
vinice Macbafka 
Na uzemf mezi dnesnfmi prazskymi castmi 
Vysocany a Prosek jsou vi nice dolozeny 
jiz na pocatku 12. stoletf, v lokalite 
zvane .. Pod Prosfkem". Dnesnf jmeno 
vinice zfskala po svem poslednfm majiteli , 
josefu Machalovi. Dvacate stoletf vinici 
na malebnem svahu nepi'alo a reva byla 
tehdy nahrazena merunkovym sadem. 
Od roku 1996 se obnove vinice venuje 
Vinai'ske druzstvo svaty Vaclav spolu 
s mestskou castf Praha 9. Od roku 2000 
na terasach udrZujf genovy fond. Ones 
ma vinicnf trat Machalka rozlohu 1,9 ha 
osazene plochy. 

vinice Afbertov 
Albertovske strane pod vrchem Wtrovem se 
nachazf na okraji Noveho Mesta prazskeho, 
ktere v roce 1348 zalozil Karel IV. jiznf 
svah Nuselskeho udolf naproti Vysehradu 
poskytuje vhodne podmfnky pro pestovanf 
revy vi nne, coz podtrhuje puvodnf jmeno 
potoka Botice, Vinny potok. Roku 2009 
byla uvniti' dochovanych hradeb obnovena 
cast vinice a postaven romanticky altan. 
Na upatf nejvyssfho bodu Noveho Mesta 
prazskeho, kter)'m je Karlov, tak vzniklo 
pi'fjemne mfsto k odpocinku a zaroven 
pi'ipomfnka nekdejsfho rozmachu prazskeho 
vinohradnictvf. 

Modranska vinice 
Nejstarsf zmfnka o vinicfch v Modi'anech 
je uvedena v listine ceskeho knfzete 
Sobeslava II. z roku 1178. Vinice 
na jiznfm svahu podel Vltavy tenkrat 
daroval Vysehradske kapitule. jejf prava 
pozdeji potvrdil i Karel IV. v roce 1356. 
Behem staletf byla vinice, di'fve nazyvana 
.. Arcibiskupska", pronajfmana i prodana. 
Zazila roky urodne i devastujfcf. Za mrazu 
v unoru roku 1929 zcela vymrzla. 
v roce 1987 ji obnovili clenove Ceskeho 
zahradkarskeho svazu, ktei'f dodnes pecujf 
o historicke i novodobe odrudy kei'u revy 
vi nne na plose 1,1 ha. 
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vinice Baba 
Skalnaf:Y vrch Baba vycnivajfcf na levem 
bi'ehu Vltavy byl osidlen jiz od mladsi 
doby kamenne. Vinice na bi'idlicovem 
skalnim utvaru byla zalozena roku 1562. 
Roku 1650 byl novym majitelem vystaven 
letohradek s vinicnim lisem. Zda zi'icenina, 
romanticky upravena v roce 1858, kraslicf 
skalku dodnes, je pozustatkem puvodniho 
letohradku ci kaple, neni jiste. Vinice byla 
majetkem soukromym i statnim a dnes 
je opet v soukromych rukach. Po jednom 
z majitelu se naz9vala Magurka a pozdeji 
Majorka. Ones je vinicni trat Baba 
certifikovana jako ekologicka produkce. 

Vysebradskci kapitufa 
Kralovska kolegiatni kapitula sv. Petra 
a Pavia na Vysehrade byla zalozena prvnim 
ceskym kralem Vratislavem kolem roku 
1070. Kapitula byla pi'imo podi'izena 
papezske kurii. Vyznamna cfrkevni instituce 
v minulosti vlastnila rozsahle pozemky 
vcetne vinic. Pi'ipominkou davne tradice 
je vi nice v zahrade Noveho dekanstvi, 
ktera ma 162 kei'e revy vi nne vysazene 
do 8 radku. 

NKP Vysebrad 
Stare purkrabstvi 
Na strme skale nad Vltavou vzkvetalo 
v polovine 10. stoleti rane sti'edoveke 
hradiste, bajny Vysehrad. V 11. stoleti 
zde sidlil prvni cesky kral Vratislav I. 
0 ti'i stoleti pozdeji nechal Karel IV. zalozit 
na jiznich svazich vinohrady. Reva vinna se 
tu pestovala az do konce 17. stoleti, kdy 
bylo uzemi kralovskeho palace promeneno 
v barokni vojenskou pevnost. Tradice 
sti'edovekeho vinohradnictvi se na Vysehrad 
vratila opet po ti'ech stoletich. V roce 
2006 vznikly v jihozapadni casti Vysehradu, 
u Stareho purkrabstvi, ti'i male vinice. 
Vsechny jsou sti'esnimi zahradami nad 
pozustatky nekdejsich palacovych budov. 

Svatovcicfavskci vinice 
Vinici na jiznim svahu pod Prazskym 
hradem die legendy zalozil knize Vaclav jiz 
pocatkem 10. stoleti a sam ji obdelaval. 
Richterova vila vybudovana v klasicistnim 
stylu v letech 1832 az 1835 podle navrhu 
architekta josefa Klementa Peschky je 
narodni kulturni pamatkou. Vinice delsi 
dobu pustla a vila poskytovala utociste 
institucfm i jednotlivcum podle prave 
aktualniho rezimu. Roku 1992 pripadla 
vila Sprave Prazskeho hradu a od roku 
2008 je cely areal pronajat soukromemu 
provozovateli, ktery proved! velkorysou 
obnovu vinice i vily a krasne misto nad 
Prahou zpristupnil vei'ejnosti. 

vinice Svatojcinskci 
Reva vinna se na uzemi Strahovske zahrady 
pestovala jiz pred rokem 114 3, kdy byl 
zalozen Strahovsry klaster premonstratu. 
Postupem casu byly peti'inske vinice 
rozsirovany. Cast obhospodarovali sami 
premonstrati a cast jich pronajfmali 
najemcum. Behem valecnych let (husitske 
valky, ti'icetileta valka, valka 0 rakouske 
dedictvi} byly vi nice i stepnice zcela zniceny, 
ale pokazde se je podarilo znovu obnovit. 
Zanikly az behem 19. stoleti a zachoval se 
pouze vinicni lis ve zdi Uvozu. Oddeleni pece 
o zelen MHMP obnovilo cast vinice kolem 
tohoto lisu v roce 2011 . 

vinice Pod Vysebradem 
Ustav pro peci o matku a dite, znamy 
jako Podolska porodnice, se specializuje 
na poskytovani pece v oblasti porodnictvi 
a novorozencu. Ustav sidli v komplexu 
budov, ktere byly vystaveny v letech 
1910 az 1914. Areal porodnice je soucasti 
Prazske pamatkove rezervace. Na jiznim 
svahu primo pod hradbami barokni 
pevnosti Vysehrad byla zalozena vinice. 
v letech 2012 az 2015 zde bylo vysazeno 
197 keru revy vinne. 

vinice Safabka 
Jihozapadni svah na pravem brehu Vltavy 
b9val soucasti rozsahlych vinic. 0 tom, 
ze se tu reva vinna pestuje s tradicf temer 
800 let, vypovidajf dokumenty ulozene 
v archivech klastera svateho Jiri na Prazskem 
hrade. Zdejsi usedlost, dnes chranena 
kulturni pamatka, ma zaklady v 16. stoleti. 
Vi nice ziskala sve dnesni jmeno po Janu 
Kasparu Salabovi , ktery je jako majitel 
zaznamenan roku 1769. Mezi vlastniky 
v historii bylo i prazske purkrabstvi a vino 
ze zdejsich vinic putovalo na kralovsky dvur. 
Ones je Salabka nejvet5i prazskou vinicf. 

vinice sv. K£ciry 
Vinohradnickou cinnost v Troji poprve 
pripomina listina sepsana kolem roku 1228, 
v niz jsou zminky o majetku klastera 
svateho Jiri na Prazskem hrade. Vinice 
pozdeji nalezela k Trojskemu zamku 
vystavenemu v letech 1678 az 1685, 
v jehoz rozlehlych zamecrych sklepich byly 
hrozny zpracovavany. Od zamku vedla 
cesta na vrchol vinicni trate ke kapli , kterou 
zamecka pani Klara Bernardina, svobodna 
pani z Malzanu, nechala zasvetit sve 
patronce sv. Klare. Vinice svate Klary pati'i 
mezi pamatkove chranena uzemi v Praze 
a od roku 1995 je v peci Botanicke zahrady 
hi. m. Prahy. Rozlohou 3,5 ha se i'adi mezi 
nejvet5i vinicni trate v Praze. 

vinice Grebovka 
V Havlickovych sadech, na jiznim svahu 
nad potokem Boticem, lezi pamatkove 
chranena vinice Grebovka. Vinice zde byla 
jiz v do be Karla IV. Na konci 19. stoleti si 
nechal nad svahem osazenym revou vinnou 
zbudovat vilu prazsry podnikatel Moritz 
Grobe. Ve 20. stoleti vinici nekolikrat 
hrozil zanik. Od roku 1999 jsou sady 
ve sprave mestske casti Praha 2 a pri jejich 
rekonstrukci Praha 2 vinici o rozloze 
1,7 ha zachranila, stejne jako ceneny 
di'eveny Vinicni altan. 




