vinice Máchalka
Na území mezi dnešními pražskými částmi
Vysočany a Prosek jsou vinice doloženy
již na počátku 12. století, v lokalitě
zvané „Pod Prosíkem“. Dnešní jméno
vinice získala po svém posledním majiteli,
Josefu Máchalovi. Dvacáté století vinici
na malebném svahu nepřálo a réva byla
tehdy nahrazena meruňkovým sadem.
Od roku 1996 se obnově vinice věnuje
Vinařské družstvo svatý Václav spolu
s městskou částí Praha 9. Od roku 2000
na terasách udržují genový fond. Dnes
má viniční trať Máchalka rozlohu 1,9 ha
osázené plochy.

vinice Albertov
Albertovské stráně pod vrchem Větrovem se
nachází na okraji Nového Města pražského,
které v roce 1348 založil Karel IV. Jižní
svah Nuselského údolí naproti Vyšehradu
poskytuje vhodné podmínky pro pěstování
révy vinné, což podtrhuje původní jméno
potoka Botiče, Vinný potok. Roku 2009
byla uvnitř dochovaných hradeb obnovena
část vinice a postaven romantický altán.
Na úpatí nejvyššího bodu Nového Města
pražského, kterým je Karlov, tak vzniklo
příjemné místo k odpočinku a zároveň
připomínka někdejšího rozmachu pražského
vinohradnictví.

Městské i soukromé vinice
otevřou své brány.

Pražské
vinice
2018

Jejich jedinečné polohy poskytují
nevšední výhledy na město Prahu.

Možnost ochutnávky místních
vín na vybraných vinicích.
Památkově chráněná území,
některá veřejnosti běžně nepřístupná.

Modřanská vinice
Nejstarší zmínka o vinicích v Modřanech
je uvedena v listině českého knížete
Soběslava II. z roku 1178. Vinice
na jižním svahu podél Vltavy tenkrát
daroval Vyšehradské kapitule. Její práva
později potvrdil i Karel IV. v roce 1356.
Během staletí byla vinice, dříve nazývaná
„Arcibiskupská“, pronajímána i prodána.
Zažila roky úrodné i devastující. Za mrazů
v únoru roku 1929 zcela vymrzla.
V roce 1987 ji obnovili členové Českého
zahrádkářského svazu, kteří dodnes pečují
o historické i novodobé odrůdy keřů révy
vinné na ploše 1,1 ha.

putování vinicemi hlavního města
www.prazskevinice.cz
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vinice Baba

Svatováclavská vinice

vinice Salabka

Vinice na břidlicovém skalnatém vrchu Baba
na levém břehu Vltavy byla založena roku
1562. Roku 1650 byl novým majitelem
vystavěn letohrádek s viničním lisem. Zda je
zřícenina, romanticky upravená v roce 1858,
pozůstatkem původního letohrádku či kaple,
není jisté. Po jednom z majitelů byla vinice
nazývána Magurka a později Majorka.
Dnes je vinice opět v soukromých rukách
a viniční trať Baba je certifikována jako
ekologická produkce.

Vinici na jižním svahu pod Pražským hradem
dle legendy založil kníže Václav již počátkem
10. století a sám ji obdělával. Richterova
vila vybudovaná v klasicistním stylu v letech
1832 až 1835 podle návrhu architekta
Josefa Klementa Peschky je národní kulturní
památkou. Vinice delší dobu pustla a vila
poskytovala útočiště institucím i jednotlivcům
podle právě aktuálního režimu. Roku 1992
připadla vila Správě Pražského hradu a od roku
2008 je celý areál pronajat soukromému
provozovateli, který provedl velkorysou
obnovu vinice i vily a krásné místo nad Prahou
zpřístupnil veřejnosti.

Jihozápadní svah na pravém břehu Vltavy
býval součástí rozsáhlých vinic. O tom,
že se tu réva vinná pěstuje s tradicí téměř
800 let, vypovídají dokumenty uložené
v archivech kláštera svatého Jiří na Pražském
hradě. Zdejší usedlost, dnes chráněná
kulturní památka, má základy v 16. století.
Vinice získala své dnešní jméno po Janu
Kašparu Salabovi, který je jako majitel
zaznamenán roku 1769. Mezi vlastníky
v historii bylo i pražské purkrabství a víno
ze zdejších vinic putovalo na královský dvůr.
Dnes je Salabka největší pražskou vinicí.

Vyšehradská kapitula
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra
a Pavla na Vyšehradě byla založena prvním
českým králem Vratislavem kolem roku
1070. Kapitula byla přímo podřízena
papežské kurii. Významná církevní instituce
v minulosti vlastnila rozsáhlé pozemky včetně
vinic. Připomínkou dávné tradice je vinice
v zahradě Nového děkanství, která má
162 keře révy vinné vysazené do 8 řádků.

NKP Vyšehrad
Staré purkrabství
Na strmé skále nad Vltavou vzkvétalo
v polovině 10. století raně středověké
hradiště, bájný Vyšehrad. V 11. století
zde sídlil první český král Vratislav I.
O tři století později nechal Karel IV. založit
na jižních svazích vinohrady. Réva vinná se
tu pěstovala až do konce 17. století, kdy
bylo území královského paláce proměněno
v barokní vojenskou pevnost. Tradice
středověkého vinohradnictví se na Vyšehrad
vrátila opět po třech stoletích. V roce
2006 vznikly v jihozápadní části Vyšehradu,
u Starého purkrabství, tři malé vinice.

vinice Pod Vyšehradem
Ústav pro péči o matku a dítě, známý
jako Podolská porodnice, sídlí v komplexu
budov, které byly vystaveny v letech 1910
až 1914. Na jižním svahu přímo pod
hradbami barokní pevnosti Vyšehrad byla
založena vinice. V letech 2012 až 2015
zde bylo vysazeno 197 keřů révy vinné.

vinice Svatojánská
Réva vinná se na území Strahovské zahrady
pěstovala již před rokem 1143, kdy byl založen
Strahovský klášter premonstrátů. Postupem
času byly petřínské vinice rozšiřovány. Část
obhospodařovali sami premonstráti a část
jich pronajímali nájemcům. Během válečných
let (husitské války, třicetiletá válka, válka
o rakouské dědictví) byly vinice i štěpnice
zcela zničeny, ale pokaždé se je podařilo
znovu obnovit. Zanikly až během 19. století
a zachoval se pouze viniční lis ve zdi Úvozu.
Oddělení péče o zeleň MHMP obnovilo část
vinice kolem tohoto lisu v roce 2011.

vinice Strahovského
kláštera
Révu vinnou pěstovali premonstráti pro
liturgické účely na svazích pod klášterem
a na Petříně od svého příchodu na Strahov
v roce 1143. První písemná zpráva o vinicích
kláštera pochází z roku 1385, kdy na rozvoj
vinic dohlížel Karlem IV. založený úřad
perkmistra hor viničných. Později byly
vinice zdevastovány jak švédským vojskem
(1648–1649), tak prusko-francouzským
(1742), ale vždy obnoveny. Na úbytku
a poté i zániku vinohradů se posléze
podepsaly jednak klimatické změny, jednak
v 19. století škůdci (révokaz a padlí).
Na počátku 90. let minulého století
Strahovský klášter zřídil tuto vinici o rozloze
cca 200 m2 (odrůda Hibernal) v poloze pod
bývalou okrasnou opatskou zahradou jako
připomínku původních vinohradů.

vinice sv. Kláry
Vinohradnickou činnost v Troji poprvé
připomíná listina sepsaná kolem roku 1228,
v níž jsou zmínky o majetku kláštera
svatého Jiří na Pražském hradě. Vinice
později náležela k Trojskému zámku
vystavěnému v letech 1678 až 1685,
v jehož rozlehlých zámeckých sklepích byly
hrozny zpracovávány. Od zámku vedla
cesta na vrchol viniční tratě ke kapli, kterou
zámecká paní Klára Bernardina, svobodná
paní z Malzanu, nechala zasvětit své
patronce sv. Kláře. Vinice svaté Kláry patří
mezi památkově chráněná území v Praze
a od roku 1995 je v péči Botanické zahrady
hl. m. Prahy. Rozlohou 3,5 ha se řadí mezi
největší viniční tratě v Praze.

vinice Grébovka
V Havlíčkových sadech, na jižním svahu
nad potokem Botičem, leží památkově
chráněná vinice Grébovka. Vinice zde byla
již v době Karla IV. Na konci 19. století si
nechal nad svahem osázeným révou vinnou
zbudovat vilu pražský podnikatel Moritz
Gröbe. Ve 20. století vinici několikrát
hrozil zánik. Od roku 1999 jsou sady
ve správě městské části Praha 2 a při jejich
rekonstrukci Praha 2 vinici o rozloze
1,7 ha zachránila, stejně jako ceněný
dřevěný Viniční altán.

