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OBLACA
Podnik v Žižkovské věži nabízí úchvatný výhled 
z výšky na celou Prahu.

Vzhůru do oblak! V případě luxusní restaurace v Žižkovské věži to není 
nadsázka, ale realita. Z  výšky 66 metrů mají hosté úchvatný panora-
matický výhled na metropoli, který ohromuje nejen návštěvníky měs-
ta, ale i samotné Pražany. Restaurace nabízí působivé snídaně, chutné 
obědy i  romantické večeře při západu slunce. Samozřejmě však záleží 
na počasí, neboť někdy jsou hosté doslova a do písmene uprostřed mra-
ků, zatímco jindy mohou sledovat nádherně nasvícenou noční Prahu. 
A když k tomu přidáme elegantní interiér, pozorný servis, vzornou práci 
sommeliéra a výbornou kuchyni, ve výsledku nabízejí Oblaca opravdu 
nezapomenutelný zážitek. 
Moderní menu je vystavěné na základech italské, francouzské a  v  ne-
poslední řadě také české kuchyně, kdy řadu surovin připravují přímo 

Ředitel Vratislav Gregor

Věž patří všem. Vstupují k nám malé děti ze základní školy i studentské 
zájezdy ze zahraničí. Potkáme se zde se všemi kategoriemi turistů, ne-
jen z České republiky, ale z celého světa. Ve stejnou dobu a na stejném 
místě proběhne několik žádostí o  ruku nebo o odpuštění, hned vedle 
se uzavřou důležité obchody a oslavují se významné životní okamžiky, 
nebo se prostě jen relaxuje doslova v Oblacích. V OBLACA převažují, 
a to významně, hosté, kteří se vracejí. A to byl náš cíl, naše vize.

v kuchyni. Hosté tak mohou ochutnat jak domácí gnocchi, tak čerstvě 
zauzená kachní prsa. V nabídce předkrmů jsou velmi zajímavé tygří kre-
vety obalované v panko strouhance a podávané s omáčkou ze smažené-
ho kraba, která se připravuje z limetkových listů, rybí omáčky a chilli za 
315 korun. Milovníci lanýžů ocení domácí bramborové gnocchi s černým 
lanýžem ve smetanové omáčce, zatímco příznivci mořských tónů uvítají 
nabídku čerstvé ryby. Na menu je samozřejmě také k povšimnutí maso, 
kupříkladu hovězí flap steak, připravovaný metodou sous vide, či ever-
green místního menu – na víně pečený rolovaný krk z mladého jehněte, 
který překvapí delikátní chutí i kombinací s bramborovou annou, fazole-
mi fava a cibulkami cipolline za 495 korun. Kreativně šéfkuchař přistou-
pil také k prezentaci klasické svíčkové omáčky, která je zde servírována 
s grilovaným telecím filet mignon a  jemným bylinkovým knedlíkem za 
635 korun. Pomalu ale jistě se tento pokrm stává věhlasný v celé Praze, 
jeho chuť je totiž nezapomenutelná. 
Nabídka vín patří k silným stránkám restaurace a v prosklené moderní 
vinotéce je uskladněno na 150 značek vín, včetně několika klenotů jako 
je Château Petrus 1997 či Dom Pérignon Oenothéque 1996. Z nabídky 
českých a  moravských vín můžeme jmenovat respektovaná vinařství 
Gala či Žernoseky. V sousedním baru se hosté mohou zastavit na koktejl, 
který jim barman namíchá podle jejich oblíbených ingrediencí či aktu-
ální nálady. Pokud si nechtějí zahrát tuto kreativní hru, mohou ochutnat  
domácí kořeněný rum či domácí medový likér.

Tip hodnotitelů:

Mimořádný zážitek nabízí restaurace Oblaca v 66 metrech nad 
zemí. Neopakovatelný výhled na Prahu, vkusně zařízený interiér 
a špičkový gastronomický zážitek řadí tuto restauraci mezi  
doporučené našimi hodnotiteli. Naši hodnotitelé rozhodně tuto 
skvělou restauraci doporučují.


