
INFOCENTRUM S VINOTÉKOU
Infocentrum má své místo v obci od roku 2010. Certifikát od Aso-
ciace turistických informačních center ČR je dokladem poskyto-
vání kvalitních služeb. Nechybí zde turistická známka, turistické 
razítko ani další suvenýry, které si návštěvníci mohou odvézt na 
památku ze své cesty.

Provozní doba:

St, Čt    15.00–18.00

Pá, So   10.30–19.00

Ne         10.30–18.00

Kontakt: TIC Vranovice
Adresa: Školní 1, 691 25 Vranovice

Za budovou obecního úřadu v prostorách vinotéky
Telefon: +420 730 518 758

E-mail: infocentrum@vranovice.eu
www.vranovice.eu/obec-vranovice/pro-turisty/infocentrum/

Důležitá historická zmínka patří do obdo-
bí po bitvě na Bílé hoře, kdy se Vranovice 
staly majetkem rodu Ditrichštejnů pozdě-
ji Herbersteinů, z jejichž znaku obec pře-
vzala do svého znaku dva vinařské nože. 
Největší historický rozvoj Vranovic je spo-
jován spolu s výstavbou železniční tratě, 

jejíž 
výstavba začala kolem roku 
1837. Stavba dráhy ovlivnila 
zaměstnanost, obživu obyva-
telstva i hospodaření. Spolu 
se vznikem železniční trati je                                                           
spojována také historicky                                                      
první srážka vlaků v Evro-                           
pě. Železniční neštěstí se 
stalo ve stanici Vranovice                                      
dne 7. 7. 1839,  kdy bylo za-
hájeno pravidelné vlakové            
spojení  Vídeň-Brno.

Vranovice jsou křižovatkou několika významných národních                   
a mezinárodních cyklistických tras a cyklokoridorů jihomorav-
ského kraje. Z těch nejznámějších např. Jantarová cyklostezka, 
cyklostezka Brno-Vídeň, Brněnská vinařská stezka, cyklostezka 
Vranovice-Lednice. Na hranici katastru obce prochází vinařská 
cyklostezka Mikulovská a Velkopavlovická.

Obec má v současné době 2 210 obyvatel a 808 vydaných čísel po-
pisných a je vyhledávanou lokalitou pro bydlení. Občanům i ná-
vštěvníkům se nabízí široká škála možností volnočasových aktivit. 

Obec se nachází v soutokové oblasti řeky Jihlavy a Svratky, v dol-
ním cípu jižní Moravy v blízkosti Brna. Vápencové skály Pavlov-
ských vrchů jsou na dohled a stejně blízko jako Novomlýnské pře-
hradní nádrže.
Lužními lesy v okolí obce protéká říčka Šatava a svými půvabný-
mi tůňkami s porostem vrb poskytuje kouzelná zátiší především 
milovníkům rybolovu. Rybářská organizace, která v obci působí, 
poskytuje možnost vyřízení hostující povolenky na svazové revíry.
Život v obci ovlivňuje železnice, která ji protíná ve směru Brno – 
Vídeň, a tak řada místních dojíždí za prací do města. 

První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1257 věcnou po-
známkou o přifaření do Přibic. 
Dřívější název obce zněl Prennwiz nebo Brannowitz, podle jmé-
na majitele. Oficiální název Vranovice obec získala až ve 20. století.       
V tu dobu vznikl také logický příměr, že název Vranovice souvisí     
s hojným výskytem vran, které tu mívají svá zimoviště, nezakládá 
se ale na historických podkladech.

Využít lze nová multifunkční hřiště pro děti, mládež i dospělé, od-
počívadla pro turisty, sportovní plochy a jiné. 
Velký důraz je kladen na vzdělávání. Připraven je projekt pro nové 
vzdělávací centrum, které vytvoří zázemí pro výuku prvního stup-
ně ZŠ, školní družinu, moderní knihovnu, základní uměleckou 
školu, školní bazén, víceúčelové sportoviště a zahradní trakt, který 
bude sloužit pro aktivní odpočinek dětí. 

V obci se dále nachází knihovna, lékaři i lékárna, několik obcho-
dů a místní firmy poskytující řadu služeb a řemesel. Nechybí ani 
infocentrum, několik restauračních zařízení, kvalitní ubytování                 
a cukrárna. 
K významným projektům patřila výstavba Domu pro seniory. 
Dnes už je stavba plně funkční a poskytuje zázemí nejen senio-
rům, ale celé řadě sociálních skupin obyvatelstva. Své místo zde má 
i nová jídelna, která slouží i pro veřejnost.

Kulturní i sportovní vyžití v obci nabízí pestrou paletu pro míst-
ní obyvatele i přespolní veřejnost a působí zde řada zájmových               
a sportovních sdružení a spolků a také sbor dobrovolných hasičů.

Leden              Obecní ples s Mistříňankou
Únor                Hasičský ples
Březen             Výstava vín
                          Maškarní ples
Duben             Vranovické jaro
Květen             Májová zábava
Červen            Rybářské závody
                          Den dětí v pohádkovém lese
Červenec        Posezení u cimbálu
Srpen               Tradiční hody
Září                  Vranovické dýňování
Říjen                Babské hody Vranovice
Listopad          Výstava archivních vín
Prosinec          Vánoční jarmark, rozsvícení stromu

Vranovický kroj
Obec se pyšní vlastním kro-
jem. Jedná se o první odbor-
nou rekonstrukci kroje regionu 
jižního Brněnska, do něhož 
Vranovice z etnografického hle- 
diska patří. Celková podoba 
kroje byla stanovena na období 
těsně před zrušením feudalismu 
(1830–1850), které se vzhledem 
k dalšímu vývoji stalo érou kla-
sické a vrcholné formy krojů v 
českých zemích. Krojové oděvy 
se využívají zejména při tra-
dičních hodových slavnostech 
nebo jiných kulturních a spole-
čenských příležitostech.
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Kostel Navštívení Panny Marie
Výstavba kostela probíhala v letech 1868–1870. Byl posvěcen ke cti 
Navštívení Panny Marie 29. 5. 1870. Stavbu provedl židlochovický 
stavitel Josef Jelínek, varhany dvoumanuálové se čtrnácti rejstří-
ky postavil známý znojemský varhanář Benedikt Latzl. V kostele 
probíhají pravidelné bohoslužby, které v současné době vede otec 
Grzegorz Zych.

Socha svatého Floriána
Socha svatého Floriána, ochrán-
ce před ohněm, byla postavena 
v roce 1799 na místě dnešního 
kostela. Na současné stanoviště, 
do parčíku U Floriánka, kde stojí 
mezi čtyřmi lipami, byla přestě-
hována v roce 1868, aby uvolnila 
místo právě pro stavbu kostela.

Kaple Panny Marie – Matky 
dobré rady
Jedná se o drobnou klasicistní 
stavbu při silnici směrem do Iva-
ně, dnes již v zástavbě. Kaple má 
obdélníkový půdorys s polygo-
nálním závěrem. Klenba kaple je 
valená. V září r. 1906 byla kaple 
posvěcena k poctě Panny Marie, 
Matky dobré rady. 
V obci se nachází řada dalších 
zajímavých míst jako jsou např. 
rybníky Stříbrňák a Jordán, 
Přírodní rezervace Plačkův les, 
lesík Hájek, dále pak kostnice na 
místním hřbitově a několik křížů   
a božích muk.

Vranovice jsou vinařskou obcí v severní části Mikulovské podob-
lasti. Obec je ze severu vstupní branou do této oblasti. V obci je 
registrováno přes 16 ha vinic v celkem čtyřech tratích. Rozlohou se 
jedná o menší vinařskou obec. Jako partnerská obec jsou Vranovi-
ce členem sdružení Moravské vinařské stezky.

Vinařství má ve Vranovicích dlouholeté kořeny. Místní sdružení 
ČZS Vinaři Vranovice, které v obci jako organizace působí od roku 
1963 jako součást zahrádkářského svazu, se za podpory obce roz-
hodlo tuto tradici udržet a předávat dál. V roce 2010 byl zrekon-
struován starý vinařský sklep ve dvorním traktu obecního úřadu. 
V prostorách nad sklepem vzniklo zároveň Turistické informační 
centrum obce, které je s vinotékou a vinařskou expozicí spojeno.
V prostředí sklepa jsou uskladněna vína místních vinařů. Uvnitř 
budovy nad sklepem, a také venku před vstupem do budovy, se 
nachází expozice předmětů užívaných k  pěstování vinné révy                    
a k výrobě vína a sudů. Nejcennějším exponátem je kládový lis 
z 19. století. Toto malé muzeum vinařství a také sklep jsou návštěv-
níkům volně přístupné.
Pravidelně se v obci pořádají vinařské akce, které si za posledních 
50 let udržují svoji tradici a jméno v širokém okolí. Z těch nejvý-
znamnějších je to bezesporu Výstava vín, která nese svoji tradici již 
od roku 1967. Právě rok 1967 je rokem největšího rozkvětu moder-
ního vinařství a kultury v naší obci. 
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Vinařství v obci 

1 2 3 4Turistické
informační
centrum (TIC)
tel.: 730 518 758

Obecní úřad
tel.: 519 433 103 
www.vranovice.eu

Pošta
tel.: 519 433 900 

Nádraží ČD
Půjčovna kol
tel.: 725 885 932
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Lékárna
tel.: 519 322 751

Penzion VERITAS
tel.: 606 540 051
www.penzionveritas.cz

Restaurace
Scolarest
tel.: 731 438 476

SportBar
tel.: 602 733 674

Restaurace
U Sokola
tel.: 776 216 043

10 Vinařství
CELNAR
tel.: 723 467 493


