství

FRANTIŠEK A HANA MÁDLOVI
č.
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Poznámky:



Špičáky 646
Velké Bílovovice
Sklep: Sadová 646
Tel.: 725 950 970
E-mail: 
madl@vasvinar.cz - objednávky vína  
recepce@vasvinar.cz - objednávky ubytování, degustace  
a posezení ve sklípku
www.vasvinar.cz, www.hotelmadl.cz
GPS: 48°51.358´”N, 16°54.480´”E

Víno dělám proto, aby se pilo ...

Výměra vinohradů: 23 ha

č.
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Poznámky:

MÁDL VÁŠ VINAŘ



Morávky 1408
Velké Bílovice
Sklep: Sadová 605
Tel. 608 770 712
E-mail: josicka@seznam.cz
www.sklepuosicku.cz
GPS: 48°51.358´”N, 16°54.480´”E

Rodinné vinařství u Osičků vzniklo v r. 1992, jeho historie ale sahá něko-
lik generací zpět.  Vinařský um se dědil a předával z otce na syna. Zabý-
váme se výrobou jakostních a přívlastkových vín. V roce 2003 jsme vybu-
dovali pro zpříjemnění pobytu našich hostů vinný sklep s ubytováním 
s kapacitou 60 lůžek ve dvou až třílůžkových pokojích. Součástí nabídky 
je stylové posezení ve sklepních prostorách, kde je možno uspořádat růz-
né rodinné a firemní akce spojené s degustací vín. 

Možnost degustace: Ano, po dohodě.
Výměra vinohradů: 10 ha

č.
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Poznámky:

Vinný sklep u Osičků



Simering 388
Velké Bílovice
Sklep: Simering 388
Tel.: 775 665 522, 776 665 511
E-mail: osickaspol@seznam.cz
www.vinarstviosicka.cz
GPS: 48°51.446’”N, 16°54.132’”E

Vinařství Osička spol. bylo založeno v roce 2000 se záměrem produkovat 
velmi kvalitní vína nejen pro vinotéky, ale i pro všechny milovníky vín. 
Naše vinice mají výměru 30 ha, a díky tomu jsme získali nezávislost na 
dodavatelích hroznů. To nám umožnuje vyrábět lepší a kvalitnější vína 
z vlastní produkce.

Výměra vinohradů: 30 ha
Roční produkce: 30 000 lahví
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

č.
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Poznámky:

OSIČKA SPOL. s r.o.



Žižkovská 419
Velké Bílovice
Sklep: Belegradská 144
Tel.: 776 594 271, 777 626 772
E-mail: osicka.dalibor@seznam.cz
www.vino-osicka.cz
GPS: 48°51.217’”N, 16°53.173’”E

Představujeme Vám malé rodinné vinařství, které hospodaří na 8 
hektarech vinic ve Velkých Bílovicích. Naše zásady při ošetřování vinic 
i výrobě vína se řídí standardy integrované a biologické produkce - to 
znamená, že veškeré chemické postupy nahrazujeme postupy přírodními 
- biologickými. Náš přístup k výrobě vína vlastně nechává víno, aby se 
vytvořilo samo. Vína leží dlohodobě na jemných kvasničných kalech 
(metoda batanage) a tím dáváme vzniknout vínům, která jsou jiná. Jsou 
naturální a čistá bez přidaných stabilizátorů a čeřidel. Jsou to vína, 
která si možná nezamilujete na první pohled, protože nejsou taková 
„učesaná“ jako vína konvenční. Ale jsou to vína odlišná a zajímavá a 
když k nim proniknete a dáte jim možnost ukázat Vám jejich kouzlo, pak 
poznáte, co je...... Čistě víno.
Možnost degustace: Ano, po dohodě
Možnost ubytování: Ano, na vinném sklepě

Vinařství

DALIBOR OSIČKA
č.
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Poznámky:



Čejkovská 548
Velké Bílovice
Sklep: Pod Předníma 360
Tel.: 606 179 265
E-mail: vinarstvi@davidosicka.cz
www.davidosicka.cz
GPS: 48°51.532’”N, 16°53.901’”E

Malé rodinné vinařství svým vznikem v roce 2004 navázalo na  vinařskou 
tradici rodiny Kachynovi.
Při použití pouze vlastních hroznů vyrábíme vína asi 15-ti odrůd.
Veškeré námi vyrobené víno zraje v dřevěných sudech ve sklepě ze 17 
století.
V součastnosti stále probíhá rekonstrukce a přestavba vinného sklepa.

Výměra vinohradů: 5 ha
Možnost degustace: Ve sklepě přímo ze sudu,po dohodě

Vinařství

DAVID OSIČKA
č.
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Poznámky:



Krátká 88
Velké Bílovice
Sklep: Hlavní 27
Tel.: 519 346 771, 776 624 774
E-mail: jirirusnok@seznam.cz
www.rusnok-vino.cz
GPS: 48°51.427’”N, 16°54.419’”E

Rodinné vinařství hospodaří na rozloze 9 ha vinic a veškerou produkci 
zpracovává ve svém sklepním hospodářství. Upřednostňuje výrobu 
jakostních a přívlastkových vín s důrazem na výslednou kvalitu. 
V nabídce jsou vína těchto odrůd: Muller Thurgau, Veltlínské zelené, 
Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Rulandské šedé, Sauvignon, Tramín 
červený, Frankovka, Zweigltrebe, André, Rulandské modré.

Výměra vinohradů: 9 ha
Roční produkce: 15 000 lahví
Možnost degustace: Možnost řízených degustací a ubytování v našem 
penzionu Mezi sklepy.

Vinařství

JIŘÍ RUSNOK
č.
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Poznámky:



Čejkovská 450
Velké Bílovice
Sklep: Sadová 1399
Tel.: 776 700 783, 725 392 212, 603 240 068
E-mail: info@skoupil.com, penzion@skoupil.com
www.skoupil.com
GPS: 48°85.5588“N, 16.90°.9279“E

Vinařská tradice rodiny Skoupilových má své počátky již v roce 1852 
a vinař využívá svých zkušeností z výroby vína v Rakousku a Francii. 
Při pěstování vinné révy Petr Skoupil maximálně respektuje nejnovější 
způsoby obhospodařování viničních ploch, zejména s ohledem na 
ekologii a nutnost redukované sklizně. Menší hektarové výnosy 
umožňují vyrábět vína vysoké jakosti s výrazným a čistým odrůdovým 
charakterem. Produkce vinařství je zaměřena především na zákazníky 
z řad specializovaných obchodů s vínem, vinoték, gastronomie, privátní 
a firemní klientely. 

Výměra vinohradů: 30 ha
Roční produkce: 230 000 lahví
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Vinařství

PETR SKOUPIL
č.
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Poznámky:



1. Máje 1376
Velké Bílovice
Sklep: U Křástelky 658
Tel.: 773 608 228
E-mail: milanspevakvb@seznam.cz
www.vinarstvi-spevak.cz
GPS: 48°51’29.561”N, 16°54’14.826”E

Rodinné vinařství Spěvák oficiálně vzniklo v roce 2000. Ale až do roku 2007 
bylo vinaření spíše jen koníčkem. Vše se změnilo v roce 2008, kdy jsme 
se rozhodli věnovat se výrobě vína naplno. V roce 2012 se nám podařilo 
přestěhovat se z tradičního sklepa do nově postavené vinařské provozovny. 
Momentálně vlastníme 4 ha vinic, z dalších 6 ha hrozny vykupujeme. 
Vyrábíme 30tis. litrů vína, z toho cca 35tis. lahví. Jsme mladé vinařství, 
proto vyrábíme vína svěží, ovocná, tedy vína s přívlastkem max. pozdní 
sběr, výjimečně výběr z hroznů. Návštěvníci u nás mohou vedle klasických 
odrůd jako je Tramín červený, Rulandské šedé, Chardonnay, ochutnat i méně 
známá vína jako je Děvín, Veritas, Muškát žlutý, Nitru, Laurot a mnoho 
dalších zajímavých vín. Moc rádi vyrábíme také růžová vína.

Výměra vinohradů: 4 ha
Roční produkce: 30 000 lahví 
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Rodinné vinařství

SPĚVÁK
č.
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Poznámky:



Žižkovská 1365
Velké Bílovice
Sklep: Žižkovská 1365
Tel.: 775 661 111, 775 595 560
E-mail: info@singwine.cz
www.singwine.cz
GPS: 48°50’31.06”N, 16°54’9.013”E

Vinařství Sing Wine vyzvedává svoji značku z hudebních symbolik s prvky 
moderního designu. V široké odrůdové skladbě naleznete jak suchá, tak i vína 
se zbytkovým cukrem. Novinkou letošního roku je nová odrůda Pálava. Naše 
další odrůda Irsai Oliver získala na soutěži Vinum Juvenale ocenění Champion.
V současné době vlastní vinařství 12 ha vinic, které ošetřuje moderní 
zemědělskou technikou dle pravidel integrované produkce. Při zpracování 
hroznů vznikají svěží vína s příjemnými ovocnými tóny.
Každý den je možné navštívit vinařství, ochutnat vína a nakoupit. Majitelé 
společnosti jsou manželé Tomáš a Sáša Teturovi. Zpracování hroznů a výrobu 
vína řídí sklepmistr Aleš Tetur. 

Možnost degustace: Ano, po dohodě.

SING WINE s.r.o.
č.
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Poznámky:



Žižkovská 1366
Velké Bílovice
Sklep: Žižkovská 1366 
Tel.: 603 253 529, 605 505 912
E-mail: vlad.tetur@gmail.com
www.vinarstvivladimirtetur.cz
GPS: 48°50.485’”N, 16°54.117’”E

Firma vznikla v roce 1992. Hospodaří v novém moderním provozu, kde jsou 
samozřejmostí pneumatický lis, vinofikátory na zpracování hroznů modrých 
odrůd, reduktivní technologie výroby bílých vín, chlazení výrobních skladových 
prostor, automatická plnicí linka apod. Firma vlastní 12 ha vinic. Větší část 
hroznů pro výrobu vína nakupuje od stálých dodavatelů výhradně z Velkých 
Bílovic. Zpracovává se zde 12 bílých a 11 červených odrůd révy vinné. Vinařství 
produkuje lahvová jakostní a přívlastková vína včetně vín barrique. Zaměřuje 
se na aromatická vína jako je Muškát moravský a Irsai Oliver, která získala 
několik zlatých a stříbrných medailí např. Na Valtických vinných trzích, na 
Grand Prix Vinex, na Weinparade v Poysdorfu, na soutěži Muvina v Prešově aj. 
Vína se značkou Vladimír Tetur se dodávají do vinoték a gastronomie v nové 
originální lahvi. Sklepmistrem je majitel firmy Vladimír Tetur.

Roční produkce: 300 000 lahví
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Vinařství

VLADIMÍR TETUR
č.
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Poznámky:



Habánská 282
Velké Bílovice
Sklep: Habánská 282
Tel.: 777 241 876
E-mail: bvankova@slunce.cz
GPS: 48°51.539’”N, 16°54.388’”E

Rodinné vinařství vzniklo v roce 1994 předáním štafety nejmladšímu 
z rodu. Naše vinařství produkuje vína bílá, růžová a červená – lahvová 
i sudová. Zpracováváme převážně hrozny z vlastních vinic, na kterých 
pěstujeme 6 odrůd bílých a 3 odrůdy červených hroznů. Naše vína jsou 
označena jako zemská, přestože svou kvalitou odpovídají  přívlastkovým 
vínům. Pro používání tohoto označení jsme se rozhodli, protože pro nás 
znamená zejména jednodušší administrativu. Jako kompenzaci uvádíme 
na etiketě cukernatost hroznů při sklizni, která je určující pro zařazení 
vín do kategorie přívlastkových. Naše vína dodáváme do restaurací 
i soukromým spotřebitelům po celé ČR a také je možno si je zakoupit 
přímo v našem sklepě, a to po celý rok.

Výměra vinohradů: 4 ha
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Vinařství

PETR VANĚK
č.
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Poznámky:



Záhumní 449
Moravský Žižkov
Sklep: Pod Předníma 350
Tel.: 728 375 201, 737 643 017
E-mail: m.nestarec@seznam.cz
www.nestarec.cz
GPS: 48°51’30.593”N, 16°53’56.434”E

„Víno z hroznů, nic víc.“

Výměra vinohradů: 8 ha
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Vinařství

NESTAREC
č.
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Poznámky:



Slíny 1101
Velké Bílovice
Sklep: Habánská 291
         ZSDS 2015 sklep Pod Předníma
Tel.: 737 859 303
E-mail: igor.vyhnak@vinarstvi.cz
www.sklep-bilovice.cz

Vinařství bylo založeno r. 1941. Naší filozofií je zachovávat tradici a být 
otevřený k pokroku a modernizaci. Výjimečné půdní podmínky, specifické 
klima, nadprůměrná zralost hroznů a po generace nabývané zkušenosti 
nám umožňují vytvářet kvalitní osobitá vína. Naše vína zrají v 70 let 
starých dřevěných sudech. V současné době pěstujeme tyto odrůdy:
Veltlínské zelené, Frankovka, Ryzlink rýnský, Cabernet Moravia, Tramín 
červený, Rulandské modré, Rulandské šedé, Göcsei Zamatos (Gečej 
zamatoš) 

Výměra vinohradů: 3 ha
Možnost degustace: Ano, do 15-ti osob.

Rodinné vinařství

VYHŇÁK
č.
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Poznámky:



Záhumní 1094
Velké Bílovice
Sklep: Sadová 645
Tel.: 602 738 538
E-mail: f.zapletal@centrum.cz
www.belegradum.cz
GPS: 48°51.369’”N, 16°54.393’”E

Vinařství Františka Zapletala je rodinným vinařstvím, které hospodaří 
na 17 ha pouze vlastních vinic, osázených 14 druhy bílých a 10 druhy 
modrých odrůd révy vinné. Snaží se o skloubení tradičních postupů 
a moderních technologií. Filozofií firmy je produkce vysoce jakostního 
vína, s cílem převtělit bohatý přírodní potenciál polohy, odrůdy 
a ročníku z hroznů v optimálním množství do lahví. Kvalitní hrozny, 
zpracované v novém vinařském provozu podle filozofie jednoduchost - 
přirozenost - efektivita, jsou zárukou kvality vín. Naší vlajkovou lodí 
je cuvée belegradum, vybraná kupáž červených vín, zrající minimálně 
12 měsíců v dřevěných barikových sudech.

Výměra vinohradů: 17 ha
Možnost degustace: Ano, po tel. dohodě.

Vinařství

ZAPLETAL FRANTIŠEK
č.
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Poznámky:



Široká 1151
Velké Bílovice
Sklep: Habánská 278
Tel.: 723 715 545
E-mail: libuska.svetluska@seznam.cz
www.vinnesklepyzapletal.cz
GPS: 48°51’31.415”N, 16°54’25.081”E

Staré sklepy jsou součástí našeho rodinného vinařství Vinné sklepy 
Zapletal, v nichž se odráží tradice a historie .
Několik starých sklepů vzájemně propojených tvoří zajímavý komplex 
našeho vinařství. Sklepy byly stavěny po tři generace a k dispozici je 
posezení a  degustační prostory až pro 50 lidí. 
Zaměřujeme se hlavně na agroturistiku, degustace a posezení u dobrého 
vína, moravského pohoštění a cimbálové muziky.
Nabízíme přívlastková vína z velkobílovických vinic, která vyrábíme 
v našem novém vinařství č.45.

Roční produkce: 60 000 lahví
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Vinné sklepy

ZAPLETAL – STARÉ SKLEPY
č.
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Revoluční 865
Velké Bílovice
Sklep: Pod Předníma 334
Tel.: 602 595 979
E-mail: vinarstvizapletal@email.cz
www.vinarstvizapletal.cz
GPS: 48°51.522’”N, 16°54.420’”E

Vinařství Zapletal je malá rodinná firma hospodařící na 15 ha vinic 
s bohatou odrůdovou skladbou. Víno vyrábíme pouze z hroznů z těchto 
vlastních vinic, které jsou zařazeny do systému Integrované produkce. 
Jen tak máme maximální kontrolu kvality vstupní suroviny, která je 
základem pro získávání vyjímečných vín. Víno vyrábíme léty ověřenými 
postupy za využití moderních technologií. Vinařstvím, se naše rodina 
zabývá postaletí, důkazem toho je i starý dřevěný lis na hrozny z roku 
1818, který můžete vidět při návštěvě našeho sklepa. Pokračovatelem 
rodinné tradice je Václav Zapletal, po jehož bok se po studiu na 
Vinařské škole ve Valticích a MZLU v Brně postavil syn Jan.

Výměra vinohradů: 15 ha
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Vinařství

ZAPLETAL
č.
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Záhumní 1088
Velké Bílovice
Sklep: Ke Špičáku 23
Tel.: 606 754 021
E-mail: david@vinarstvi.cz
www.vinozemanek.cz
GPS: 48°51.458’”N, 16°54.496’”E

Hospodaříme v duchu šetrné, integrované produkce hroznů a vína. 
Naše víno pochází z vinic chráněných přirozenými organismy, vinice 
je zatravněna bylinnou vegetací, což umožňuje  ohroženým rostlinám 
a živočichům návrat do krajiny. V ochraně před chorobami používáme 
povolené, přirozeně se rozkládající přípravky. Zásady integrované 
produkce hroznů pokračují i ve vinařově sklepě. Hrozny z takto 
pěstovaných vinic jsou zdravější, víno z integrované produkce je 
povýšeno o důraz kladený na ochranu lidského zdraví, přírody, krajiny 
a kvality života vůbec. 
Přejeme Vám potěšení z božského moku, který provází nás i naše předky 
od nepaměti.
Výměra vinohradů: 10 ha
Možnost degustace: Po dohodě s majitelem sklepu. Ubytování v 
penzionu “U vinaře” v areálu provozovny ve sklepní uličce Ke Špičáku 
23, Kontakt ubytování: 774 718 680.

Rodinné vinařství

ZEMÁNKOVI
č.
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Poznámky:



Mírová 660
Velké Bílovice
Sklep: Hlavní 16
Tel.: 734 719 875
E-mail: josef.damborsky@seznam.cz
GPS: 48°51.391’”N, 16°54.384’”E

Rodinné vinařství – tradice od roku 1939.
Klasická výroba vína s dozráváním v akátových a dubových sudech,  
naše specialita – sud z kaštanového dřeva. Vyrábíme vína jakostní a vína 
přívlastková, dbáme na kvalitu.
Naše vinice se nacházejí převážně na jižních svazích a dávají kvalitní 
surovinu pro naše vína.

Výměra vinohradů: 3 ha
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

JOSEF DAMBORSKÝ
č.
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Poznámky:



Krejčí Stanislav – majitel 
– jednatel – technolog
Žižkovská 1374
Velké Bílovice
Sklep: Žižkovská 1374
Tel.: 775 769 010-13
E-mail: info@velkobilovickavina.cz
www.velkobilovickavina.cz
Facebook: https://www.facebook.com/velkobilovickavina
GPS: 48°50’28.033”N; 16°54’26.06”E

Moderní vinařská firma přinášející na trh mladá a svěží vína s důrazem 
na odrůdový projev. Moderní styl vín podtrhuje i nová, moderní 
ambaláž. Na vinicích je vysazená široká skladba 20 odrůd, 12 bílých a 
8 červených. Z modrých hroznů se vyrábí zejména růžová vína a klarety. 
Vinařství vyrábí dvě kolekce vín. V základní řadě najdeme mladá, svěží 
a ovocná vína na denní konzumaci. Do prémiové řady jsou každý rok 
zařazena jen ta nejlepší vína s archivačním potenciálem, vyrobená z 
méně zatížených keřů. Při vinifikaci leží delší dobu na jemných kalech, 
vína jsou tak plnější a zakulacená.

Výměra vinohradů: 20 ha
Roční produkce: 150 000 lahví
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

č.
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Poznámky:

VELKOBÍLOVICKÁ VÍNA s.r.o.



Svárov 14
Velké Bílovice
Sklep: Na Vyhlídce 546
Tel.: 774 944 214
E-mail: info@vinarstvisedlak.cz
www.vinarstvisedlak.cz
GPS: 48°51’50.055”N, 16°53’36.897”E

“Mladé vinařství s letitou tradicí ...”
Mladí pokračovatelé rodinného vinařství SEDLÁK, Milan a Jaroslav, navazují
na zkušenosti svých otců již čtvrtou generací…
Snahou našeho vinařství je produkovat originální vína vysoké kvality a pokračovat v 
bohatých vinařských tradicích s využitím moderní technologie.
Nabízíme Vám vybrané partie vín, které jsou v omezeném množství pro gastronomii, 
vinotéky a privátní archivy…
Mezi hlavní odrůdovou skladbu vín patří: Veltlínske zelené, Neuburské, Ryzlink 
rýnský, Rulandské šedé, Tramín červený, Zweigeltrebe. 
Našim vlajkovým červeným vínem je cuvée RENOMÉ.
Pro letošní jubilejní 10. ročník Ze sklepa do sklepa jsme pro vás připravili nová 
cuvée z bílých odrůd. Srdečně vás zveme do našeho sklepa k ochutnání.

Výměra vinohradů: 17 ha

Rodinné vinařství

SEDLÁK
č.
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Ryzlinková 155
Velké Bílovice
Sklep: Habánská 263
Tel.: 728 751 148
E-mail: belegrady.jan@seznam.cz
GPS: 48°51.510’”N, 16°54.461’”E

Naše vinařství hospodaří na 6 ha vlastních vinic. Všechny vinice leží 
v katastru obce Velké Bílovice. Veškeré vinice obhospodařujeme vlastní 
technikou a za pomoci rodiny a přátel. Vyrábíme vína z 8 bílých 
a z 6 červených odrůd.

Výměra vinohradů: 6 ha
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Vinařství

JAN STRÝČEK
č.
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Poznámky:

Vážení návštěvníci akce „Ze sklepa do sklepa“, 
omlouváme se, že Vás v letošním roce nemůžeme přivítat v našem 
vinařství. Důvodem je delší nemoc majitele zrovna v době, kdy vína 
jeho péči potřebovala nejvíce. Věříme, že nám i přesto zachováte 
přízeň a setkáme se při některé další vinařské akci ve Velkých 
Bílovicích.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemný zážitek na 10. 
ročníku akce Ze sklepa do sklepa. 
Na zdraví. 

Strýčkovi



Revoluční 1077
Velké Bílovice
Sklep: Púrynská 648
Tel.: 777 185 083, 775 185 084
E-mail: patrikmachu@seznam.cz,
knapekvasek@seznam.cz
GPS: 48°51.822’”N, 16°53.589’”E

Vinařství bylo založeno v roce 1996 ve Velkých Bílovicích. Kořeny 
vinařského rodu však sahají až do 18. století. Na pěstování vinné révy 
se podílí celá rodina, která obhospodařuje 3,5 ha úrodných vinic. 
Z kvalitních hroznů produkuje firma 5 druhů bílých a 6 druhů červených 
vín. Při výrobě se snažíme spojit moderní prvky s klasickou metodou 
našich předků. Vlastní výroba probíhá v moderních prostorech s využitím 
nových technologií. S pomocí vinofikátoru a řízeného kvašení si naše 
vína zachovávají svoji příjemnou ovocnou chuť a buket.
Zájemcům prodáváme jak vína lahvová, tak i do vlastních nádob. Naše 
vinařství je pro celou rodinu životní láskou, která se dědí z generace 
na generaci.

Výměra vinohradů: 3,5 ha

Vinařství

KNÁPEK&MACHŮ
č.
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Poznámky:



Fabián 1183
Velké Bílovice
Sklep: Ke Špičáku 85
Tel.: 777 020 647
E-mail: vaclav.fabikovic@centrum.cz
www.vinarstvifabikovic.cz
GPS: 48° 51’ 29.7326174” N, 16° 54’ 30.8828688” E

Malá rodinná firma zabývající se vinohradnictvím a vinařstvím již ve 3 
generaci. Révu pěstuje na necelých 3 ha. Orientujeme se na produkci 
kvalitních hroznů, které jsou základním předpokladem pro výrobu 
vynikajících, převážně bílých vín. Při jejich výrobě využíváme moderní 
enologické postupy. Důraz je ovšem také kladen na to, aby se ve 
vyráběných vínech dostatečně projevoval terroir. Dalo by  se říci, jaký si 
Genius loci. Nic nebrání tomu, aby jste se přesvědčili sami, nejenom na 
akci „Ze sklepa do sklepa“, ale i po celý rok. Odborný výklad o vinařství 
a vinohradnictví, spolu s ochutnávkou našich vín, pro Vás provedou  
V. Fabikovič a ing. M. Nováková. Možnost ubytování pro 10 osob.  
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Roční produkce: cca 10 tis. l,  
část v lahvích 0,75 l a část jako sudové.
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Vinice

VÁCLAV FABIKOVIČ
č.
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Poznámky:



Svárov 2
Velké Bílovice
Sklep: Ťuhýkov 649
Tel.: 602 501 672
E-mail: plebloch@centrum.cz
www.vinarstvilebloch.cz
GPS: 48°51’55.099”N, 16°53’31.994”E

PAVEL LEBLOCH - vinař s velmi dobrým vztahem k půdě a vínu.
V roce 2000 založil vlastní vinařství. Zabývá se výrobou jakostních, 
odrůdových a přívlastkových vín z vlastní produkce
hroznů. Obhospodařuje 5 ha vinic, tj. 18 000 hlav.
Také nabízíme možnost degustace pro menší i větší skupiny 
(kapacita až 50 osob).

Výměra vinohradů: 5 ha
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Vinařství

PAVEL LEBLOCH
č.
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Na Aleji 993
Velké Bílovice
Sklep: Hlavní 8
Tel.: 606 473 643
E-mail: vinarstvikachyna@seznam.cz
www.vinarstvikachyna.cz
GPS: 48°51.346’”N, 16°54.341’”E

Jsme malé rodinné vinařství, které se zaměřuje na produkci lahvových 
jakostních a přívlastkových vín z 15 odrůd (od suchých až po sladká). 
Díky nerezovým nádržím a moderní technologii řízeného kvašení můžeme 
vyrábět lehčí a svěží bílá vína, zatímco červená zrají v akátových a 
barrique sudech. Mezi naší hlavní odrůdovou skladbu patří: Muškát 
moravský, Rulandské šedé,Chardonnay, Pálava, Veltlínské zelené, 
Cabernet moravia, Cabernet sauvignon, Rulandské modré… Specialitou 
vinařství je Sevar, červené aromatické víno.

Výměra vinohradů: 3,5 ha
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Vinařství

KACHYŇA s.r.o.
č.
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Poznámky:



Pionýrská 977
Velké Bílovice
Sklep: Staré Belegrady 231
Tel.: 776 190 050, 776 190 049
E-mail: jaroslavspevak@seznam.cz

Mám rád víno. Mám rád, když se lidé u vína sejdou a je jim spolu dobře.
Malé vinařství bylo založeno v roce 2014.  Sídlí v rodinném sklepě, ve 
kterém vinaří již čtvrtá generace vinařů.  Vinařství se nachází v nejstarší 
části sklepních uliček Staré Belegrady. 
V malých partiích děláme vína se svěžím ovocným charakterem pomocí 
moderních postupů, ale stejně tak i způsobem, který se osvědčil již 
naším předkům.

Výměra vinic: 0,5 ha
Produkce: 2000 lahví

Vinařství

JAROSLAV SPĚVÁK
č.
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Poznámky:



Čejkovská 770
Velké Bílovice
Sklep: Pod Předníma 380
Tel.: 606 765 130
E-mail: zdenal.polach@seznam.cz
www.vinopolach.wbs.cz
GPS: 48.860568,16.897128 

Malé rodinné vinařství, které obhospodařuje vinice v katastru Velkých 
Bílovic a vyrábí vína z vlastních hroznů. Ve vinařském dvoře najdeme 
první část výroby, kde probíhá lisování a kvašení. Vína vznikají citlivou 
cestou snoubící moderní a klasické postupy, tak aby se v nich maximálně 
udržela přírodní složka a harmonie chuti. Doškolování vín probíhá ve 
vinném sklípku v trati Pod Předníma. Zde také probíhají řízené degustace 
v příjemné stylovém posezení pro 10 - 20 osob. Na etiketě najdete  
sv. Urbana, patrona vinařů. 

Výměra vinohradů: 1,8 ha
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Rodinné vinařství

ZDENEK POLACH
č.
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Svárov 304
Velké Bílovice
Sklep: Pod Předníma 386
Tel.: 776 638 073
E-mail: jaroslav.osicka@quick.cz
www.jardovovino.cz
GPS: 48°51.657’”N, 16°53.794’”E

Ve vinohradech se aplikují pouze postřiky schválené pro bioprodukci, 
fermentace probíhá spontánně bez použití selektovaných kvasinek a 
vývoj vína se nezkracuje a neznásilňuje dle určitých moderních trendů. 
Vína leží i několik let v dubových sudech bez síření na vlastních 
kvasinkách a nejsou filtrována, nebo velmi šetrně. Vinařství je 
součástí sdružení Autentistů, drobných vinařů, kteří vyznávají filozofii 
přirozeného vývoje vína. Tito vinaři upřednostňují tradiční polohy a 
středoevropské odrůdy, ve vinohradech hospodaří ekologicky, nezavrhují 
dřevěné sudy a jsou si vědomi důležitosti autochtonních mikroorganismů 
v procesu přípravy vína. Hlavním cílem Autentistů je víno, v němž se 
co nejjímavěji odráží duch místa zachycený osobitou rukou vnímavého 
vinaře. Vinařství získalo v soutěži Vinař roku 2014 „Ocenění za tradiční a 
ekologické postupy“. Dcera Jaroslava Osičky Věra, se stala Královnou vín 
ČR v roce 2013.
Výměra vinohradů: 3 ha
Možnost degustace:  Ano, po dohodě.

Vinařství

JAROSLAV OSIČKA
č.
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Morávky 1443
Velké Bílovice
Sklep: Púrynská 584
Tel.: 608 854 837
E-mail: info@vinarstviusvatehomartina.cz
www.vinarstviusvatehomartina.cz
GPS: 48°51.846’”N, 16°53.606’”E

Vinařství u svatého Martina založil majitel a sklepmistr Radim Osička. 
Vinařit jsem začal v devadesátých letech minulého století a pokračoval 
jsem v rodinné tradici, kterou započal otec Václav. Vinařství se nachází 
přímo na Náměstí u svatého Martina ve Velkých Bílovicích. Vína vyrábíme 
moderní technologií. Najdeme v nich ovoce a primární tony. Bílá vína 
zrají v nerezových a plastových nádobách. Červená vína zrají v dřevěných 
sudech. Hrozny na výrobu přívlastkových, jakostních a zemských vín 
máme převážně s vlastní produkce a  od stálých dodavatelů.

Výměra vinohradů: 2 ha
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Vinařství

U SVATÉHO MARTINA
č.
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Lipová 45
Velké Bílovice
Sklep: Pod Předníma 330
Tel.: 776 322 186
E-mail: vinovit@email.cz
www.vinovit.cz
GPS: 48°51.438’”N, 16°53.975’”E

Zakladatelem vinařství VINOVIT, které vstoupilo na trh v roce 1997  a 
současným majitelem je Vítězslav Osička,který se zároveň zasloužil  
o pokračování již dlouholeté tradice vinařství v rodu, která sahá daleko 
hlouběji. V roce založení, vinařství vlastnilo 0,5ha vinic. V současné 
době vinařství hospodaří na 7ha vinic z toho 1ha tvoří mladé výsadby 
s roční produkcí 20.000 lahví ročně. Cílem vinařství je vyrábět vína 
vysoké kvality. Zaměřujeme se z 80 % na výrobu bílých, rose vín, zbylou 
část portfolia tvoří vína červená. Pro výrobu vín vinařství používá 
moderní a dostupné technologie současnosti. Roční produkce je 20.000 
lahví. V portfoliu vinařství je poměrně pestrá nabídka vín, vycházející 
z tradičních odrůd pro tuto oblast.
Prioritou vinařství  je, zachovat si značku ryze rodinného vinařství.

Výměra vinohradů: 7 ha
Možnost degustace: Ano, po dohodě

Vinařství

VINOVIT
č.
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U Školky 257
Velké Bílovice
Sklep: Hlavní 20
Tel.: 777 673 196
E-mail: janstrouhal@email.cz
www.vinarstvistrouhal.cz
GPS: 48°51.406’”N, 16°54.396’”E

Vinařství je malého rodinného typu, které navazuje na dlouholetou 
tradici. Pro výrobu vín používáme pouze vlastní hrozny. Při pěstování 
klademe důraz na kvalitu hroznů při minimálním zatížení keře ve vinici, 
kdy jsou nepostradatelné zelené práce a redukce ještě zelených hroznů. 
Všechny zásahy provádíme s co největší šetrností k přírodě. Snahou 
je navázat na staré a bohaté vinařské tradice v harmonii s využitím 
moderní technologie.

Výměra vinohradů: 4 ha
Roční produkce: 4000 lahví
Možnost degustace: Ano, květen–září otevřeno ČT–NE.

Vinařství

JAN STROUHAL
č.
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Svárov 43
Velké Bílovice
Sklep: Sadová 663
Tel: 777 605 596, 608 770 713
E-mail: vinarstviubilku@seznam.cz
www.vinarstviubilku.cz
GPS: 48°51’20.879”N, 16°54’28.922”E 

Vznik vinařství se datuje k roku 2006. Do této doby bylo prioritou 
pěstování vinic a produkce hroznů révy vinné. Odborná znalost je stejně 
důležitá jako příznivé počasí či kvalitní půda. Naše touha vědět o víně 
víc nás přivedla ke studiím na vinařské škole, všichni členové vinařství 
jsou absolventy vinařských škol. 
Révu vinnou pěstujeme ve viničních tratích v celém katastru Velkých 
Bílovic. Vína vyrábíme výhradně z hroznů vlastní produkce. Při 
zpracování hroznů vycházíme z tradičních poznatků výroby vína 
s použitím moderních technologií.
Naší filozofií je produkovat příjemná vína, čehož lze dosáhnout 
precizností a pokorou. Markéta Bílková získala titul Královna vín České 
republiky, což bylo inspirací pro název červeného cuvée = Markéta cuvée.

Výměra vinohradů: 15 ha
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Rodinné vinařství

BÍLKOVI
č.
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Fintajslova 47
Břeclav
Sklep: Hlavní 33
Tel.: 607 684 937
E-mail: jiri.zechmeister@atlas.cz
www.vinarstvi-zechmeister.cz
GPS: 48°51.447’”N, 16°54.438’”E

Výroba vína má v tomto rodinném mikrovinařství již více jak třicetiletou 
tradici a je zárukou dobré kvality v kategorii malých vinařů. Víno je 
vyrobeno výhradně z vlastní produkce hroznů na vinicích, které se 
nachází v katastru obce Velké Bílovice. Suroviny jsou vždy zpracovány 
maximálně šetrně, mošt je odkalen a kvasí v malých nádobách bez 
nežádoucího zahřívání. Snahou je vyrobit víno co nejpřirozeněji 
s minimálními zásahy.  
Naše vína nabízíme v kategorii zemské víno.

Výměra vinohradů: 0,98 ha
Možnost degustace: Ano, pouze malá skupina osob  
po telefonické domluvě.

Vinařství

JIŘÍ ZECHMEISTER
č.
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Na Vyhlídce 545
Velké Bílovice
Sklep: Na Vyhlídce 545
Tel.: 732 793 089
E-mail: info@sklipekmorava.cz
www.www.sklipekmorava.cz
GPS: 48°51‘49.6“N 16°53‘37.4“E

Příběh našeho vinařství začal v roce 2008, kdy jsme začali pořádat 
společenské akce s ubytováním v našem sklípku Na Vyhlídce. V roce 
2014 jsme se rozhodli pokračovat v naplňování naší vize a založili jsme 
novou značku Víno Hromek, pod níž vyrábíme vína se sloganem “Víno, 
které baví”.
V současné době do nabídky našich vín patří Veltlínské zelené, 
Sauvignon, Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Müller Thurgau, André Rosé, 
Cabernet Moravia, Frankovka a Zweigeltrebe.
V roce 2014 jsme vysadili odrůdy Pálava, Chardonnay a Neuburské. 
V roce 2015 rozšíříme odrůdovou skladbu vinic o Tramín červený a 
Rulandské šedé.
Výměra vinohradů: 2 ha
Možnost degustace: Ano

 

Víno Hromek
č.
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Široká 968
Velké Bílovice
Sklep: Simering 633
Tel.: 723 107 802
E-mail: osicka.z@email.cz
www.osicka.com
GPS: 48°51’28.875”N, 16°54’3.364”E

Vinařská historie rodiny se píše už od roku 1920, kdy praděd vysadil ve 
Velkých Bílovicích první vinohrad. Současný sklep postavil krátce před 
revoluci děd současného majitele, který na rodinnou tradici navázal v 
roce 2007. Mladý vinař se snaží o moderní přístup k výrobě vína, ale 
dbá na zachování odrůdových charakteristik vína. Vinice jsou zařazeny 
v integrované produkci, která zaručuje šetrný přístup k révě. Vinařští 
turisté a milovníci vína určitě ocení posezení v klenutém sklepě u 
hořícího krbu, který pojme až 45 osob, při pořádání firemních večírků a 
dalších společenských akcí.
Vína mohou být opatřena logem Vaší firmy.

Výměra vinohradů: 4 ha 
Roční produkce: 15 000 lahví 
Možnost degustace: Ano, po dohodě

Vinařství

ZBYNĚK OSIČKA
č.
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Slíny 371
Velké Bílovice
Sklep: Habánská 284
Tel.: 777 005 371
E-mail: osicka.jaroslav@email.cz
GPS: 48°51.541’”N, 16°54.371’”E

Malé vinařství o výměře vinic přes 3 ha. Zaměřuji se zejména na prodej 
hroznů a z části na výrobu jakostních a přívlastkových vín. Zákazníci 
jsou především kamarádi se zájmem o typická vína z našeho sklepa.

Výměra vinohradů: 3 ha
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Vinařství

OSIČKA JAROSLAV
č.
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Slíny 1380
Velké Bílovice
Sklep: Ke kapličce 652
Tel.: 606 715 417
E-mail: tibor@vinarstvi.cz
www.vinnesklepyzapletal.cz
GPS: 48°51.541‘“N, 16°54.371‘“E

Naše rodinné vinařství se nachází na cyklostezce přímo mezi vinicemi. 
Součástí vinařství je stylový sklep s rotundou, posezením do 20 lidí a 
venkovním terasou. V sezonu máme denně otevřenou vlastní  vinotéku 
přímo ve vinařství. Při návštěvě je možné absolvovat volnou prohlídku 
sklepních prostor s degustací. Příběh našich vín se začíná psát na 
nejlépe poležených velkobílovických vinicích - Panské, Haňby, Úlehle 
apod. Tam pěstovali vinohrad už naši stařečci a pro nás je poslání v 
této rodinné tradici pokračovat. Na 4 hektarech obděláváme vinici v 
ekologickém režimu a snažíme se, abychom získali co nejkvalitnější 
hrozen a co nejméně přitom zatížili přírodu. Z naší produkce 
proto  vychází především přívlastková vína suchá a polosuchá. Snažíme 
se  vytvářet  vína s osobitým charakterem, která  jsou typická pro naši 
oblast. Součástí našeho vinařství jsou Staré sklepy č. 21.
Výměra vinohradů: 4 ha, Roční produkce: 60 000 lahví
Možnost degustace: Ano, po dohodě.

Vinné sklepy Zapletal
č.
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Artvin

Rodinné vinařství

Svatovavřinecká 164
Velké Bílovice
Sklep: Svatovavřinecká 164
Tel.: 774 404 958, 775 704 958
E-mail: info@artvin.cz
www.artvin.cz
GPS: 48°51’31.526”N, 16°54’28.178”E

Rodinné vinařství, kde se tradice a práce s vínem dědí několik generací. 
Dlouholeté zkušenosti využíváme k dotváření a rozvíjení ve víně 
obsažené krásy přírody. Klasické metody zpracování nám umožňují 
dosažení našich představ o pravém moravském víně. 
Vinice se nachází v katastru Velkých Bílovic. 

Možnost degustace: Ano, po dohodě.
Roční produkce: 4 000 lahví
Nabízíme lahvová a sudová vína s degustací, ubytování – ano.

Rodinné vinařství Artvin, s.r.o.  
č.
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Lůčky 1053
Velké Bílovice
Sklep: Ke Špičáku 842
Tel.: 608 889 056, 776 578 823,
777 018 726
E-mail: info@vinarstvinaspicaku.cz
www.vinarstvinaspicaku.cz
GPS: 48°51’28.61”N, 16°54’29.88”E

Naše vinařství bylo založeno v roce 1951, kdy se přistěhoval z Mikulova 
zpět do Velkých Bílovic rodák pan Jan Kachyňa. Bydlel se svou manželkou 
přímo na vinném sklípku, kde se věnoval vinařství. Své zkušenosti předal 
svému synovi Janovi a ten pak dále svým synům Janovi a Robertovi. 
Vyrábíme vína především z hroznů vypěstovaných ve Velkých Bílovicích 
a to jak z vlastní produkce tak i nákupu, přičemž se zaměřujeme na 
moderní technologie zpracování, ale i starý způsob zrání v dřevěných 
sudech. Vinařství na Špičáku produkuje bílá, červená a růžová vína 
v lahvích i jako sudová. Pro hosty nabízíme posezení v renovovaných 
prostorách s krbem. Renovace proběhla v roce 2010 a postupně 
pokračuje. 
 
Možnost degustace: Ano, po dohodě.
Roční produkce: 5000 lahví

Vinařství na Špičáku
č.
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Morávky 1431
Velké Bílovice
Sklep: Cabernetová 102
Tel.: 720 576 059, 739 234 530
E-mail: v.otahal@seznam.cz, ivaotahal@seznam.cz
www.vinovojtechotahal.cz
GPS: 48°51“25.769“N, 16°54“23.787“E

Základy našeho rodinného vinařství byly položeny kolem roku 1970 
manželi Vojtěchem a Vlastou Otáhalovými. Veškerá práce na vinici je 
manuální s minimálním zásahem mechanizace. Na práci na vinici se podílí 
celá rodina, která také pokrývá veškeré potřeby na obhospodařování 
vinic. Výrobu a zpracování vína zajišťuje otec Vojtěch Otáhal a od roku 
2011 se k zajištění provozu přidala i dcera Ivana Otáhalová. V roce 1990 
jsme rozšířili plochy vinic a tím i rozšířili odrůdové skladby. Vyrábíme 
co nejvíce odrůdová vína s přívlastkem, dále odrůdová vína a to vše 
tradičním způsobem a jen z vlastní produkce. Vlastníme 2 ha vinic.
Jelikož naše výměra vinic není velká, soustředíme se hlavně na kvalitu 
vína, tak abychom dobře reprezentovali naše vinařství a zároveň 
vinařskou obec Velké Bílovice.  
 
Možnost degustace: Ano, po dohodě.
Roční produkce: 3000 lahví

Rodinné vinařství

Otáhalovi
č.
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Žižkovská 1460
Velké Bílovice
Sklep: Púrynky 631
Tel.: 777 893 422
E-mail: zb.valenta@centrum.cz
www.penzionuvinohradu.cz
GPS: 48°51‘42.505“N, 16°53‘29.752“E

Jsme firma, která se zabývá vinařskou turistikou. Vyrábíme jakostní a 
přívlastková vína. Navštivte nás, rádi Vás přivítáme v našem vinném 
sklepě s penzionem.

 
 
Možnost degustace: Celoročně
Roční produkce: 10 000 lahví
Výměra vinohradů: 4 ha

Vinný sklep U Vinohradu
č.
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VINNÝ SKLEP
 U VINOHRADU



Fabian 1183
Velké Bílovice
Sklep: Půrynky 665
Tel.: 777 346 545, 777 308 612
E-mail: info@vinarstvifabikovic.cz
www.vinarstvifabikovic.cz
GPS: 48°51’42.8540203” N, 16°53’29.2247844” E

Vinařství Fabikovič se zaměřuje na produkci těch nejkvalitnějších vín, 
která jsou výhradně z hroznů z Velkobílovických vinic. Vinařství funguje 
teprve od roku 2011, ale navazuje na dlouholetou rodinnou tradici. Láska 
k vínu, stejně jako tradiční technologické postupy se u nás předávají z 
generace na generaci. Všechna naše vína jsou vyráběna v menších šaržích 
a jsou vyhledávána zejména privátní klientelou. I to je důvod, proč naše 
vína nejsou zatříděna. Naše vína se nevybírají dle etikety, ale podle chuti 
a vkusu každého milovníka vína. 
Péče a tradiční postupy, se kterými pracujeme s hrozny, se odrážejí na 
nezaměnitelné chuti, které velké průmyslové výrobny vína nemohou kon-
kurovat. Naše vinařství vás srdečně zve také na řízené ochutnávky.

Možnost degustace: Ano, po dohodě.
Roční produkce: 8000 lahví

Vinařství Fabikovič s.r.o.
č.
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RŠ
Rulandské šedé

bílé víno

2011

fabikovič
vinařství



Pod Předníma 614
Velké Bílovice
Sklep: Pod Předníma 614
Tel.: 777 277 038
E-mail: silvestr.palka@centrum.cz

Rodinné vinařství s tradicí od roku 1980, hospodařící na 3 ha vinic.
Z našich bílých a červených odrůd se snažíme produkovat kvalitní vína, 
pomocí moderních technologií a zároveň využít tradičních postupů.
Produkci směřujeme do vinoték a samozřejmě i pro privátní klientelu.

Možnost degustace:   ano po dohodě
Výměra: 3 ha.

Vinařství Silvestr Pálka
č.
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