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Co stojí za nárůstem popularity gastronomie v posledních letech? Za výjimečnými kuchaři se do restaurací chodilo vždycky, tedy alespoň v cizině, u nás
v Čechách teď spíš jen dotahujeme svět. Velkou zásluhu na tomto „rozhýbání se“ podle mě mají média. Naši „gastroscénu“ lze rámcově rozdělit do tří
epoch – paroubkovský RaJ, začátek devadesátých let a současnost. Po revoluci se novináři a producenti teprve začínali učit, jak najít vhodnou formu,
kterou by šlo vaření popsat. Začínali tradičním způsobem – vařit budou známí herci a vedle nich budou kuchaři. Hodně z nás tím prošlo – přicmrndáváte celebritám, které vábí diváka. Ale postupně se ukázalo, že to jde i jinak.
Objevilo se několik lidí, kteří měli mediální talent, a ti odstartovali boom nazvaný „celebrity chef“.
V zahraničí už takové osobnosti znali. Jedním z prvních byl Paul Bocuse,
kterému se podařilo skloubit vaření s médii v sedmdesátých letech. V devadesátých letech pak přišly celebrity světového formátu, například Marco Pierre
White, který do své populární image začlenil skandály, manželství s modelkami, občasné fackování dotěrného novináře nebo vyhození hosta z restaurace. Takové věci média milují a z Whitea, už špičkového kuchaře se třemi michelinskými hvězdami, se stala celebrita. Postupně se pak vytvořily dvě sorty
mediálně známých kuchařů. Na jedné straně ti, kteří žádní velcí kuchaři nejsou, příkladem za všechny je Jamie Oliver – dobře se na něj kouká, ale v gastronomickém světě není příliš úspěšný –, a na druhé ti, kteří mají takříkajíc
„odvařeno“ a za sebou úspěšnou gastronomickou kariéru. Jídlo máte na stole denně, takže je to stále atraktivní téma a pro média doslova lahůdka, kterou můžou okořenit emočně vypjatými situacemi i osobním profilem a historií kuchaře.
Pro české pohostinství hodně znamenalo otevření hranic. Cizinci, kteří
k nám po revoluci přijeli, přivezli vysoké standardy obvyklé pro gastroprovozy v zahraničí a my se je od nich mohli naučit prakticky přes noc. Objevily
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se různé hotelové řetězce a s nimi lidé, kteří nám ukázali, jak to lze dělat jinak, takže novinkami jsme se nemuseli prokousávat zbytečně dlouho. Navíc
naši kuchaři začali cestovat ven, získávali větší rozhled, učili se, co je a co
není dobré. Domů pak přivezli správné návyky a profesní úroveň, která v připraveném podhoubí rychle zdomácněla. Ten pokrok je dnes zřetelně vidět
a je důležité dodat, že nemenší zásluhu na tom mají hosté, kteří jsou ochotni si za dobré jídlo zaplatit. Bez poptávky by sebelepší nabídka neměla ekonomický smysl.
Stejně jako všude na světě můžeme očekávat, že se česká gastronomie bude
modernizovat. Třeba v Německu jste před třiceti lety všude dostali eintopf –
a jak to vypadá dneska? Kultury se mísí, což gastronomii prospívá, ale základ
by měl vždycky vycházet z rodiny, ta je alfou a omegou gastronomického dědictví. Před lety jsem měl jisté pochybnosti o tom, jaký bude osud české kuchyně v její původní podobě. Říkal jsem si, že časem začne ubývat těch, kteří
budou mít chuť a čas si sami doma uvařit českou klasiku. Je taky třeba si přiznat, že naše kuchyně úplně neodpovídá současnému životnímu stylu. Žijeme ve světě, kde se vizuální stránka stává důležitou, hledáme způsoby, jak žít
co nejvíc „fit“. Nicméně si myslím, že Češi si svoji kuchyň jen tak vzít nenechají, a kupodivu se to týká i mladé generace, lidí, kterým je třicet pětatřicet
let. Stejně jako jejich rodiče i je baví posedět u piva a dát si české jídlo – a to si
přece jednou za čas můžeme dovolit všichni. Jde jen o frekvenci a množství.
To, co našemu pohostinství ale bohužel stále chybí, je dobré a stabilní zázemí v českém zemědělství. Potřebujeme, aby suroviny byly k mání a aby
byly z hlediska kvality srovnatelné s tím, co produkuje zbytek Evropy. Pokud dnes u nás chceme vařit dobrou kuchyni, tak se zatím bez importovaných surovin, někdy třeba až z osmdesáti procent, neobejdeme. České zemědělství není schopné uspokojit naši poptávku a už vůbec nás nedokáže
zásobovat konzistentně. I když restaurace, jakou má například Oldřich Sahajdák (La Dégustation Bohême Bourgeoise), si se situací dokážou poradit
a specializují se na originální lokální suroviny – což je taky jejich renomé.
Jenže u nás a v podobných větších restauracích na tohle nezbývá čas, servírujeme stovky jídel denně a potřebujeme se spolehnout na to, že určitá surovina bude k dispozici pořád a ve stejné kvalitě. Nemůžeme si dovolit experimentovat, jet třeba jednou pro něco do Mělníka a pro jinou věc do Třeboně,
i když je to jistě činnost záslužná. Česká zemědělská produkce bohužel stále
kulhá na obě nohy, což je velká škoda, a nemyslím si, že pro to existují nějaké objektivní důvody.
Jaký bude další vývoj gastronomie? Určitě to bude krůček zpátky. Řekl
bych, že všechno dobré už bylo vymyšleno, navíc aktuální boom je, jak se
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dnes říká, hodně „vyhajpovaný“, přitom u jídla je důležitá i složka komfortu –
dáte si, na co máte chuť, a nechcete o tom moc přemýšlet ani přitom lovit působivé zážitky. Možná jednou za rok půjdete do špičkové restaurace, ale to,
co jíte zbývajících 364 dní v roce, by v zásadě mělo být komfortní. Dokonce
i v Paříži, která vždycky byla mekkou „temples of gastronomy“, těch chrámů
„haute cuisine“, je vidět, že tradiční fine dining se hodně liberalizuje. Zmizely věci, kterých je mi líto, třeba silver servis, table servis, dress code. Dneska
se lidi do restaurace neumí ani obléct, takže na co je pak krásný stůl? Všechny tyto věci jsou považovány za snobské, jakoby zbytečné. Všimněte si, jak
se dnes lidi ve světě chovají v luxusních restauracích. Bydlíte v pětihvězdičkovém hotelu a jenom žasnete, v čem přijdou na snídani. Je to velká škoda,
protože s tím zároveň odumírá klasické číšnické řemeslo ve stylu „obsluhoval jsem anglického krále“.
Vzpomínám si, jak jsem byl u Alaina Ducasseho v Hôtel de Paris Monte-Carlo v Monaku, v jednom z nejnádhernějších restauračních prostorů. Bylo
parné léto, byl jsem na cestách a nebyl jsem zrovna společensky oblečený,
měl jsem sice drahé boty, ale byly to jen tenisky. U vchodu mě očima zrentgenovali a poté, co si mě dotyčná paní náležitě změřila, odešla se zeptat, jestli mě takhle oblečeného může pustit dovnitř. Chápal jsem ji, a když mě nakonec do sálu pustila, byl jsem vlastně překvapený. Víte, já nepotřebuju žádnou
noblesu, nesleduju, jestli mě obsluhují zprava, zleva nebo zprostředka, mně
úplně stačí, když je servis příjemný. Pro určitou kategorii podniků tohle bývala samozřejmost, druh kultury. Byl to vlastně typ umění a zdá se, že dnes
je to umění umírající, a to je škoda.
Jedna věc se však bude zlepšovat pořád, a to kvalita kuchyně. Tedy přesněji: ona už je na hodně vysoké úrovni, spíš půjde dál k jakési přirozenosti. Předimenzovaná a cenově přepálená jídla nemají ekonomickou podstatu a šroubovat cenu stále výš bez ohledu na to, co stojí suroviny a práce lidí, není
možné. Dokonce si myslím, že podobně vyumělkované pohostinství může
hosty omrzet. Když už jste tam jednou byli, víte, jaké to je, a nepotřebujete to
vidět znova. Divadýlko, které se okolo toho dělá, vám už připadá zbytečné, zatímco když si dáte dobrý steak, máte na něj za čtrnáct dní chuť zase.
Taky bude stoupat důležitost servisu. Vařit umí v těch nových restauracích většina kuchařů a kvalita gastronomie se obecně zvyšuje, i když v Čechách možná ne tak progresivně jako jinde. Takže ten, kdo bude vytvářet
rozdíl mezi restauracemi, bude číšník. Obsluha je tím, kdo rozhoduje o ekonomickém výsledku podniku: to, co vám prodá, vytváří restauraci zisk. Číšník, který neumí prodat flašku vína, je zbytečný. Na druhé straně nepotřebujete někoho, kdo umí jen podat jídelní lístek, ale někoho, kdo ovlivní to, jak
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se v restauraci cítíte. U stolu byste ho neměli mít padesátkrát za večer, měl
by být přítomný stejně často jako rozhodčí ve sportu – jen když ho potřebujete. Navíc jeho případná chyba bývá nenapravitelná. Když se něco nepovede
po cestě z kuchyně, tak se s tím ještě dá něco udělat, ale chyba číšníka je fatální – je to brankář, za ním už nikdo není.
Všechno tak nakonec zapadá do komplexního zážitku a je jedno, jestli jste
přišli na polívku, nebo na večeři o čtyřech chodech. Potřebujete se v restauraci cítit dobře. Atmosféru vytvářejí různé komponenty: jídlo, obsluha, dekor, teplota, muzika, vůně, všechno přitom musí být vyvážené. Co je na gastronomii těžké, je široký multitasking, ta relativně velká skládačka ze spousty
malých detailů s dominujícím lidským faktorem, který má navíc největší prostor pro chybu.
Já se nejvíc naučil v cizině. Pár let jsem byl v Austrálii, tam jsem dostal
tvrdou lekci ve svých třiceti, protože jsem přijel jako gastronomický zelenáč
z českého socialistického prostředí. Pak jsem prošel různými mezinárodními hotely, což byl další motivující postup v kariéře, najednou jsem se dostal
do prostředí, kde byly nastavené hodně vysoké standardy. Každému mladému kuchaři bych doporučil, aby třeba do pětadvaceti pracoval v dobrém hotelu, je to skvělá škola. V Evropě bohužel nejsou populární hotelové restaurace,
ale v Americe nebo jinde na světě je to úplně běžné. Úspěšný hotel má velkou
výhodu, že má hodně peněz a může si dovolit to nejlepší. Primárně prodává
pokoje a dobrou restauraci potřebuje kvůli konkurenčnímu boji, její náklady
se pak v rozpočtu na celý hotel ztratí, takže si může víc dovolit.
Když tak vzpomínám na svoje začátky, měl jsem vlastně velké štěstí. Hlásil jsem se na střední školu, tam mě naštěstí nevzali, pak na strojní průmyslovku, tam taky ne, to by byl ještě větší průšvih – do roka by mě vyhodili, neuměl jsem matematiku. A tak jsem se dal na rodinnou tradici a šel na kuchaře. Asi to nebyla špatná volba.
Dnes se věnuju především našim restauracím Café Imperial, Next Door
a Divinis. Naším krédem je: dělat obyčejné věci neobyčejně dobře. Částečně
vaříme klasickou českou kuchyni, na kterou k nám hosté chodí, navíc fungujeme v hotelu, takže myslíme i na turisty. Pak k tomu přimícháme něco svěžího, aby si přišla na své i dámská část zákazníků, která si většinou žádá něco
lehčího a stravitelnějšího. Současně jsme kavárna, takže můžeme namíchat
velmi pestře domácí i cizí, prostě tak, aby všichni byli spokojeni. Sám nemám
rád revoluce, i když změny vítám, takže jsem asi spíš „old fashioned“ než přehnaně progresivní, přestože je to dnes ve světě módní. Pro mě je důležité vidět, co mám na talíři – tu základní surovinu a práci kuchaře, která jídlo na talíř dovedla. Největším zklamáním je, když něco líp vypadá, než chutná.
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Jehněčí koleno na česneku

4

»
»
»
»
»

4 PORCE

3 HODINY

» 3 řapíkaté celery,

V kastrolu rozpálíme 1 lžíci rostlinného
oleje a postupně opečeme osolená
a opepřená kolínka ze všech stran dohněda,
podle potřeby můžeme přilít trochu
oleje. Vyjmeme maso a slijeme vypečený
tuk. V hrnci rozehřejeme zbylý olej,
vsypeme cibuli, drcený česnek a zeleninu
a orestujeme ji dotmava. Zalijeme vínem,
necháme ho vyvařit, vložíme kolínka
a zalijeme jehněčí šťávou. Dusíme doměkka
asi 3 až 4 hodiny. Maso vyjmeme a odložíme
na teplé místo.

»
»
»
»

Mezitím připravíme konfitovaný česnek.
Stroužky česneku zalijeme v rendlíku
olivovým olejem a velmi zvolna je
na mírném stupni vaříme doměkka.

100*ml rostlinného oleje
sůl
čerstvě mletý pepř
4 jehněčí kolínka
1 cibule, nakrájená
nadrobno

» 7 stroužků česneku

(3 drcené, 4 vcelku)

» 1 mrkev, nakrájená
nadrobno

nakrájené nadrobno
300*ml červeného vína
500*ml jehněčí šťávy
100*ml olivového oleje
50*g másla, nakrájeného
na kostičky

Omáčku zbavíme tuku a přecedíme.
Svaříme na potřebnou hustotu, zahustíme
chlazeným máslem a dochutíme solí
a pepřem.
Maso přelijeme omáčkou, posypeme
konfitovaným česnekem a podáváme se
špenátem a bramborovou přílohou
dle chuti.
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Prostírání stolu

„Stůl je jediným místem, kde se člověk během první hodiny nikdy nenudí.“
B R I L L A T - S AVA R I N

Úprava stolu byla vždy prvním požadavkem při přípravě hostiny, ale i domácí
večeře. Stůl je obrazem hostitele, tradičně se odpovědnost za úpravu domácího
stolu připisuje hospodyním (což nevylučuje, že by mohli prostírat muži). V profesionálním provozu, v restauracích a banketech organizovaných cateringovou
firmou je věnována aranžmá stolu velká pozornost; je to to první, nač se upřou
zraky hostů. Nápaditost tabule, její upravenost a kvalita talířů, sklenic, příborů
a dalších součástí inventáře předznamená zážitek, který nás u stolu čeká. Nedbalost, na první pohled patrné chyby (nedodržení symetrie, nestejné mezery mezi
příbory, talíři a sklenicemi, špatné rozložení inventáře), nebo dokonce nedokonalá čistota (otisky prstů na příborech či sklenicích, nedokonale umyté sklo, stopy po předchozích hostech na ubruse) nevzbudí v hostovi chuť k jídlu, ani kdyby hospodyně byla vyhlášená kuchařka.
Vhodně upravený stůl k obědu nebo večeři doma vytváří slavnostní náladu
při rodinném stolování. V restauraci nebo při slavnostní večeři se musíme správně orientovat na prostřeném stole, abychom nevstupovali do teritoria sousedů
a uměli si poradit se vším, co nás na stole čeká. Na banketu si musíme být bezpečně jisti, kde jsou hranice našeho prostoru a co smíme a co ne.
„U stolu se nestárne.“
ITAL SKÉ

PŘÍSLOVÍ

Samozřejmě záleží na tom, kde budeme stolovat. V thajském bistru nemůžeme očekávat to, co požadujeme po drahé restauraci v centru Londýna. Ale to není
otázka ani čistoty, ani úpravnosti tabule, ale stylu. V bistru neočekáváme ubrusy a stříbrné příbory, i obsluha bude oblečena jinak než v londýnské restauraci.
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Založení stolního inventáře v dobré restauraci je o poznání složitější
než doma. Ubrus by měl přesahovat o 20 až 30*cm hranu desky
stolu, v lepších restauracích pod ním leží molton, jemná plstěná
podložka, která tlumí nárazy sklenic a příborů a zvyšuje kulturu
stolování. Uprostřed každého místa bývá při banketech klubový
talíř, v běžné restauraci dekorativně složený ubrousek.
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Základní kritéria estetická, profesní a hygienická musíme ovšem požadovat všude. Na jednoho stolovníka počítáme s 65 až 80 centimetry místa u stolu. Často
volíme mezi komfortem hostů a mezi potřebou usadit co největší počet osob, pod
60 centimetrů ale jít nelze.
Stůl by měl být uspořádán přehledně, tak aby se host bez problémů orientoval ve svém „operačním prostoru“. Měl by dosáhnout rukou na všechny součásti
servisu, které bude používat. Součásti inventáře by měly být založeny tak, aby si
je host nemusel přizpůsobovat. Jestliže budou servírovány těstoviny, založí obsluha vlevo od talíře lžíci, vpravo vidličku. Moučníkový příbor se zakládá nad talíř
tak, jak ho pak host bude používat, vidlička míří střenkou (rukojetí) doleva, bude
se držet v levé ruce, lžička má střenku doprava, protože patří do pravé ruky. Totéž platí o omáčnících, kompotech, přílohách. Inventář se zakládá vždy pro praváky, i když víme, že stolovat bude levák. Leváci si mohou přizpůsobit vše, co se
nedotýká ostatních lidí, třeba polévku mohou jíst levou rukou, ale i leváci podávají pravou ruku, vedou si ženu po pravici a prostřeno mají pro praváky. Nemohou si ani během jídla postavit sklenice doleva a pečivový talířek doprava, protože by to mátlo a znejistilo sousedy po pravici a po levici.

Ubrus

Vpravo a vlevo zakládáme příbory, nejvíce tři sady,
vpravo ještě polévkovou lžíci. Pořadí příborů kopíruje
pořadí chodů, host je odebírá z vnější strany směrem
k talíři. Moučníkový příbor se pokládá nad talíř nebo
se donáší po hlavním chodu. Dezertní vidlička je blíž
talíři, lžíce nad ní a rukojeti jsou otočeny tak, jak je
bude host brát do rukou, lžička má střenku doprava,
vidlička doleva.
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Stůl bývá pokryt ubrusem, to není nic překvapivého, co ovšem překvapit může, je
fakt, že správně je ubrus položen až na moltonu – plstěné podložce, která zaručuje, že nádobí a příbory nevydávají při položení na stůl hluk a nesmekají se. Molton (z franc. molleton) je tkanina, která zjemňuje a tlumí veškerý kontakt s deskou stolu, a zpříjemňuje tak stolování. Nejčastěji to bývá plstěná pokrývka stolu,
z jedné strany drsná, aby se nesmekala, z druhé jemná a hladká, takže dobře tlumí zvuky a působí příjemně na omak. Užívají se i bavlněné nebo jemně pogumované textilie, někdy bývají na restauračních stolech již natrvalo fixovány. Sklenice
a příbory pak nebouchají o desku stolu a činí stolování noblesnějším. Molton je samozřejmostí na banketech a v dobrých restauracích, pokud nemají záměrně minimalistický styl prostírání bez ubrusů. V takových restauracích, ale i běžně doma,
se často používá tzv. anglické prostírání, obdélníkové podložky pod stolní nádobí.
Anglické prostírání vzniklo koncem 18. století, kdy začali Britové dovážet ze
zámoří (z Karibiku a z Afriky) mahagonové dřevo k výrobě lodí, ale i nábytku. Bylo
jim líto překrývat krásné červenohnědé leštěné plochy stolů ubrusy, a tak servírovali pokrmy jen na menších podložkách, aby vynikla krása vzácného mahagonového dřeva. Svoje prostírání má každý host, uprostřed stolu je může doplňovat
obdélníkový běhoun. Anglické prostírání se hodí pro jednodušší formu stolování,
např. snídani, brunch, lehký oběd. Využívá se v kavárnách, bistrech, restauracích
s jednoduchou obsluhou.
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Ubrus má buď bílou, nebo jinou nevtíravou barvu. Ubrusy s výraznými vzory
či ornamenty mohou odvádět pozornost od aranžmá pokrmů na talířích. V sytých
barvách navíc zaniká stolní inventář, proto jsou pro společenské stolování vhodnější jednobarevné ubrusy jemných pastelových barev, banketní barva je ovšem jen
bílá. Kromě přírodních bavlněných ubrusů si také získává oblibu žakárový ubrus
s voděodolnou a oleofobní teflonovou úpravou, protože je odolný vůči tekutinám,
nejen vůči vodě, ale i červenému vínu nebo oleji. Skvrnu stačí otřít vlhkým hadříkem a ubrus je zase čistý. Restaurační ubrusy bývají čtvercové (140 x 140 cm), obdélníkové (140 x 180 cm) či kulaté, velké banketní mívají rozměry různé, ale ubrus
by měl vždy přesahovat na každé straně hranu stolu asi o 20 až 30 cm, ideálně tak,
aby zakrýval nohy stolovníků a dotýkal se plátěných ubrousků na jejich klínech.
Ubrusy se v antice rozšířily za císaře Hadriána (117–138). Do té doby si hosté nosili své ubrousky, které navíc sloužily k zabalení výslužky. Až do novověku
to byly jednoduché bílé plachty z pevného plátna. Rozlehlé královské tabule byly
obvykle sestaveny z prken ležících na dřevěných podstavcích, proto byl ubrus nezbytností. Přesahy byly o hodně delší, než jsou dnes, a proto měl ubrus v rozích
uzly, aby se nedotýkal země a neposunoval se po stole (vidíme to na obrazech
z různých epoch, snad nejznámější je Leonardova „Poslední večeře“). Přesahy
ubrusu měly praktický význam – hodovníci si do nich utírali ruce. Celý středověk
se totiž jedlo jen nožem (v pravé ruce), kterým se ukrojil kus masa a ten se levou
rukou vložil do úst. Chtěl-li se host napít, utřel si prsty do přesahu ubrusu a pak
teprve uchopil cínový nebo později skleněný pohár. Do ubrusu si hosté utírali nejen ruce, ale otírali si o něj lžíce, ušpiněné nože, někteří nevychovaní stolovníci ho
prý užívali místo kapesníku. Teprve v 19. století, kdy se prostíraly ubrusy bohatě
zdobené krajkami nebo vyšíváním, se tyto zlozvyky vytratily.
Při delší tabuli se ubrusy překládají přes sebe. Začínají se pokládat na stůl
od vzdálenějšího konce stolu z pohledu přicházejících hostů. Nahoře by měl být
ten, který hosté spatří jako první, případně horní by měl být tam, kde bude sedět
hlavní host – to proto, aby nebyly vidět překlady ubrusů přes sebe. Na ubrus případně pokládáme menší čtvercový ubrus zvaný napron (nejčastěji 80 x 80 cm),
stejné nebo kontrastní barvy, který oživuje tabuli a chrání hlavní ubrus před znečištěním. Dalším zdobným prvkem jsou štoly, šály, běhouny, obvykle odlišné barvy, které dodávají tabuli slavnostní ráz. Látkové ubrousky, které leží dekorativně
složeny na stole, jsou buď jídelní (60 x 60 cm), nebo snídaňové (ty jsou poloviční, tedy 30 x 30 cm). Před příchodem hostů personál skládá ubrousky do dekorativního tvaru, který udrží ubrousek vztyčený na klubovém talíři nebo na stole.
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Talíře
Výběr talířů se podřizuje chodům, které budou podávány, a úrovni stolování.
Největší talíř je klubový, má v průměru asi 30 cm a může být opatřený symbolem restaurace nebo znakem instituce, která banket pořádá, třeba státním znakem na velvyslanectvích nebo na Hradě. Na klubový talíř se neservírují pokrmy,
je jen podkladový, kladou se na něj talíře s jednotlivými chody. Masový talíř je
plochý, má v průměru 22–24 cm a jíme z něj hlavní chod. Polévkový talíř je hluboký o průměru 22 cm. Polévku servírujeme také v bujónových miskách nebo
šálcích, vždy s podšálkem. Dezertní talíř má průměr 19 cm a slouží k servírování předkrmů. O něco menší je moučníkový talíř a nejmenší je pečivový talířek.
Řada restaurací se už nedrží klasických souprav, používají kromě tradičních kulatých talířů i hranaté nebo oválné, porcelánové, keramické, kameninové, hladké či s dekorem, ba ani rozměry už nejsou závazné.
Ve středověku se dlouho talíře nepoužívaly, pokrmy se roznášely na společných mísách a z těch se také jedlo. Kráječi maso porcovali před hosty, ti si brali
kousky masa rukou a pokládali si ho na kus chleba nebo na talíř z chleba. Talíře se začaly užívat v Itálii, ve střední Evropě až od 14. století. Neměly ovšem tvar
dnešních talířů, byly to kulaté nebo čtverhranné desky, někdy mírně prohloubené. Vyráběly se ze dřeva, často malovaného, nebo z cínu (dřevěné malované talíře se při krájení otáčely dnem vzhůru, aby se dekor nepoškodil). I když už hosté na stole talíře měli, stále byl určený jeden kus pro dvě osoby. Talíře dnešního
tvaru se rozšířily až v 16. století. To už si bohatší měšťané pořizovali i talíře stříbrné, které často sloužily jako věno. Soupravy v lepších rodinách obsahovaly desítky různých druhů talířů a doplňkového porcelánu, vše bylo okázale vystaveno
v příborníku v jídelně nebo salonu, kde se odehrávaly návštěvy, obědy a večeře.
V 18. a 19. století nastal velký rozkvět skláren a porcelánek, a tak jídelní inventář zlevnil a mohla si ho dovolit i střední třída, ba i na venkově náležely sady talířů k běžné výbavě. Dnes je výběr nekonečně široký, mezi nejznámější značky patří Villeroy & Boch.
Na slavnostních hostinách se zakládají na místo hosta velké podkladové neboli klubové talíře. Orientujeme je tak, aby emblém byl vždy nahoře. Klubové talíře leží na stole po celou dobu stolování, odnášejí se po moučníku. Na ně se kladou malé kulaté plátěné ubrousky, dečky nebo rozety, aby talíře o sebe nevrzaly.
Nejdříve se zahajuje studeným předkrmem na dezertním talíři, následuje polévka v hlubokém talíři nebo bujón v misce na podšálku, pak se servíruje teplý předkrm na dezertním talíři, dále přichází hlavní chod na tzv. masovém talíři a na závěr se na klubovém talíři ocitne ještě jednou buď dezertní talířek – může se ještě
servírovat sýr nebo ovoce – nebo o něco menší moučníkový talířek na sladký závěr večeře. Podává-li se k moučníku káva, klubový talíř se odnáší.
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Nejde-li o aranžmá s klubovým talířem, pokládáme uprostřed místa dekorativně složený ubrousek. Jakmile si je hosté po usazení ke stolu odeberou, pokládáme na místo postupně talíře s jednotlivými chody. Žádný talíř by neměl být
okraji stolu blíž než 2 centimetry. Vlevo leží menší talířek na pečivo; zakládá se
horním okrajem nebo středem na hroty masové vidličky. Podle potřeby může ležet i níž, jestliže očekáváme založení misky se salátem nebo oplachovače prstů
(finger bowl). Přes něj je přeložen malý nožík na máslo střenkou mířící k hostovi, aby ho mohl pohodlně uchopit, případně leží souběžně s ostatními příbory.

Příbory
Nejstarším jídelním nástrojem byla lžíce, pomineme-li nůž, který byl současně zbraň i náčiní ke krájení masa. Na hostinách byli k dispozici kráječi (scissors), kteří maso porcovali, ale v běžném životě byl nůž každodenní nezbytností.
Lžíce byla původně dřevěná, nejčastěji z jalovcového dřeva, ale od 15. století se
objevují i lžíce měděné a cínové, od 16. století na šlechtických dvorech a v bohatých měšťanských domech i stříbrné. Lžíce se stávaly dekorativní součástí stolu,
i dřevěné lžíce se vykládaly stříbrem, stříbrné se pozlacovaly. Jedly se jimi omáčky a polévky, maso se stále nabíralo z mísy třemi prsty levé ruky. Nejbohatší historii má ovšem vidlička. Ta byla zprvu odmítána jako ďábelský nástroj, a když
v 11. století onemocněla byzantská princezna provdaná za benátského dóžete,
přičítali to všichni její zlaté vidličce, kterou si přivezla z Orientu. Nicméně Italové si v 16. století osvojili vidličku ke konzumaci ovoce a odtud byl už jen krůček do Francie, metropole evropských kuchyní. Vidlička přicestovala do Paříže
v roce 1533 s manželkou krále Jindřicha II. Kateřinou Medicejskou z její rodné
Florencie a dvorská etiketa ji pomalu začala brát na vědomí. Koncem století už
užíval vidličku i král a během 17. století vidlička zdomácněla ve většině zemí
Evropy (u nás se vidličkou jedlo již v roce 1543 na zámku ve Vlašimi). Albrecht
z Valdštejna vlastnil 368 stříbrných lžic a 157 vidliček.

Dobrou restauraci poznáme
podle prostředí, obsluhy, kvalitního
jídla a nádobí. Kvalitní porcelán
(zde Villeroy & Boch) a velký výběr
různých typů talířů a doplňkových
užitných nádob zaručují bezvadný
servis jídel.
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Vidličky bývaly na stolech středověku zvláštností; užívali jich leda na dělení
masa. Vidličky vypadaly spíše jako klíštky. Petrus Damiani v 11. věku († 1072) vyčítá choti benátského dóžete její velkopanskou upejpavost, že si dává jídla od sluhů rozkrajovati na malé kousky a pak malými zlatými vidličkami dvojzubými že
do úst si je podává.
Francouzská královna Klementina Uherská měla roku 1350 jen jednu zlatou
vidličku a Karel V. francouzský užíval okolo roku 1380 dvou vidliček o stříbrných
zubech a křišťálových rukojetích. Inventář vévodkyně Tourainské z roku 1389
obsahuje sice devět tuctů drahocenných lžic, ale jen dvě vidličky. Z toho arci lze
souditi, že vidliček užíváno bylo velmi málo. Ostatně ještě dvě stě let poté smáli
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se dvořanům Jindřicha III., že jedí vidličkami, kterých ani pořádně do ruky vzíti nedovedou.
Ještě na počátku 17. věku nebylo užívání vidličky všeobecné. Z roku 1609 se
oznamuje, že královna Marie Medicejská sice jedla vidličkou, ale vévodkyně
z Condé rukama, arci v rukavičkách. Angličan Thomas Coryate zaznamenává
ve svém deníku: „Zvykl jsem italskému obyčeji děliti a jísti maso vidličkou. Dělal
jsem to později také v Německu a po svém návratu často i v Anglii. Italové a také
mnozí cizinci, kteří se v Itálii zdržují, užívají při jídle vždy malé vidličky, když
dělí maso.“
Po několika letech se dovídáme, že Anna Rakouská, choť Ludvíka XIII., vidličku ještě odmítala. Ale kolem roku 1630 jedlo se ve vznešených domech francouzských už obecně vidličkou a kolem roku 1700 nechyběla vidlička v žádné lepší německé rodině měšťanské. Ve vrstvách nižších však trvalo ještě dlouho,
nežli vidlička zdomácněla.
Nožů nebývalo pro každého hosta, stačilo pro každou tabuli několik a stolovníci užívali jich dle potřeby. Jen v domácnostech velmožů býval předložen každému hostu zvláštní dlouhý nůž. V Anglii ještě ve století 16. každý host přinášel si
svůj nůž s sebou a na stole ležela ocílka na jeho nabroušení. Nebývalo prý vzácností, že nevybraní stolovníci nože se stolů odnášeli.
Talíře jednoho, ba i sklenice jedné užívalo zhusta několik osob stejným časem.
JIŘÍ GU T H-JAR KOVSKÝ

Polévku servírujeme také v bujónových miskách
nebo šálcích, vždy s podšálkem. Dezertní talíř má
průměr 19 centimetrů a slouží k servírování předkrmů.
O něco menší je moučníkový talíř a nejmenší
je pečivový talířek.
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Kdybychom navštívili Silberkammer, sbírku stolního náčiní habsburského císařského dvora ve vídeňském Hofburgu, zůstali bychom v údivu stát nad množstvím inventáře vedle zlatého klubového talíře. Jak se v tom tehdy mohli vyznat?
Snadno, šlechta na dvorech se učila zacházet s nožíky, dvouzubými vidličkami,
kleštičkami na korýše či dlouhými lžičkami odmalička. S rozvojem restaurací
od konce 18. století se ale všechno začalo přizpůsobovat komfortu hostů, většinou nepoučených ve vyšších formách stolování. Proto se vytvořil úzus zakládat
vedle talíře jen tři sady příborů, vpravo ještě s polévkovou lžící. Všechny příbory
klademe na tu stranu, jak je bude host používat, abychom ho založením inventáře správně vedli a postarali se o jeho pohodlí (tedy lžíci k těstovinám klademe
vlevo, vidličku na salát vlevo, lžičku na kompot vpravo).
Nejdelší epochu v dějinách stolování se jedlo rukama. Dodnes se jí prsty v Africe, Turecku, arabských zemích, v Indii. Evropan v těchto zemích žasne nad obratností, s jakou hosté u stolu jedí rukama, a to s naprostou samozřejmostí, bez pocitu provinění, protože vědí, že takto se jedlo v antice, na královských hostinách
ve středověku a všude v Evropě až do 17. století, než se ujala vidlička. Indové jedí
rukama velmi zručně a zkušeně, ba elegantně, nikoli nechutně. Když je nezaujatý
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pozorovatel hodnotí, zjistí, že to vypadá mnohdy lépe než nešikovný zápas s příborem u našich stolů. Samozřejmě k použití „královského příboru“ patří důkladné
umytí rukou před jídlem i po něm. V Indii se leje vlažná voda do velké nádoby plné
vavřínových listů, aby nebyla vidět voda použitá. V Evropě se jedení rukama dochovalo jen u některých pokrmů: chleba lámeme, neukusujeme, stejně tak veškeré další pečivo, chřest lze do úst vkládat rukou (není-li už polit holandskou omáčkou), lístky artyčoků odloupáváme rukama, krevety loupeme také u stolu, sýr sice
ukrojíme nožem, ale do úst ho vkládáme společně s úlomkem chleba, rukama
jíme bobulovité ovoce, jako jahody, třešně, švestky, hroznové víno, a mořské plody.

Kovový inventář pro servírování různých pokrmů:
zmrzlinové lžičky, lžíce pro amuse bouche,
kleště pro překládání pokrmů, souprava na šneky:
servírovací pánvička se šesti důlky, kleštičky
a dvouzubá vidlička.
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Příborů je mnoho druhů, záleží na tom, jaký pokrm se bude podávat, na jaké
úrovni stolování probíhá a kolik chodů obsahuje menu večeře nebo banketu.
Základní příbor je tzv. masový, jíme jím pokrmy servírované na masovém talíři, tedy hlavní chod. Je největší, a protože hlavní chod je poslední před dezerty,
masový příbor leží nejblíž talíři. O něco menší je dezertní příbor, kterým jíme
předkrmy, teplé i studené (v restaurační hantýrce se mu říká předkrmový). Lžíce dezertního příboru se běžně servíruje k polévkám v bujónových šálcích nebo
miskách (speciální bujónová lžíce není oválná, ale kulatá). Dezertní vidlička a lžíce jsou standardním příborem pro teplé moučníky (často nabízený koktejlový příbor, tedy kávová lžička a malá vidlička k zákuskům, se pro větší teplé moučníky
nehodí). K rybám se zakládá rybí příbor, vidlička s hlubším vybráním mezi středními hroty a plochý nůž bez ostří. Některé starší rybí vidličky mají mezi středovými hroty očko, do kterého se mohla zaklesnout rybí páteř a z ní se plochým
nožem stahovalo maso. Dříve se namísto rybího příboru užívaly dvě vidličky –
rybí maso se nekrájí, a proto se oddělovalo maso z kostry jen vidličkami. Příbor
na šneky se skládá z kleštiček, kterými držíme ulitu hlemýždě (zakládáme vlevo
od talíře), a dvouzubé vidličky, kterou vybíráme maso z ulity (zakládáme vpravo
od talíře). Příbor na ústřice sestává z nožíku s oboustranným ostřím a trojzubé vidličky, příbor na humry se skládá z rybího příboru a dlouhé dvouzubé vidličky,
kterou vybíráme maso z klepet, příbor na ovoce je menší než dezertní, obsahuje ostrý špičatý nůž a vidličku. Pestrý je výběr lžic: největší je polévková, menší
je dezertní, ještě menší je kávová, nejmenší je moka lžička. Kompotová lžička je
velká jako kávová, ale kulatá, lžička na zmrzlinu je plochá, lopatkového tvaru, limonádová lžička má dlouhou střenku. K přenesení pokrmů z mísy na talíř se používá překládací příbor, běžně jde jen o lžíci a vidličku, které zaklesnuty v sobě
vytvářejí jakési kleště, kterými host podebere a přidrží si plátek masa. Často se
s ním setkáváme na rautech, kde se hosté u bufetového stolu obsluhují sami. Obsluha užívá větší vidličku a dvouzubou lžíci na speciality, třeba salát nebo ryby,
s různými variantami. Hosté to mají snazší, když jim hostitel připraví na rautové
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mísy kleště místo překládacích příborů. Platí pro ně totéž, co pro překládací příbor: nemůžeme je mísit mezi různými pokrmy, každý pokrm má své kleště, abychom nekontaminovali navzájem chutě pokrmů.
Předpokládáme-li pět chodů, budou po levé straně ležet tři vidličky, to je ostatně největší počet, jaký se zakládá. Pokud by počet chodů byl vyšší, donášela by obsluha další příbory až během večeře před chodem, ke kterému by příbor byl zapotřebí. Zleva leží dezertní vidlička na studený předkrm, blíže k talíři stejná vidlička
na teplý předkrm a těsně u talíře velká masová vidlička k hlavnímu chodu. V některých zemích je salát jedním ze sekvence chodů, pak se zakládá i salátová vidlička, která má kratší hroty než masová vidlička. Na pravé straně je zvnějšku založen nejprve dezertní nůž na studený předkrm, po něm následuje lžíce na polévku,
blíže k talíři dezertní nůž na teplý předkrm a nejblíže talíři masový nůž. Nože se
pokládají ostřím doleva, k talíři, ostří nesmí mířit do prostoru. Bude-li se jako některý chod podávat ryba, nahradí dezertní příbor speciální rybí příbor, s menší vidličkou se širšími hroty a se širokým plochým nožem. Bude-li jako předkrm servírován krevetový koktejl nebo mořské plody, zakládá se i koktejlová vidlička, a to

Příbory vedle sebe leží ve vzdálenosti asi půl centimetru tak, aby se vzájemně
nedotýkaly, ve stejné vzdálenosti od okraje stolu (v rovině s dolním okrajem talíře)
a v ose s příbory ležícími na protější straně stolu. Masový příbor, který leží nejblíž talíři,
by měl mít odstup od talíře nejméně půl centimetru, neměl by se skrýt pod okrajem
talíře.
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úplně vpravo – použijeme ji jako první, a to pravou rukou. Ke steakům se zakládá ostrý špičatý nůž s pilkovitým ostřím, ten ovšem nenajdeme na banketech, tam
se používá jen klasický příbor. Příbor by měl být připraven vždy k té ruce, kterou
jej bude host používat. K těstovinám tedy zakládáme lžíci vlevo, vidličku vpravo.
Takto se ustálilo zakládání příborů ve většině evropských zemí i v Británii.
Výjimku najdeme u španělského habsburského dvorního ceremoniálu, který nařizoval klást všechny příbory pouze na pravou stranu. Pořadí bylo následující:
příbor pro první chod úplně vpravo, a to nástroj pro pravou ruku vpravo, pro levou vlevo, směrem doleva následovalo další náčiní a u talíře byl umístěn příbor
na poslední chod, opět ve stejném pořadí obou součástí. Levá strana vedle talíře
tedy zůstala volná, což bylo pohodlné pro ruku, kterou v oboustranně založené
sestavě není kam položit. Stejný princip se objevoval i u rakouských Habsburků,
jak dokazuje expozice v Silberkammer ve vídeňském Hofburgu.
Příbory vedle sebe leží ve vzdálenosti asi půl centimetru, tak aby se vzájemně
nedotýkaly, ve stejné vzdálenosti od okraje stolu (v rovině s dolním okrajem talíře) a v ose s příbory ležícími na protější straně stolu. Příbory by měly být vzdáleny od hrany desky stolu asi dva centimetry, nikdy by neměly ležet pod okrajem
talíře. Masový příbor, který se zakládá nejblíž talíři, by měl mít odstup od talíře
nejméně půl centimetru, neměl by se skrýt pod okrajem talíře. Moučníkový příbor se pokládá nad talíř nebo se donáší po hlavním chodu. Dezertní vidlička je
blíže k talíři, lžíce nad ní a rukojeti jsou otočeny tak, jak je bude host brát do rukou, lžička má střenku doprava, vidlička doleva. Může se stát, že součástí dezertu budou i sýry. Pak se může nůž na sýry přinést až s dezertem nebo se může založit k moučníkovému příboru, blíže k talíři.
Pokud je zapotřebí další speciální náčiní, např. lžička na kaviár, kleštičky
na hlemýždě nebo humrová vidlička, založí je obsluha až před servírováním pokrmu k té ruce, kterou budeme používat (třeba kleštičky na šneky vlevo, dvouzubá vidlička na humry vpravo).
V polovině 19. století bylo běžné, že v měšťanských domácnostech obsahovala
sada jídelních a servírovacích příborů devadesát kusů.
Všechny příbory musí být téhož typu, a to jak masové, tak dezertní, rybí
i moučníkové. Měly by být těžké a jejich střenky dostatečně široké, aby se dobře
držely v dlaních. Stříbrné příbory vyžadují údržbu, nesmějí být zašedlé, aby nejevily známky stárnutí nebo ojedinělého používání. Všimneme-li si, že hroty vidličky jsou vybočené nebo ohnuté, vyřadíme takový kus nekompromisně ze soupravy. Dětem můžeme místo masového příboru založit dezertní, aby si s ním snáze
poradily. Při manipulaci s velkým a těžkým příborem by hledaly cestu, jak si
usnadnit zacházení s ním, a to by postupně vedlo k vytváření špatných návyků.
Příbor je velmi osobní soubor nástrojů, neboť všechny jeho součásti se dotýkají
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jídla a některé součásti vkládáme do úst. Proto dbáme o jeho úzkostlivou čistotu a vysoký lesk. Při pokládání příborů na stůl stále kontrolujeme, jestli na hrotech vidličky nebo ostří nože nezůstaly stopy předchozích jídel, to se týká i talířů.
Na královských a císařských dvorech se zlaté vidličky, kterými jedli panovníci, těšily velké pozornosti a byly přísně chráněny. Marie Terezie měla v paláci jen
jednu vlastní příborovou sadu, kterou přes noc dokonce hlídala stráž, aby se nikdo
nepokusil vidličku třeba namočit do jedu. Před zahájením hostiny kráčel komorník v doprovodu vojenské stráže s poduškou, na které spočívala krabička s jídelní soupravou císařovny. Skládala se z nože, vidličky, malé vidličky a lžíce, kalíšku na vejce, lžičky na vajíčko a slánky, vše z ryzího zlata.
Výběru příborů věnujeme pozornost, protože podobně jako u stolního porcelánu se počítá s jejich dlouhou životností. V rodinách se dědily soupravy příborů z generace na generaci. Dnes jsou nejběžnější příbory z nerezové oceli, tedy
sloučeniny železa a uhlíku a dalších přísad. Pro výběr příborů je důležité označení 18/10 nebo 18/0. Sděluje nám, že slitina obsahuje 18 procent chromu a 10 procent niklu, případně žádný nikl. Chrom zaručuje pevnost, nikl zvyšuje ochranu
proti korozi, ale oba typy jsou dostatečně odolné vůči otěru, poškrábání, korozi, soli či kyselým součástem jídel, je možné je bez obav mýt v myčce. Stříbrné příbory jsou dnes vzácností, najdeme je spíš v rodinách, kde jsou památkou
na krásné časy „silver service“, nicméně stále jsou na trhu a mohou se stát hodnotným darem s vkladem do budoucna. Stříbro má baktericidní účinky, proto je
nejzdravějším materiálem pro výrobu příborů. Nejkvalitnější příbory mají označení 925/1000, tedy že v 1000 gramech slitiny je 925 gramů ryzího stříbra. Po staletí byly stříbrné příbory znakem vyšší úrovně stolování, ať už ve šlechtických
sídlech nebo měšťanských rodinách. Je dobré vědět, že jsou měkčí než příbory
z nerezové oceli, a proto je nutné věnovat jim náležitou péči.
Příbory bychom měli zakládat v bavlněných rukavicích, abychom na vyleštěném kovu nezanechali otisky prstů. Nemáme-li rukavice, pomůžeme si látkovým ubrouskem, do kterého příbory bereme. Totéž se týká sklenic a talířů. Příbory leštíme v ubrousku, který držíme v obou rukou. V běžné restauraci nebo
doma, kde nepoužíváme klubové talíře, si při zakládání příborů pomáháme „slepým talířem“, který položíme na místo, kam bude servírován hlavní chod, a podle
něj založíme příbory, pečivový talířek a sklenice. Tak se nám nestane, že bychom
špatně odhadli vzdálenosti příborů a ty se pak ocitly pod okraji talíře. Slepý talíř
pak nahradíme dekorativně složeným ubrouskem.
Francouzský královský protokol nařizoval pokládat vidličky a lžíce obráceně,
vypouklými stranami nahoru, hroty dolů. Ještě dnes se ve francouzských restauracích s tímto způsobem založení vidliček setkáme. Existují dvě vysvětlení: rodinné monogramy a erby byly vyryty na zadní části příborů, proto se pokládaly tak,
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aby gravírování bylo vidět. Pravděpodobnější je verze, podle níž králové ve Versailles si neustále trhali o vidličky založené hroty nahoru své drahocenné krajkové manžety, a tak nařídili pokládat vidličky na stůl hroty dolů. Ale stejné založení
vidliček najdeme i ve sbírce stolního náčiní císařského dvora ve Vídni v Hofburgu,
toto praktické založení vidliček se tedy neomezovalo jen na Francii.

Sklenice
„Při bordeaux člověk o bláznovstvích uvažuje, při burgundském o nich hovoří,
při šampaňském je dělá.“
B R I L L A T - S AVA R I N

Sklo je nejen praktická součást inventáře, ale současně hraje významnou dekorativní funkci. Dáváme přednost tenkostěnným sklenicím na vysoké stopce, v těch
nejlépe vyniknou nápoje, které stolování doprovázejí. Talíře i příbory po použití obsluha postupně odnáší, ale sklenice stojí na stole celé hodiny a všichni spolustolovníci je mají na očích. Proto před založením každé sklenice musí

Dobré sklo je znakem dobré restaurace. Tenkostěnné sklenice na dlouhých štíhlých
stopkách zaručují dokonalé vychutnání vína, ať již pochází z Burgundska, Bordeaux
či z dalších vinařských oblastí. Starší vyzrálá vína se dekantují, k tomu slouží karafa,
dekantér, do kterého se slévá víno z láhve. K vínu vždy podáváme vodu.
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obsluha zkontrolovat čistotu okrajů a sklo vyleštit. Sklenice na vodu mohou být
stejné jako na víno, ale nižší, tím lépe zapadnou do sady skla na stole. Vodu můžeme nabízet i ve sklenicích bez stopek nebo na nízkých stopkách, užívají se
i sklenice ze silnějšího skla, které lépe udrží vodu chladnou. Mohou být konické i rovnostěnné.
Široká je škála sklenic na víno, existuje nespočet druhů a tvarů, které someliér volí podle druhu vína, dokonce i podle provenience.
Celý středověk, přes baroko a rokoko, až do počátku 19. století nebylo zvykem
mít sklenice na stole. Při královských hostinách host řekl číšníkovi, který stál
za jeho židlí, jaké víno by si přál, ten vydal příslušný pokyn a další číšník, který
u nápojového bufetu zvaného kredenc obhospodařoval vína a vodu ve stříbrných
chladicích nádobách, nalil víno do číše a donesl osobnímu číšníkovi, který sklenici postavil hostovi na stůl. Číše a konvice byly z cínu nebo ze stříbra, džbánky
na vodu a na víno byly z vypalované keramiky. Velmi rychle si oblibu získaly sklenice, množství skláren v 18. století zaplavilo trh. Sklenice z obyčejného skla byly
levné a mohly si je pořídit i středně situované rodiny, kromě toho existovalo drahé sklo řezané nebo křišťálové. Sklenice se staly ozdobou příborníků v jídelnách
a salonech, byly leptané, malované, broušené a spolu se stříbrnými příbory patřily k pýše šlechtických sídel i měšťanských rodin.
Sklenice má přímý vliv na chuť vína. Záleží na tvaru kalicha, kam bude proudit doušek vína z číše, zda na špičku jazyka, jeho střed, zadní část, jak se bude
rozlévat k okrajům jazyka. Šířka kalicha se podílí na vnímání vůně vína. Na kořeni jazyka cítíme hořkost, po stranách slanost, kyselost, na špičce jazyka vnímáme sladkost, všude jsou senzory, které zesilují či zeslabují chuť různých složek
vína. Když si kořenité víno s výraznými taniny nalejeme kvůli nevhodnému tvaru sklenice až na kořen jazyka, cítíme spíš hořkost a očekávaná ovocnost už nemůže prorazit do celkové kompozice chuti. Když nalejeme víno s výraznou ovocnou chutí na špičku jazyka, v ústech zesládne a ztratí strukturu, protože jemnou
decentní páteř ve víně obsaženou už kořen jazyka nestihne zaznamenat. Vybrat
vhodnou sklenici k určitému vínu je součástí umění someliéra, který zná chuťové vlastnosti nabízeného vína a charakteristické rysy různých typů sklenic.
Sklenici na víno k hlavnímu chodu (obvykle červené) zakládáme centimetr
nad špičku nože hlavního (masového) příboru, ostatní sklenice s ní vytvoří řadu
nebo trojúhelník. Řada by měla respektovat pořadí, v jakém nápoje pijeme: zprava voda, uprostřed bílé víno, úplně vlevo červené víno. Sklenicí na červené víno
tak končí hranice mezi číšemi a talířem. Stavíme-li je do trojúhelníku, měly by
se z pohledu hosta postupně zvyšovat, aby host nemusel přehmatávat přes vyšší sklenice na nižší. Jako nejbližší dáváme nižší sklenici, za ni vyšší číši. K nim
přiřadíme ještě sklenici na vodu (často se používá stejná číše jako na víno, aby
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Ideální sklenice
pro všechny typy
šumivých vín, především
těch mladých (non
vintage, mladá
ročníková). Posun vývoje
od sladkých DOUX
(sklenka „miska“) přes
suchá BRUT (sklenka
flétna) k dnešním
nejoblíbenějším extra
suchým ZERO, BRUT
NATURE.

Do této sklenice
patří bohatá bílá vína,
která kvasila
a zrála v barikových
sudech (velká bílá
burgundská vína,
bílý Bandol apod.).

Sem nalejeme
Pinot noir (Rulandské
modré), Nebbiolo
nebo Nerello
Mascalese, prostě
červené víno
z odrůdy, která vyniká
svěžím ovocným
projevem, elegancí
a upozaděným
atakem tříslovin.

Sklenice pro mladá,
svěží bílá vína z odrůd
oplývajících pikantní
kyselinkou. Zároveň
v ní můžeme podávat
též dezertní, přírodně
sladká vína a vína
fortifikovaná.

Sklenice vhodná
pro výraznější
a kulatější bílá vína
(např. z burgundských
odrůd nebo vyzrálejší
starší ročníky). Lze
též použít pro lehčí
a středně plná vína
červená a vyzrálejší
ročníková vína šumivá.

Pokud se naopak
jedná o mohutné,
plné, kořenité červené
víno s dominancí
tříslovin (taninů),
pak patří právě
do této sklenice.

Zdroj: KVĚTNÁ 1794
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sošek, skupin emblemalických, jež zdobily pomníky, chrámy, amfiteátry, mosty a sloupy, vesměs ze škroboviny a mastku; tuto zase umělec znázornil krajinu
pod sněhem. Jakýsi Carade vynašel umělý led a umělé jíní, které za hostiny roztálo: bylo pak viděti, jak led na řece taje, stromy se zelenají, květy pučí a zima
jak se mění v jaro. Jiní umělci, zvaní sableurs, pískaři, obarveným pískem tvořili nejspletitější kresby na ubruse, jež pak se podobaly nejpestřejšímu perskému koberci. Užívali k tomu mramorového prášku, rozmělněného skla, cukru
i drobtů chlebových a prováděli svoje dílo prý s neobyčejnou rychlostí. Umělci jako Delorme, Pan nebo Richard za půl hodiny dovedli zhotoviti takto nádherný obraz; ale stačilo silnější kýchnutí neb jen dech stolovníků, kapka vody,
a bylo po kráse obrazu.
JIŘÍ GU T H-JAR KOVSKÝ

Renesanční stolování si okázalostí a originalitou v ničem nezadalo s římskými hostinami. Malíři pozlacovali paštiky a huspeniny, selata, jehňata a zvěřinu,
vytvářeli na tabuli přírodní scenérie s horami, věžemi a potoky, ve kterých plavaly ryby. Na banketu v Mnichově v roce 1586 u příležitosti svatby Viléma Bavorského a princezny Renaty Lotrinské přinesli sloužící na stůl obrovskou paštiku, ze které vyskočil trpaslík v brnění. Ten pak obcházel stůl a s hosty vtipkoval.
Kromě něj bylo v paštice čtyřicet teplých jídel. I v českých kuchařských knihách
najdeme recepty, jak upéct páva s celým ocasem a korunkou. (Před pečením se
ocas a korunka obalily látkou a těstem, ty se pak odstranily a peří se rozprostřelo.) Běžně se ponechávaly slepicím a kohoutům nohy a hlavy. Kůže se stáhla, vyplnila se sekaným masem a pták se vymodeloval do původní podoby. Vášeň pro
jídlo nebyla jen českou specialitou, i když cestovatelé a diplomati zanechali zprávy o české pohostinnosti často až nemírné, jak leckdy sarkasticky dodávali. Němci na tom byli stejně, vynikali zvlášť v pijáctví. Největší jedlíci a pijáci byli ovšem
Vlámové, dodnes je s nimi spojeno označení „flamendr“.
Velkou příležitost ukázat své bohatství a kreativitu odjakživa nabízely svatební slavnosti. I střední vrstvy pořádaly hostiny pro sedm osm stolů, natož šlechtici a bohatí měšťané. Vilém z Rožmberka slavil v roce 1578 svatbu od 26. ledna do
1. února, místem oslav byl Rožmberský palác na Pražském hradě a českokrumlovský zámek. K pohoštění bylo přichystáno 40 jelenů, 50 kusů srnčí zvěře, 50 nádob
zvěřiny naložené v láku, 20 kusů černé zvěře, 2130 zajíců, 250 bažantů, 4 dropi
(tehdy velice vzácní), 30 tetřevů, 2050 koroptví, 20 688 drozdů, hrdliček a holubů,
150 krmených volů, 15 krmených krav, 20 větších ročních telat, 526 menších pětinebo šestinedělních telat, 450 krmených vepřů, 1526 jitrnic, 456 jelit, 326 uzenic,
450 krmených skopců, 395 jehňat, 504 větších selat, 40 uzených volů, 350 pávů,
5135 krmených hus, 450 krůt, 2056 kapounů a krmených slepic.
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Z ryb pro postní dobu, která na svatbu také připadala, připravili 10 209 štik,
6380 pstruhů, 3400 jiných ryb, 150 vybraných sumců, 200 lipanů, 350 úhořů
a 890 jakýchsi zemlinků. Dále tu byly uzené ryby mořské v počtu 2309, uzení
pstruzi také v počtu 2309, uzených štik bylo 450, tresek zvaných štokfiš 350. Uváděni jsou ještě candáti, a to 1200, pstruzi čerství 675 kusů a raci 5200. Kaviáru
byly 4 bečky. I dalších ryb prý bylo mnoho.
Vajec se spotřebovalo 30 947, přepuštěného másla 35 centů, čerstvého 7, sádla
28 a medu 13 centů, sýru 2 centy a loje 50 centů. Také hodně vosku bylo zapotřebí na okrasy stolu (šauesen), a sice 13 centů. Na chleba se spotřebovalo 490 měřic mouky, tj. 30 až 35 000 litrů.
Vína se vypilo 1100 džbánků, tj. 110 sudů, mimo to vína krétského, kyperského a španělského 40 beček, piva pšeničného a ovesného 903 sudů.
Z podobných popisů získává čtenář falešnou představu o průběhu hostiny,
především žasne, kolik toho museli strávníci sníst a v jakém mumraji stolování
probíhalo. Vypadá to, jako by to nesmírné množství jídla bylo konzumováno bez
ladu a skladu a nesnědených zbytků musely být hory. Nebylo tomu tak. Hostina
měla svůj pevný řád. Před každým novým chodem sloužící odnesli zbytky, vyčistili stoly a teprve pak přinášeli další sadu mís. Ze široké nabídky si každý vybíral, co mu libo, většinou se jen ochutnávalo a nedojedené mísy okamžitě putovaly do dalších sálů, kde na ně nedočkavě čekaly další stovky hostů nižší kategorie.
I jejich zbytky se posílaly dál ještě nižším účastníkům, sloužícím, lokajům, děvečkám z kuchyně či prádelny, poddaným z panství a nakonec městské chudině.
I v té době navíc stále platilo, že hosté nikdy neodcházeli bez výslužky, tím se završovala štědrost hostitele.
Renesance ustálila etiketu stolování a ustanovila čtyři hlavní funkce u panovníkova stolu: maršálek, stolník, kráječ a číšník. Všechny tyto funkce vykonávali
vysoce postavení šlechtici, hrabata (comites), funkce se stávaly dědičnými a disponovaly významnými výsadami. Ve Svaté říši římské náležely tyto funkce čtyřem kurfiřtům (volitelům císaře); český král byl mezi nimi v hodnosti arcičíšníka.
Ve druhé polovině 18. století se v dispozici šlechtických sídel objevují jídelny určené pro společné obědy a večeře. Do té doby se prostíralo v soukromých
komnatách a jen výjimečně, při významných událostech, se stolovalo u mnoha
stolů v několika salonech. Jídelna neboli hodovní sál nebyla určena pro stolování
všech, ale jen královského páru, zatímco desítky dvořanů stály podél stěn a mohly jen přihlížet. Tak to ostatně bylo i při velkých hostinách s velvyslanci, významnými návštěvami nebo při ceremoniálních příležitostech, kdy u tabule usedly
desítky těch nejurozenějších a další desítky, ba i stovky méně urozených stály
po obvodu místnosti a mohly jen sledovat dění u stolu. V zámcích, jako byly Versailles nebo Schönbrunn, byly pro hostiny určeny i venkovní prostory na plató
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s výhledem do zahrady. Večeře byly spojeny s koncertními vystoupeními nebo
kostýmovanými divadelními a tanečními produkcemi. Známé jsou několikadenní slavnosti, jež pořádal Ludvík XIV., při kterých se hrály Molièrovy hry a skladby dvorního skladatele Jeana-Baptisty Lullyho. Doprovázela je nekonečná hostina sestávající z mnoha chodů ze všech druhů mas a z bohatě zdobených pyramid
ovoce a sladkostí. I hostina byla součástí okázalé podívané.
Jídelny pak pronikají i do měšťanských domovů jako specializovaný prostor
pro setkávání rodin při společných večeřích. V 19. století se jídelna v měšťanských domech a vilách stala hlavním prostorem setkávání, rozhovorů, jednání
o důležitých rodinných záležitostech. Centrem jídelny se stal velký stůl, u kterého se usazovala každý večer celá rodina. Hlava rodiny seděla v čele stolu a podle společenské významnosti se obsazovala další místa. Další neodmyslitelnou
součástí jídelny byl příborník, ve kterém byly uloženy sady příborů, porcelánu
a sklenic.
Na přelomu 18. a 19. století se ujímá servis à la russe, který se praktikuje
dodnes: jídlo se aranžuje na talíř ještě v kuchyni a číšníci je roznášejí přímo
hostům. Tím bylo zaručeno, že jídlo dostali účastníci banketu teplé a v pořadí,
v jakém menu stanovil hostitel. Hosté byli obsluhováni, což přispělo ke kultuře
stolování a plynulosti hostin, protože nástupy číšníků s jednotlivými chody řídil
maître d‘hôtel. Každý host dostal celou sadu chodů, jejichž pořadí již bylo promyšleno podle moderních gastronomických zásad, které formulovaly velké osobnosti francouzské kuchyně (François Pierre La Varenne, Nicolas de Bonnefons,
François Massialot, Marie-Antoine Carême, později Auguste Escoffier). Změn doznal i stůl: barokní prvky, které zaplavovaly plochu stolu, zmizely a do popředí
pozornosti se dostal talíř se sadou příborů a sklenic. Host se měl soustředit jen
na svůj „operační prostor“, který mu byl vymezen, aby nic nerušilo jeho soustředění na pokrm na talíři. Ostatně v restauracích, kde se servis à la russe rychle
ujal, nebylo možné pro množství hostů aranžovat dekorativní mísy na stoly, proto se rychle ujal praktičtější postup servírování. Kuchařská kreativita se přesunula z jídelního prostoru do kuchyně.
Ruský způsob obsluhy vyžadoval velký počet číšníků, takže se nejprve stal výsadou těch bohatších, střední vrstvy ještě dlouho setrvávaly v tradici francouzské
obsluhy. Zásluha na zdomácnění servisu à la russe ve Francii se připisuje ruskému velvyslanci Alexandru Kurakinovi, který uspořádal první hostinu s touto obsluhou v roce 1810 v Clichy na okraji Paříže. Postupně si tento styl získával oblibu i v Anglii a brzy se ujal ve všech restauracích a při banketech západního světa,
dnes je běžný všude na světě ve veřejném stravování i doma.
Marie-Antoine Carême, dvorní kuchař císaře Napoleona, chody rozdělil
na polévku, maso se zeleninou, rybu, pečenou drůbež, saláty a zákusky. Zásady
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V dobrých restauracích nám bez objednání
naservírují jako první chod amuse bouche,
jedno sousto na velké lžíci nebo na dezertním talířku,
jde o pozornost na účet podniku. Má vyvolat chuť
k jídlu a ukázat mistrovství kuchaře, který dokáže
v jednom soustu soustředit dokonale sladěné chutě.
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francouzské kuchyně přejímaly všechny dvory, posléze prezidentská sídla. Už Albrecht z Valdštejna měl po roce 1625 čtyři francouzské kuchaře. Třetí americký prezident Thomas Jefferson přivezl do Bílého domu francouzského šéfkuchaře, tím se dostala francouzská kuchyně i do zámoří. Na počátku 19. století přejali
francouzskou gastronomii i Angličané.
Menu má svůj pořádek a sekvenci chodů. Začíná aperitivem, který má povzbudit chuť k jídlu a připravit zažívací orgány na akci, která je čeká. Jako aperitivy se podávají dezertní vína (portské, sherry) nebo vermuty (campari, cinzano) či sekt, šampaňské nebo lihoviny (slivovice, becherovka). Nehodí se vypít víc
než jednu skleničku. V nabídce aperitivů nesmí chybět nealkoholické nápoje,
vody a džusy. Aperitiv se u slavnostních večeří, banketů, nazývá welcome drink
a podává se mimo hlavní stůl, v přísálí nebo v salonku. Pak slouží k tomu, aby se
hosté naladili na nadcházející slavnostní večeři, zbavili se ostychu, vzájemně se
představovali a aklimatizovali se v prostoru. Hostiteli zase slouží jako nárazníkový čas, který využije ke zjišťování, zda hosté jsou už kompletní. Když hostitel
pozve k tabuli, odkládáme skleničku v předsálí, nebereme si ji s sebou ke stolu.
Host si nemůže na stůl položit nic, co si přinesl zvenku, ani skleničku se sektem,
kterou dostal u vchodu do restaurace nebo banketního sálu. Inventář na tabuli
je na milimetr přesně založen podle zásad stolničení, nelze si ho přizpůsobovat
nebo přinášet další inventář.
V dobrých restauracích nám bez objednání naservírují jako první chod amuse bouche, jedno sousto na velké lžíci nebo na dezertním talířku, jde o pozornost
na účet podniku. Má vyvolat chuť k jídlu a ukázat mistrovství kuchaře, který dokáže v jednom soustu soustředit dokonale sladěné chutě. Naznačí nám, co můžeme od šéfkuchaře čekat – měla by to být koncentrovaná ukázka mistrovství
kuchařského týmu. Jde často o nezvyklé kombinace ingrediencí v miniaturní
podobě, které mají ukázat odvahu šéfkuchaře a jeho kreativitu. Je-li amuse bouche servírován na lžíci, vložíme ji najednou do úst, pokud máme amuse bouche
na dezertním talířku s dezertním příborem, sníme jej jako první chod.
Následuje studený předkrm, často mořské plody, foie gras nebo salát. Studený předkrm jíme prvním dezertním příborem na vnější straně talíře. K němu si
můžeme dát pečivo.
Polévka je obvyklá k obědu, večer je méně častá. Může se podávat jako krém
(hustá polévka) v polévkových talířích nebo bujón (vývar, consommé) v bujónových miskách s podšálkem. Jíme jej polévkovou lžící, která leží na druhé vnější
pozici vpravo, anebo bujónovou (kulatou) lžící.
Další chod je teplý předkrm, např. mušle, krevety, ryba, šneci. Nebývá častý, spíš je typický pro bankety s mnoha chody. Použijeme druhý dezertní příbor
v pořadí.
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Bujón (vývar) jíme z bujónového šálku s oušky,
obvykle atypickou bujónovou lžící kulatého tvaru.
Zavářku vyjíme a poslední třetinu bujónu můžeme
vypít. Pokud miska ouška nemá, uchopíme ji oběma
rukama palcem a ukazováčkem a neseme k ústům.
Týká se to ovšem jen čirých bujónů, ne hustých
polévek servírovaných v misce.
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Pod vlivem italské kuchyně může nyní hostitel zařadit těstoviny (primi piatti).
Pak bychom našli po levé ruce lžíci a po pravé vidličku.
Mezi předkrmy a hlavním chodem se může podávat sorbet. Nejde o zmrzlinu,
i když tak vypadá, sorbet je lehce zmrazená směs ovoce, cukru, případně sektu,
která má zklidnit a očistit chuťové buňky; vytvořit předěl, abychom byli připraveni vnímat nové chutě hlavního chodu. Jíme ho zmrzlinovou lžičkou, která se
servíruje společně se sorbetem na podšálku.
Přichází čas na hlavní chod, obvykle maso s přílohami. Hlavních chodů může
být několik, pak následují od lehčích (ryba, drůbež) k těžším a pikantnějším (končí se zvěřinou). Nyní se přechází z bílého vína na červené. Rybu jíme rybím příborem, masový chod hlavním příborem.
Blížíme se k závěru s dezertem, a to buď sýry, nebo moučníkem, případně obojím, pak sýry předcházejí sladkému moučníku. Podle tradice u dezertu nemůže
přijít po perlivém víně tiché víno, proto se podávají nejprve sýry s tichým vínem
a pak moučník se šampaňským, sektem nebo dezertním vínem. Moučník může
být nahrazen ovocem. Sýry jíme dezertním příborem, ovoce podle toho, jak je
upraveno. Dnes už si host sám neloupe příborem banán nebo pomeranč, ovoce
je naporcováno a připraveno ke konzumaci. Moučník jíme moučníkovým příborem, dezertní lžící v pravé ruce a dezertní vidličkou v levé ruce.
Posledním chodem je káva a digestiv, obvykle likér, brandy, grappa, whisky
nebo koňak na „uhlazení chutí“ a lepší trávení. Na banketu se podává, stejně jako
aperitiv, v přísálí, v restauraci pokračujeme u stolu.
„Jídlo bez vína je jako den bez slunečního světla.“
B R I L L A T - S AVA R I N

Závěr vícechodového menu tvoří dezert, mohou to
být sýry nebo moučník, případně oboje, pak sýry
předcházejí sladkému moučníku. Podle tradice
u dezertu po perlivém nemůže přijít tiché víno,
proto se podávají nejprve sýry s tichým vínem
a pak moučník se šampaňským, sektem nebo
dezertním vínem. Jako dezert se podává i ovoce.
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Při běžné návštěvě restaurace míváme zpravidla tříchodové menu: předkrm
(nebo polévka), hlavní chod, moučník. Středomořská kuchyně italského typu,
která se u nás rozšířila v posledních desetiletích, má tradičně čtyři chody: předkrm, antipasti, následuje první chod, primi piatti, což bývají těstoviny (pasta),
dále druhý chod, secondi piatti, nejčastěji to bývá maso nebo ryby (carne nebo
pesce), a jako poslední chod podávají Italové moučník (dolce). Banketní menu
je bohatší: po amuse bouche následuje studený předkrm, pak polévka, dále teplý předkrm, sorbet, hlavní chod (nebo dva hlavní chody) a série dezertů: sýry,
moučník a ovoce. Nakonec se podávají petits fours, čokoládové bonbony s různou náplní, a jako finále káva a digestiv. Ačkoli výraz petits fours je francouzský, ve Francii znamená čajové pečivo a pro čokoládové bonbony, všude nazývané petits fours, mají Francouzi výraz mignardises. Banketní menu se může volně
kombinovat a obohacovat, začínat lze namísto amuse bouche ústřicemi jakožto
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studeným předkrmem a pokračovat šneky jako teplým předkrmem. I dezerty se
mohou kombinovat ze tří možností: sýry, ovoce, moučník. Respektujeme pořadí,
které vytvořil Carême, a sice že sladké přichází až na závěr, proto sýry předcházejí moučníku. V zásadě stejné pořadí, ale ve více malých porcích obsahuje degustační menu, které nabízí řada dobrých restaurací.
Jiná sekvence chodů bude v orientální restauraci, tam se řídíme zvyklostmi
příslušné kuchyně, třeba thajské, čínské, vietnamské, kambodžské nebo indické.

madeirská, sicilská, sherry a vína zkysaná nalévají se hned po polévce. Vína burgundská, mělnická a bordeaux starších ročníků provázejí relevé, kdežto vína novější entrée. Nejlepší víno bordeauxské nalévá se při pečeni. Vínem desertním
je šampaňské, před nímž předcházívá často víno sladké neb asti (perlivé italské
víno). Velký přepych vína není závazný při všech hostinách. Ale je nutno nalévati při pečeni víno dobré. Šampaňské je vždycky velmi příjemno a končí vesele
každou hostinu.
JIŘÍ GU T H-JAR KOVSKÝ

Jídelní lístek je z hlavních starostí hostitelky, která se vynasnaží střídati jídla dle
vkusu soustolovníků i dle peněz, kterými vládne. Rozmanitost jest předním požadavkem dobrého menu. Tak například nevhodno podávati za sebou několikero maso červené nebo několikero maso bílé, po hovězím řízku jakožto „relevé“
(jídlo budící chuť) nedávejte skopové jakožto „entrée“ (první jídlo), nýbrž telecí
nebo kuře; po zvěřině nedávejte zaječího hřbetu. Zato po zvěřině je kapoun anebo
kachna docela namístě. V některou dobu roční je dosti nesnadno sestaviti jídelní
lístek, pro vzácnost některých potravin. Ve velkém městě sice za peníze lze dostati skoro vždycky všecko, zato mnohem hůře je na venkově, a pak záleží na vynalézavosti hospodyně — a na dobré kuchařské knize.
Obecným pravidlem budiž, že není nutno předkládati příliš vzácné věci, ale
předkládané podávati tak, aby každý si vzal s chutí i dvakráte, jakož vůbec způsob předkládání a úprava jídel jsou z hlavních požadavků dobré hostiny. A pak
je menu vždy více nebo méně obrazem sezony, a proto je dobře míti několik jídelních lístků na každý roční čas. Přece však hlavní jídla hostiny jsou vždycky tatáž, jako na příklad ryba, jejíž omáčka obyčejně rozhoduje o zdatnosti kuchařky.
Některé druhy platejsů, losos, candát, jsou ryby, jichž užíváme při hostinách slavnostních, kdežto menší pstruh při hostinách intimních.
Entrée skládá se z drůbeže, zvěřiny nebo rozličného masa, jež dovednost kuchařky ozdobí pokud možno pestrou garniturou, zeleninou a zlahodí omáčkou.
Desert záleží na vkusu i dovednosti hospodyně.
Zeleniny střídají se dle sezony: v létě hrášek, lusky, chřest, v zimě nebo na jaře
štěrbák, artyčoky, celer, špenát nebo karfiol.
Studené vařené raky nebo studené langusty mohou býti podávány jako
pečeně. Při skromnějším jídle rovněž smažená ryba. Raky teplé dlužno podávati
jako „entrée“, ačkoli raci pro piplavé jídlo na větší hostinu se nevalně hodí.
V některých zemích ovoce zavařené podávají po ovoci syrovém, neboť zavařeniny končí hostinu. Dlužno je tam podávati dokonce i po drobném pečivu
a po bonbonech.
Nechať je diner jakékolivěk, vždy budiž na tabuli a po ruce víno obyčejné k libovolnému užití hostí. A tu vedle karaf vína červeného i víno bílé. Vína
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Osobnosti gastronomie

François Pierre La Varenne (1618–1678)
François La Varenne byl nejvýznamnějším členem skupiny francouzských kuchařů, kteří psali pro profesionální publikum a kteří formulovali zásady francouzské kuchyně v éře Ludvíka XIV. zvaného Král Slunce. Jeho první působiště
bylo na dvoře královny Marie Medicejské. La Varenne byl první, kdo sepsal podstatné kulinářské inovace dosažené ve Francii v 17. století. Je autorem spisu Le
Cuisinier françois (1651), jedné z nejvlivnějších kuchařských knih moderních dějin francouzské kuchyně.
V ní se La Varenne rozešel s italskými tradicemi a formuloval zásady nové,
které v 16. století způsobily ve francouzské kuchyni doslova revoluci. Kladl důraz
na autentickou, přirozenou chuť a vůni potravin, proto exotické a drahé koření,
šafrán, skořice, římský kmín, zázvor a muškátový oříšek, bylo, s výjimkou černého pepře, nahrazováno místními bylinkami – petrželí, bobkovým listem, kerblíkem, šalvějí, estragonem. V kuchyni se také objevila nová zelenina jako květák,

chřest, hrášek, okurka a artyčok. Zvláštní důraz byl kladen na přípravu masa,
aby bylo zachováno co nejvíce jeho chutí. Zelenina musela být čerstvá a měkká.
Ryby, díky zlepšení přepravních podmínek, musely být dokonale čerstvé. Příprava upřednostňovala chutě a vizuální jednotnost surovin namísto jejich dřívějšího potlačování.
La Varenne rozdělil pokrmy na slané a sladké, slaná a sladká jídla se začala
přísně rozlišovat, na rozdíl od kombinování sladkých a slaných přísad ve stejném
jídle, jako tomu bylo v období italské renesance. Představil první bisque (jemná,
krémová, silně kořeněná polévka) a bešamelovou omáčku. Rozdrobený chléb nahradil jíškou jako základní složkou pro omáčky a sádlo máslem. U něj najdeme
první použití výrazů bouquet garni (zeleninová obloha) a redukce. Jeho kuchařka také obsahuje nejstarší recept pro mille-feuille, zákusek skládající se ze tří vrstev listového těsta střídaných dvěma vrstvami krémového těsta, jehož podobu
později zdokonalil Marie Antoine Carême. Ve voňavé omáčce na chřest může
čtenář rozpoznat ranou omáčku holandskou: „Vařte omáčku s dobrým čerstvým
máslem, trochou octa, soli, muškátového oříšku a vaječného žloutku; dávejte pozor, ať se omáčka nesrazí.“
La Varenne uvedl svoji knihu předmluvou o marmeládách, želé a zavařeninách, kniha obsahuje také recepty na sirupy, kompoty a velké množství ovocných drinků, jedna část je o salátech. Do roku 1815 bylo ve 250 vydáních vytištěno více než 250 tisíc výtisků.
Za Ludvíka XIV. sestavil Sieur de la Varenne, kuchmistr markýze d‘Uxelles,
„Školu jídla ragout“ („L‘Ecole des ragoûts, Paříž“, 1730). Prohlašuje ragout
za vynález ryze francouzský, míchati rozmanité druhy masa drobounce
rozkrájeného a pak je dovedně spojiti šťávou v celek tak, aby vyzněla
harmonická chuť v lahodnou krmičku, ve které i znalec a labužník nemohl
rozeznati jednotlivé částice a jejich masový původ. Ragout vyhlašuje spisovatel
za triumf umění kuchařského, ježto podává toto jídlo i výživnou sílu, i skvostnou
chuť. Nejrozmanitější částice spojila tu geniální tvůrčí síla kuchařova v pokrm,
jehož součástky pozbyly svojí přirozené chuti, nahrazeny byly v celkové směsi
spojenou novou chutí, výslednicí lahodnou všech chutí ostatních. Pomáhal mu
kuchař králův Mositier, jenž prostudoval lékařství a chemii, aby při úpravě
Varenne nepochybil.
ČENĚK ZÍBRT
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François Vatel (asi 1631–1671)
Francouzský majordomus a jeden ze zakladatelů haute cuisine. Narodil se v chudé rodině švýcarských přistěhovalců, vyučil se kuchařem a ve dvaadvaceti letech
vstoupil do služeb ministra financí krále Ludvíka XIV. Nicolase Fouqueta jako pâtissier-traiteur (cukrář a pořadatel hostin). Fouquet byl proslulý svojí rozmařilostí, ale překvapení, které připravil svému králi, překonalo všechny jeho dosavadní
nápady. Nedaleko Paříže si nechal vystavět zámek Vaux-le-Vicomte a 17. srpna 1661 pozval krále, jeho matku Annu Rakouskou a nejvyšší šlechtu na slavnostní otevření zámku a zahrad. Když Ludvík vystoupil z kočáru na nádvoří
a rozhlédl se kolem sebe, zatajil se mu dech – takovou nádheru do té doby ani on
nespatřil. Jak procházeli komnatami, sály a nádherně zdobenými chodbami plnými soch a obrazů, v Ludvíkovi narůstala závist a podezření, kde na to jeho ministr financí vzal peníze… Zahrada zářila dvěma tisíci svící, král procházel cestičkami vysypanými bílým pískem kolem pečlivě zastřižených keřů a barevných
záhonů plných květin. Ale nejvíce ho uchvátily fontány se zvířaty a bájnými bytostmi, kolem kterých tryskala do výše voda a ochlazovala rozpálenou zahradu,
to byla v té době velká novinka. Vrchní zahradník, autor té nádhery, André Le
Nôtre, provázel krále a vysvětloval mu, jak zahradu navrhoval a budoval. Následoval velkolepý banket doprovázený hudbou Jeana-Baptista Lullyho a po hostině
divadelní představení, které režíroval vynikající dramatik Molière. Celý program
byl dílem Françoise Vatela. Král mohl puknout závistí. Ráno odjel bez rozloučení
a hořel touhou pomstít se Fouquetovi za jeho opovážlivou rozmařilost. Za několik dní vyslal kapitána mušketýrů hraběte d‘Artagnana, aby ministra zatkl a uvrhl do vězení. Obvinil Fouqueta z bohapustého utrácení státních peněz a žádal
pro něj trest smrti. Nakonec byl marnotratný ministr ušetřen oprátky, ale z vězení už živ nevyšel.
Krále návštěva Vaux-le-Vicomtu inspirovala k vystavění ještě krásnějšího zámku blízko Paříže – Versailles. Přetáhl z Vicomtu všechny umělce, architekty a zahradníky a díky jeho závisti se Versailles stalo nejkrásnějším panovnickým sídlem v Evropě. François Vatel se po hostině na Vicomtu obával o svůj život, a tak
uprchl do Anglie. Po čase ho dostihla zpráva, že se na něj král nezlobí, všechnu vinu přičítal Fouquetovi, a tak se Vatel vrátil zpátky. Přijal pozvání na zámek
Chantilly knížete Ludvíka I. de Condé, kde jako vrchní kuchař a cukrář připravil
novou pochoutku pro šlechtu – šlehačku (crème chantilly). Ochucoval ji vanilkou
a podával ji s horkou čokoládou na závěr hostin, které kníže pořádal pro své hosty. Poprvé ji ochutnala Marie Tereza, manželka Ludvíka XIV., a od té doby se šlehačka stala nepostradatelnou součástí šlechtických hostin. Vatel obdržel za svoje zásluhy právo nosit meč, což bylo pro neurozeného člověka v té době nejvyšší
vyznamenání.
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Přesně deset let po té nešťastné události na Vicomtu uspořádal kníže de
Condé velkou slavnost pro krále
Ludvíka XIV. François Vatel byl pověřen, aby připravil hostinu i s divadelním představením a ohňostrojem,
jaké svět dosud neviděl. Právě ale
byla doba půstu, kdy se nejí maso, jen
ryby. Vatel objednal pro tři tisíce hostů
spoustu mořských živočichů, ovšem bouře znemožnila rybářům vylovit dostatečné
množství ryb, mušlí, krevet a humrů. Kuchař
propadl panice, obával se, že na hostině nebude dost jídla pro všechny, a tak se
v hrůze, jak hostina dopadne, probodl svým mečem. Vatel byl obdivován pro
svou fantazii při přípravě a podávání jídel i pro organizátorské schopnosti, s jakými připravoval obrovské slavnosti a hostiny pro tisíce urozených osob.
Vypravuje madame de Sévigné, proč a jak skončil život sebevraždou ubohý,
ctižádostivý kuchař. Skvělá hostina v Chantilly stála 180 000 franků. Hostí
zavítalo více, než hostitel očekával a kuchmistr Vatel jídla rozpočítal. Náhle
na vedlejších stolech nebylo dosti pečení. Vatel zoufale pobíhal, rukama
lomil. Dvanácte nocí oka nezamhouřil. Rodina panská těšila, konejšila ho,
chválila jeho dovednost, ale to bodalo tím více jeho podrážděnou ctižádost,
že z útrpnosti ho panstvo chválí, ač toho nezasluhuje. Druhý den bylo dodáno
málo ryb mořských. „Já to nepřežiju,“ bědoval. Smáli se mu, že snad jen tak
žertuje. Zavřel se v pokoji, nasadil kord na dveře jilcem a nabodnul se na ostří.
Za půl hodiny nosili ze všech přístavů objednané ryby mořské, až nazbyt. Pozdě.
Chválili páni jeho ctižádost, litovali předčasné, dobrovolné smrti. Čas nedlouhý
litovali, po čase zapomenuli na zoufalého kuchaře ctižádovce. Byl opěván
básněmi i veleben hrou divadelní („Ctižádost v kuchyni“) v podobě karikatury,
kteráž však brzy zmizela z repertoáru. „Vatel?! Vatel?“ dnes odpoví Pařížan,
když se ho ptáš na původ jména očekávaje, co kdo ví o neštastném zoufalci. Jeho
osvědčené recepty na ragout a paštiky se ztratily, ale tragický konec jeho života
pojistil mu památku, kteráž podnes je živena v podání lidovém aspoň názvem
francouzských restaurací.
ČENĚK ZÍBRT
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Nicolas de Bonnefons (17. století)
Nicolas de Bonnefons byl komorníkem na dvoře Ludvíka XIV. V roce 1654 vydal
kuchařskou knihu Les delices de la campagne (Rozkoše venkova), která znamenala zásadní zlom ve francouzské kuchyni. Až do této doby se stále ještě vařilo
jako ve středověku s nadužíváním koření a s důrazem na dekorativnost hostin.
Bonnefons zdůraznil čistotu, autentickou chuť a jednoduchost při přípravě jídla. „Ať je zelná polévka především zelí – a to, co říkám o polévce, může být zákon
aplikovaný na všechno, co se jí.“

François Massialot (1660–1733)
François Massialot byl francouzský kuchař, který sloužil jako chef (officier de
bouche) různým slavným osobnostem včetně Filipa I., vévody orleánského, bratra Ludvíka XIV. Jeho spis Le cuisineinier roïal et burgeois (Kuchař pro královskou i domácí kuchyni) se poprvé objevil anonymně jako jeden svazek v roce
1691 a v revidovaném vydání 1733–34 byl rozšířen na dva a poté tři svazky. Jeho
menší kuchařka Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs, et les fruits (Nový návod na džemy,
likéry a ovoce) byla vydána také anonymně v roce
1692. Massialot se ve své předmluvě popisuje jako
„kuchař, který se odváží kvalifikovat jako královský, a to ne bez příčiny, protože jídla, která popisuje, byla podávána u dvora nebo v domech princů
a lidí nejvyššího postavení.“ Massialot organizoval bankety na zámcích Sceaux, Meudon a Versailles. Inovací v Massialotově knize byla přehlednost receptů seřazených podle abecedy, což byl
„krok k prvnímu kulinářskému slovníku“, poznamenává Barbara Wheatonová, americká historička
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gastronomie. Meringues, pusinky, se poprvé objevují pod svým známým jménem
právě u Massialota, jemu se také připisuje crème brûlée, moučník, jehož cukrová poleva byla roztavena a spálena žhavou lopatkou. Massialotova díla používali profesionální kuchaři až do poloviny 18. století.

Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755–1826)
Narodil se jako Anthelme Brillat, ale aby získal dědictví po tetě, byl nucen vzít
si také její jméno Savarin. Vystudoval právo v Dijonu, poté chemii a medicínu.
V roce 1789 byl jako mladý advokát zvolen poslancem Národního shromáždění. Poté, co byl v důsledku revolučních zvratů nucen odejít z Francie do exilu,
uchýlil se do Švýcarska a nakonec do USA. Ve Spojených státech žil tři roky,
živil se jako houslista v John Street Theatre a učil francouzštinu. Po revoluci
se mohl vrátit do Francie ke své právnické kariéře.
Jeho kniha La Physiologie du goût (O labužnictví: Fyziologie chuti, NLN 1994), která vyšla
v roce 1825, byla pojednáním o komplexním umění gastronomie. Ve stejném
roce byla vydána v angličtině jako The
Physiology of Taste (1825). Velký propagátor kultivované lásky k jídlu zemřel dva měsíce po jejím vydání. Savarinovo dílo pojalo stravování jako
formu umění a gastronomii jako „inteligentní znalost všeho, co se týká výživy člověka“. Kniha je stále skvělým
čtením díky jeho vtipným komentářům
a aforismům. Savarin učinil z kulinářského
umění opravdovou vědu, dokázal vyprávět o jídle s odbornou erudicí i nadhledem. Byl ztělesněním
známého francouzského úsloví „savoir vivre“ (umění žít). Podle Savarina se jmenuje ve světě spousta restaurací, v Praze byla otevřena kavárna Savarin v paláci
Sylva-Taroucca Na Příkopě v roce 1927.
Zakladatelem učených úvah o kuchařském umění jest právník francouzský
Anthelme Brillat-Savarin. S vytříbeným vkusem, s labužnickými zkušenostmi,
s odbornou znalostí fyziologických vlastností a zvláštností chuti, s roztomilou
rozmarností uvažuje o kuchařství a kuchařích po stránce historické, filozofické,
fyziologické, životosprávné, zdravovědné. Hesla vůdčí uložil v úvodní sbírce
aforismů:
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1. Svět není ničím bez života, a všecko, co žije, živí se. 2. Zvířata žerou,
člověk jí; jen oduševnělý člověk umí jísti. 3. Osud národů závisí na způsobu,
jakým se živí. 4. Řekni mi, co jíš, a já ti řeknu, co jsi. 5. Stvořitel, přinutiv
člověka, aby jedl, chce-li býti živ, zve ho chutí a odměňuje za to požitkem.
6. Labužnictví jest projevem naší soudnosti, kterým dáváme přednost věcem,
které jsou příjemné chuti, před těmi, jež nemají této vlastnosti. 7. Rozkoš
z hodokvasu náleží všem věkům, všem stavům, všem zemím a všem dobám;
může se přidružiti ke všem ostatním rozkoším a zůstává naposled pro naši
útěchu po ztrátě ostatních rozkoší. 8. Stůl jest jediné místo, kde se první hodinu
nikdy nenudíme. 9. Objev nového pokrmu má více smyslu pro štěstí lidského
pokolení než objev nové hvězdy. 10. Ti, kdo se přejídají a přepíjejí, neumějí
ani píti, ani jísti. 11. Pořádek jídel postupuje od hutnějších k lehčím.
12. Pořádek nápojů postupuje od nejchladnějších k nejpěnivějším
a nejvonnějším. 13. Tvrditi, že se víno nemá měniti, je pověra. Jazyk se nasytí
a po třetí číši i nejlepší víno vzbuzuje toliko tupý pocit. 14. Desert bez sýra
je jako krasavice bez oka. 15. Kuchařem se člověk vyučí, ale kuchař-umělec
se musí narodit. 16. Nejnezbytnější vlastnost kuchařova je přesnost: nemá
chyběti ani u hostí. 17. Vyčkávati příliš dlouho opožděného spolustolovníka
jest nedostatek ohledu pro všechny ty, kdo jsou přítomni. 18. Kdo přijímá své
přátele a nevěnuje osobní péče hostině, která se jim chystá, není hoden, aby měl
přátele. 19. Paní domu má se vždy zabezpečiti, aby káva byla výborná a likéry
aby byly nejlepší. 20. Pozvati někoho znamená dbáti o jeho štěstí, blaho po celou
dobu, kdy jest pod naší střechou.
ČENĚK ZÍBRT

Marie-Antoine Carême (1784–1833)
Marie-Antoine Carême byl francouzský kuchař, jeden z nejslavnějších gastronomů 19. století. Stal se zakladatelem tzv. haute cuisine.
Narodil se jako devatenáctý v rodině s pětadvaceti dětmi. Poté, co ho ve věku
dvanácti let opustil otec, začal se Carême učit u cukráře Sylvaina Baillyho v jeho
Pâtisserie de Paris, který určil směr jeho kulinářské historie. Tehdy bylo kuchařské a cukrářské umění ve Francii považováno za mimořádně prestižní profesi.
Carême byl talentovaný gastronom, který se rychle naučil svému řemeslu. Zvláště vynikal v cukrářství, ale byl také skvělý kuchař. Osvojil si umění studené kuchyně za pomoci inovací v zachování vzhledu a chuti pokrmů. Především se mu
připisuje zásluha za to, že se kuchařství dostalo ze středověku do moderního světa své doby. Carême byl po otcově odchodu negramotný, ale jeho úsilí z něj učinilo i věhlasného spisovatele. Je autorem mnoha knih o vaření a svá díla i ilustroval, měl navíc znalosti architektury.
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Carême povýšil vaření na umění a zanechal po sobě mnohé inovace. Jeho dílem jsou oblíbené francouzské zákusky éclairs, eklérky, dále dortík zvaný soufflé,
připisuje se mu i vynález bramborových hranolků. Historie jejich vzniku je romantická: mladý Carême se v době, kdy se dostal do učení k věhlasnému cukráři Baillymu, zamiloval do dcery svého učitele. Ta jeho lásku neopětovala, a tak se
nešťastný Carême rozhodl skoncovat se životem. Byl podzim a jedovaté byliny už
nerostly, a tak ho napadlo, že se otráví syrovými bramborami, ty jsou totiž ve velkém množství jedovaté, zvláště ty naklíčené a nazelenalé. Nakrájel je na tenké proužky, neuvařil je,
jak bylo zvykem, jen je osmažil na sádle, aby
šly pozřít, a snědl jich celý kopec. Pak šel
spát s přáním, aby už ráno nebyl mezi
živými. Ráno se probudil skvěle vyspaný s plným žaludkem a hned si udělal smažené hranolky znovu, tak mu
zachutnaly.
Carême změnil francouzskou kuchyni i tím, že ji založil na omáčkách
a kořenění čerstvými bylinkami. Omáček
vymyslel kolem stovky, k nejslavnějším patří espagnole, velouté, allemande, béchamel, které jsou označovány za tzv. mateřské omáčky a které
se učí kuchaři dodnes. Zjednodušil také jídelní lístek, chody rozdělil jen na polévku, maso se zeleninou, rybu, pečenou drůbež, saláty a zákusky. Jeho sláva ho
přivedla do osobní kuchyně významného politika Charlese Maurice de Talleyranda-Périgorda. Odtud vedla cesta k Napoleonovi, který mu dal za úkol vytvořit jídelníček, ve kterém se nebude celý rok opakovat žádné jídlo. Navíc měl vařit
vždy pouze ze sezónních potravin. Obojí se Carêmovi podařilo. Po Napoleonově
pádu si ho vyžádal car Alexandr I. do Petrohradu. Právě pro Alexandra I. Carême
vymyslel slavný dort Malakoff, smetanovo-jahodový dort, který došel obliby později zejména ve Spojených státech. Po návratu z Ruska do Paříže vařil pro bankéře Jamese M. Rothschilda. Velkým impulsem k šíření jeho slávy, ale i stylu vaření do světa byl Vídeňský kongres (1814–1815), kde působil jako kuchař. Mnoho
monarchů a státníků si z kongresu domů přivezlo krom jiného i představu o francouzské „vysoké kuchyni“, kterou se poté doma snažili napodobovat.
Ačkoli zemřel jako mladý ve věku 49 let, byl Carêmův příspěvek do gastronomické oblasti legendární a dodnes je uctíván jako jeden ze skutečných géniů kulinářského světa.
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Etiketa stolování

Během staletí, kdy se utvářela kultura stolování, se vypracovala i pravidla pro
chování u stolu. Prvořadým cílem, proč se lidé scházeli u stolu, byla potřeba se
najíst, ale velmi brzy lidstvo pochopilo, že stejně důležité jako pokrm jsou i společné zážitky. Proto se začala vytvářet pravidla, jak jíst kulturně, aby společné
stolování provázely radost a požitek. Ještě dlouho do novověku stolovalo panstvo
za přihlížení dvořanů, byla to pro ně čest sledovat vrchnost při stolování.

Příchod ke stolu
Stůl je místem setkávání, příjemných prožitků, ke stolu usedáme s rodinou nebo
s přáteli, obchodními partnery, a to proto, abychom strávili čas u společného
jídla. Proto přicházíme ke stolu důstojně, v klidu. Přerušíme konverzaci, kterou jsme vedli cestou do restaurace, abychom se mohli soustředit na prostředí,
do kterého vcházíme, vybrali si stůl a stanovili si zasedací pořádek. Přerušený
rozhovor můžeme kdykoli dokončit během večeře.
Do restaurace vchází jako první muž. Vycházíme z obecného pravidla, že
do každého prostoru vchází jako první ten, komu je dané prostředí bližší a toho
druhého tam uvádí. Kdyby vstupovala do restaurace jako první žena, neverbálně by signalizovala: „Pojď, ukážu ti, jak to vypadá v hospodě, následuj mě.“ Historicky byla vždy „hospoda“ spíš doménou mužů než žen, proto se vyvinula tradice, že do restaurace muž uvádí ženu. (Žena zase uvádí muže tam, kde je více
doma ona, třeba do obchodu s dámským prádlem. Tam muž ženu spíš plaše následuje.) Druhý důvod je sice překonaný, ale lidé ho stále považují za primární,
a to je pocit bezpečí. Stejně jako muž vstupuje jako první z ulice do domu, do temného průchodu, do tlačenice ve vlaku, tak i do restaurace, jež v minulosti mohla
být riskantním prostředím, vstupuje podle tradice muž následován ženou. Dnes
jsou slušné restaurace bezpečnější než ulice, ale není důvod, proč toto pravidlo
měnit, zvláště s ohledem na princip uvádění. Mnohá pravidla etikety mají historické kořeny, které jsou dávno překonané, přesto je však respektujeme a ctíme.
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Například žena kráčí či sedí po pravici muže, protože pravá strana je čestná,
dominantní, a tam náleží postavit či posadit si dámu, hosta, staršího. Svou roli
ve volbě strany sehrál kord nebo šavle, nosily se zavěšeny u pasu zprava doleva.
Dnes už kordy nenosíme a dominance pravé strany je zanedbatelná, přesto žena
stále kráčí nebo sedí vpravo.
V restauraci, která je uvnitř hotelu, nebudeme na striktním pořadí trvat, stejně
tak u restaurací s prosklenými dveřmi, kde odpadá pocit nejistoty, co nás za dveřmi čeká. Komplikace někdy působí dvoje dveře za sebou. Pak se očekává od ženy
jistá spolupráce: muž otevře první dveře, vstoupí do předsíňky, otočí se a přidrží
dveře vstupující ženě. Ta ovšem nepokračuje dál, zastaví se a umožní muži, aby
otevřel druhé dveře a vstoupil do restaurace. Stejným způsobem jí muž opět přidrží dveře, aby mohla vejít dovnitř.
Ostatně tento princip praktikujeme i v dalších situacích, např. při nastupování
do vlaku. Žena vystupuje po schůdcích jako první, ale v předsíňce vagonu se zastaví a počká na muže, ten pak vchází jako první do chodbičky, prochází jí a vyhledává místa, žena ho následuje.
Někdy páry řeší rébus s otočnými turnikety při vstupu do hotelu nebo restaurace. Důležité je včas si všimnout, zda je turniket poháněn motorem, který se uvádí do chodu čidlem, jež zaregistruje přicházející pár, nebo se musí roztočit fyzickou silou. V prvním případě muž nechává jako první vstoupit do turniketu ženu,
on sám si počká na další segment, aby ženu netísnil v úzkém prostoru. Ve druhém případě muž ženu předejde, roztočí silou svých paží turniket a žena vstoupí do dalšího oddělení.
Muž tedy vstoupí jako první do restaurace, otočí se a podrží dveře ženě, tak
aby mohla bezpečně vejít dovnitř. Muž stále prochází restaurací jako první a vede
ženu ke stolu, který vybral nebo rezervoval. Přichází ke stolu jako první. Pokud
hosty usazuje personál, pár vyčká příchodu číšníka, oznámí mu jméno rezervace a následuje číšníka ke stolu. V restauracích bývá u vchodu cedulka „Wait to
be seated“, počkejte, až budete usazeni, a pak je mimořádně nezdvořilé, aby se
pár vydal sám hledat si místo. Netuší, které stoly jsou rezervovány, které se neobsazují, stejně se nakonec bez pomoci obsluhy neobejde. Číšník se nás u vchodu ujme a uvede nás na místo. Pak jde jako první číšník nebo servírka (jsou tam
„nejvíc doma“), druhá jde žena a skupinu uzavírá muž; může dát ženě přednost,
protože ji vede obsluha.
U stolu muž zvolí zasedací pořádek, který vychází z preference ženy nebo
hosta, tedy společensky významnějšího (viz dále). Pak ženu usadí. Tím se myslí, že na sebe vezme manipulaci se židlí nebo křesílkem. Žena v přítomnosti
muže sama neusedá, pouze dá najevo, že hodlá usednout. Muž jí odsune židli
a při usedání židli přisune pozorně ke stolu, tak aby žena nemusela vynakládat
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fyzickou sílu k tomu, aby si mohla sednout. Neměl by ženu přitlačit ke stolu ani
jí židlí udeřit do podkolenních jamek. Teprve pak si sedne muž. Někdy ženy reagují zmateně, nespolupracují s mužem, většinou ne proto, že by dávaly najevo,
jak jsou emancipované a že si umějí přisunout židli samy, ale spíš jsou překvapeny touto dříve samozřejmou galantností. Dá-li žena najevo, že hodlá vstát, opět je
na muži, aby vstal a odsunul jí židli.
Žena má dvě varianty, jak přijít ke stolu. V prvním případě, kdy je krásné počasí, žena přichází s mužem ke stolu, muž ji usazuje, objednávají si jídlo, dostávají na stůl vodu. Pak se žena zvedá, samozřejmě za pomoci muže, a odchází
na toaletu, kde se upraví, opraví si make-up, setře ze rtů přebytečnou rtěnku, aby
šetřila sklenice, které za chvíli bude přikládat k ústům, odloží žvýkačku, a vrací
se ke stolu. Muž opět vstává a ženu usazuje. Druhý případ: Venku mrholí nebo
sněží, žena nemůže jít přímo ke stolu. Společně s mužem si odkládají kabáty
v šatně, žena se pak odebere na toaletu, aby se upravila. Muž na ni čeká (ne před
toaletou, ale před šatnou), pak se jí ujme a vede ji ke stolu.

Zasedací pořádek

Žena v doprovodu muže neusedá sama, manipulace
se židlí nebo křeslem je na muži. Partner odsune židli,
počká, až žena začne usedat, a opatrně přisunuje
židli ke stolu. Teprve pak usedá on. Muž vždy vyčká,
až sedí žena, i kdyby ženě pomáhala obsluha.
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Prvním úkonem, který musíme učinit, když přijdeme ke stolu, je správně se usadit podle určitého pořádku. Už čtyři přátelé v restauraci řeší, jak se usadit ke stolu, natož skupina deseti lidí. Muži si chtějí sednout spolu, aby se bavili o autech
a fotbale, ženy stejně tak chtějí společně probírat rodinné události a diety, pro
které muži nemají pochopení. Pravidel pro sestavení zasedacího pořádku není
mnoho, podle několika zásad dokážeme usadit skupinu šesti, dvaceti i osmdesáti hostů. Zavedení zasedacího pořádku podle společenské významnosti hostů se
přičítá králi Ludvíku XIV. Všechna pravidla zasedacího pořádku ovšem nelze dodržet beze zbytku, tak ideální stav se prakticky nikdy nevyskytne, proto konkrétní zasedací pořádek bude vždy výsledkem nějakého kompromisu, kdy upřednostníme jedno kritérium před ostatními.
Především nesmíme vytvářet izolované skupiny, naopak – hosty musíme co
nejvíce promíchat, musejí sedět tak, aby se bavili všichni navzájem. Muže a ženy,
starší a mladší, domácí a cizince rozsazujeme střídavě, ani lidé, kteří se znají, třeba z jedné firmy, by neměli sedět vedle sebe. Smyslem společenského stolování
je poznávat nové lidi, seznamovat se, proto ani manželé nesedí vedle sebe; jejich
poslední příležitostí byla svatební hostina, ostatně doma mají denně příležitost
spolu konverzovat. Není důvod vytvářet dvojice párů, které si budou vyprávět
o tom, o čem se bavily ráno při snídani a zítra mohou pokračovat. To ovšem znamená, že vedle ženy nebude sedět její manžel, proto roli pečovatele o ženu přebírá muž, který sedí po její levici, to je její „garde“, ten se postará o její usazení,
manipuluje se židlí, aby ženu usadil nebo jí usnadnil vstávání, podá jí ubrousek
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Dva páry usadíme tak, že významnější pár sedí
zády ke stěně, a ženy sedí vždy po pravici mužů.
Tím docílíme přirozeného střídání mužů a žen jak
po boku, tak naproti. Sedíme zpříma, ruce by měly
spočívat na stole. První úkon po usednutí ke stolu
je odebrání ubrousku. Pod stolem ho rozbalíme
a položíme na klín.
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nebo sůl a stará se o ni po všech stránkách. Její manžel se postará se stejnou galantností o dámu na druhém konci stolu.
Pro stanovení zasedacího pořádku jsou důležitá tři kritéria: stěna, okna, dveře. Společensky významnější osoby sedí zády ke stěně s pohledem do místnosti.
Je to pohodlnější, protože mají přehled o celém prostoru, za jejich zády už se nic
neodehrává, mají větší pocit bezpečí a obvykle je neobtěžuje procházející obsluhující personál. V restauracích si na tato místa často sedají muži s odůvodněním,
že mají lepší přehled a cítí se bezpečněji, to je ovšem právě ta výhoda, kterou musíme poskytnout společensky významnější osobě, tedy ženě (klientovi, staršímu,
hostovi). Nemůžeme-li se řídit podle blízké stěny, použijeme pravidlo, že společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna, to je místo pro ženu, klienta, návštěvu, staršího. Sedíme-li v gotické vinárně uprostřed místnosti bez oken,
host sedí tak, aby se díval na vstupní dveře, a hostitel sedí zády ke vstupním dveřím. Doma maminka, hostitelka, sedí zády ke dveřím, podle staré tradice, „aby to
měla blízko do kuchyně“.
U větší nebo formální večeře sedí hostitel a hostitelka obvykle proti sobě
(mohou ovšem sedět i vedle sebe, žena vpravo). Nejčestnější místo pro ženu je
po pravici hostitele, pro muže po pravici hostitelky. Druhé nejčestnější místo
je po levici hostitele, třetí opět po pravici, čtvrté opět po levici a tak postupujeme k vnějšímu okraji stolu, až do vyčerpání míst. Jako v jiných situacích i u stolu mají svá privilegia osoby společensky významnější. Na první pohled je zřejmé, že čím více je host společensky významný, tím blíž hostitelům sedí a naopak.
Ženy by neměly sedět na kraji stolu. Při rodinných oslavách nebo svatebních hostinách necháváme malé děti, které nemohou stolovat samy, vedle jejich matky
nebo otce, samostatné starší děti mají pozici nejnižší společenské významnosti.
Rozsaditi správně a účelně hosty u tabule je vrcholným uměním hostitelovým.
Stane-li se, že vás hostitelé posadí na místo, které se vám zdá pro vás
nevhodným, ať z jakýchkoli příčin, nedávejte toho najevo. Jen z důvodů velmi
vážných a nezvratných, nikoli jen domnělých, můžeme býti tím uraženi
a vyvolati z toho důsledky. Ocítíte-li se nešťastnou náhodou v sousedství osoby
vám nepřátelské, zdržujte se všech projevů nevole; nemusíte se s ní baviti,
ale na její oslovení odpovězte slušně, aby soustolovníci nepozorovali vašeho
nepřátelského poměru.
Za jídla stolovníci od stolu nevstávejte, ani ne při tabulích restauračních
nebo hotelových. Máme-li co vzdálenějšímu soustolovníku říci, vzkážeme to
po sluhovi nebo číšníku; je-li to věc důvěrná, posečkejme s tím po hostině.
Jenom věci nejvýše důležité, které nestrpí odkladu (sdělení nějakého telegramu
apod.), omlouvají takovou nepřístojnost. Arci i tenkráte, když pro zdraví jsme
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nuceni poodejíti, smíme tak učiniti, ač jistě neradi. Stane-li se tak, ostatní si toho
nevšímají. Proto také hostiny netrvejte příliš dlouho.
Opouštěti sousedních dam za hostiny zvláště je nevhodno.
J I Ř Í G U T H - J A R KOVS K Ý

Zasedací pořádek pro různé typy stolů
Tento princip platí u všech typů stolů. U obdélníkového stolu sedí hostitel s hostitelkou uprostřed naproti sobě, hostitelka zády ke stěně, čelem do prostoru
nebo k oknům. Hostitelka má po pravici hlavního hosta, hostitel jeho partnerku.
Po levicích mají druhý nejvýznamnější pár, po pravicích třetí a tak pokračujeme
k okraji stolu. Hostitelé mohou sedět také v čelech protáhlého obdélníkového
stolu, pak po pravici hostitele sedí žena číslo jedna, naproti po pravici hostitelky
muž číslo jedna, po levicích obou pár číslo dvě. U stolu typu U, kde obvykle neobsazujeme vnitřní stranu čela, sedí hostitelé vedle sebe, žena po pravici muže. Vedle ní pak sedí muž číslo jedna, vedle hostitele žena číslo jedna. Následují „dvojky“, „trojky“ a další hosté v pořadí společenské významnosti, přičemž střídáme
muže a ženy, domácí a hosty. Máme-li jako významné hosty pár, můžeme vedle
hostitele po pravici posadit manželku hosta, vedle ní manželku hostitele a vpravo hosta, stejný model se používá při chůzi dvou párů po ulici nebo při usazování v divadle nebo v kině. U kulatého stolu můžeme zvolit obě varianty: buď hostitelé sedí naproti sobě, po pravicích mají první páry, po levicích druhé atd., nebo
sedí vedle sebe a další páry podle významnosti sedí po jejich stranách, takže naproti sedí nejméně významní účastníci oběda. To se doporučuje u velkých stolů,
kde je konverzace přes stůl vyloučena.
Připravujeme-li zasedací pořádek, musíme si nejprve sestavit pořadí společenské významnosti hostů, zvlášť muže a ženy, a pak je usazujeme směrem od středu ke krajům stolu. Společenskou významnost posuzujeme podle všech kritérií:
starší, funkčně nadřazení, hosté, klienti, cizinci. Nejprve nám vznikne ideální
matematický model a ten pak začneme upravovat podle dalších kritérií. Ideální zasedací pořádek v praxi neexistuje – museli bychom mít stejný počet mužů
a žen, mladších a starších, domácích i cizinců, a hlavně by mezi všemi musela
být jasná hierarchie podřízenosti a nadřízenosti, to se nám podaří jen u nejvyšších ústavních činitelů, u kterých je hierarchie přesně určena protokolárním řádem. Ustoupíme od ideálního řešení tam, kde bychom hosty zbytečně stresovali (babičku posadíme na svatbě vedle dědečka), i kvůli jazykovým schopnostem
účastníků. Máme-li mezi hosty cizince, usazujeme je střídavě s hostitelskou stranou, ale vždy tak, aby vedle cizince seděl někdo, kdo s ním bude schopen konverzovat, aby byl naplněn smysl společenského setkání.
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