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Vysvětlivky:
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   vína zahraniční

Vinice v Malé Fürstenberské zahradě



3. Fine dining i casual

V jídle i ve víně dostanete v Praze za své peníze skvělou hodnotu .  
Poznáte to na jídelníčcích à la carte, ale i ve vinných lístcích a skvělých 
cenách za sklenku vína . Dávno neplatí, že by se dobrému jídlu a vínu 
dařilo jen ve fine dining podnicích . Současné pražské wine bary mají 
uvolněnou atmosféru a cenově patří k rozumnému středu . Na druhou 
stranu, pokud hledáte špičkový gastronomický zážitek, je tu řada 
míst, kde se nemusíte bát si připlatit . 

4. Naturální vína

Vlna zájmu o návrat k přírodě a o co nejpřirozenější podobu vína  
dorazila i do Česka . Ještě před pár lety byla v Česku naturální vína, 
Pét-Nat nebo vína oranžová zcela neznámá . Situace se ale velmi 
rychle mění a přibývá spousta talentovaných vinařů, kteří tato  
vína uvádějí na trh . Pokud chcete vyrazit na lov naturálních vín,  
v pražských vinných barech se takových vín schází nejvíc .

5. Praha je bránou do vinné říše střední Evropy

Praha díky geografii funguje i jako perfektní výchozí bod pro  
objevování vína ze zemí bývalé rakousko-uherské monarchie .  
Slovensko, Rakousko, Maďarsko, ale třeba i Slovinsko nebo Srbsko 
jsou blízko geograficky i kulturně . A i když samozřejmě převládají 
vína z tradičních vinařských velmocí, tak i na špičková vína od  
sousedů v Praze často narazíte .

Praha jako město 
milovníků vína? 
Pět důvodů, proč by 
vás měla zajímat zdejší 
vinná scéna
Nové trendy, vinařská tradice i výhodná geografie dělají z Prahy  
jedno z top měst pro milovníky vína . Střední Evropa právě probouzí 
svou vlastní vinnou náturu a Praha je přesně to pravé místo, pokud 
chcete být u toho . Tento malý průvodce vám pomůže zorientovat  
se v tématu a vybrat pro sebe ten správný zážitek .

1. Gastronomie na vzestupu

V Praze se v posledních letech otevřela spousta nových podniků  
a umožnila příliv nejnovějších světových gastrotrendů . Konají se 
zde pravidelné food festivaly i farmářské trhy . Nové podniky 
se zaměřují na kvalitu produktu a dobře odvedené řemeslo . Ať už 
se jedná o kuchyni domácí, italskou nebo francouzskou – ve všech 
už má Praha solidní základy . Pokud chcete zažít souhru českého 
vína se špičkovou kuchyní a dobrým servisem, jste tu správně .

2. Středoevropský terroir

Čím dál více českým vinařům se daří nacházet zcela původní  
charakter vín, který vychází z místní tradice, oblasti a úcty  
k původním postupům . Raná fáze obnoveného českého vinařství  
(po pádu komunismu v roce 1989) postupně končí a přichází čas 
vyzrálejších vín s vlastním charakterem . Pokud chcete sami objevit, 
v čem je středoevropské víno unikátní, v Praze jsou k tomu teď ty 
nejlepší podmínky .
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Počátky vinařství v Praze

Snad sám kníže Václav, první z českých zemských patronů vládnoucí 
v 10 . století, založil vinici v blízkosti Pražského hradu . Prý osobně 
pěstoval a také lisoval víno . Právě na jeho počest je pojmenována 
vinice, která se rozkládá na svahu v těsné blízkosti kdysi královské 
rezidence . Není divu, že se svatý Václav stal ochráncem vinařů .  
Zdá se však, že prvními pěstiteli hroznů v našich končinách byli již 
staří Keltové . 

Pěstování hroznů podporovaly zejména zakládané církevní instituce 
a nové kláštery, neboť víno se ve středověku užívalo především 
k mešním účelům . Teprve ve 13 . století se ke znalcům vína přidaly 
významné šlechtické rody a ve stejné době převzala vinohradnickou 
tradici také města .

Zlatý věk vína za Karla IV.

Pak přišla doba Karla IV ., s nímž do Českého království vkročila  
touha rozšířit v pestré české krajině vinnou kulturu . Nešlo však 
pouze o množství vinohradů, nýbrž také o kvalitu hroznů a jejich 
zpracování . Zkušenosti měl český král bohaté z Francie i Itálie . 

Již krátce po svém nástupu na trůn nechal osázet kvalitní révou  
svahy kolem Mělníka i v okolí hradu Karlštejna . Jeho úsilí pak  
vyvrcholilo v roce 1358, kdy vydal svá privilegia . České vinařství  
tím dostalo jasný řád . Zároveň přikázal vykácet lesy a využít svahy  
příhodné k pěstování vinné révy v okolí Prahy . Dnes se to zdá  
neuvěřitelné, ale na sklonku Karlovy vlády bylo kolem Prahy již  
vysázeno na 700 hektarů vinic .

Výnos o zakládání vinic

První listinu vydal Karel IV . 16 . února 1358, v pátek po neděli  
masopustní . Upřesňovala zakládání i pronajímání vinic v Praze  
a okolí . Pamatovala i na ty, kteří by se chtěli povinnosti vyhnout .  
Osazení mělo začít do 14 dnů po vydání listu a důležité bylo  
osvobození od daní i všech dávek na 12 let .

„Chtějíce z vlastní vůle a naší nekonečné laskavosti, jakož i s pomocí 
boží, zlepšiti stav našeho království a všech jeho obyvatel, nařizuji: 
„Zakládati vinice na všech horách obrácených k poledni ve třech 
mílích okolo Prahy. Každý, kdo takové hory vlastní, má začít se 
zakládáním ve čtrnácti dnech od data po vydání tohoto listu. Kdo by 
sám zakládati nechtěl nebo nemohl, ať na jeho pozemku zakládá ten, 
komu jej perkmistr propůjčí. Kdo vinici založí, bude ode dne, kdy  
se zakládáním započal, po 12 let od všech daní a dávek svoboden.“

Teprve počínaje třináctým rokem měl být nájemce povinen majiteli 
pozemku odevzdávat desátek a „králům pak českým půl džberu vína 
z každé vinice dáti povinni budou“ . Kdo z majitelů by však nezačal 
či pozemek nepronajal, musel odvádět desátek sám ve prospěch 
koruny, tedy panovníka .

Historie vína v Praze  
a zásluhy Karla IV.  
o rozkvět vinařství
O vínu se říkává, že je nápojem králů.  
V Čechách a v Praze to platí dvojnásob, neboť 
u nás se o rozšíření vína postaral především 
český král a císař Svaté říše římské Karel IV. 

Pohledy na Prahu © Muzeum hl. m. Prahy



Listina stanovila také jednotnou velikost vinic, která byla udávána 
v prutech . Měla být 16 prutů dlouhá a 8 prutů široká . V dnešních 
mírách je to asi 76 metrů délky a 38 metrů šířky . 

Preciznost Karlova nařízení se týkala mimo jiné zákazů a trestů: 
„Vinicím nesmí nikdo škoditi, ať urozený nebo neurozený. Kdo bude 
přistižen ve dne při škodě na hroznech nebo révi, pěšky nebo na koni, 
či děláním cesty přes vinici, propadne pravou rukou, nevyplatí-li ji  
20 kopami (českých grošů) perkmistrovi. Kdo byl polapen v noci,  
ten ztratí hrdlo a majetek jeho na perkmistra připadne.“

Rozkvět odrůd a vinic

Původně se u nás pěstovalo hrozno výhradně bílé a dost kyselé .  
Nově byla na českých vinohradech vysazována réva z Francie,  
hlavně z Burgundska nebo Champagne, z Rakous, Uher, ale také 
z Chorvatska či Itálie . Velkou novinkou se staly hrozny nazývané  
rouč – asi z francouzského výrazu rouge – červené víno . Právě  
za Karla IV . k nám poprvé dorazilo pěstování červených odrůd .

Praha a její okolí bylo náhle plné vinic . Ty se táhly Košířemi  
a Motolem až na Jinonice . Samozřejmě pražské Vinohrady 
dostaly svůj název od množství vinic, které kdysi byly vysázeny 
na svazích obklopujících Nové Město pražské, včetně Žižkova 
a Nuslí . Vinice bývaly na Slupi, dále v místech, kde jsou dnes  
Havlíčkovy sady, ale také v Dejvicích či v Troji .  

Spolu s rozšířením viničních oblastí začal Karel IV . od roku 1370 
ochraňovat obchod s vínem . Dbal na to, aby se českým a moravským 
vinařům dostalo upřednostnění . Proto se od svatého Havla (16 . října) 
do svatého Jiří (24 . dubna) nesměla dovážet a šenkovat vína z Rakous,  
od Vlachů apod . Ustanovení platilo dokonce i pro stav duchovní . 
Praha si zřejmě vystačila s vlastní produkcí a také na královský dvůr 
se dodávala převážně vína česká a moravská .

Viniční řád Prahy od Vladislava Jagellonského

Zlatý věk vína v Čechách pokračoval i s nástupci Karla IV . Vladislav 
Jagellonský za své vlády v 15 .–16 . století zavedl několik změn, které 
měly ochraňovat vinice a kvalitu českého vína .

Pohled na Prahu z Petřína, F. B. Werner © Muzeum hl. m. Prahy



MOST

Vinařská oblast Čechy

Vinařská oblast Morava

MĚLNÍK

LITOMĚŘICE

PRAHA

BRNO

VELKÉ
PAVLOVICEZNOJMO MIKULOV

VIENNA

KUTNÁ HORA

MOST

Bohemia wine country

Moravia wine country

MĚLNÍK

LITOMĚŘICE

PRAGUE

KUTNÁ HORA

BRNO

VELKÉ
PAVLOVICEZNOJMO MIKULOV

VIENNA

MOST

Région viticole de Bohême

Région viticole de Moravie

MĚLNÍK

LITOMĚŘICE

PRAGUE

KUTNÁ HORA

BRNO

VELKÉ
PAVLOVICEZNOJMO MIKULOV

8 9Historie vína v Praze a zásluhy Karla IV . o rozkvět vinařství 

Všechny vinice musely být zapsány v gruntovních knihách a bez  
tohoto zápisu se nemohlo víno prodávat . Dokonce byla poprvé  
zavedena kontrola kvality a jakosti vína, neboť nařídil, aby byla  
„po sv. Havlu ve všech městech pražských vína vohledávána a byla-li 
by nalezena, že by se falšovala nebo zkazila buď sírú neb jinými 
jakýmiž kolivěk věcmi škodlivými a lidem k nezdraví, taková mají ven 
vytažena a rozsekána býti“.

V roce 1515 pak vydal panovník podrobný viničný řád pro Prahu . Celkem  
jedenadvacet článků, tzv . artikulů upřesňovalo vztahy mezi majiteli 
vinic, tzv . nákladníky, vinaři a viniční čeládkou . K nejzajímavějším 
patří nařízení, že „nádeníky musí vinař rozestavit tak, aby se při práci 
lokty nešťouchali“, nebo fakt, že v době lisování hroznů neměly ženy 
přístup do lisovny . Nikdo nesměl “z vinic odnášet kolí“ . Nikdo také 
nesměl odejít ke svačině či obědu dříve, dokud starší přísežný vinař 
nezatroubil na trubku . 

Rudolfínská doba, reformy Josefa II. i 19. století

V průběhu 16 . století se pěstování hroznů stalo ještě výrazněji  
záležitostí měst . Počet vinic přibýval a výsledkem byl velký nepořádek  
v zápisech i účtech, tedy zejména v placení daní do královské poklady .  
Proto i císař Rudolf II ., který víno miloval, vydal v roce 1590 velmi 
podrobné instrukce obsahující 36 článků o vinařství . 

Týkaly se dovozu i vývozu domácích vín, pančování a šizení i dalších 
požadavků . Císař mimo jiné přikázal, „aby vína byla zachovávána 
tak, jak byla zrostlá“ . Kdo neuposlechne, tomu bude narušené víno 
zkonfiskováno . V Praze byla v době rudolfinské silná nadprodukce 
vína, což přimělo císaře také chránit zdejší vinaře proti nekalým 
obchodníkům .

Přestože během třicetileté války byla část vinic poničena, stále jich 
ještě hodně zbývalo . Vyplývá to z prvního, na sklonku 17 . století 
provedeného soupisu vinic, včetně jejich velikosti a bonity . 

Následovala doba reforem Josefa II . Ta přinesla jednak omezení 
robotních povinností, samozřejmě nevýhodné pro majitele vinohradů, 
zároveň však bylo v roce 1784 každému povoleno prodávat a šenkovat  
potraviny, víno i ovocný mošt, které sám vyrobil . Ideální základ pro 
rozvoj vinařského podnikání . 

Přesto osazené hektary vinic v průběhu 19 . století klesaly a klesaly . 
Určitě tomu napomohly války s Napoleonem, bankrot monarchie, 
úplné zrušení roboty v roce 1848 či bohatá nabídka nových možností, 
jak zacházet se zemědělskou půdou . Dočasně byla tedy réva  
pozapomenuta, ale ne navěky . Renesance vinařství na sebe  
nenechala dlouho čekat . 

Česká vína a jak se v nich vyznat

Česká vína  
a jak se v nich vyznat
Česká republika je sice známa především coby 
pivní ráj, ale již více než tisíc let se zde pěstuje 
vinná réva a vyrábí víno, které rozhodně stojí 
za pozornost. Následující řádky vám osvětlí, 
odkud naše vína pocházejí, jaké odrůdy jsou 
zde nejčastější a co znamenají různé názvy 
kategorií, které objevíte na vinětách lahví 
ve vinotékách a dalších obchodech.

Oblasti aneb Čechy a Morava

V současnosti je v České republice osázeno 17,6 tisíce hektarů vinic . 
Pro srovnání se jedná o pouhé dvě třetiny plochy, kterou zabírá 
Burgundsko, které je jen jednou z mnoha francouzských vinařských 
oblastí . Celkově u nás ročně vznikne okolo 550 tisíc hektolitrů  
vína (ekvivalent 73 milionů lahví), což nestačí domácí poptávku  
uspokojit ani z poloviny . I to je jedním z důvodů, proč je vývoz 
omezen a v zahraničí české víno seženete jen výjimečně . V Praze 
naleznete širokou nabídku kvalitních českých vín, a proto je 
skvělým místem pro objevování české vinařské kultury .

Vinařské oblasti v České republice se rozdělují na dva zásadní celky –  
Čechy a Moravu . Čechy jsou menší částí a zdejší vinice patří k těm 
nejsevernějších v Evropě vůbec . Hned několik vinic najdete i přímo 
v Praze! O slavné pražské vinařské minulosti se dočtete víc na straně 4 . 

Většina vinic se dnes nachází na Moravě . Morava se dále dělí  
na čtyři podoblasti – mikulovskou, slováckou, velkopavlovickou  
a znojemskou – každou se specifickými podmínkami, vyhovujícími 
jiným odrůdám . 
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Odrůdy bílých 
a červených vín
Téměř čtyři pětiny vín, které v České republice  
vzniknou, jsou vína bílá. I přes severnější 
polohu vinic zde však občas vznikají i výtečná 
vína červená a také špičková růžová. Česká 
republika nabízí široké spektrum odrůd, ze 
kterých můžete vybírat. Mnohem častější jsou 
vína jednoodrůdová spíše než cuvée, směsi více 
odrůd, byť i těch postupně přibývá. 

Následující seznam nabízí nejčastější odrůdy v našich vinících, doplněné  
dalšími tipy na odrůdy možná méně časté, ale neméně zajímavé . 

Veltlínské zelené proslavilo Rakousko a i v České republice umí  
přinášet skvělá osvěžující bílá vína s typickou pepřovou linkou  
ve vůni . Hledejte především suchá vína ze Znojemska . 

Müller Thurgau nabízí spíše nekomplikovaná a snadno pitelná  
bílá vína, jedná se o tradiční odrůdu v České republice, která je zároveň  
jednou z nejrozšířenějších . Najdete ji prakticky po celé zemi . Příjemná,  
svěží vína s muškátovými tóny pocházejí kupříkladu z Mělnicka .

Ryzlink rýnský je odrůda světově proslulá a jedna z nejkvalitnějších  
vůbec, na tuzemských vinicích je velmi oblíbená . Vyzkoušejte 
varianty ze Znojemska, důležitá je na Slovácku například v Blatnici 
pod Svatým Antonínkem, ale ti možná nejlepší představitelé vznikají 
v Čechách . „Rýňák“ z okolí Mělníka nesmíte minout!

Ryzlink vlašský je zásadní odrůdou našich vinic . Obzvláště z poloh 
okolo Pálavy dokáže dávat nádherná unikátní vína, jedna z nejlepších 
bílých, co u nás najdete . Umí být lehká a snadno pitelná, ale stejně 
tak i medově koncentrovaná, bohatá a komplexní . Funguje výtečně 
v suché i sladké podobě . 

Sauvignon blanc je odrůdou světově proslulou a hraje důležitou roli  
i na Moravě, naše nejpopulárnější sauvignony pocházejí ze Znojemska  
a jsou i součástí tamního VOC Znojmo . Vína vznikají v různých stylech,  
ale téměř vždy čekejte svěží projev, leckdy s herbálními tóny, černým 
rybízem či bezem .

Pálava, vzniklá křížením odrůd Müller Thurgau a Tramín červený, 
nesoucí jméno po turisticky velmi vděčné chráněné krajinné oblasti 
na Mikulovsku, je příkladem velké šlechtitelské tradice České 
republiky a jedním z novošlechtěnců, které kromě Slovenska nikde 
jinde nenajdete . Tato aromatická odrůda dává efektní vína podobná 
tramínu, často připravovaná v trochu sladší podobě; mezi domácími 
konzumenty je velmi oblíbená .

Naučná stezka na vinici sv. Kláry
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Svatovavřinecké je naší nejrozšířenější modrou odrůdou a dokáže 
dát svůdně aromatická, krásně ovocná, ale i kořenitá vína, hravě 
přístupná i velmi seriózní . Kvalita je různorodá a vyplatí se nechat  
si poradit. Krom Moravy – v okolí Bořetic na Velkopavlovicku, ale  
i na mnoha dalších místech – dává výtečné výsledky i v Čechách, 
pravidelně špičková bývá z vinice Čarodějnice u Mělníka .

Frankovka je další ze zásadních odrůd Rakouska etablovaných  
i u nás, bohužel u nás utrpěla v období totality a zasloužila by  
si větší péči . Správně připravená nabízí vína seriózní, šťavnatá  
klasická červená, kterým prospívá zrání v dubových sudech .  
Pojmem je Frankovka z Dolních Kounic, skvělé vznikají  
v Bořeticích a v okolí Rakvic .

Zweigeltrebe, kříženec Svatovavřineckého a Frankovky, je  
nejrozšířenější červenou odrůdou Rakouska . Na našem území dává 
výborná vína, s vůní bobulového ovoce, hebčí, dobře přístupná .  
Nejvíce jej pochází z Velkopavlovicka a Slovácka, výtečná jsou vína 
z okolí Velkých Bílovic .

Rulandské modré je zásadní světovou odrůdou s etalonem kvality 
v Burgundsku, ale v České republice má dokonce mnohasetletou  
tradici . Výtečné „burgundy“ vznikají v Čechách, v okolí Mělníka  
a Žernosek, na Moravě excelují vína z Bořetic ve velkopavlovické  
podoblasti . Styly se výrazně liší, od lehčích jahodově ovocných vín,  
po složitější strukturovaná vína s vůní vyzrálých peckovin, školením 
ve dřevě a potenciálem zrát . 

Modrý portugal obvykle nabízí vína lehčí, přímočará ovocná červená  
„na žízeň“ a pití ve větším . Pěstuje se po celé Moravě i v Čechách, 
vyzkoušejte ty z velkopavlovické oblasti .

André je jednou z červených specialit Moravy, vzniklo křížením  
Frankovky a Svatovavřineckého ve Velkých Pavlovicích a oproti  
Zweigeltrebe dává plnější, strukturovanější vína, obzvláště  
ze starých vinic v místě původu odrůdy . 

Za pozornost stojí ale i domácí voňavý Muškát moravský a Aurelius, 
zajímavý může být červený Cabernet Moravia . Ve všech těchto  
případech jde o unikátní odrůdy vyšlechtěné přímo v České  
Republice . Charakterní vína, která si zaslouží pozornost, nabízí  
odrůdy Neuburské, Sylvánské zelené či Veltlínské červené rané . 

Zdomácnělo u nás také i mnoho slavných mezinárodních odrůd .  
V lahvích se tak často v rámci bílých vín setkáte s ovocným  
Chardonnay, velmi často mírně nasládlým Rulandským šedým  
či voňavým Tramínem . Z červených vín se pak jedná o Cabernet  
Sauvignon nebo Merlot . Pokud chcete porovnat tyto slavné  
světové odrůdy s jejich českým provedení, určitě stojí za zkoušku .

Kategorie vín

V České republice najdete prakticky všechny 
typy vín – od suchých po sladká, tichá i šumivá,  
nealkoholická i silná fortifikovaná (dolihovaná).  
Nejčastější jsou tichá vína, která se vyskytují 
v různých kategoriích, zatříděná dle místa  
původu i cukernatosti hroznů (sladkosti moštu). 

Stolní vína – obvykle bez uvedení ročníku i odrůdy, nemusíte jim  
věnovat příliš pozornost .

Vína zemská (moravské zemské víno, české zemské víno) pocházejí 
vždy z deklarované vinařské oblasti a z povolených odrůd, ale  
nebyla oficiálně zatříděna a kontrolována . Paradoxně tak může  
jít jak o vyloženě základní jednoduché víno, tak o produkt špičkový, 
kdy se vinař rozhodl jej nezatřídit z důvodů ekonomických (například 
velmi malá šarže) či protože mu systém zatřiďování a přívlastkových 
kategorií nevyhovuje . Zemská vína mohou být a obvykle jsou  
označena ročníkem i odrůdou . 

Víno jakostní je jakýmsi základem oficiálně zatříděných vín, skládá 
se pouze z tuzemských hroznů z povolených odrůd a z jedné vinařské 
oblasti, s určitou minimální cukernatostí a naopak maximálním  
výnosem vinic . Obvykle jde o základní jednoduché pití . Na vína 
jakostní navazují jakostní vína s přívlastkem . 

Kabinetní vína jsou typicky lehká, obvykle suchá, osvěžující vína, 
častěji bílá či růžová než červená . 

Pozdní sběr je zásadní kategorií, dávající již vína plnější,  
koncentrovanější . Častěji suchá či polosuchá, ale někdy i sladší  
s nižším alkoholem . Bílé pozdní sběry mohou být vína ideálně  
vyvážená, není nutné vždy hledět jen na vyšší kategorie . 

Výběr z hroznů stojí koncentrací ještě výše, typicky se jedná o vína 
s vyšším alkoholem a často také již vyšším zbytkovým cukrem . Suché 
výběry z hroznů se vyplatí sledovat více u vín červených než bílých . 

Výběry z bobulí vznikají z hroznů vysoké cukernatosti, velmi  
vyzrálých, a obvykle jde o vína hutná, plná, koncentrovaná, typicky  
polosladká až sladká . 

Slámová vína vznikají z hroznů dosušených několik měsíců  
na slámě či rákosu nebo zavěšených v dobře větraném prostoru,  
čímž se z hroznů odpařuje voda a veškeré další látky v hroznech 
obsažené se velmi koncentrují . Očekávejte velmi sladká, efektní, 
aromatická vína .
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Jak nakupovat česká vína
Pokud se rozhodnete pro nákup tuzemských 
vín, doporučujeme vydat se do vinotéky nebo 
specializovaného obchodu. Ve vinotéce vám 
výběr ulehčí znalý personál, navíc budete  
mít záruku kvalitního výrobku. Ve večerkách  
a běžných samoobsluhách se v nabídce obvykle 
nachází z vín domácích prakticky jen nižší  
kvalitativní třída. Výjimku tvoří například  
produkce Znovínu Znojmo či Habánských sklepů.

Pokud si budete chtít přece jen vybrat víno v supermarketu či běžných  
potravinách, doporučujeme několik kroků, které vám nákup usnadní:

Zkontrolujte dovozce, který by měl být uveden na zadní vinětě,  
případně kde bylo víno plněno . I vína v sekcích z České republiky,  
od domácích vinařství uvedených na přední vinětě, mohou být  
ve skutečnosti dovozem z Maďarska, Itálie, Moldávie či dalších zemí .  
Nejedná se nutně o špatná vína, ale určitě to nejsou vína místní . 

V praxi se můžete setkat se značením tuzemských vín jednotnou 
značkou na vrchní části hrdla láhve – logem Vína z Moravy, vína 
z Čech, které garantuje původ moravských a českých vín . Značení je 
prozatím pouze dobrovolné a bohužel ho ještě nepoužívají všechna 
česká a moravská vinařství .

Věnujte pozornost obsahu cukru ve víně, teda zda je víno suché či 
sladší . Odrůdy vín, které jsou v zahraničí připravovány nejčastěji jako 
vína suchá (například Chardonnay, Veltlínské zelené, Rulandské šedé) 
můžete v české a moravské verzi najít jako vína polosuchá či dokonce 
polosladká . Platí to také pro vína růžová a někdy i červená . 

Ve vinotékách můžete narazit také na v České republice oblíbené 
sudové víno, takzvanou sudovku . Jedná se o víno stáčené obvykle 
z 50l sudů do donesených nádob nebo PET lahví . Sudové víno může 
být kvalitní základní víno, ale dnes mnohem častěji pochází z dovozu 
a ne z českých vinohradů . Doporučujeme se na původ informovat  
a také před nákupem požádat o možnost ochutnat .

Výběr z cibéb, botrytické víno, je víno velmi sladké, koncentrované  
a bohaté . Zde se efektu dosahuje sběrem hroznů napadených  
ušlechtilou plísní a seschlých do hrozinek . 

Ledové víno je specialitou severních vinohradnických oblastí  
a můžeme se jimi pyšnit i na domácí scéně . Vzniká z hroznů  
sesbíraných při teplotě -7°C a méně a vylisovaných ještě jako  
zmrzlé . Díky zmrzlé vodě je mošt koncentrovaný a vína velmi  
sladká a nádherná . Ne každý ročník ledovým vínům přeje a čím  
dál častěji se jedná i u nás o raritu .

Šumivá a perlivá vína jsou u nás čím dál populárnější a především 
ta připravená klasickou metodou kvašení v lahvi se vyplatí vyzkoušet .

Víno originální certifikace (VOC) je jakýsi paralelní systém k vínům 
zatříděných dle cukernatosti hroznů . VOC vína by vždy měla pocházet 
z odrůdy typické v dané oblasti a odrážet co nejvíce charakter regio-
nu . O pravidlech jednotlivých VOC a zatřídění vín rozhodují sdružení 
místních vinařů . Rozhodně se vyplatí vyzkoušet Veltlínské zelené  
či Ryzlink rýnský z VOC Znojmo či Ryzlink vlašský z VOC Pálava .

Svatomartinské je jakousi obdobou francouzského mladého  
Beaujolais, přichází vždy 11 . listopadu a nabízí první pohled na  
bílá, červená i růžová vína nového ročníku . Bývá široce dostupné 
i v restauracích, které k němu připravují speciální svatomartinské 
menu . Jde o svěží a lehčí čerstvá vína určená k rychlému vypití, 
ideálně do konce roku .

Burčák (v Rakousku známý jako Sturm, v Německu coby Federweißer)  
je v sezóně vinobraní v České republice velmi populární . Nejedná se 
o víno, ale o částečně zkvašený hroznový mošt, nápoj i ve sklence 
kvasící, perlivý, nasládlý a zábavný .

Vysvětlivky: Rozdělení vín podle cukernatosti

 Suché víno prakticky bez zbytkového cukru nebo jen  
  s obsahem minimálním a téměř neznatelným,  
  dostatečně vyváženým kyselinou

 Polosuché víno mírně nasládlé

 Polosladké víno s výraznějším zbytkovým cukrem,  
  jasně nasládlé

 Sladké víno s vysokým zbytkovým cukrem,  
  vyloženě sladké

logo Vína z Moravy, vína z Čech
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Kam za vínem 
v Praze
Ať už na skleničku, něco menšího k jídlu nebo 
velkolepou hostinu – v Praze se vám otevírá 
nepřeberné množství kvalitních a především 
různorodých zážitků. Výběr toho nejzajímavějšího  
najdete na následujících stránkách.

Rádce pro čtení  
vinných etiket
Abyste se uměli zorientovat v českých vinných 
etiketách, vytvořili jsme pro vás jednu ilustrační  
s vysvětlivkami. Vinět existuje nekonečné 
množství, každé vinařství si je upravuje dle 
vlastní volby, ale obsahově by se na přední  
vinětě měly nacházet (byť možná v jiném  
pořadí) všechny tyto údaje:

Obsah
alkoholu

Objem
lahve

ODRŮDA
(např. Veltlínské zelené)

jakostní označení
(např. pozdní sběr)

obsah cukru
(např. polosuché)

ROČNÍK

NÁZEV VINAŘSTVÍ

Vinařská oblast
Vinařská podoblast

Vinařská obec
Viniční trať

Alcohol
content

Bottle
volume

VARIETY
(e.g. “Veltlínské zelené”)

quality class
(e.g. “pozdní sběr”)

sugar content
(e.g., “polosuché”)

THE YEAR

WINERY NAME

Wine region
Wine sub-region

Vineyard municipality
Vineyard tract

Teneur
en alcool

Volume
de la bouteille

CÉPAGE
(par ex. grüner veltliner)

désignation de qualité
(par ex. vendange tardive)

teneur en sucre
(par ex. demi-sec)

ANNÉE DE
PRODUCTION

NOM DU VIGNOBLE

Région de production
Sous-région de production
Commune de production

Domaine

Vinice sv. Kláry
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Za vínem na pražské vinice

Svatováclavská vinice

Pražský hrad, 
mezi Starými zámeckými schody a ulicí Na Opyši, 
Praha 1 – Hradčany

Nově obnovená vinice s přilehlou Richterovou vilou je součástí  
Pražského hradu, kterou při procházce nesmíte minout . Je přístupná 
přímo od hradu i ze západní strany směrem od zastávky Malostranská . 

Tisíciletá historie vinice sahá až do 10 . století, kdy si jižní svah  
s mimořádným výhledem na zbytek Prahy vybral sám kníže Václav . 
Svatováclavská vinice i Richterova vila prošly rozsáhlou rekonstrukcí 
v roce 2008 . Na vinici byla obnovena výsadba odrůdami Ryzlink  
rýnský a Rulandské modré . Podél vyhlídkové stezky jsou ještě  
vysázeny všechny typické odrůdy z Moravy a z Čech . 

Limitovanou edici vína ze Svatováclavské vinice můžete ochutnat 
pouze v restauraci Villa Richter . V letní sezóně je na vinici otevřen stánek 
s občerstvením i restaurace s otevřenou terasou .

Součástí areálu vinice jsou i dvě historické stavby z konce 19 . století, 
které tvořily letní sídlo průmyslníka Moritze Gröbeho . Ve Viničním 
altánu najdete vinný restaurant s ochutnávkou vín přímo z přímo  
z místní vinice . V pavilonu Grébovka je zase kavárna a je to také 
oblíbené místo pro pořádání svateb . 

Kromě toho je součástí vinice i nová budova Vinného sklepu Grébovka,  
kde se od roku 2009 zpracovávají hrozny z vinice přímo na místě .  
K tradičním českým odrůdám, jako je Rulandské modré a Rulandské 
šedé, Ryzlink rýnský nebo Müller Thurgau, tu v posledních letech 
přibyly i novodobé odrůdy Hibernal, Dornfelder a Neronet .

Vinice Grébovka

Havlíčkovy sady, Praha 2 – Vinohrady

Historická vinice Grébovka je pozůstatek rozsáhlých vinic založených 
Karlem IV . ve 14 . století, které dříve zabíraly celou plochu dnešních 
Havlíčkových sadů . V současnosti se tu tak svérázně mísí charakter 
městského parku a unikátních pozůstatků vinice . 

Za vínem na pražské vinice

Vinice sv. Kláry

Nádvorní 134, Praha 7 – Troja 

Historie vinice sahá pravděpodobně až do 13 . století k období vlády 
Václava II . Ve 14 . století pak byla vinice součástí vinařského boomu, 
který spustil Karel IV . nařízením o zakládání vinic na všech vhodných 
svazích do 3 mil od Prahy . 

Současná vinice prošla nedávno rozsáhlou rekonstrukcí a najdete ji  
v pražské Troji jako součást Botanické zahrady . Na vinici je nově  
i vinařská stezka, kde si můžete projít všechny významné moštové 
a stolní odrůdy vinné révy pěstované v České republice . Ve viničním 
domku je související vinařská expozice a možnost ochutnávky  
místních vín . 

Svatováclavská vinice , CC © Farid (Keete37), Wikipedia

Vinice Grébovka
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Na skleničku aneb 
kde příjemně posedět u vína

Vinograf Míšeňská

Míšeňská 8, Praha 1 – Malá Strana
Po–So 16.00–0.00, Ne 14.00–22.00
+420 604 705 730
www.vinograf.cz

Útulný malý podnik jen kousek od Karlova mostu . Jeden z prvních 
moderních winebarů v Praze a nyní už i jeden ze tří podniků s logem 
Vinograf nad vchodem . Vinograf je perfektní místo, pokud chcete 
absolvovat poznávací rychlokurz českého a moravského vína . 

Na místě je vždy jeden ze sommeliérů a opravdu široký výběr  
zajímavých vín z Moravy a z Čech . Ve Vinografu si ale umí poradit  
i v situacích, kdy chcete vsadit na nějaký osvědčený styl vína . 

Po skleničce mívají otevřeno vždy něco okolo 20 různých vín a ve 
sklepě mají asi 350 lahví . Na skleničku se tu zastavte odpoledne 
nebo ještě lépe až na večer . K vínu servírují pověstné husí rillettes, 
škvarkovou pomazánku nebo nakládaný hermelín .

  

Vína ze sv . Kláry se od roku 2009 zpracovávají přímo na vinici  
v nově vybudovaném moderním sklepě . Víno se vyrábí z hroznů 
odrůd Ryzlinku rýnského, Müller-Thurgau, Sauvignonu, Modrého 
Portugalu, Rulandského šedého a Rulandského modrého . Místní 
specialitou je cuvée s názvem Bílé z Botanické .

Vinice Salabka

K Bohnicím 2, Praha 7 – Troja

Vinice jsou součástí soukromého vinařství s restaurací Salabka,  
které nedávno obnovilo svou činnost . Zdejší vinice mají rozlohu  
přes 4 hektary a produkci okolo 18 tisíc lahví ročně . 

Kromě původní výsadby Ryzlinku rýnského patří do odrůdové skladby 
vinice odrůdy Rulandské modré, Müller Thurgau, Scheurebe, Pinot 
Blanc, Hibernal, Neronet a Tintet . Všechna vína ze Salabky pak  
můžete ochutnat přímo v areálu v restauraci Salabka (str . 52) .

Vinice sv. Kláry

Vinice Salabka Vinograf Míšeňská
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Den Noc

Templová 7, Praha 1 – Staré Město
Po–Pá 8.30–15.00, 
So 9.30–18.00, Ne 9.30–15.00 (Den – bistro)
Út–So 9.30–22.00 (Noc – vinný bar)
+420 775 697 733
www.dennoc.cz

Rodinný podnik a jedno z mála příjemných míst na turistické ose 
mezi Obecním domem a Staroměstským náměstím . Přes den bistro 
funguje jako ideální místo na odpočinkovou zastávku a malou  
svačinu . V noci se naopak mění na winebar s pestrou směsicí  
vín od menších tuzemských vinařů .  Ať už ale Den Noc zastihnete 
v jakoukoliv denní dobu, vždycky počítejte s přátelskou obsluhou 
a pohodovou atmosférou rodinného bistra, kde si můžete v klidu 
vydechnout od rušné Prahy . 

LʼFleur

V Kolkovně 5, Praha 1 – Staré Město
Po–So 18.00–3.00, Ne 18.00–0.00
+420 734 255 665
www.lfleur.cz

Špičková mixologie a víno? Vzácný průnik obou světů najdete jen 
kousek od Dlouhé ulice v baru, který je inspirovaný pařížskými  
podniky z éry Belle Époque . L’Fleur je skvělý na první zastávku před 
večeří, ale klidně se vám může stát, že tu uvíznete i na celý večer . 

Neodejděte, aniž byste ochutnali alespoň jeden z jejich signature  
či barrel aged drinků . Anebo se tu stavte nasát atmosféru nad  
šampaňským, třeba i jen po sklence . Pro opravdu slavnostní večer 
zde nabízejí velmi slušný výběr luxusních Champagne v lahvi .

   

Bokovka

Dlouhá 37, Praha 1 – Staré Město
Po–So 15.00–1.00
+420 731 492 046
www.bokovka.com

Nejnovější přírůstek na pražské scéně winebarů a zároveň podnik  
z populární restaurační sítě Ambiente . Pokud berete svůj domácí 
úkol v poznávání českých vín poctivě, nenajdete v centru Prahy lepší 
místo, kde nasbírat cenné body . Punkový interiér na první pohled 
připomíná vybydlený sklep, ale nenechte se zmást . Bokovka je jedno 
z nejpříjemnějších míst, kde v Praze strávit večer .

Víno i celý provoz má v Bokovce na starosti zkušený sommeliér 
Roman Novotný, který se staral o víno v michelinské La Degustation 
Bohême Bourgeoise . Ve speciálním vinném trezoru má kolekci,  
která zahrnuje to nejlepší z tuzemské i zahraniční scény . Každý  
večer je na baru otevřeno po sklence alespoň 8 lahví . 

V Bokovce se nevaří, jsou tu ovšem perfektně zásobení výběrem 
sýrů, na které mají i samostatnou místnost pro vyzrávání . Specialitou 
podniku je výběr kvalitních konzervovaných sardinek, kterém vám 
napárují s vínem .

 

Bokovka

LʼFleur
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Na břehu Rhôny
Na Hrobci 1, Praha 2 – Nové Město
Po–Pá 10.00–22.00, So 9.00–22.00, Ne 13.00–22.00
+420 733 785 377
www.pasapas.cz

Côtes du Rhône v Praze! Spousta vína z jihu Francie v neformálním 
prostředí a za velmi dobré peníze . Tahle vinotéka vám přijde vhod  
při procházce okolo Vyšehradu a po vltavské náplavce .

Výběr vína je sice převážně limitovaný na jednu oblast, ale zase jde 
do hloubky a víno je tu hodně přístupné . Spousta vína je tu k dostání 
po sklence a na víno otevřené na místě neúčtují korkovné .

Na břehu Rhôny skvěle funguje i na snídaně, které nabízejí  
i těm největším ospalcům až do třetí hodiny odpolední . V průběhu  
týdne se tu pak střídají ústřice, domácí paštiky a další francouzské 
lahůdky k vínu .

K pohodě přispívá i to, že mají na skleničce otevřeno 16 různých vín 
a vždy tak, aby pokryli co nejrůznější styly . Mimoto je připravena asi 
stovka vín od menších a středních vinařů z Moravy a Čech . 

Pokud půjdete na jídlo, dejte si jejich specialitu – sladké a slané  
lívance, které rádi připraví i v bezlepkové i bezlaktózové variantě .  
A až uvidíte jejich domácí koláče a bábovky, určitě se taky neubráníte .

   

FLAVOURS wine & deli

Záhřebská 29, Praha 2 – Vinohrady
Po–Pá 12.00–22.00, So 14.00–23.00
+420 777 691 887
www.flavours.cz

Asi pro vás nevymyslíme lepší záminku pro procházku po Vinohradech,  
než je zastávka ve winebaru, který je doslova našlápnutý nejrůznějšími 
chutěmi . Flavours je ochutnávkový vinný bar, kde vám ke každé 
sklence umí připravit i neméně zajímavé sousto . 

Sýry, sušené šunky a salámy vozí ze všech známých evropských 
oblastí a zakládají si obzvlášť na těch, které jdou skvěle k vínu .  
Ve Flavours na vás čeká moderní degustační automat s 8 víny  
po sklence, která jsou chráněna dusíkem . Kromě toho je to i skvělé  
místo k nákupu, kde vám rádi poradí s výběrem ze 450 vín z celého 
světa . Na vína otevřená na místě neúčtují žádné korkovné .

Z lahůdek nevynechte maďarské speciality a špek z vepřového  
Mangalica, burgundské sýry a sérii vlastních lahůdek, kterou  
Flavours nechává vyrábět .

Noelka
Slavíkova 3, Praha 2 – Vinohrady
Po–Pá 11.00–19.30, So 10.00–19.30, Ne 14.00–20.00
Facebook Noelka – vinotéka

Nenápadný vinohradský poklad, který majitelé zasvětili prodeji  
a propagaci autentických moravských vín . Noelka je fajn místo  
k nákupu i k zastavení na skleničku . V létě pohodovou vinotéku 
poznáte i podle hloučku lidí na ulici se sklenkou vína v ruce . 

  

Na břehu Rhôny

FLAVOURS wine & deli
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Prosekárna
Slezská 48, Praha 2 – Vinohrady
Po–Pá 10.00–22.00, So 12.00–22.00, Ne 16.00–22.00
+420 775 565 813
www.prosekarna.cz

Myslíkova 16, Praha 2 – Nové Město
Po–Pá 10.00–22.00, So 12.00–22.00, Ne 16.00–22.00
+420 774 400 926
www.prosekarna.cz

Jeden z velmi populárních podniků u místních z Vinohrad, kteří se 
tam rádi zastaví na sklenku po práci . Prosekárna je malý winebar 
zaměřený výhradně na italské Prosecco, kterému se v Praze snaží 
udělat co nejlepší jméno . 

Je docela jedno, jestli Proseccu rozumíte do hloubky nebo víte jen to,  
že má bubliny . V Prosekárně umí vždycky poradit podle vašich  
preferencí a pokud budete mít náladu, projdou s vámi tuto pestrou  
oblast křížem krážem včetně všech různých stylů současného Prosecca . 

Počítejte s tím, že mají vždy několik láhví na sklence a velmi  
bohatý sklep s řadou producentů v různých cenových kategoriích . 
Jako doplněk k bublinám podávají italskou kávu a k vínu můžete 
slupnout základní výběr italských delikates . Pokud pro vás budou 
Vinohrady příliš z ruky, navštivte jejich novou a ještě větší pobočku, 
která je blíže v centru v ulici Myslíkova .

Na místě se téměř vždy najde něco zajímavého po sklence . Můžete tu 
ale i bez obav ochutnat základní sudová vína, která na jiných místech 
po Praze nemají zrovna dobrou pověst . Pan majitel vám ochotně 
doporučí a pomůže i s výběrem vína po lahvích . Obzvlášť v oblasti 
menších a zajímavých vinařství z Moravy v Noelce najdete spojení 
slušného poměru cena/výkon a dobrého zákaznického servisu .

Na skleničku aneb kde příjemně posedět u vína

VinVin

Táboritská 23, Praha 3 – Žižkov
Po–So 16.00–0.00
+420 267 092 234
www.vinvin.cz

Tento vinný bar přímo v srdci bohémského Žižkova je zasvěcený  
hlavně vínům z jižní Moravy . Odpoledne i večer tu na vás čeká přes 
2000 lahví od moravských vinařů a spousta vína rozlévaného po 
sklence . K vínu vaří jednoduchá teplá jídla a slušný výběr chuťovek . 

Ve VinVinu se můžete podrobně seznámit s víny, která v nesou  
označení VOC Znojmo . Sdružení vinařů garantuje původ, kvalitu  
i stejné nároky na zpracování hroznů . Apelační systém VOC Znojmo 
vznikl v roce 2009 jako vůbec první v Česku a počítá výhradně s víny  
z odrůd Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené .

The Wine Bar

Arbesovo nám. 7, Praha 5 – Smíchov
Po–Pá 12.00–23.00, So 18.00–23.00
+420 608 823 432
www.thewinebar.cz

Winebar a brasserie s celodenním provozem . Zastavte se tu na  
oběd, večeři nebo prostě jen na sklenku vína při cestě v okolí Vltavy  
a Malé Strany . Čekejte neformální provoz, slušné ceny a kuchyni  
ve francouzském stylu . 

   

Prosekárna

VinVin
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Veltlin

Křižíkova 115, Praha 8 – Karlín
Po–So 17.00–23.00
+420 777 082 316
www.veltlin.cz

Winebar Veltlin je vstupní branou za poznáním naturálních vín  
z regionu bývalého Rakouska-Uherska . Pohodový podnik v srdci  
trendy Karlína je zařízený hlavně na večerní skleničku vína před 
jídlem . A je to také jedno z nejlépe vybavených míst, kde nakoupit 
vína od nadějných vinařů z regionu . Ve Veltlinu řadu vinařů přímo 
zastupují nebo sami dovážejí, takže vína získáte přímo u zdroje . 

 

Na skleničku aneb kde příjemně posedět u vína

Vinograf Anděl

Radlická 1C, Praha 5 – Smíchov
Po–Pá 8.30–0.00, So 17.00–0.00
+420 226 633 395
www.vinograf.cz

Nejnovější ze tří poboček vinných barů Vinograf . Je přímo v jedné  
z nejrušnějších pražských čtvrtí na Smíchově . Moderní bar je  
otevřený už od rána a po celý den, takže se tu můžete klidně  
zastavit i na snídani nebo jednoduché polední menu s vínem . 

Na výběr budete mít z asi 300 vín na lahvi a vždy alespoň z 20 vín  
po skleničce . Ve Vinografu věnují spoustu energie vyhledávání 
zajímavých tuzemských vinařů a představování jejich práce hostům . 
Kromě seznámení s klíčovými oblastmi z Čech a Moravy se tu ale 
nemusíte bát ani vín ze světa . Personál Vinografu vždy poradí podle 
chuti nebo preferovaného stylu vína .

Ve vinném lístku najdete převážně vína z Francie se zaměřením  
na Burgundsko, kterému tu věnovali i samostatné degustační menu . 
Šneci, boeuf bourguignon nebo jambon persillé a k tomu sklenka 
burgundského zní jako dobrý program v jakémkoliv ročním období .

  

Na skleničku aneb kde příjemně posedět u vína

The Wine Bar

Vinograf Anděl
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Majitel Veltlinu a básník Bogdan Trojak je také jedním  
z největších tuzemských propagátorů autentických a naturálních  
vín z regionu . Každý rok počátkem léta pořádá festival naturálních vín 
„Praha pije víno“ . 

I pokud budete mít v Praze hodně nabitý program, doporučujeme  
si udělat čas a zavítat do karlínské čtvrti . Říká se, že hodně  
připomíná Berlín a po cestě k Veltlinu minete spoustu dalších  
zajímavých podniků, které tu otevřely v nedávné době .

Na oběd i večeři, aneb kde to umí s vínem i jídlem zároveň

Na oběd i večeři, aneb kde to umí 
s vínem i jídlem zároveň 

Atelier Red & Wine

Rošických 4, Praha 5 – Malá Strana
Po 18.00–0.00, Út–So 11.30–0.00
+420 257 218 277
www.atelieratelier.cz

Nenápadný podnik na hranici Smíchova a Malé Strany, který v jídle  
i ve víně spojuje výtečný poměr cena/výkon . Dá se tu zajít na rychlejší 
oběd i na uvolněnou večeři anebo klidně jen na sklenku dobrého vína 
na baru . 

Kuchyně Atelieru je orientovaná hlavně na sezónu a vyzdvihnutí  
kvality surovin . Menu je hodně lehké a plné zeleniny a ryb . Specialitou 
kuchyně je rybí pekáč pro dva – cacciucco . 

Ve víně má Atelier skvělý základ v tuzemských vínech s přesahy  
k našim evropským sousedům . Čekejte spíše méně známá  
a originální vinařství, která jinde nenajdete . Vše za velmi slušné  
ceny a s možností otevřít víno po sklence .

   

Veltlin

Atelier Red & Wine
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Café de Paris

Maltézské náměstí 4, Praha 1 – Malá Strana
Po–Ne 11.30–0.00
+420 603 160 718
www.cafedeparis.cz

Populární a často plně obsazený restaurant na Malé Straně  
se specializací na francouzskou kuchyni . Café de Paris je skvělé  
na oběd nebo večeři ve dvou jako zakončení romantické procházky  
po Malé Straně . 

Specialita, za kterou sem každý chodí, je entrecôte „Cafe de Paris“ – 
hovězí steak s omáčkou podle tajné receptury, hranolkami a listovým 
salátem . Vedle toho mají vždy i jednoduché polední menu a speciality 
podle sezóny . Vinný lístek je nekomplikovaný a s převahou základních 
vín z Francie . V létě je příjemné posezení na zdejší zahrádce .

    

Divinis

Týnská 21, Praha 1 – Staré Město
Po–Pá 12.00–15.00, 18.00–1.00, So 18.00–1.00
+420 222 325 440
www.divinis.cz

Luxusní winebar s italskou restaurací, který provozuje asi nejznámější 
český celebrity šéfkuchař Zdeněk Pohlreich . Kuchyně je výhradně 
italská, sezónní a postavená na kvalitních surovinách . À la carte 
menu představuje hlavně tradiční jídla a typické kombinace chutí . 
Šestichodové degustační menu obsahuje to nejlepší z aktuální  
sezóny i párování s vínem . 

      
La Bottega Bistroteka

Dlouhá 39, Praha 1 – Staré Město
Po–So 9.00–0.00, Ne 9.00–22.00
+420 222 311 372 
www.bistroteka.labottega.cz

Jeden nejnovějších přírůstků do sítě italských bister Riccarda Lucqueho . 
Perfektní místo v centru Prahy pro rychlý italský oběd, snídani nebo 
víkendový brunch . Všechno pečivo i sladkosti mají z vlastní italské 
pekárny a cukrárny . 

  

Na oběd i večeři, aneb kde to umí s vínem i jídlem zároveň

Pokud jste připraveni trochu utrácet, najdete tu skvělou selekci vín  
z klíčových oblastí Itálie a stručný, ale dobře obsazený výběr ze světa . 
Výběr vín po sklence je jen velmi limitovaný . Specialitou šéfkuchaře 
jsou v Divinis dušená telecí líčka na marsale .

Café de Paris

Divinis
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La Bottega di Finestra

Platnéřská 11, Praha 1 – Staré Město
Po–So 8.30–22.30, Ne 8.30–21.30
+420 222 233 094
www.lafinestra.labottega.cz

Sesterské bistro a obchod v sousedství restaurace La Finestra (str . 47) .  
Ochutnat a nakoupit tu můžete všechny klíčové suroviny, které ve 
svých kuchyní používá šéfkuchař Riccardo Lucque . Řadu produktů 
si do Prahy dovážejí sami a pocházejí od malých či méně známých 
italských producentů . 

Při návštěvě Prahy ale dává největší smysl hlavně zdejší bistro .  
Doporučujeme především pro jejich klasické italské snídaně a rychlý 
oběd . Menu se mění jednou za měsíc a k vidění je i spousta cukrářských 
a pekařských výrobků, které si tu pečou sami . 

Pokud vás zaujmou některá vína z bistra nebo z restaurací La Finestra 
nebo Aromi (str . 39), tak právě tady můžete nakoupit vína s sebou . 
Podobně jako v potravinách u vína čekejte skvělý průřez významnými 
italskými oblastmi a s důrazem na méně známé unikátní producenty .

   

Mlýnec

Novotného lávka 9, Praha 1 – Staré Město
Po–Ne 12.00–15.00, 17.30–23.00
+420 277 000 777
www.mlynec.cz

Jeden z mála podniků v Praze, který spojuje skvělou kuchyni  
s úžasným výhledem na Karlův most . Šéfkuchař Marek Šáda v Mlýnci 
představuje tradiční českou kuchyni v moderním podání . Ochutnáte 
tak typicky české suroviny a kombinace chutí, vše ale v moderním 
balení a se spoustou odboček ke světové kuchyni . 

Pokud budete v Praze o víkendu, nenechte si ujít jejich populární 
variantu brunche – víkendový roast . Za fixní cenu se podávají vždy  
tři různé pečeně a spousta dobrého vína . Jestliže půjdete vyloženě  
za českou kuchyní, určitě zkuste jejich čtyřchodové české menu .  
Na vinné kartě je slušné zastoupení ze světa i průřez víny z Čech a Moravy .

  

Na oběd i večeři, aneb kde to umí s vínem i jídlem zároveň

Zastavit se tu ale můžete i na pohodovou večeři nebo prostě jen  
oddychovou sklenku vína doprovázenou výběrem z italských  
lahůdek . Vinný lístek je o něco stručnější než v Aromi (str . 39) nebo  
La Finestra (str . 47), zase tu ale můžete nakoupit vína přímo v obchodu .

La Bottega Bistroteka

La Bottega di Finestra

Mlýnec
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Pasta Fresca

Celetná 11, Praha 1 – Staré Město
Po–Ne 11.00–0.00
+420 224 230 244
pastafresca.ambi.cz

Oblíbená italská restaurace přímo v centru turistické vřavy . Neváhejte 
se tu zastavit na rychlý oběd z denní nabídky, skleničku vína s výběrem 
lahůdek nebo i bohatší večeři s několika chody . 

Pasta Fresca je velmi živý podnik s kuchyní, která věrně sleduje  
italské regionální speciality s důrazem na domácí čerstvé těstoviny . 

Vinný lístek obsahuje jednu z nejširších selekcí italských vín ve městě 
a vše s péčí špičkového sommeliéra . Bohatý je i výběr z téměř 20 vín 
po sklence .

   

Na oběd i večeři, aneb kde to umí s vínem i jídlem zároveň

Red Pif

Betlémská 9, Praha 1 – Staré Město
Po–So 11.00–22.00 
+420 222 232 086
www.redpif.cz

Skvělá zastávka pro nadšence do naturálních vín, kteří si potrpí na 
precizní snoubení s jídlem . Red Pif funguje jako winebar i jako skvělá 
restaurace . Šéfkuchař Stephen Senewiratne vaří moderní francouzskou 
kuchyni, kde jsou jídla na míru ušitá podávaným vínům . Zastavte  
se na obědové menu a sklenku vína, nebo si užijte večerní á la carte  
s párováním od zkušených sommeliérů .

Při výběru naturálních vín v Red Pifu můžete zabrousit do Francie, 
Slovinska i Německa . Neuniknou vám samozřejmě ani zajímavosti  
z tuzemské scény . Red Pif nabízí i solidní výběr vín po sklence  
a vystavené víno si můžete odnést za velmi slušné ceny .

       

Monarch

Na Perštýně 15, Praha 1 – Staré Město
Po–So 17.00–0.00
+420 224 239 602
www.monarch.cz

Nově otevřený luxusní gastrobar . Perfektní místo, pokud vás  
v Praze zastihne chuť na španělské víno a tapas . Monarch je  
přímo v centru a s velkými okny s výhledem do uliček Starého města .  
Skvělá zastávka obzvlášť na večer, pokud potřebujete v klidu vypnout  
a dostat dobrou náladu .

Španělský šéfkuchař Miguel Inella sestavil menu napůl z chuťovek 
a tradičních tapas a napůl z větších jídel inspirovaných španělskou 
kuchyní . Mimoto je v Monarchu několikrát v průběhu roku speciální 
sezónní menu . 

Na žádném jiném místě v Praze nemají otevřeno tolik španělského 
vína po sklence jako tady a vybírat můžete z více než 20 vín ze všech 
klíčových oblastí Španělska . V Monarchu si zakládají na výběru  
španělské Cavy a v lístku se sem tam mihne i víno z Moravy .

   

Monarch

Pasta Fresca
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Vinograf Senovážné náměstí

Senovážné nám. 23, Praha 1 – Nové Město
Po–Pá 11.30–0.00, So 11.30–0.00, Ne 17.00–0.00
+420 214 214 681
www.vinograf.cz

Největší z vinných barů s logem Vinograf . Na rozdíl od sesterských 
poboček na Malé Straně a na Andělu má Vinograf na Senovážném 
náměstí teplou kuchyni a s ní také slušné stálé menu . 

  

Aromi

Náměstí Míru 6, Praha 2 – Vinohrady
Po–Pá 8.30–23.00, 
So 9.30–23.00, Ne 9.30–22.00 (bistro)
Po–So 12.00–15.00, 17.00–23.00, Ne 12.00–22.00
+420 222 713 222
www.aromi.cz

Italská restaurace šéfkuchaře Riccarda Lucqueho je jednou z nejlepších 
ve městě . Pokud máte rádi italskou kuchyni, tak se jeho podnikům  
v Praze jen tak snadno nevyhnete . Aromi byla jednou z prvních 
restaurací, která Praze představila italskou kuchyni na nejvyšší  
úrovni a pokračuje tak bez přestání už řadu let . 

Po nedávném stěhování dostalo Aromi nové krásné místo kousek od 
náměstí Míru . Podnik má svoje bistro, kde si můžete dát rychlý oběd  
i luxusní restauraci s propracovaným sezónním menu . 
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Rušný vinný bar primárně funguje jako bezvadné místo na klábosení 
u sklenky vína . Mají velmi pestrou nabídku vín po sklence, každý den 
si můžete vybrat téměř ze 40 různých vzorků včetně těch vzácnějších 
skrze systém Coravin . 

Vinograf je určitě jedno z vhodných míst pro seznámení s průřezem 
domácí vinařské tvorby . Vybírají samé charakterní vinaře a dobrý  
mix různých vinařských stylů . Víno tu můžete probrat s místními 
zkušenými sommeliéry a nakoupit přímo s sebou .

VINOdiVINO

Štupartská 18, Praha 1 – Staré Město
Po–Pá 11.30–22.00, So–Ne 12.00–22.00
+420 222 311 791
www.vinodivino.cz

Specialisté na spojení italského vína a dobrého jídla . VINOdiVINO 
funguje jako restaurace i místo, kam se nemusíte bát zajít jen tak 
na skleničku a něco malého k zakousnutí . Připravují tu jednoduché 
denní menu i italskými regionálními specialitami nabité večerní  
à la carte . VINOdiVINO zároveň funguje jako vinotéka a místo  
s prodejem italských lahůdek .

Do vinného lístku je namačkáno neuvěřitelné množství regionálních 
italských vín ze všech významných oblastí . Za hranice obvyklého 
rozsahu tady jdou také v pestrém výběru italské Grappy a dezertních 
vín, který se v Praze tak často nevidí .

   

VINOdiVINO

Vinograf Senovážné náměstí
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Manú 

Dětský ostrov 25, Praha 5 – Smíchov
Po–Ne 12.00–0.00
+420 725 161 616
www.manuristo.cz

Nejčerstvější přírůstek mezi italskými restauracemi v Praze, za kterým 
stojí známý televizní šéfkuchař Emanuele Ridi . Manú má jednu  
z nejlepších poloh v Praze . Restaurace je na malém ostrůvku přímo 
na Vltavě, ze kterého budete mít úžasný výhled na budovu Mánesa  
a Tančícího domu . 

Vinný lístek není v Manú nijak zvlášť komplikovaný . Co se ale počítá, 
je spojení skvělého jídla, italského vína a výjimečné lokality . Obzvlášť 
v teplých měsících se pokuste ulovit rezervaci s výhledem na řeku . 
Kuchyně Manú je zaměřená na moderní a lehkou interpretaci italské 
kuchyně se spoustou sezónních surovin .
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Vinný lístek v Aromi je důkladný hlavně v nabídce vína ze všech 
důležitých oblastí Itálie . Střetávají se tu dobře i méně známá vinařství 
s pestrou směsicí stylů . Tuzemská a další evropská vína vinnou kartu 
spíše jen dokreslují . Po sklence je připraveno vždy alespoň 15 vín  
a specialitou podniku jsou mimo jiné rozlévaná vína systémem Coravin .

La Boucherie & Bistrot M

Zubatého 5, Praha 5 – Smíchov
Po 9.00–17.00, Út–So 8.30–22.00
+420 702 033 020
www.laboucheriem.cz

Ostrůvek francouzské kuchyně na Smíchově, který najdete jen pár 
tramvajových zastávek od turistické Malé Strany . Hlavní část podniku 
zabírá řeznictví s lahůdkami, malé francouzské bistro je pěkně ukryté 
až v zadní části .

Šéfkuchař a majitel Jean-Paul Manzac staví hlavně na množství 
importovaných francouzských surovin, kterých má v bistru největší 
výběr Praze . Francouzská drůbež, foie gras, rillettes a sýry ze všech 
klíčových oblastí jsou základ . To samé očekávejte i ve víně, kde se 
zaměřují na méně známé oblasti a producenty z Francie . 

Menu v bistru se mění velmi často podle sezóny . Návštěva tu dává 
největší smysl na krátký oběd spláchnutý sklenkou vína . Nebo pak 
v situacích, kdy vás v Praze přepadne chuť na některou z tradičních 
francouzských lahůdek .

  

Wine Food Market
Strakonická 948/1, Praha 5 – Smíchov
Po–So 7.00–21.00, Ne 9.00–21.00 (kavárna)
Po–So 7.00–23.00, Ne 8.00–23.00 (restaurace)
+420 733 338 650
www.winemarket.cz

I Praha má svoji malou italskou food hall neboli tržnici, musíte  
se ale za ní vydat na okraj Smíchova . Wine Food Market je velký 
obchod s italskými lahůdkami a kavárnou, na který je napojena  
rušná hala plná italského jídla a pití .

  

Aromi

La Boucherie & Bistrot M
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Vysoká gastronomie aneb 
restaurace s jedinečnou 
nabídkou vín

Villa Richter

Staré zámecké schody 251, Praha 1 – Hradčany 
Po–Ne 11.00–23.00
+420 702 205 108
www.villarichter.cz

Richterova vila je součástí komplexu Svatováclavské vinice na 
Pražském hradě, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2008 . 
Klasicistní vila má stálou luxusní restauraci Piano Nobile a v letních 
měsících i sezónní restauraci Piano Terra s prosluněnou terasou  
s výhledem na vinici . 

Sezónní kuchyně Piano Nobile odráží aktuální dostupnost lokálních 
surovin a vlivy tradiční české kuchyně . Konfit z kachny se zelím,  
svíčková s karlovarským knedlíkem i vídeňský řízek jsou skvělé 
záminky k napárování s dobře cíleným výběrem tuzemských vín .

  

Osteria da Clara

Mexická 7, Praha 10 – Vršovice
Po–Pá 11.30–15.00, 18.00–23.00,  
So 12.00–15.30, 18.00–23.00, Ne 12.00–16.00
+420 271 726 548
www.daclara.com

Pokud vás v Praze přepadne touha po poctivé italské kuchyni  
v neformálním prostředí, Osteria da Clara je osvědčený poklad  
místních, za kterým se vyplatí kus popojet . 

Vaří se tu poctivá a ničím nemaskovaná toskánská kuchyně .  
Porce jsou pěkně přes celý talíř a jídlo vždy odráží to nejlepší  
v dané sezóně . Stejně jako jídlo je tu podobně přístupné i víno .  
Vinná karta obsahuje jen několik nekomplikovaných vín od  
italských vinařů, které odpovídají domáckému rázu podniku . 

Pokud se vám návštěva poštěstí, nevynechte toskánské crostini, 
těstoviny se salsicciou, čerstvé mušle ani domácí tiramisu .

  

Můžete tu tak ochutnat spoustu dobrého jídla v několika oddělených 
stáncích a zasednout u velkých komunitních stolů . Pizza, pasta, ryby, 
maso a k tomu základní výběr výtečně pitelných vín po sklence . 

V kavárně si k tomu můžete přidat italské espresso na slehnutí  
a na cestu výběr italských sladkostí a pečiva z jejich vlastní pekárny  
a cukrárny . O víkendu na oběd tu vždy bývá nefalšovaná italská vřava .

Wine Food Market

Villa Richter
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Field

U Milosrdných 12, Praha 1 – Staré Město
P0–Pá 11.00–14.30, 18.00–22.30, 
So 12.00–15.00, 18.00–22.30,
Ne 12.00–15.00, 18.00–22.00
+420 222 316 999
www.fieldrestaurant.cz

Nejnovější ambiciózní fine dining v Praze, který dostal michelinskou 
hvězdu už po prvním roce provozu . Šéfkuchař Radek Kašpárek vaří 
moderní kreativní kuchyni, která vyzdvihuje čisté chutě a neotřelé 
kombinace sezónních surovin . 

Pokud se do Fieldu vydáte, doporučujeme celé degustační menu  
s předem napárovanými víny . Field jako jeden z mála podniků  
v Praze nabízí i propracované nealko párování s ochucenými ovocnými  
šťávami . Vinná selekce se opírá o tradiční vinařské oblasti ve Francii, 
Itálii, Rakousku a Německu . Tuzemská sekce je menšinová, ale 
slušně obsazená .

   

Bellevue

Smetanovo nábř. 18, Praha 1 – Staré Město
Po–Ne 12.00–15.00, 17.30–23.00
+420 222 221 443
www.bellevuerestaurant.cz

Luxusní fine dining u Vltavy s výhledem na Pražský hrad . Udělejte si 
tu rezervaci, pokud hledáte vyvážený kulinární zážitek s kreativním  
degustačním menu, párováním vína i dokonalým prostředím  
a servisem .

Á la carte i degustační menu v sobě kombinuje to nejlepší  
ze sezónních surovin s hravým a kreativním stylem šéfkuchaře  
Petra Bureše . Vinný lístek vychází z pokrytí významných evropských 
oblastí s důrazem na Francii a základním průřezem tuzemských vín .  
Kromě lahví z vinné karty můžete u à la carte i u degustačního  
menu libovolně přidat doporučená vína po sklenkách .

   

Kalina Restaurant

Dlouhá 12, Praha 1 – Staré Město
Po–Ne 12.00–15.00, 18.00–23.00
+420 222 317 715
www.kalinarestaurant.cz

Šéfkuchař Miroslav Kalina a sommeliér Vít Hepnar pro své hosty 
hledají to nejlepší spojení kuchyně a vína, které mohou nabídnout . 
Jídlo je tu postavené na tradičních technikách francouzské kuchyně, 
do kterého šéfkuchař Kalina zapojuje kulturní vlivy a tradice bohaté 
Prahy včetně těch nejlepších sezónních surovin . 

    

Bellevue

Field
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La Finestra

Platnéřská 13, Praha 1 – Staré Město
Po–So 12.00–23.00, Ne 12.00–22.00
+420 222 325 325
www.lafinestra.cz

Italská restaurace šéfkuchaře a restauratéra Riccarda Lucqueho, která 
je zaměřena primárně na luxusní importované maso . Kromě à la carte 
a týdenního menu je specialitou podniku velký tác s čerstvý masem, 
ze kterého vás obsluha nechá vybrat ten pravý kus právě pro vás . 

Jídla šéfkuchaře Tomáše Černého vycházejí z regionální italské  
tradice, kterou se tu snaží posunout skvěle zvládnutou technikou  
a promyšlenými chuťovými kombinacemi . Vinná karta snese  
i důkladné zkoumání zapálených fanoušků italského vína . Výběr  
italských vín je široký i propracovaný zároveň a víno tu krásně  
následuje chutě a vůně autentické italské kuchyně .

     

Vysoká gastronomie

Sofistikovaná a v chutích velmi čistá jídla jsou připravena tak, aby se 
přirozeně doplňovala s vínem . Ve vinné kartě najdete úžasnou selekci 
Champagne a promyšlený výběr vína z Francie .

La Degustation Bohême Bourgeoise

Haštalská 18, Praha 1 – Staré Město
Po–Ne 18.00–0.00
+420 222 311 234
www.ladegustation.cz

Výjimečná degustační restaurace oceněná hvězdou Michelin .  
La Degustation je zároveň přední restaurací z oblíbené sítě podniků 
Ambiente . Šéfkuchař Oldřich Sahajdák v La Degustation usiluje  
o renesanci tradiční české kuchyně, jejích surovin i zapomenutých 
postupů . To vše ve velmi koncentrovaném formátu dlouhého  
degustačního menu . Restaurace nenabízí polední menu ani menu  
à la carte, doporučujeme také rezervaci s dostatečným předstihem .

Práce sommeliérů s vínem je podobně jako v kuchyni motivována 
touhou zprostředkovat hostům čisté chutě a vůně původního terroiru 
z Moravy a Čech . Kromě velmi slušného výběru vín ze světa, který 
uspokojí i globálního gurmeta, tak mají hosté možnost ochutnat i ta 
nejzajímavější vína na tuzemském trhu . 

Pokud se do La Degustation vypravíte, určitě vyzkoušejte české  
degustační menu a nevynechte připravené párování vína na míru .

  

Kalina Restaurant

La Degustation Bohême Bourgeoise

La Finestra
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V Zátiší

Liliová 1, Praha 1 – Staré Město
Po–Ne 12.00–15.00, 17.30–23.00
+420 222 221 155
www.vzatisi.cz

Zavedená fine dining restaurace se zástupem loajálních hostů, kteří 
oceňují vždy perfektní servis, prostředí i jídlo na úrovni . Na jídelním 
lístku tu najdete mix moderní indické kuchyně a tradičních českých 
jídel . Tahle na první pohled třeskutá kombinace tu ale překvapivě 
dobře funguje, protože všechna jídla spojuje precizní provedení,  
čisté chutě a finesa .

Do Zátiší si zajděte na à la carte, kde se cena plynule odvíjí od počtu 
chodů a počtu spárovaných vín . Každou neděli tu pořádají i oblíbený 
indický brunch . Vinná karta je odrazem pestré kuchyně a představuje 
široce rozkročený výběr tuzemských, evropských i novosvětských vín . 
Minimálně 15 vín tu vždy zastihnete i po sklence .

  

Vysoká gastronomie

Pot-au-feu

Rybná 13, Praha 1 – Staré Město
Po–Pá 12.00–15.00, 18.00–22.00, So 18.00–23.00
+420 739 654 884
www.potaufeu.cz

Klidná francouzská restaurace s intimním prostředím, které nejlépe 
vynikne při večeři ve dvou . V Pot-au-feu připravují pestrou denní 
nabídku a krátké menu plné tradičních francouzských specialit .  
Šéfkuchař Jan Kracík se v kuchyni nenechává svazovat klišé  
a do svých jídel přidává vždy kus osvěžující inovace . 

Výběr vína zůstává pevně usazený ve Francii a vinná karta přesně  
kopíruje styl kuchyně . Sommeliér se tedy pohybuje výhradně na 
území Francie a s důrazem na tradici a renomované producenty .  
Vína po sklence jsou v Pot-au-feu dostupná jen v omezené míře .

    

Pot-au-feu V Zátiší



50 51Vysoká gastronomie

Grand Cru

Lodecká 4, Praha 1 – Nové Město
Po–Pá 11.30–15.00, 18.00–23.00, So 17.00–23.00
+420 775 044 076
www.grand-cru.cz

Luxusní wine bar i restaurace, kterou provozuje jeden z největších 
českých dovozců vín a ušlechtilých destilátů . Práce uznávaného 
šéfkuchaře Jana Punčocháře se zde doplňuje s umem top českých 
sommeliérů . 

Do vinného baru v přední části neváhejte kterýkoliv večer, když 
budete v Praze . Čeká vás tu neuvěřitelně obsáhlá vinná karta s 1 500 
různými víny, vždy aktuální selekce zajímavých vín po sklence  
i servírování vína v systému Enomatic . Prim tu hrají hlavně tradiční 
vinařské oblasti a osvědčená vinařství prověřená časem .

Pokud budete chtít zážitek z vína prodloužit o jídlo, stačí z baru 
popojít dále do restaurace . Každý den tu připravují odlehčené polední 
menu, à la carte a propracované degustační menu s vinným párováním .

Kuchyně Jana Punčocháře je sofistikovaná s důrazem na sezónu 
a perfektní zpracování luxusních surovin . V Grand Cru si připravují 
vlastní paštiky, klobásky i zauzené sýry . 

     

Vysoká gastronomie

Alcron

Štěpánská 40, Praha 1 – Nové Město
Po–So 12.00–14.30, 17.30–22.30
+420 222 820 410
www.alcron.cz

Respektovaná hotelová restaurace s dlouhou tradicí, která drží  
jednu z prvních pražských hvězd průvodce Michelin . Ve zdejší kuchyni 
začínala svoji cestu spousta významných českých šéfkuchařů .  
Dnes v kuchyni Alcronu velí známý šéfkuchař Roman Paulus,  
který drží úroveň podniku nepřetržitě už několik let . 

Restaurace ve stylu Art Deco má jen 24 míst . V kuchyni se potkávají 
vlivy ze současné mezinárodní kuchyně s těmi nejlepšími surovinami 
a kreativitou šéfkuchaře Pauluse . Pokud se do Alcronu vypravíte, 
doporučujeme večerní degustační menu s připraveným vinným  
párováním . Vinný lístek zde patří k těm nejobjemnějším v Praze,  
rady zkušeného sommeliéra Alcronu jsou tu ale vždy samozřejmostí .

Méně formální a uvolněnější zážitek nabízí sousední hotelová restaurace  
La Rotonde, kde se o víkendu pořádají velmi populární brunche .

   

Alcron Grand Cru
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Víno na cestu 
aneb kde nakoupit

Vino Markuzzi

Haštalská 3, Praha 1 – Staré Město
Po–Pá 9.00–19.00
+420 224 829 088
markuzzi.cz

Renomovaný obchodník s vínem Jiří Markuzzi je specialista na Itálii, 
ze které dováží vína více než dvaceti uznávaných producentů .  
Kromě toho má v nabídce vybrané italské lahůdky a grappu  
z Piemonte . Pokud si chcete pobyt v Praze zpříjemnit nějakým  
extra úlovkem z Itálie, přidejte si vinotéku Markuzzi na seznam .

   

Víno-klub

Benediktská 3, Praha 1 – Staré Město
Po–Pá 9.00–21.00
+420 724 239 045
www.vino-klub.cz

Populární internetový prodejce s vlastní kamennou vinotékou . 
Víno-Klub funguje jako jeden z největších obchodníků s tuzemským 
vínem, které svým zákazníkům přináší ve formě tematických vinných 
boxů po šesti lahvích . Kamenná vinotéka Víno-Klubu je skvělé místo 
k seznámení s víny z Moravy a Čech . Záběr sortimentu i zkušený 
personál umí velmi dobře zprostředkovat neuvěřitelnou pestrost 
tuzemských vín .

  

Passage Praha

V Celnici 10, Praha 1 – Nové Město
Po–Pá 11.00–22.00 (Restaurace Wine & Dine)
Po–Pá 10.00–22.00 (Galerie vín Passage)
Po–Pá 8.00–17.00 (Café & Bistrot Passage)
+420 221 033 389
www.passage.cz

Restaurace, bistro a hlavně velká vinotéka s velkým výběrem  
francouzského vína od významného českého dovozce Merlot d’Or .  
V Passage počítejte se službami profesionálního sommeliéra  
a nabídkou, která pokrývá klíčové vinařské oblasti . Skvělý výběr 
Champagne, Cognacu a Armagnacu .

  

Vysoká gastronomie

Salabka

K Bohnicím 2, Praha 7 – Troja
Út–So 12.00–0.00, Ne 11.30–16.00
+420 778 019 002
www.salabka.cz

Luxusní restaurace v odlehlé Troji s vlastním vinařstvím a ubytováním 
v apartmánech . V Salabce připravují polední menu, večerní à la carte 
a víkendový brunch . Jednoduché menu vychází z francouzské kuchyně 
a užití luxusních surovin podle sezóny . 

Při návštěvě určitě nevynechte ochutnávku některých z 15 vín ze 
Salabky nebo si nechte vybrat víno z krátké vinné karty naplněné 
základním, ale osvědčeným výběrem z Francie .

    

Salabka
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La Cave D’Adrien

Americká 18, Praha 2 – Vinohrady
Po–So 12.00–21.00
+420 246 030 284
www.lacavedadrien.cz

Malá vinotéka s prodejem a vlastním dovozem francouzských vín  
a delikates . V La Cave D’Adrien se zaměřují hlavně na zprostředkování 
méně známých menších producentů a přístupná vína na každodenní 
pití s dobrým poměrem cena/výkon . Několikrát ročně pořádají  
degustace zaměřené na novinky v obchodě .

  

Le Caveau

nám. Jiřího z Poděbrad 9, Praha 3 – Vinohrady
Po–Pá 8.00–22.30, So 9.00–22.30, Ne 14.00–20.30
+420 775 294 864
www.broz-d.cz

Živá vinotéka spojená s kavárnou a francouzskou pekárnou je skvělým  
místem pro nákup francouzského vína, sýra, pečiva a lahůdek . 

V Le Caveau na hranici Vinohrad a Žižkova se můžete stavit jen tak 
na skleničku nebo kávu se snídaní . Ve víně se zaměřují výhradně na 
Francii s převahou vína z Burgundska a důrazem na přístupná vína 
pro běžné pití .

  

Fajnšmekr

Finská 3, Praha 10 – Vršovice
Po–Čt 14.00–20.00, Pá 14.00–21.30
+420 731 131 399
www.fajnsmekr.com

Oblíbená vršovická vinotéka s vlastním dovozem vín a zároveň  
obchůdek s farmářskými produkty a delikatesami . Ve Fajnšmekru  
se zaměřují hlavně na autentická a naturální vína z tuzemska  
i ze zahraničí . Přírodní vína s minimálními zásahy aktivně propagují  
a pořádají pravidelné degustace, na kterých svým hostům představují 
méně známé a nadějné vinaře . Skvělá zastávka, pokud chcete ulovit 
autentické přírodní víno z regionu .

  

La Cave D’Adrien Fajnšmekr
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Rok s vínem aneb 
vinařské události v Praze

V Praze se každoročně konají desítky akcí  
s vínem spojených. Zde uvádíme jen ty tradiční 
a zavedené, ale vzhledem k boomu nejrůznějších  
gastronomických festivalů doporučujeme 
ověřit si informace o aktuálním dění na webu 
www.prague.eu.

Leden

Prague Wine Week
www.pww.cz

Prague Wine Week je výběrový festival vín, vinařství a gastronomie . 
Předposlední lednový týden už několik let nabízí degustace vín, 
degustační menu, prezentace vinařství a dovozců, přímý prodej vín  
ve vinotékách a také setkání profesionálů i milovníků vín .

Duben

International Wine Show Prague
www.iwsp.cz

Vedoucí průmyslová B2B prezentace vína v České republice  
určená vinařům, distributorům vína z domova i ze zahraničí  
a domácím nákupčím . Obchodní setkání se koná v hotelu Hilton  
Prague . Zkušenosti, know-how, dokonalá znalost místního trhu,  
tým zkušených pracovníků . Více než 600 návštěvníků a přes  
70 vystavovatelů .

Květen

Svátek růžových vín
www.wineofczechrepublic.cz

Festival zahajuje každoročně sezonu růžových vín . 1 . května  
se tradičně představují moravská a česká růžová vína v atraktivní  
lokalitě Richterovy vily a na přilehlé Svatováclavské vinici na  
Pražském hradě hradě (str . 18 .) Degustace se koná pod širým  
nebem a nabízí přes 100 vzorků růžových vín více než  
30 moravských a českých vinařství .

Rok s vínem aneb vinařské události v Praze

Wine Prague 2016
www.wineprague.com

Mezinárodní veletrh vína přináší do Prahy profesionální prostředí, 
podmínky pro obchod s vínem a navazování odborných kontaktů, 
jaké jsou obvyklé ve světě . Základem jsou moderní a dobře dostupné 
veletržní prostory s dokonalým servisem a všemi potřebnými službami,  
několik samostatných degustačních místností i tým zkušených  
odborníků pro rozsáhlé i komorní degustace, semináře a prezentace .

Růžový máj
www.ruzovymaj.cz

Tuto populární oslavu růžových vín s několikaletou tradicí pořádají 
osvědčení organizátoři nejoblíbenějších pražských farmářských trhů 
na Náplavce . Akce s charakterem lidové street party na břehu Vltavy 
má svou neopakovatelnou, uvolněnou atmosféru, která kromě  
několika desítek producentů růžových vín zahrnuje i stánky s jídlem  
a živou hudební produkci . 

Praha pije víno
www.praguedrinkswine.cz

Festival je jedinečným setkáním vinařů z celé střední Evropy,  
kteří se zaměřují na pěstování a výrobu kvalitních naturálních vín .  
Prezentují se zde vína z menších rodinných vinařství regionů Rakouska,  
Maďarska, Slovinska, Slovenska či Itálie . Nechybí pochopitelně ani 
vinaři z Moravy . Akce nemá každoroční pevné datum, koná se buď  
na samém konci května nebo počátkem června .

Náplavka na Rašínově nábřeží
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Srpen

Burčák

Od srpna se po celé České republice začíná pít burčák .  
Tento středoevropský fenomén vlastně není vínem, jde o lehce  
nakvašený vinný mošt, jehož sladká chuť a nenápadný obsah  
alkoholu způsobily neznalým nejeden bolehlav . Smí se prodávat  
pouze v období od 1 . srpna do 30 . listopadu a určitě stojí za vyzkoušení . 
Věnujte ale pozornost zdroji; vzhledem k velké oblíbenosti se na  
trhu často objevují levné produkty, o jejichž složení a kvalitě lze 
s úspěchem pochybovat . 

Září 

Září je měsícem, kdy se v Praze koná řada akcí označovaných  
jako vinobraní . Jde většinou spíše o lidové slavnosti s nabídkou vín 
nejrůznější kvality i původu než o akce vyhledávané milovníky tohoto 
ušlechtilého nápoje . Vinobraní se však často konají v atraktivních 
lokalitách a mívají zábavný program, takže pokud se chcete pobavit 
v lehkém vinném opojení, neváhejte a na některé z nich se vydejte . 
Kompletní seznam akcí naleznete na www .prague .eu . 

Trojské vinobraní
www.mctroja.cz

Tradiční slavnosti dobrého vína se konají v barokních zahradách 
Trojského zámku . Každoročně představují desítky českých  
a moravských vinařství, zastoupena jsou také vína z pražských  
vinic . Kromě ochutnávek vín je nabízen také burčák, probíhají  
řízené degustace a neformální semináře o víně .

Vinobraní v Botanické zahradě Praha
www.botanicka.cz

Tradiční vinobraní probíhající na Vinici sv . Kláry nabízí jedinečné  
víno místní výroby, přehlídku předních českých a moravských vín  
i burčák . Navíc je možné rezervovat si návštěvu expozice výroby  
vína s průvodcem a poznat tak zblízka celý proces produkce vína  
ve zdejším vinném sklepě . 

Festival vína v Pražské tržnici
www.bankavin.cz

Moravská banka vín pořádá v památkově chráněném areálu Pražské 
tržnice festival vín, na kterém mohou návštěvníci ochutnat více než 

Rok s vínem aneb vinařské události v Praze

200 vzorků z Mezinárodní soutěže vín Grand Prix Austerlitz .  
Tato mezinárodní soutěž se koná již tradičně na počest narozenin  
Napoleona, za podpory Vinařského fondu ČR .

Listopad

Svatomartinské víno, 11. 11.

Francie má Beaujolais nouveau, Česká republika má svatomartinské 
víno . Jedenáctý listopad, svátek svatého Martina, byl tradičně dnem, 
kdy se poprvé ochutnávalo mladé víno z posledního vinobraní . Toto 
období připadalo na dobu, kdy byla veškerá sklizeň již v bezpečí pod 
střechou a blížil se klidný advent spojený s předvánočním půstem . 
Svatomartinské tak bylo vždy spjato s časem hodování a bujarého  
veselí . Dnes se tato obnovená tradice těší velké oblibě a svatomartinská 
menu s pečenou husou, bramborovými lokšemi (plackami) a vínem 
(které musí být označeno speciální etiketou) můžete 11 . 11 . ochutnat 
nejen v řadě restaurací, ale i na akcích pod širým nebem . Aktuální 
seznam najdete na www .prague .eu . 

Letenská husa a košt 
Svatomartinského vína
www.nzm.cz

Tradiční slavnost spojená s degustacemi a prodejem svatomartinských  
a mladých vín se koná v areálu Národního zemědělského muzea .  
V rámci akce jsou představovány ukázky starých českých řemesel  
a návštěvníkům je umožněna zdarma prohlídka aktuálních expozic  
a výstav muzea .

Restaurace Mincovna
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Vinice sv. Kláry

1. Alcron, Štěpánská 40, Praha 1 – Nové Město (B2)
2. Aromi, Náměstí Míru 6, Praha 2 – Vinohrady (B2)
3. Atelier Red & Wine, Rošických 4, Praha 5 – Malá Strana (A2)
4. Bellevue, Smetanovo nábř . 18, Praha 1 – Staré Město (A1)
5. Bokovka, Dlouhá 37, Praha 1 – Staré Město (B1)
6. Café de Paris, Maltézské náměstí 4, Praha 1 – Malá Strana (A1)
7. Den Noc, Templová 7, Praha 1 – Staré Město (B1)
8. Divinis, Týnská 21, Praha 1 – Staré Město (A1)
9. Fajnšmekr, Finská 3, Praha 10 – Vršovice (B2)
10. Field, U Milosrdných 12, Praha 1 – Staré Město (A1)
11. FLAVOURS wine&deli, Záhřebská 29, Praha 2 – Vinohrady (B2)
12. Grand Cru, Lodecká 4, Praha 1 – Nové Město (B1)
13. Kalina Restaurant, Dlouhá 12, Praha 1 – Staré Město (A1)
14. La Bottega Bistroteka, Dlouhá 39, Praha 1 – Staré Město (B1)
15. La Bottega di Finestra, Platnéřská 11, Praha 1 – Staré Město (A1)
16. La Boucherie & Bistrot M, Zubatého 5, Praha 5 – Smíchov (A2)
17. La Cave D’Adrien, Americká 18, Praha 2 – Vinohrady (B2)
18. La Degustation Bohême Bourgeoise, 

Haštalská 18, Praha 1 – Staré Město (B1)
19. La Finestra, Platnéřská 13, Praha 1 – Staré Město (A1)
20. Le Caveau, nám . Jiřího z Poděbrad 9, Praha 3 – Vinohrady (B2)
21. L’Fleur, V Kolkovně 5, Praha 1 – Staré Město (A1)
22. Manú, Dětský ostrov 25, Praha 5 – Smíchov (A2)
23. Mlýnec, Novotného lávka 9, Praha 1 – Staré Město (A1)
24. Monarch, Na Perštýně 15, Praha 1 – Staré Město (A1)
25. Na břehu Rhôny, Na Hrobci 1, Praha 2 – Nové Město (A2)
26. Noelka, Slavíkova 3, Praha 2 – Vinohrady (B2)

27. Osteria da Clara, Mexická 7, Praha 10 – Vršovice (B2)
28. Passage Praha, V Celnici 10, Praha 1 – Nové Město (B1)
29. Pasta Fresca, Celetná 11, Praha 1 – Staré Město (A1)
30. Pot-au-feu, Rybná 13, Praha 1 – Staré Město (B1)
31. Prosekárna, Slezská 48, Praha 2 – Vinohrady (B2)
32. Prosekárna, Myslíkova 16, Praha 2 – Nové Město (A2)
33. Red Pif, Betlémská 9, Praha 1 – Staré Město (A1)
34. Salabka, K Bohnicím 2, Praha 7 – Troja (B1)
35. Svatováclavská vinice,  

mezi Starými zámeckými schody a ulici Na Opyší, Praha 1 – Hradčany (A1)
36. The Wine Bar, Arbesovo nám . 7, Praha 5 – Smíchov (A2)
37. V Zátiší, Liliová 1, Praha 1 – Staré Město (A1)
38. Veltlin, Křižíkova 115, Praha 8 – Karlín (B1)
39. Villa Richter, Staré zámecké schody 251, Praha 1 – Hradčany (A1)
40. Vinice Grébovka, Havlíčkovy sady, Praha 2 – Vinohrady (B2)
41. Vinice Salabka, K Bohnicím 2, Praha 7 – Troja (B1)
42. Vinice sv. Kláry, Nádvorní 134, Praha 7 – Troja (B1)
43. Vino Markuzzi, Haštalská 3, Praha 1 – Staré Město (A1)
44. VINOdiVINO, Štupartská 18, Praha 1 – Staré Město (B1)
45. Vinograf Anděl, Radlická 1C, Praha 5 – Smíchov (A2)
46. Vinograf Míšeňská, Míšeňská 8, Praha 1 – Malá Strana (A1)
47. Vinograf Senovážné náměstí,  

Senovážné nám . 23, Praha 1 – Nové Město (B1)
48. Víno-klub, Benediktská 3, Praha 1 – Staré Město (B1)
49. VinVin, Táboritská 23, Praha 3 – Žižkov (B2)
50. Wine Food Market, Strakonická 1, Praha 5 – Smíchov (A2)
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