Velké Bílovice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Břeclav

Správní obvod: Břeclav

GPS souřadnice: 48.849290N, 16.892274E

Nadmořská výška: 176 m n. m.

První pís. zmínka: 1306 (715 let)

Počet obyvatel: 3 843

PSČ: 691 02

Adresa URL: www.velkebilovice.cz

O obci
Velké Bílovice jsou město lidových tradic, vína a ovoce. Rozkládá se vedle komunikační spojnice Brno Břeclav a je součástí mikroregionu LVA (Lednicko-valtický areál) a vinařského mikroregionu VITIS –
Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice.

Historie obce
První písemná zmínka o obci je z roku 1306. V roce 1862 byla obec povýšena na městečko a statut města
získávají Velké Bílovice v roce 2001. Území města a jeho blízké okolí je významnou archeologickou
lokalitou. Podle archeologických nálezů

Ubytování a restaurace
Ve městě jsou turistům k dispozici soukromé penziony, hotel, restaurace, pohostinství, vinárny a vinařské
sklepy - Seminární hotel Akademie, vila Jarmila, restaurace a penzion Mlýn, restaurace a penzion U školy,
restaurace a penzion U Hroznu, penzion Hortenzie,

Okolí a příroda
Velké Bílovice jsou malé vinařské město a najdeme jej v oblasti Podluží, severním směrem od města
Břeclav a severovýchodním směrem od města Podivín. Severovýchdoním a severním směrem od
Bílovice se rozprostírají rozlehlé vinice a na jejích

Současnost obce
Město má vybudovanou základní infrastrukturu čističku odpadních vod, vodovod a je plynofikované. Je zde
pošta, zdravotní středisko, domov pro seniory, bankomaty, nákupní středisko, potřeby pro vinaře,
prodejna, opravna kol a další. Děti zde navštěvují základní a mateřskou školu

Sportovní možnosti
Největším lákadlem je však vinařská turistika. Vinné sklepy v počtu více jak 650 se nacházejí pod
viničními horami ve sklepní oblasti Belegrady, Pod Předníma a Půrinky, kde je možné po dohodě se
soukromými vinaři víno ochutnat a nakoupit. Krásná asfaltová cyklotrasa
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Památky a zajímavosti
Významnou dominantou Velkých Bílovic je kostel Narození Panny Marie v barokním stylu s hrobkou Jana
mladšího ze Žerotína. Habánské sklepy - největší z nich, který byl postaven kolem r. 1614 Habány,
najdeme poblíž rybníku Velký Bílovec směrem na Čejkovice.

Doprava
Město Velké Bílovice jsou po celý rok dobře dostupné automobilem a je zde pravidelná autobusová
doprava. Jihozápadním směrem nedaleko města prochází dálnice D2 spojující města Brno a Bratislavu.
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