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Anotace
První část bakalářské práce stručně shrnuje historický vývoj společnosti a gastronomie s větším
důrazem na vývoj francouzské kuchyně v jednotlivých etapách. Upozorňuje na trendy
v moderním stravování, prezentuje francouzské regionální speciality a poukazuje na důležité
osobnosti, které ovlivnily rozvoj francouzské kuchyně a proslavily ji i za hranicemi Francie.
V práci jsou uvedeny žebříčky hodnocených restaurací a způsoby oceňování kuchařů.
Druhá část je zaměřena na konkrétní pražské restaurace s francouzskou kuchyní a dvě
restaurace s Michelinskou hvězdou. Práce dále představuje podniky, kde lze zakoupit nebo
ochutnat francouzské produkty a události pořádané v Praze, jež mají něco společného
s francouzskou kulturou nebo kuchyní. Poslední část práce tvoří seznam francouzských
gastronomických pojmů převzatých do češtiny.
Klíčová slova:
Gastronomie, francouzská kuchyně, UNESCO, Michelin, Gault&Millau, kuchařská soutěž,
významné osobnosti francouzské gastronomie, Bocuse d’Or, regionální francouzské speciality,
Beaujolais Nouveau, Týden Francie, Francouzský týden, Francouzské trhy Kampa

Annotation
This thesis briefly sums up the historical development of society and gastronomy and further
focuses on the French cuisine development in certain epochs. It points out the contemporary
trends in diet, presents the French regions and their specialities and highlights the French
cuisine icons that brought it fame even abroad.
The second part focuses on concrete Prague’s restaurants with French cuisine and two
restaurants awarded with Michelin star. The thesis then presents restaurants where one can get
and taste French products and events hold in Prague which have something to do with French
culture or its cuisine. The last part consists of the list of French words domesticated in the
Czech language.
Key words:
Gastronomy, French cuisine, UNESCO, Michelin, Gault&Millau, cooks’ competition, icons of
the French gastronomy, Bocuse d’Or, French regional specialities, Beaujolais Nouveau, Week
of France, French week, French market Kampa
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Úvod
Praha jakožto hlavní město naší země skýtá četné možnosti různorodého stravování, ať už
italské kuchyně (pizza, těstoviny), asijské kuchyně (nudle, sushi), indické kuchyně, mexické
kuchyně, kuchyně blízkého východu (kebab), tak i proslulou francouzskou kuchyni sestávající
z čerstvé zeleniny, mořských plodů a ryb, kvalitních vín a sýrů.
Hlavním cílem této práce je zmapovat přítomnost francouzské kuchyně v pražských
restauracích a jiných podnicích, nabízejících francouzské suroviny a další produkty českému
spotřebiteli, a také poukázat na francouzské kulturní a gastronomické události pravidelně
pořádané v Praze již po několik ročníků.
První část se věnuje historii gastronomie obecně, a zároveň poukazuje na rozvoj francouzské
gastronomie v jednotlivých obdobích. Zaměřuje se na typické znaky novověké francouzské
kuchyně. Také jsou zde uvedeny speciality, typické pro daný francouzský kraj či oblast. Dále
jsou zmíněny nejdůležitější osobnosti (moderní) francouzské kuchyně, jejich vliv, a jaké jsou
současné trendy ve stravování. Následují informace o tom, jak se hodnotí restaurace a kuchaři,
a jaké průvodce lze najít ať už na internetu nebo v tištěné podobě.
Ve druhé části je připravena kapitola o pražských Michelinských restauracích, o podnicích,
které se zaměřují na francouzskou kuchyni, a uvedeny jsou podniky, které pochází z Francie a
nabízí francouzské produkty. Následuje kapitola o firmách, každoročně vystavujících na
francouzských trzích a nabízejících své produkty. Tato kapitola obsahuje informace o dalších
gastronomických událostech pořádaných v Praze, jako například Beaujolais Nouveau apod. Na
konci práce je zpracován slovník pojmů, které sice pochází z francouzštiny, ale zdomácněly a
tedy je i osoby mluvící pouze česky budou znát.
Při zpracování této práce byla využita tištěná literatura, internet a internetové rozhovory i
osobní setkání a rozhovory (s majiteli či zaměstnanci některých zmíněných podniků), včetně
poznatků nabytých z pohledu prodávajícího na francouzských trzích a pikniku v roce 2018.
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1

Dějiny gastronomie – od pravěku po současnost

1.1 Stručný vývoj gastronomie
Gastronomie je umění přípravy a zároveň vhodný způsob konzumace připravených pokrmů,
většinou na kulturně-sociálním pozadí, kdežto jídlo slouží pouze k ukojení hladu. Jen o vývoji
gastronomie by se toho dalo napsat mnoho, ale to není cílem této práce.

1.1.1 Pravěk
Počátky obsáhlejších příprav pochází z pravěku. Z doby, kdy si člověk poprvé opekl maso na
ohni. Později se začalo používat koření a byliny, ale lidé byli schopni využít téměř vše
z ulovených zvířat. Maso, kůže či srst, šlachy i kosti, to vše našlo svůj účel a lidé věděli, jak
potraviny skladovat na později.
Mladší doba kamenná (8.- 5. tis. př.n.l.) znamenala převrat – člověk začal zakládat vesnice a
postupný rozvoj zemědělství znamenal z gastronomického hlediska především přínos obilovin
do jeho jídelníčku. Vznikl tak předchůdce chleba, tedy směs nadrceného obilí a vody, který se
jedl pečený na kameni nebo případně usušený. Bylo to však jídlo převážně obyčejných lidí.
Také vznikly různé kaše, jakožto jednoduché jídlo.1

1.1.2 Starověk a antika
Sumerská civilizace (4.-3. tis. př.n.l.) je považována za jednu z prvních. S obchodem se
rozvinulo také písmo, což pomohlo i kuchařskému umění. Ve starých řeckých spisech pak byla
citována kuchařská kniha z 5. nebo 6. století př. n. l. sepsaná sanskrtem.
Nejstarší řeckou kuchařku napsal na konci na přelomu 4. a 5. století př. n. l. Mithaikos ze
Syrakus. Vařil prý v předních domech mnoha řeckých měst a působil též ve Spartě, odkud byl
vyhnán, neboť Sparťané byli zastánci jednoduchého způsobu života a vybraná kuchyně tomu
neodpovídala. Staří Řekové lovili například ryby, úhoře i chobotnice. Navíc byli zvyklí stolovat
dohromady, ve společnosti ostatních osob. Řečtí lékaři postupně docházeli k názoru, že
obžerství lidem neprospívá a že se má dbát především na zdravou a výživově hodnotnou stravu
a dostatek pohybu.

1

BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku, 2015
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Z antického Říma pochází kuchařská kniha datovaná do 1. st. n. l. Staří Římané si vychutnávali
večeře o několika chodech a zároveň popíjeli kvalitní víno. Konzumovali různé druhy masa,
často hodovali na nízkých stoličkách, či přímo na kožešinách rozprostřených na zemi.
Existovaly však jakési zákony proti luxusu, ty stanovily maximální náklady na hostinu.2
Antická kuchyně obecně fungovala jako inspirace všech pozdějších kultur. Ať už jde o
konzumaci masa a vnitřností, zeleniny a ovoce, ryb, různých bylin a koření či různých omáček.
Důležitou roli v historii Francie má osídlení území Galie Římany v době krátce před naším
letopočtem. To probíhalo postupně, ovšem po bitvě o Alesii s Kelty Římané definitivně zabrali
místo původním kmenům. Původní obyvatelé tak převzali římské způsoby stolování a
stravování, byla zakládána města a dojednána území předchůdců států. Byly budovány silnice
a kanalizace. Romanizované obyvatelstvo převzalo také Latinu jako úřední jazyk. Z této doby
pochází mnoho zeměpisných názvů (např. Provence – doslova „Provincie“). 3

1.1.3 Středověk
Středověk byl dobou mocenských bojů a zvratů. Svazky francouzských panovníků (a panovnic,
v případě nového svazku vdovy po králi) znamenaly nová sjednocená území a kulturní vlivy.
Diplomacie a zachování míru pak mohla znamenat ztrátu některých částí království. Došlo také
k zásadní změně společenského systému, který se změnil z otrokářského na feudální.
9. století znamenalo změnu pro tehdejší Evropu – vnuci Karla Velikého rozdělili jeho říši na
nová území dnes podobna Francii a Německu. V roce 888 existovalo na území Evropy dokonce
sedm království – Francie, Navarra, Provence, Burgundsko, Lotrinsko, Německo a Itálie.4
Z gastronomického hlediska je důležité 5. století, z této doby pochází první zmínka o polévce.
Zmínil se o ní Řehoř z Tours, historik a kněz, který ji jedl na dvoře krále Childericha I., otce
Chlodvíka. Řehoř ji popsal jako nápoj, který se skládá z hrachu a drůbežího masa, a který se
naléval vařící na plátky chleba umístěných na dno misek. 5
Začínají se objevovat kuchařky. Přesto jich stále není moc, číst a psát tehdy neumělo moc lidí,
jen ti z vyšších vrstev a mezi obyčejnými lidmi byly recepty předávány ústně – matky učily
dcery. Nejstarší středověká kuchařská kniha Le Viandier pochází z Francie z let 1300-1306.6

2

KLÁNOVÁ, PAVERA a kolektiv. Gastronomie v toku času I.. 2012, str. 79
MAUROIS, André. Dějiny Francie. 1994, str. 10-15
4
MAUROIS, André. Dějiny Francie. 1994, str. 35
5
ŠLOSAROVÁ, Jana. Francouzská kuchyně. 2012, str. 14.
6
BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. 2015, str. 14.
3
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Ve středověku se kuchyně podle finančních možností rozdělila mezi bohaté a chudé. O
návycích chudších obyvatel se nedochovaly písemné záznamy. To málo co je známo, je
především díky archeologům. Je domněnkou, že venkovská strava se skládala z hutné a
poněkud monotónní stravy obměňované dle ročních období. Její základ tvořil chléb, zelenina,
ryby či zvěřina.
Naopak z písemných záznamů víme, že velký zájem šlechtických rodin, vlivných duchovních
a králů čekal na vyhlášené a šikovné kuchaře. Ti používali zejména zázvor, pepř, hřebíček a
muškátový oříšek, převládala nakyslá chuť, která se objevovala také ve sladkých i slaných
omáčkách. Pokrmy byly skvostně připravené, i co se týká vzhledu; drůbež bývala nazdobená
pavím peřím a nadívána. Jídlo se však nabíralo rukama, někde se objevovaly lžíce, vidličky
prozatím ne.

1.1.4 Renesance
Od objevení Ameriky (1492) se do Evropy dostalo několik nových surovin, které se hojně
používají v kuchyni, zejména pak brambory, kukuřice, rajčata, paprika, chilli, vanilka, fazolky,
dýně, káva a kakao. Novinkou na trhu pak byl krocan a především šlechta si oblíbila cukrářské
výrobky – marcipán, rýžové koláče, nugát, zmrzlinu a kandované ovoce.
V době renesance začala opět ožívat antická kuchyně, a zdokonalovalo se umění stolování.
Kateřina Medicejská se provdala do Francie (1533) a přivezla z Itálie ke dvoru nové zvyky. 7
Rozšířilo se používání vidliček, které se staly praktickým nástrojem, jak se pohodlně najíst a
zároveň se neušpinit, jelikož se nosily okrasné límce. Sklo a porcelán nahrazovaly stříbrné a
plechové nádobí. Do módy přišly těstoviny, nové druhy zeleniny jako například hrách, šířilo se
používání fenyklu a máty, bazalky, bobkového listu a česneku s cibulí. Obecně se u dvora
zvýšila spotřeba čerstvé zeleniny a čerstvého ovoce, naopak se snížila spotřeba masa.

1.1.5 17. století
Z gastronomického hlediska to bylo významné období. Vznikaly první kavárny v Evropě,
v roce 1686 byl otevřen podnik La Procope, kde se podávaly cukrářské výrobky, káva i
zmrzlina. Dlouho vládl Ludvík XIV, který pořádal bohaté hostiny a navíc jeho dvorní kuchař
La Varenne položil základy “Haute Cuisine“.

7

KLÁNOVÁ, PAVERA a kolektiv. Gastronomie v toku času I.. 2012, str. 79
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La Varenne se stal hlavním kuchařem ve 22 letech,
když pracoval pro Nicholase Chalon du Blé, tehdejšího
ministra zahraničí.8 La Varenne je autorem kuchařky Le
Cuisinier François (1651), kde se poprvé objevil recept

s omáčkou Béchamel a také jeho vlastní recept na
artyčoky s holandskou omáčkou.
Od 17. století se pak čím dál častěji objevoval čaj
z Číny a čokoláda, která se do Francie dostala díky

Obrázek 1- Vývěsní štít Le Procope v Paříži

sňatku španělské princezny Anny Rakouské s Ludvíkem XIII v roce 1615 (rodiče Ludvíka
XIV). Káva byla tehdy velice ceněna, například Pruský král Friedrich II prohlásil, že káva je
privilegiem vyšších vrstev. 9
V této době se také začaly měnit mravy u stolu.
Když Angličan Fynes Moryson ve Florencii viděl,
že hostům se podávají menší kusy masa než v jeho
domovině, napsal o tom v cestopise Itinerary
(1617). Erasmus Rotterdamský zase radí, že před
jídlem je třeba se umýt a udělat vše, co by se během
jídla neslušelo. Poté, co Francii navštívil v roce 1690
i anglický král Jakub II. a nechal připravit roast beef
k večeři jako poděkování francouzskému králi, začal
se tento pokrm připravovat i ve Francii. Dezert byl
v Anglii

ovšem

pokládán

za

nebezpečnou

francouzskou novinku.
V roce 1679 je představen revoluční vynález na
principu tlaku – Papinův hrnec, který urychluje
přípravu pokrmů a je používán dodnes.
Obrázek 2 - Le Cuisinier François

8
9

SNODGRASS, Mary Ellen. Encyklopedia of Kitchen History. 2004, str. 565
KLÁNOVÁ, PAVERA a kolektiv. Gastronomie v toku času I.. 2012, str. 78
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1.1.6 18.století
Po smrti Ludvíka XIV (1715) vládne Francii zmítané válkami a sociálními nepokoji regent Filip
II. Orleánský. Země prožívá těžké období, a to se projevuje i změnou stravování. Kuchyně se
stává skromnější. Klesá spotřeba citrusových plodů, ančoviček a dalších surovin. Později se
začíná konzumovat více šampaňského, objevují se vývary a lanýže, konzumují se ústřice, raci,
brzlík a ledvinky. Obecně se upouštělo od orientálního koření, které se nahrazovalo petrželí a
šalotkou, olivami, tymiánem a také například houbami. V tomto století se často setkáváme
s kandovaným ovocem nebo sněhovými pusinkami. Kuchaři se stávají „lékaři“ – začínají dbát
o zdraví svých strávníků a aristokraté se stále více věnují kulinářství, když vymýšlí nové
recepty.10
Například majonéza se podle některých teorií objevila v roce 1756 na stole vévody Richelieu,
vlastním jménem Armand Vignerot du Plessis (prasynovec kardinála Richelieu), který byl
diplomatem a dobyl dnešní španělskou Menorku v boji proti Britům.
Do módy přichází kavárny, jsou místem
sdružování spisovatelů a filozofů té doby. V roce
1721 je v Paříži okolo 300 kaváren. Začínají se
objevovat další nové restaurace. Roku 1786 je
založena restaurace Les Trois Frères Provençaux
v Paříži, kde se podávala například Bujabéza, a
která jako jedna z prvních použila ceny v menu
u uvedených pokrmů. Jeden výtisk, asi z roku

Obrázek 3- Les Trois Frères Provençaux

1790, se nachází v pařížské historické knihovně (« la Bibliothèque historique de la Ville de
Paris »). Mimo jiné má v hlavičce uvedeno, že ceny jsou pevně dané pro jednu osobu. 11
V roce 1733 vyšla kniha Vincenta la Chapelle – Le Cusinier Moderne, kde radí jak připravovat
jídla, a která se následně stala základem pro další knihy i slovníky o gastronomii. 12 La Chapelle
pracoval u britského velvyslance i Madame de Pompadour.
Velká francouzská revoluce (1789) zrušila cechovní právo, takže každý kuchař mohl vařit a
prodávat své výtvory. Toto století je důležité i proto, že se rozšířilo použití slova „menu“ pro
soupis podávaného jídla v daném pořadí. „C’est au cours du XVIIIe siècle que l’usage du mot

10

Cuisine a la française. [Online] [cit. 2.3.2018]. Dostupné z: http://www.cuisinealafrancaise.com/fr
RAMBOURG. Le menu du Moyen Âge au XXe siècle : témoin de l’histoire et de la gastronomie. 2012, str. 16
12
KLÁNOVÁ, PAVERA a kolektiv. Gastronomie v toku času I.. 2012, str. 79
11
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« menu » s’élargit aux mets composant un repas. Le terme apparaît dans des livres de cuisine
à l’en-tête des banquets décrits.“ 13
Marie-Antoine Carême, autor Le Cuisinier Parisien (1828), se narodil ještě před revolucí, ale
přispěl kulinářskému světu tím, že zjednodušil a hlavně upřesnil receptury, které se používaly
dříve.

1.1.7 19.století
Paříž se stala hlavním městem gastronomie a nabízela podniky jak luxusní, tak i levnější a
oblíbené skromnější restaurace. Pověst pařížských restaurací je již na začátku 19. století natolik
významná, že se dokonce tipy na restaurace objevují v průvodcích a o Pařížských restauracích
píší i mnozí spisovatelé.
V první polovině 19. století došlo k dalšímu objevu – biolog a chemik Louis Pasteur přišel
s procesem, který měl zabránit octovatění vína – pasterace, tedy způsob jak prodloužit
trvanlivost potravin.
Slovo gastronomie se objevilo poprvé v roce 1801 jako název veršované skladby pojednávající
o zážitcích při stolování. Francouzi se dostali do povědomí jako kuchaři na královských dvorech
a francouzská kuchyně se stala synonymem dobrého vkusu.
„Pokud jde o stravování Francie té doby, roku 1811 zničily deště úrodu obilí, a tak byl
nedostatek chleba. To se císař (myšleno Bonaparte) snažil řešit nákupem zahraniční mouky,
která však byla drahá. Při hledání nových zdrojů potravin došlo k objevení možnosti vyrábět
cukr z cukrové řepy a k vynálezu konzervy. […] Po Napoleonu Bonapartovi se na trůn vrací
Bourboni a král Ludvík XVIII. Ten společně se svým přítelem experimentoval a tvořil nové
pokrmy, například kotletu po mučednicku (côtelette à la martyre) nebo lanýže na kaši ze
strnada. Kotleta po mučednicku se připravovala na roštu, kde se pekly tři jehněčí kotlety.
Ovšem jedla se jen ta prostřední, která do sebe natáhla chuť krajních kotlet. Druhý pokrm se
připravoval tak, že se k lanýžům vařeným v šampaňském přidalo maso ze strnada, které se
nejprve osmažilo, rozmělnilo a vyšlehalo s máslem a šťávou z lanýžů.“ 14
Za nápadem výše zmíněných konzerv stál Nicolas Appert. Původní nádoby však byly skleněné.

13
14
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V roce 1826 vyšla kniha Physiologie du goût od J.A.B. Savarina, kde byly sepsány poznatky o
jídle, pití a stolování z hlediska chemie, medicíny, zdravovědy a estetiky. Se stravováním
souvisí následující:
„V rámci boje proti předsudkům vzrůstá konzumace koňského masa. 6. prosince 1855 se v
Grand hotelu koná banket, kde se podává pouze koňské maso. Účastní se ho například zoolog
Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire nebo veterinář Émile Decroix. Roku 1866 se otevírá první
řeznictví nabízející pouze koňské maso. Zanedlouho země vstupuje do války s Pruskem a lidé
jsou nuceni prodávat řezníkům své koně, které nemají čím krmit. Koňské maso tak tvoří základ
stravy. […] Po válce s Pruskem, kdy byla Francie sužována hladem z nedostatku jídla, se začíná
blýskat na lepší časy.“ 15
O gastronomii psal i Alexandr Dumas, jeho kuchařský slovník Mon dictionnaire de la cuisine
vyšel v roce 1873. Nejvýznamnější ikonou francouzské gastronomie 19. stolení byl však Paul
Escoffier, vycházel ze zásady, že kuchař musí sám vybírat kvalitní potraviny. Bylo zvykem, že
se používala spousta másla a hodně omáček, stále výrazněji se odlišuje středomořská a
vnitrozemská kuchyně, která byla těžší a hutnější. 16

1.1.8 Moderní 20.století
Na začátku 20. století se objevují první fotografie jídla na stránkách časopisů a na francouzské
televizi je uveden pořad „Umění a magie kuchyně“ a z kuchařů se stávají celebrity.
V roce 1926 vychází Průvodce Michelin, roku 1938 pak Larousse gastronomique, jehož
autorem Prosper Montagné.
V období po druhé světové válce vzniká ochranná značka
Appellation d’origine contrôlée (AOC) na základě impulzu
ministerstva zemědělství. Ta byla a dodnes je určitou zárukou
kvality a garancí zeměpisného původu produktu.
Francie se stala multikulturní zemí, došlo k prolínání návyků i tradic
v oblasti gastronomie. Oblíbenými se stávají jídla jako hamburgery,
Obrázek 4- Logo AOC

pizza, kebab i orientální kuchyně.

15
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Mnoho lidí preferuje časově méně náročnou přípravu průmyslově zpracovaných a zmrazených
potravin, dokonce i fastfoody. Nicméně, mezi trendy patří i zážitková gastronomie – ať už jde
o barbecue, fondue nebo opékání na lávovém kameni, v některých restauracích se i sami hosté
podílí na přípravě jídla. Velice módní záležitostí jsou BIO potraviny anebo nový způsob
stravování jako například veganství. Většina veganů tento způsob volí dobrovolně, nejen na
základě zdravotních důvodů, ale na základě propagace jiného životního stylu.
V roce 2010 byla připsána na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO položka
spojena s francouzskou gastronomií. Složky francouzského gastronomického jídla, které
přispěly k tomuto zápisu, jsou následující: 17
-

nákup kvalitních surovin, přednostně lokálních, jejichž chutě spolu souzní

-

pečlivý výběr chodů odrážející různorodost francouzských regionů a lokálních specialit

-

vhodná kombinace jídla a vína

-

estetické uspořádání tabule a konverzace

Francie dnes platí za zemi gurmánů. Přípravě pokrmů věnují francouzi velkou péči. Vaření,
stejně jako hodování, má ve Francii dlouhou tradici. Dobré jídlo je jednoduše jedním z pilířů
této kultury.
Francouzská kuchyně používá mnoho bylinek a koření, typické je provensálské. Konzumují se
především ryby a mořské plody (ústřice, hřebenatky, langusty, kraby, apod.). Za francouzskou
specialitu se považují žabí stehýnka a šneci. Dále se připravují masové výrobky (paštiky,
terinky, jitrnice, …), maso včetně vnitřností (steaky, ragú, foie gras, …), omáčky, víno, sýry a
mnoho dalšího.18
Čerstvá zelenina je ve francouzské gastronomii velmi důležitá. Zároveň také čerstvé pečivo,
zejména křupavé francouzské bagety a croissanty z listového těsta.
Neodmyslitelnou součástí francouzské kuchyně jsou omáčky, ať už teplé či studené, které dělají
z jídel neobyčejné pokrmy. Omáčky se většinou podávají v omáčníku, aby si každý stolovník
mohl posloužit podle své chuti. Základem vydařených omáček je kvalitní tuk (zejména pak

17
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máslo), jemná mouka, mléko nebo lépe smetana, masový nebo rybí vývar, víno, kvalitní ocet a
rajčatová šťáva nebo protlak, to vše lze nalézt ve většině kuchařek.
Hlavní jídlo se většinou skládá ze tří chodů, kterými jsou předkrm, hlavní chod a sýrový chod.
Případně čtvrtý chod - dezert. Dezertu může předcházet také salát.
Francouzi milují sýry a navíc si mohou vybrat z nepřeberného počtu druhů. Sýr se objevuje na
stole zpravidla po hlavním jídle v různých podobách. Základní dělení sýrů je na čerstvý, měkký,
polotvrdý a tvrdý. Měkké sýry se dále dělí podle toho, jakou mají kůrku. Konzumaci sýru lze
doporučit nejen pro jejich jedinečnou chuť, ale také z hlediska výživy. Obsahují množství živin,
bílkoviny, vápník a také vitamíny A, B a D. Proto tvoří základ některých jídel.
Francouzi rozhodně mají důvod proč být hrdí na své víno. Země je rozdělena na několik
vinařských oblastí, a každá z nich je typická pro své víno. Hlavní oblasti představují (abecedně)
Alsasko, Bordeaux, Burgundsko, Champagne, Côtes du Rhône, Languedoc-Roussillon nebo
údolí řeky Loire. Nejznámnější odrůdy vína z těchto oblastí jsou vína bílá, jako například
Savignon Blanc nebo Chardonnay, a známá červená vína jsou například Cabernet Sauvignon,
Merlot, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir a také Gamay, jež je potřeba pro výrobu Beaujolais
Nouveau.
I když Francouzi konzumují víno často, pijí jej umírněně. Oběd i večeři doprovází víno, které
se k danému jídlu nejvíce hodí, čímž se podtrhne chuť pokrmu. Velmi se dbá na to, aby pokrm
na talíři také dobře vypadal. Existuje přece přísloví, že člověk jí také očima.

1.2 Nejnovější trendy ve stravování
1.2.1 „Food-truck“ - jídlo z kamionu
Auto, které přepravuje hotové jídlo, není novinkou na trhu.
Nápad vznikl v Americe, v New Yorku. Ovšem první kamión
prodávající pizzu se objevil v Marseille. Dnes je „food-truck“
považován za rychlou a kvalitní restauraci. Šéfkuchaři nabízejí
svačinky v nablýskaných kamionech jezdících po městě.

Obrázek 5- Camion qui fume

Camion-qui-fume v Paříži nabízí například burger s houbami a karamelizovanou cibulí.
Kamion Sushiju Juliena Moineta v Orange nabízí sushi „cheesy crab“ se sýrem a avokádem.
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Kuře colombo na mangu lze ochutnat u Coralie Belmonte v kamionu Faim-de-Lou z Toulouse.
Ten prodává také bůček „Ventrèche“, který se podobá italské slanině. 19

1.2.2 „Fusion“ – mezinárodní kuchyně
Multikulturní kuchyně se zrodila v 70. letech v Austrálii a ve Spojených státech pod vedením
Wolfganga Pucka. Základ kuchyně představuje promíchání chutí přicházejících z různých
zemí. Typický evropský pokrm s dotykem Asie - přidáním asijských surovin apod.
Burger připravený na armoricainský způsob s masem parmice, bůčkem a artyčoky mohou
zákazníci ochutnat v restauraci Fuzion v Aix-en-Provence.
Výběr tapas, které spojují Východní a Západní svět nabízí restaurace Mood na Pařížské třídě
Champs-Elysées, kde provozují barevnou a kreativní kuchyni.
Závitky "nems" podávané s foie gras a nebo
"shiitake" s hřiby a kachními prsíčky připravují
v restauraci Comptoir nippon, která se nachází
v Paříži. Zdejší šéfkuchař pracuje kolem velké
varné desky umístěné v blízkostí návštěvníků. 20

1.2.3 Klasika v novém

Obrázek 6- Restaurace Comptoir nippon

Princip je založen na úpravě starších receptů přizpůsobených našemu modernímu způsobu
života, to vše navíc s ohledem na jednoduché techniky rychlé přípravy.
Soufflé stokrát jinak (s krabím masem, s parmezánem a lanýži, s karamelem a slaným máslem
apod.) podávají v Cigale Récamier, na levém břehu Paříže
V restauraci Pascade, ležící u Opéra Garnier v Paříži, dříve podával Alexandre Bourdas své
pascades, což jsou tradiční aveyronnaiské placky, na něž se kladou různé slané a sladké náplně.
Ovšem restauraci předal svému partnerovi a sám se věnuje především chodu restaurace
SaQuaNa.

19
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1.2.4 Biopotraviny a místní produkce
Je to dlouhodobá záležitost; bio výživa si našla své příznivce v obchodech i restauracích. K
tomu se dnes přidává ještě další tendence, která se objevila v Kalifornii v roce 2005 a je také
velmi šetrná k životnímu prostředí – „locavorismus“. Základ tvoří představa, že se lidé živí
pouze místními a sezonními (většinou bio) potravinami. V Paříži vznikla značka „Zdejší
výrobky, zde vařené“ (Des produits d’ici, cuisinés ici), která odlišuje klasické restaurace od
těch nabízející kuchyni založenou na místních produktech.21
V Terroir parisien, v bistru v 5. pařížském obvodu,
vede kuchyni Yannick Alléno. Na jídelním lístku
lze najít především recepty a produkty pěstitelů z Île
de France, například čočkovou polévku se sýrem
Brie a kousky opečené slaniny.
Šéfkuchař David Real restaurace First v hotelu
Westin Paris se zároveň s dalšími kuchaři z hotelů

Obrázek 7- Servírovaná kuřecí prsa se zeleninou
v Terroir parisien

pařížské sítě Starwood zavázal, že restaurace budou používat jen suroviny vypěstované do 200
km od hlavního města. Proto nabízí taková jídla, která jsou v menu označena „100% local“.

1.3 Francouzské regionální speciality
Francouzská kuchyně obsahuje velké množství regionálních jídel a surovin. Některé pokrmy
nebo suroviny mohou zájemci ochutnat i v Praze, ať už v restauracích, specializovaných
prodejnách, během kulturních událostí v Praze nebo během francouzských týdnů
v supermarketech (například vína, sýry, Quiche Lorraine, Ratatouille, Bayonskou šunku a jiné).
Alsasko – mezi nejznámnější alsaské speciality patří
Choucroute garnie à l'alsacienne - pokrm z kysaného zelí a
brambor zdobený klobáskami a dalšími uzeninami a
podlitým vínem, cibulový koláč z listového těsta Tarte aux
oignons, koláč Tarte au Munster se sýrem Munster
nebo Flammekueche - koláč s uzeným masem na cibulce.
Dalšími specialitami jsou: pstruh na modro Truite au bleu,

21

Obrázek 8 – Choucroute
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typický alsaský masový a zeleninový kotlík Baeckaoffa či kohout na víně Coq au Riesling.
Mezi zákusky patří bábovka Kouglof či švestkový a mirabelkový koláč. Z vín zde produkují
nejvíce Sylvánského zeleného nebo třeba Ryzlinku, avšak pochází odtud i dobrá piva.
Akvitánie – mezi akvitánskými specialitami vyniká omeleta Piperade s
dušenou paprikou a rajčaty, baskické kuře Poulet basquaise, a malé
kalamáry Chipiron à l'encre ve vlastní šťávě. Dále Garbure, tedy
polévka založena na zelí, sušených fazolkách a křupavých škvarcích a
také dezert Cannelé, připomínající bábovku. Z nápojů Gaskoňský pastis
a vína z Bordeaux.

Obrázek 9- Cannelé

Další místní specialitou je foie gras připravované na několik různých způsobů – jde o husí a
kachní játra. Francie je jeden z mála Evropských dodavatelů. Původně však se zvykem
vykrmovat ptáky přišli ve starověkém Egyptě, o přímém pojídání foie gras poprvé psali
starověcí Římané. Momentálně se nejvíce dováží především z Akvitánie, Midi-Pyrenées a
Pays-de-la-Loire.22
V Praze foie gras nabízí několik restaurací, například Coda Restaurant, Art Nouveau, U Modré
kachničky nebo Kampa Park, Kobe restaurant a restaurace Pot-au-Feu.
Auvergne proslavila zelená čočka z Puy en Velay Lentilles vertes,
dále Truffade - brambory, slanina a mladý sýr Cantal (zřejmě
nejstarší sýr na světě s pevnou a přesto vláčnou strukturou), sladko
slaný koláč nadívaný kořením a případně sušenými švestkami
Pounti, palačinky Bourrioles, pokrm ze zeleniny a ovčích vnitřností
Tripoux a francouzská obdoba bramborová kaše Aligot.

Obrázek 10- Pounti

Azurové pobřeží proslulo díky koláči Pissaladière podobnému
pizze s rajčaty a cibulí, Salade niçoise - salátu z Nice, a díky směsi
vařené zeleniny Ratatouille - pokrmu, o kterém byl natočen i
animovaný film. Dále se zde připravují ravioly - jde o těstoviny
plněné masem nebo zeleninou, letní polévka La soupe au pistou
Obrázek 11- Ratatouille

22
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z brambor, fazolí a rajčat, dále mix salátů Mesclun, nebo Fougasse, což je druh chleba.
Burgundsko je známe pro sýr Epoisses z kravského
mléka s vláčným středem a červeno-oranžovou
barvou. Zraje minimálně čtyři týdny a pravidelně se
omývá směsí vody a pálenky. Z pokrmů typických pro
tento region jsou nejznámnější kohout na víně Coq au
Vin, hovězí po burgundsku Boeuf Bourguignon, a pak
šneci Escargots à la Bourguignonne. Jde o tři pokrmy,

Obrázek 12- Známka původu drůbeže z Bresse

které jsou samy o sobě hutné, ale moderní šéfkuchaři je začínají připravovat zdravěji. Kromě
známých vinic se zde najdou i další suroviny do kuchyně, např. skot Charolais na maso, pasoucí
se na zelených loukách po celém regionu. Také volně pobíhající kuřata a krůty z Bourg-enBresse, která jsou krmená kukuřicí a jsou značena ochrannou známkou. Na místních
jídelníčcích se vyskytují ale i holoubata, křepelky, zvěřinu a ryby. Dijonská hořčice z hlavního
města regionu – Dijonu, má také vlastní ochrannou značku. Cassis je hutný likér vyrobený z
místního černého rybízu. 23
Bretaň v jídelníčku Francie představují palačinky nasladko Crêpes
a slané omelety z pohanky Galettes, koláč Far podobný
pudignovému koláči Flan, koláč ze slaného másla Kouign Amann
a rybí polévka Cotriade. Na jídelním lístku nikdy nechybí mořské
ryby a korýši, chutnou přísadou se stávají také chaluhy. K
vybraným lahůdkám patří zapečené mušle Saint Jacques nebo
okounek pečený v soli a grilované černé mušle.

Obrázek 13- švestkový Far

Součástí každého menu jsou sýry a zelenina ve všech úpravách. Oblíbené artyčoky patří k
nejdůležitějším bretaňským zemědělským produktům, v departementech Finistère a Côtesd’Armor se jich vypěstuje 75 % z celkové francouzské produkce. Je zde také spousta ústřičných
„farem“. V Bretani se vyrábí jablečný nápoj Cidre. Klasickými bretaňskými nápoji dříve bývalo
i pivo a medovina. Jako aperitiv se nejčastěji podává pastis, silný alkoholický nápoj s vůní
lékořice. Ten se ředí studenou vodou nebo kostkami ledu.
Gaskoňsko proslavil D’Artagnan a Cyrano z Bergeracu, ale především Armagnac, jeden z typů
brandy. Zraje v sudech z dubového dřeva a je unikátní pěti faktory – podnebím, půdou,

23
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destilačním procesem, zráním i tím, že se vyrábí jen z bílých hroznů z okolí La Bastide
d´Armagnac. Dále jsou známé zdejší švestky - máčejí se v různých druzích čokolád, dělají se z
nich koláče, zákusky i zmrzlina.
Champagne-Ardenne: Tento region sousedí s Belgií, takže na
jídelních lístcích lze najít i vlámské speciality. Nicméně pravé
regionální pokrmy tvoří převážně houby a zvěřina. Ze srnčího
a jeleního masa se připravují Médaillons de chevreuil aux baies
rouges - maso s rybízovou omáčkou, nepřekvapí ani kotlík z
pomalu dušeného masa divočáka Civet de sanglier. Ve světě
známé jsou značkové jitrničky Andouillette de Troyes a šunka

Obrázek 14- Flamiche

Jambon d'Ardennes. V pokrmech vlámského původu převažuje pivo, pórek, čekanka, řepa,
řeřicha, sušené švestky a rozinky a typickými specialitami jsou dušené hovězí na pivě nazývané
Carbonnade de boeuf a slaný koláč Flamiche z pórku zapečený s vejci a zalitý
smetanou. Nejdůležitější produkt regionu ale představuje Šampaňské (víno s ochrannou
známkou).24
Korsika je známá ve světě pro své masové výrobky - šunky,
klobásy a slaninu, kančí maso na víně Civet de sanglier a ovčí
sýr Brocciu, který se může jíst syrový nebo se přidává do
nejrůznějších korsických jídel jak slaných, tak sladkých.
Z Korsiky pochází kaštanová mouka Farine de chataîgne a
myrtový nebo cedrátový likér Liqueur de myrthe/Liqueur de
cédrat. Cedrát je typické citrusové ovoce s tuhou slupkou,

Obrázek 15 - Tři druhy plodu cedrátu

podobné citronu, které ovšem dorůstá až do velikosti 20 cm v průměru. Roste na trnitých keřích
nebo častěji na stromech ve výšce někdy i čtyř metrů. Dále se tu pěstují mandarinky, citrony,
nektarinky a fíky. Nechybí ani ryby a mořské plody.
Kraj Franche-Comté proslul sýrem Comté, jež zraje
minimálně čtyři měsíce a dalšími sýry. Připravuje se zde
kuře na smržích Poularde aux morilles, uzeniny z
Morteau Saussice de Morteau, a Gougère je odpalované
těsto smíchané se strouhaným sýrem z Comté (toto těsto

24

Obrázek 16- Gougère

Gustibus.cz: Regionální gastronomie Champagne [online]. [cit. 2.11.2017]. Dostupné z:
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se upeče v troubě buď ve formě věnce, nebo ve formě drobných kousků pečiva, velikých asi
jako vejce). Z nápojů je pro tuto oblast typický višňový likér Kirsch a bylinný likér Absinthe.
Lotrinsko je známé pro svůj lotrinský koláč Quiche lorraine, recepty z brambor, dršťkovou
klobásu Andouille, mirabelky používané v koláčích i moučnících a alkoholických nápojích.
Nejznámějším místním vínem je Pinot Noir z města Toul. Nejrozsáhlejší vinice najdeme v
údolí řek Mosela a Met. V minulosti byl region také sídlem mnoha pivovarů.
Normandie dala světu Camembert a další sýry, jejichž tradice sahá do 11.st.. Pochází odtud
přes dvacet procent celkové produkce ústřic a také nápoje Cidre a Calvados. Mezi jedny z
nejtypičtějších pokrmů patří například dršťky po Caensku tedy Tripes a la mode de Caen – dusí
se na mírném ohni s kořenovou zeleninou a jablečným vínem. Další lahůdkou je přírodní telecí
řízek po normandsku na houbách s krémovou omáčkou, kuře z údolí Auge Poulet vallée d'Auge
flambované v calvadosu a připravované v cidru, jitrnice Andouilles de Vire, zapékaná mléčná
rýže Teurgole a karamely z Isigny. A jelikož je Normandie přímořský kraj, je třeba zmínit
Assiette de fruits de mer tedy mísu nebo talíř plný mořských plodů.
Pikardie nabízí známé pikardské palačinky Ficelle se
šunkou a sýrem plněné pórkem nebo zapečné jako slaný
koláč, sýrový koláč Clafoutis aux maroilles, vepřové
plátky Cackruse na sušených švestkách, bábovku
Gâteau battu s višňovým likérem nebo sýrový dort
Flamiche.
Regiony Poitou-Charentes a Limousin jsou slavné pro
své ústřice, slávky, kozí sýry a vynikající hovězí maso

Obrázek 17 – Ficelle z Pikardie

a skopové maso. Pochází odtud údajně nejlepší máslo a smetana ve Francii.
Provence-Alpes-Côte d'Azur je známá díky rybí polévce Bouillabaise, sardelové pastě
Anchoïade, česnekové majonéze Aïoli, polévce s bazalkou Soupe au pistou, speciálnímu chlébu
Fougasse a sušenkám Calissons z Aix.
Provensálská kuchyně kromě jiného dala Francii levanduli, báječné provensálské bylinky
(tymián, šalvěj, rozmarýn, bazalka, fenykl, majoránka, estragon, oregano a bobkový list),
lanýže, kvalitní med a sušené klobásy. V provensálské kuchyni se hojně používá česnek,
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rajčata, ančovičky, kromě vína se pije velmi často také anýzový likér pastis a v ústí řeky Rhôny
v oblasti Camargue se pěstuje rýže.
Dvě

třetiny Francouzské

produkce

lanýžů

pochází

především z oblasti Provence. Jde o houby s typickým
aroma, na jejichž hledání se využívají speciálně cviční psi
nebo prasata. Ve Francii najdeme 30 druhů lanýžů.
Nejdražší je bílý lanýž – výkupní cena víc než tisíc euro za
kilogram. Oceňovaný lanýž černovýtrusný stojí 600 až

Obrázek 18- Lanýž bílý

1000 euro za kilogram.
Pan Kracík z restaurace Pot-au-feu na téma lanýžů uvedl, že když
nechal přes den v autě prázdnou bedýnku od lanýžů, večer jimi byl
skrz naskrz načichlý.
Lanýže dokáží odborníci již cíleně pěstovat v lanýžárnách pozemek osází symbiotickými stromy a jejich kořeny naočkují
houbou. Po několika letech čekání pak podle typického holého
kolečka bez vegetace kolem stromu poznají, jestli se houby
chytly. V lanýžárnách se pěstuje zejména lanýž černý.

Obrázek 19- Lanýž černovýtrusný
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Lanýže v Česku nabízí stránky www.svetlanyzu.cz, nebo www.rawtruffle.com.
Rhône-Alpes evokují myšlenku na Savojské fondue, tedy roztavený sýr připravený s bílým
vínem, do něhož se namáčí kousky chleba, dále masové knedlíky Quenelles a nebo uzeniny.
Údolí Loiry a centrální Francie jsou díky svému podnebí vhodnou oblastí pro pěstování
ovoce. Ať už jde o třešně používané pro výrobu likéru Guignolet, hrušky, melouny nebo jahody.
Z masa se používá především zvěřina, vyrábí se zde výborné kozí sýry a používá se máslová
omáčka beurre blanc.
Proslavený je také ocet z Orléans, octářský cech v této oblasti byl zmíněn již ve 14. století.
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1.4 Významné osobnosti francouzské kuchyně
V této kapitole jsou představeny dvě nejvýznamnější osobnosti francouzské gastronomie a
jejich přínos gastronomii.

1.4.1 Auguste Escoffier
Byl to gurmán, který položil základ francouzské kuchyně na
klasických recepturách, ovšem zmodernizovaných. Bývá
nazýván králem šéfkuchařů a šéfkuchařem králů. V roce 1919
byl prvním kuchařem, jež získal Řád čestné legie (více o Řádu
v kapitole “Oceňování kuchařů“).
Ve 12 letech se dostal k vaření (do učení ke svému strýci

Obrázek 20- Auguste Escoffier

v Nice), v 19 letech pak přijel do Paříže. Dříve byla
francouzská kuchyň zatížena omáčkami a přemírou surovin
v komplikovaných receptech. Přišel tedy s nápady, jak vaření
zjednodušit, a tyto recepty jsou stále aktuální. Zavedl systém,
jež odlehčil atmosféru v kuchyních kde vládl chaos (rozdělil
úkoly do 5 týmů – příprava masa, omáček atd.)
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a zavedl

hygienické standardy - kuchařský plášť a čepici, jež bránily
potu dostat se do jídla.
O prvním britském „Master Chefovi“ se tvrdí, že se osobně
zajímal o osudy svých kuchařů a pokud si některý učeň
nemohl dovolit nové kalhoty, sám mu je pořídil. 27 Byl to on,
kdo do Anglie dovezl bujon a „vyrovnal“ nevyvážené menu,

Obrázek 21 - Menu londýnské restaurace
Savoy z roku 1895

která byla vždy napsána ve francouzštině, neboť angličtina mu připadala neatraktivní.
Byl jedním z prvních kuchařů, který se zajímal o uchování nutriční hodnoty připraveného
pokrmu. Je autorem několika článků i knih o vaření.

Francouzskou kuchyni představil

v několika Londýnských restauracích, které následně převzaly jeho principy.
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Zaměřil se také na kompozici menu. „Le menu est une affaire trop sérieuse pour ętre négligé.
Auguste Escoffier y consacre plusieurs pages dans Le Livre des menus (1912). « La
composition d’un Menu est soumise à des règles formelles », nous dit-il. 28
Proslavil se svými recepty na Crêpe Suzette (palačinka s pomerančovou omáčkou) a broskev
Melba (broskev a vanilková zmrzlina přelitá malinovým nebo jiným ovocným pyré).

1.4.2 Paul Bocuse
Přibližně 4 kilometry od Lyonu se nachází Michelinská restaurace,
která v roce 1965 získala třetí hvězdu a tento počet každoročně
obhajuje. Jejím zakladatelem byl Paul Bocuse, jeden z nejslavnějších
kuchařů světa, a nejmarkantnější osobnost francouzské kuchyně, také
někdy označován za „papeže gastronomie“ nebo „šéfkuchaře století“.
Jedináček, který se v 18 letech přidal k armádě. Po zranění začal vařit
a vystřídal několik pracovišť, až se v roce 1958 definitivně vrátil do

Obrázek 22- Paul Bocuse

rodné obce a za svou restauraci získal první Michelinskou hvězdu. Byl zastáncem invenční
kuchyně kladoucí důraz na kvalitu produktu a gastronomickou tradici a v roce 1975 získal Řád
čestné legie. 29
V roce 1987 založil soutěž Bocuse d’Or. Hlavní
myšlenkou je shromáždit 24 mladých kuchařů
z celého světa a jejich úkolem je připravit ty nejlepší
pokrmy během 5 hodin a 35 minut před živým
publikem, které následně hodnotí porota složená
z nejvýznamnějších světových šéfkuchařů. Od roku
2007

probíhá

selektivní

kontinentální

soutěž

(Evropská, Asijská, Latinskoamerická a Australská),

Obrázek 23- sošky v soutěži Bocuse d'Or

jejíž vítězové tvoří právě těch 24 zástupců soutěžících
ve finále pořádaném ve francouzském Lyonu každé dva roky. Vítězové získají krom prestiže
také trofej – sošku P.Bocuse. 30
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V roce 1990 byl otevřen institut Paula Bocuse, v roce 1991 se stal prvním kuchařem, který má
svou sochu v Pařížském muzeu Grévin. Bohužel, v lednu letošního roku (2018) skonal ve věku
91 let. Několik francouzských a dalších zahraničních médií této události věnovala řadu
vzpomínkových článků a nekrologů.31

1.5 Ocenování kuchařů
Po celém světě jsou známá zvučná jména kuchařů, jež někdy soutěží o prestiž dokonce
nevědomě – kuchaře hodnotí zákazníci restaurací nebo jiní kuchaři. Žebříčky jsou k dostání
různě, například v Michelinském průvodci, německém časopisu Der Feinschmecker, případně
českou anketu “Zlatý kuchař“ v časopise Gastro&Hotel.
Dne 25. října 2017 byli ve Varšavě vyhlášeni nejlepší kuchaři z celého světa – podle žebříčku
na thebestchefawards.com. Z žen vyhrála Chantel Dartnall, pochází z Jihoafrické republiky a
vede restauraci Mosaic v Pretorii (JAR). Z mužů Joan Roca ze Španělska. Vaří v katalánské
Gironě, v restauraci El Celler de Can Roca.

Obrázek 24- Prvních 6 mužských finalistů thebestchefawards.com v roce 2017

31
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Nejprestižnější kuchařské ocenění ovšem představuje Michelinská hvězda. Pokud
z Michelinské restaurace odejde kuchař, restaurace většinou o hvězdu přijde. Co se týká počtu
Michelinských hvězd, nejvíce ve své kariéře jich získali francouzští kuchaři Joel Robuchon 31 hvězd a Alain Ducasse - 21 hvězd. Existují i další, většinou státní vyznamenání za zásluhy.
Ze Spojeného království pochází James „Jamie“ Oliver, vlastní několik restaurací různě po
světě, napsal několik kuchařek a v roce 2003 obdržel Řád britského impéria od královny
Alžběty II. 32 Další známý Brit Gordon Ramsay získal celkem 16 hvězd, v roce 2001 měly jeho
3 restaurace každá 3 hvězdy. Taktéž byl oceněn Řádem britského impéria, v roce 2006. 33
Francouzské nejvyšší státní vyznamenání je Řád čestné legie. Ten se uděluje na základě dekretu
prezidenta republiky, je vyznamenáním za vynikající civilní nebo vojenské zásluhy o
francouzský národ. Řád založil v roce 1802 Napoleon Bonaparte. Jeho heslem je Čest a Vlast.
Řád má dnes na 95 000 francouzských členů a několik tisíc členů z řad cizinců. 34 Z Čechů
například Marta Kubišová, Edvard Beneš, kardinál Dominik Duka nebo Milan Kundera.
Asociace kuchařů a cukrářů České Republiky (AKC ČR) uděluje jako nejvyšší ocenění Řád Sv.
Vavřince (pro členy AKC) a Čestný diplom řádu Sv. Vavřince. Také se udělují medaile jako
Ocenění M.D.Rettigové.35

1.6 Hodnocení restaurací a průvodci
Nejprestižnějším a obecně nejznámějším oceněním kvality restaurace je počet (1-3)
Michelinských hvězd. Restaurace ovšem mohou být hodnoceny i podle počtu čepic v průvodci
Gault & Millau. Podniky jsou hodnoceny i na serverech TripAdvisor.com, Restu.cz a dalších.
Známá především v Česku je Maurerova stupnice značená příbory, které odrážejí úroveň
restaurace a její atmosféru. Na rozdíl od michelinských hvězd je hodnocena každá restaurace –
příjemná restaurace dostává jeden „příbor“, luxusní restaurace pak příborů pět.
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Obrázek 25- Dvě nejnovější hodnocení restaurace Alcron na GrandRestaurant.cz ke dni 4.3.2018

1.6.1 Gault & Millau
Jedná se o druhý nejprestižnější mezinárodní průvodce restauracemi, hned po tom
Michelinském. V roce 1969 jej založili dva novináři z Paris-Presse – Henri Gault a Christian
Millau. Od prvního vydání v roce 1972 se zaměřuje na chuť a celkový dojem z jídla a hodnotí
invenci kuchaře. Průvodce vychází také pro Rakouské, Belgické, Německé, Lucemburské a
Nizozemské restaurace.
Deset zásad tzv. nové kuchyně podle G&M zveřejněných na oficiální stránce zní: 36
1. Nikdy potraviny dlouho nevař
2. Vždy používej kvalitní a čerstvé suroviny
3. Odlehči jídelní lístek o přemíru pokrmů
4. Neexperimentuj za každou cenu
5. Zkoumej, co ti mohou nabídnout nové technologie
6. Opouštěj marinády, odležení zvěřiny atd.
7. Omezuj hutné omáčky
8. Přihlížej k dietetice
9. Pracuj s inovacemi
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10. Věnuj pozornost estetické úpravě

Obrázek 26 - Úvodní webová strana Gault&Millau ke dni 2.10.2017

1.6.2 Průvodce Michelin
První průvodce Michelin pro motoristy vyšel v roce 1900 v kapesním
vydání o 400 stránkách. Obsahoval jak informace o motelech, tak i
reklamy například na pneumatiky nebo skládací kola Peugeot. U
každého města pak byly symboly pro hotely, poštu, nádraží, lékárnu a
další. Od roku 1920 se z rozdávané tištěné brožury stala prodávaná
kniha v knihkupectví, která už neobsahovala reklamy, ale jen užitečné
informace hlavně o restauracích.
Jako Michelinské se označují takové restaurace, které jsou hodnoceny
v nejznámnějším průvodci Michelin (v originále Le Guide Michelin).
Ten za víc než sto let doporučoval takové restaurace, které mají
nejlepší kuchyní. Vydává se v mnoha zemích a hodnotí restaurace a
hotely po celém světě, zejména pak v Evropě.

Obrázek 27- Průvodce Michelin
pro rok 2016

Hvězdičku průvodce uděluje od roku 1926. Již tehdy upozorňoval motoristy, kde se dalo dobře
najíst. Později se objevily dokonce hvězdy tři, a ty zůstaly dodnes. Inspektoři hodnotí
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anonymně, jejich totožnost musí být neznámá a stejně tak jejich počet. To, že restaurace získá
hvězdu je ale teprve začátek. Její udržení je mnohdy ještě náročnější.
Inspektoři vystupují inkognito pro všechny, až na pár důvěryhodných osob z hlavního stanu
Michelinů. V restauraci bývají nenápadní, sedí u běžného stolu, sní a vypijí to, co si objednali
a odejdou. Uvádí se, že člověk ucházející se o pozici inspektora musí mít citlivý jazýček na
chutě (pro případ, že by kuchař podváděl a vyměnil například jehněčí za skopové) a mít
přibližně desetiletou praxi z hotelu či restaurace. Teprve po dvouletém školení se může stát
inspektorem. Aby se jejich obličeje nestaly příliš známé v jedné oblasti, inspektoři neustále
cestují, až 23 tisíc kilometrů ročně. Každá restaurace již oceněná hvězdičkou tak může počítat
s tím, že ji do roka navštíví šest různých inspektorů, kteří se jednou za 14 dnů vrací do Paříže
napsat inspekční zprávu. 37
Podle Michelinských standardů inspektoři navštíví hodnocené restaurace přibližně za rok a půl,
a případně recenzi upraví či doplní. Hlavními kritérii jsou: kvalita použitých surovin, příprava
a výsledná chuť pokrmu, osobnost šéfkuchaře a to, zda kvalita odpovídá ceně.
Existují samozřejmě i další průvodci, kteří však nemohou soutěžit s Michelinskou nestranností,
rozsahem, popularitou i přesností. Uvádí se, že spojenecké sily v roce 1944 jej používaly při
osvobozování Francie.38 Velkou nevýhodou však někdy může být jeho vliv na restaurace.
Podnik, který získá hvězdu mnohdy zvedne cenu jídel, změní vybavení restaurace a obsluha
dostane honosnější uniformy, takže celkový dojem z dříve příjemné restaurace, kde se lidé cítí
jako doma bude najednou strojený a nepřirozený.39
V Praze existují dvě restaurace, které mají každá jednu hvězdu. Jedná se o Field a
LaDegustation. Ovšem první Česká restaurace, která získala hvězdu, respektive šéfkuchař zde
pracující, byla v roce 2008 Allegro v hotelu Four Seasons. Tamější šéfkuchař Andrea Accordi
odešel do Petrohradu v roce 2011 za lepší pracovní nabídkou.
Rozhodně je překvapivé, když některé restaurace či kuchaři sami požádají o odebrání
Michelinské hvězdy, neboť nejen její získání, ale především udržení této prestižní ceny
vyžaduje nesmírné úsilí a finanční zátěž.
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ZACK, Clélia. Plurielles.fr. Guide Michelin, l'histoire de la saga. [online] 25.5.2011. [cit. 2.10.2017].
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2

Francouzská gastronomie v českém prostředí

Ve druhé části jsou představeny pražské restaurace s Michelinskou hvězdou, restaurace
s francouzskou kuchyní, Dům francouzské gastronomie LaGare, podniky nabízející
francouzské produkty a gastronomické události spojené s francouzskou kuchyní.

2.1 Pražské restaurace
2.1.1 Pražské restaurace s Michelinskou hvězdou
V Praze jsou dvě restaurace s jednou hvězdou. Nevaří zde však typicky francouzské pokrmy.

2.1.1.1 La Degustation
V Haštalské ulici je další Michelinská restaurace. Ta funguje od roku 2006. Zajímavostí, která
zdejšího návštěvníka upoutá na první pohled, je interiér podniku. Je zde méně stolů, právě proto
aby se otevřel prostor kuchyně. Kontakt s kuchaři v rondonech je tak ještě intenzivnější. Skvěle
vypadá spojení klenutého historického interiéru se supermoderně vybavenou kuchyní. Hosté se
tak mohou už dopředu těšit na to, co jim obsluha přinese na stůl. Kapacita restaurace je 40
míst.40
Spolumajitel a Šéfkuchař Oldřich Sahajdák má profesní zkušeností z Německa, Itálie,
Portugalska a Nového Zélandu, své kuchařské základy prohloubil studiem prestižních
kuchařských kurzů v Americe a na Americkém kulinářském Institutu. Působí i na českém
kulinářském institutu, kde vede kurzy vaření. Je velkým zastáncem a propagátorem české
kuchyně, jako například svíčkové a koprovky, případně buřtů pečených na ohni.41 Každý den
se vaří jiné osmichodové menu.
Pan Sahajdák v práci používá téměř výlučně knihu Kuchařská škola Marie B. Svobodové. Ta
vznikla na konci 19. století (1894) jako návod pro dívky jak vést domácnost. Občas se proto
stane, že Sahajdák přesně nerozumí zadání, neboť jazyk a slovní zásoby od té doby prošly
vývojem. Receptury nedodržuje úplně, zkušený kuchař si dokáže gramáže upravit podle
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Restaurace La Degustation [online]. [cit. 4.11.2017]. Dostupné z: http://www.ladegustation.cz/cz/
RODRIGUEZ, Veronika. Denik.cz. Rozhovor s Oldřichem Sahajdákem. [online] 26.8.2017. [cit. 3.11.2017].
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potřeby. Důležité jsou suroviny a postupy, které v některých případech neznal, nebo je dělal
jinak – například „bešamel, koprovka a rajská“.42

Obrázek 28 - Recenze La Degustation dostupné na tripadvisor.cz ke dni 11.2.2018

2.1.1.2 Field
Restaurace se nachází v ulici U Milosrdných. Prostor je především elegantní. Jediné barvy jsou
vidět u stropu. Tam se nachází podsvícená grafická kompozice Jakuba Matušky. Má evokovat
pole v létě.
Díky své rohové pozici je restaurace ohraničena ze dvou stran velkými okny. V těchto
„výlohách“ jsou pečlivě naaranžovány potřeby, které se používaly na poli – kosy, rýče atd.
Kdyby šel kolem někdo z vesnice, považoval by tento podnik za prodejnu zahradního náčiní.
Radek Kašpárek, šéfkuchař, je fanouškem moderní skandinávské kuchyně, kde kuchaři na talíř
přidávají přírodní materiály jako je mech, větve a jiné zdánlivě negastronomické objekty. Pro
Lidovky.cz řekl: „Nechci dávat hostům načančané jídlo, nezajímá mě francouzská kuchyně.
Talíř má vypadat logicky - prostě jako kdyby to tam člověk vlastně jen tak mrsknul. Králík podle
mě patří na talíř s tím, co on sám jí.“ 43
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DATINSKÁ, Blanka. Jídlo a radost. Oldřich Sahajdák a jeho Maruška. [online] 19.9.2017. [cit. 5.3.2018].
Dostupné z: https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/oldrich-sahajdak-jeho-maruska/
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Obrázek 29- Recenze na Field dostupná ke dni 11.2.2018 na serveru restu.cz

Z Ostravy ho po střední škole odvedla vojna. Po roce služby dostal nabídku pracovat v Praze.
V roce 2001 pracoval v restauraci Hotelu Savoy, v restauraci Coda pak dělal zástupce
šéfkuchaře. Následně odešel do školy vaření Ola Kala a otevřel stejnojmennou restauraci.
V roce 2010 začal spolupracovat na kuchařském pořadu „Kašpárku vař“ pro televizi
Barrandov.44
V jídelním lístku lze nalézt typicky české ingredience, například morek, oháňku, nebo
sladkovodní ryby. Šéfkuchař Radek Kašpárek se však nedrží pouze lokální produkce, v menu
se objeví mango či mořská ryba. Jídla jsou zpracována v jednoduchém, ale funkčním stylu - to
tvoří základ restaurace The Field. Kašpárek ví jasně, se kterými ingrediencemi bude pracovat
v kuchyni. Protože se chce od ostatních lišit, nepoužívá lososa nebo svatojakubské mušle, které
mají skoro všude. Na druhou stranu, foie gras je stálicí menu.
Další z recenzí na Field uvádí: „Jako předkrm jsme mimo jiné zvolili pečeného holuba z Anjou,
který byl výtečně a netradičně dochucen (ovoce + drcené kakaové boby). Jako hlavní chod nás
zaujala kachna, jednalo se o různé kousky kachny umně spojené do jedné teriny, podáváno s
houbovou omáčkou a různě upravenými vnitřnostmi. Tento chod mě hodně zaujal, a dal bych
si ho určitě znovu.“ 45
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2.1.2 Pražské restaurace s francouzskými pokrmy
V této kapitole budou představeny některé z pražských restaurací, které nabízí francouzskou
kuchyni.

2.1.2.1 Alcron
Hotel Alcron ve Štěpánské ulici byl otevřen v roce 1932 a hned začal sbírat ocenění po celém
světě. V Michelinském průvodci pro rok 2018 se restaurace překvapivě neobjevila, hvězdu
přitom držela od roku 2012.
Restaurace se pravidelně umísťuje v žebříčku Maurerův výběr Grand Restaurant mezi deseti
nejlepšími restauracemi, v roce 2009 se dokonce umístil na přední příčce. Stejně tak je
hodnocena v německém Der Feinschmecker. V letech 2003 - 2006 byl držitelem ocenění
Americké akademie pro pohostinství v New Yorku „Five Star Diamond Award“.
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Rok 2014

znamenal prvenství v rámci žebříčku TripAdvisor v Česku, v Evropě se umístila na 24. místě.
Hosté musí dodržet stanovený dress code a nezapomenout na včasnou rezervaci. Různá
internetová fóra a uživatelské recenze uvádí, že hosté sem rádi chodí i s dětmi na sobotní nebo
nedělní pozdní snídaně, zahradní grilování v létě. Trvale jsou obsazené i kuchařské kurzy
vedené Romanem Paulusem, ten dříve působil na několika místech v zahraničí. Od roku 2002
působí v Praze a v roce 2008 přijal pracovní nabídku v Alcronu. 47
Roman Paulus často zdůrazňuje, že Michelinské hvězdy, které jsou jako Oskaři ve světě filmu,
jsou výsledkem práce celého kolektivu. O nabídce jídel v Alcronu řekl, že stálí i noví hosté si
nejčastěji nechají jídlo doporučit.48

2.1.2.2 Café Savoy
Café Savoy – zvolena restaurací roku 2015, navazuje na prvorepublikové kavárny a jejich
atmosféru. Originální výzdobu zdůrazňuje památkově chráněný neorenesanční strop.
Restaurace je oblíbená pro své bohaté snídaňové menu a nabídkou z gourmet menu, které nabízí
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české šneky, ale i francouzská jídla jako je například telecí brzlík a další. Zdejší pekárna pak
denně zásobuje pekařskými i cukrářskými výrobky.49

2.1.2.3 Café Amandine
Již v roce 2010 Café Amandine otevřelo svoji první pobočku na Praze 2, Na Moráni 17. Majitel
žil kdysi ve Francii a odvezl si odtud inspiraci.
V Café Amandine, kde to vypadá jako ve třicátých letech, si lze pochutnat na delikatesách,
které zde připravili podle originálních francouzských receptur – v široké nabídce jsou např.
Tarte tatine, Boeuf bourgignon, konfitovaná kachní stehnna, Ratatouille, plněné bagety, saláty,
crêpes a blinis.50
Ryby jsou dodávány vždy čerstvé, některé od českých dodavatelů, jmenovitě např.
FoodFriends. Ostatní suroviny pochází jak od českých, tak zahraničních dodavatelů. Další
produkty, například teriny a marmelády, ale také dekorace či nápoj “Mirabelka“, se dovážejí
přímo z Francie několikrát ročně. Recepty se obměňují podle sezonnosti (Casoulet,
Ratatouille), ale například zmíněný Bœuf Bourguignon patří ke stálé nabídce této restaurace,
kde denně obslouží přibližně 350 hostů.

2.1.2.4 Art Nouveau
Francouzská restaurace Art Nouveau sídlí v Obecním domě v Praze. Každoročně se umísťuje
na seznamu nejlepších pražských restaurací v žebříčku Gault & Millau. Ten v roce 2014 udělil
Art Nouveu dvě kuchařské čepice.
Restaurace je jedna z nejkrásnějších na světě, svým secesním slohem je jedinečná. Zaujímá
plochu celého severního pravého křídla budovy, zaujme na první pohled. Restaurace byla
otevřena v roce 1912. Dům byl postaven v roce 1912, aby představoval důstojnost českého
národa a kultury.
Velká okna zabírající víc než polovinu stěny dodávají prostoru mnoho světla, jsou původní a
jednoduchá, přesto se vytahují pomocí řetězového systému. Interiér restaurace je impozantní,
vévodí mu křišťálové lustry. Natáčel se zde i film Obsluhoval jsem anglického krále či Edith
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Piaf. Stropy a stěny jsou štukované a na výzdobě se podíleli naši nejvýznamnější umělci,
například František Kraumann, Josef Wenig nebo Alfons Mucha. 51
Podle ředitele Michala Vevery restaurace hostům nenabízí jen zážitkovou gastronomii podle
nejlepších francouzských receptů; hosté si můžou pochutnat i na moderněji pojaté české klasice.
Suroviny, které v Art Nouveau používají, pocházejí z 60 procent od českých dodavatelů.
Naopak Měsíční rybu dováží až z Karibiku. Nabídka se upravuje jak podle sezonnosti, tak i
měsíčně. Mezi největší lákadla jídelního lístku, které přivedou průměrně sto zákazníků denně,
patří fois gras a šneci.

2.1.2.5 Pot-au-Feu
Menší restaurace Pot-au-feu v Rybné ulici vznikla v roce 2013. Kvalita služeb je zajištěna ve
všech ohledech. Sám šéfkuchař a majitel pan Kracík Pouze nakupuje zásadně čerstvé suroviny
většinou od prověřených místních českých dodavatelů, ale i z Evropy, zhruba v poměru 4:6.
Připravuje také sezónní pokrmy za využití francouzských receptů, které kladou důraz na
zachování chutí potravin.
Kapacita restaurace je 35 až 45 míst. Většinou zde denně obslouží okolo 40 hostů a osmdesát
procent českých zákazníků se vrací pravidelně. Šéfkuchař nejčastěji připravuje vnitřnosti
(brzlík, játra), lanýže a chobotnice ze Středozemního moře a ryby z Islandu. Pravidelně pak
dostává z Francie objednané fois gras a kuřata z Bresse, z Francie dováží i 95% vín. Dříve
působil v několika restauracích v Burgundsku či Remeši.52
Chuť jídla doplňují zdejší vybraná vína od špičkových evropských vinařů, zpravidla
franouzských. Vína, která se v nabídkách jiných restaurací téměř nenalézají. Pot-au-feu cílí na
zákazníky, jež dokáží ocenit opravdu dobré jídlo.

2.1.2.6 Chez Marcel
Francouzský šarm a nenucenost interiéru nabízí Chez Marcel v Haštalské ulici. Po příchodu do
bistra zavládne příjemně známý pocit. Ležérní styl se zde snoubí s vůněmi z kuchyně i od stolů
a obsluha vždy dokáže zákazníkům doporučit co ochutnat. Kapacita celé horní části restaurace:
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k sezení 120 míst, akci s bufetem lze uspořádat až pro 150 lidí. Salonek je pro 80 lidí. V suterénu
se pak nachází klub s kapacitou 80 míst.
Zdejší šéfkuchař v roce 2015, Roman Dolejš, se původně věnoval italské kuchyni, ale ve chvíli,
kdy objevil variabilitu francouzské kuchyně, věnuje se jí celým svým srdcem. Vystudoval
soukromou hotelovou školu gastronomickou a poté několik let pracoval pod taktovkou
šéfkuchařů v italských restaurací (Callafuria Club Peklo na strahovském nádvoří, restaurace U
labuti na Hradčanském náměstí, ristorante Principe Praha). V roce 1999 se vydal do Lyonu na
stáž, kde posléze pracoval jako zástupce šéfkuchaře v restauraci La Perle de Prague. Po návratu
do Čech působil jako šéfkuchař v restauraci Fregatta v Měchěnicích a poté jaké chef grill v
Kampa parku. V Chez Marcel Dolejš pracoval do února 2017.
O podniku řekl: „Jsme bistro a máme rádi domácí a lehce uvolněnou atmosféru mezi obsluhou
a hostem. Proto naše obsluha není stejná, jako v každé restauraci.“ V devadesátých letech to
byla jediná restaurace, kde se dal v suterénu hrát pétanque. Majitelka restauraci zásobuje
surovinami z vlastní zahrádky za Prahou, takže v nabídce jsou především sezonní suroviny.
Restaurace je vyhledávaným místem pro milovníky ústřic i šneků, těch se prodá nejvíce o
Vánocích. 53
Klasické francouzské pokrmy doplněné o sklenku jednoho z vynikajících vín, které pochází
z malých francouzských vinařství z malých rodinných vinařství Francie budou důvodem, proč
se sem budou lidé často a rádi vracet. 54

2.1.2.7 U Bílé krávy
V Bílé krávě, která se nachází ve vinohradské Rubešově ulici, se hosté cítí jako na
francouzském venkově, přestože je restaurace jen kousek od Václavského náměstí. Cílem je
zde zprostředkovat radost a potěšení, kterou Francouzi pociťují z konzumace dobrého jídla, a
také pečlivost a představivost při jeho přípravě.
Hostům se prezentuje hovězí maso, pouze v té nejvyšší kvalitě. To znamená takové, které má
známý původ, které je uzrálé suchým způsobem a bourané tak, jak to dělají Francouzi. Mezi

53

Lidovky.cz. Roman Dolejš - Bez másla bych se neobešel. [online] 24.10.2015. [cit. 15.6.2017]. Dostupné z:
https://www.lidovky.cz/bez-masla-bych-se-neobesel-rika-sefkuchar-ffv-/dobrachut.aspx?c=A151022_152053_dobra-chut_ape
54
Restaurace Chez Marcel [online]. [cit. 1.3.2018]. Dostupné z: http://www.chezmarcel.cz/

36

všemi možnými masnými plemeny si zde vybrali Charolais, které je v zemi Galského kohouta
považováno téměř za národní poklad.
Restaurace byla u svého vzniku před více než 20 lety jedna z prvních, kde nabízeli francouzské
lahůdky jako například šneky, žabí stehnýnka, svatojakubské mušle, Crème Brulé nebo Foie
gras. Od roku 2015 dělají kaviár z mořského ježka nebo mořské sasanky. Při přípravě některých
desertů používají tekutý dusík, se kterým jde připravit například zmrzlina přímo před
zákazníky. Mají zde k dispozici vlastní chov holubů a restaurace se umisťuje také v soutěžích
s ovocnými destiláty vyráběnými v lihovaru Radlík, které mohou zákazníci ochutnat.

55

2.1.2.8 Kalina cuisine & vins / Kalina Anežka
Gourmet restaurace Kalina cuisine & vins v Dlouhé byla otevřena v roce 2012 jako společný
projekt šéfkuchaře Miroslava Kaliny (jeden z porotců v MasterChef) a sommeliera Víta
Hepnara. Interiér byl jednoduše a poctivě designovaný, atmosféru podtrhovaly kresby
Toulouse-Lautreca na stěnách. Hlavním záměrem bylo nabídnout zejména prvotřídní pokrmy
v souladu s pečlivě vybraným vínem. Momentálně se podnik stěhuje na novou adresu v
Anežském Klášteře, pod novým jménem Kalina Anežka.
Kalina za základ české kuchyně považuje omáčky a polévky. Přestože je francouzská kuchyně
jedna z nejlepších, nemá „zelňačku, kulajdu, gulášovku nebo dršťkovou“. Kalina odmítá vařit
z podřadných surovin a produktů, které mají lidi pouze zasytit. Úplně nejhorsí je podle něj česká
„klasika“ smažený sýr s bramborami či hranolkami a tatarkou.56 Přesto rád pracuje
s vnitřnostmi. Jedna ze specialit je například telecí brzlík, jakožto stálice menu. Mění se však
suroviny, s nimiž ho šéfkuchař podává. Druhou stálicí, za kterou se hosté vracejí, je zdejší
vynikající vídeňský řízek. Z předkrmů lze doporučit šneky po Burgundsku či skvělý zauzený
telecí tatarák, v posledních měsících roku opět dochucený čerstvě nastrouhanými lanýži.
Podnik nabízí poctivou kuchyni. Na talíři se objeví vždy promyšleně zpracované a
naaranžované jídlo, takové, kterému se říká Nová pražská kuchyně. Na výběr jsou obědová
menu i večerní nabídka z několika chodů.

55

Restaurace U Bílé krávy [online]. 2015 [cit. 1.3.2018]. Dostupné z: http://www.bilakrava.cz/historierestaurace/
56
JANSOVÁ, Petra. Aktualne.cz. Miroslav Kalina: Smažák by se měl zakázat. [online] 5.6.2014. [cit.
12.8.2016]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/rozhovor-s-miroslavemkalinou/r~0ad4fe20ebbd11e3bc790025900fea04/

37

Samozřejmostí je spolupráce kuchyně a sommeliérů, kromě Hepnara napříkad Jakub Přibyl.
Zdejší kolekce vín je zaměřena především na šampaňské a další francouzská vína, vinný lístek
však nabízí i výběr dalších vín různých evropských oblastí.
Jedna z recenzí uvádí: „Večeře sice stojí tolik jako pro někoho dovolená ALE jde o výjimečný
kulinářský zážitek a ten se nedá koupit! Jako předkrm jsme zvolili ústřice - famózní! a koktejl z
kraba - ten se po ochutnani ústřic úplně ztratil. Nemohli jsme se s přítelkyni dohodnout kdože
si dá brzlík a tak jsme si ho dali oba a rozhodně jsme neprohloupili, doporučuji všem!!!
Nakonec ještě sladká tečka, ale nebudu prozrazovat víc, snad vás to navnadí jít a ochutnat.
Peníze neřešte!“ 57

2.1.3 Dům francouzské gastronomie La Gare
La Gare se nachází v ulici V Celnici, a celková plocha podniku zabírá víc než tisíc m2.

2.1.3.1 Vinotéka
Zde se prodávají kvalitní vína, která nejsou v České republice běžně dostupná, anebo jen na
aukcích. Proto ten, kdo si oblíbil určitou značku, může kontaktovat LaGare, a ti se pokusí toto
víno koupit. Zdejším sommeliérem je od roku 2016 Lubor Pelikán, který dříve působil
v restauracích Aromi i KampaPark.

2.1.3.2 Lahůdkářství
Nabízí

delikatesy

a

vína

od

malých

francouzských dodavatelů - určitě si každý
vybere z nabídky vín, uzenin, sýrů, domácích
marmelád a šťáv, paštik a terinek, makronek,
pralinek, dezertů, francouzského pečiva a
typických šneků, stejně jako hořčic a koření.
Osvědčenými dodavateli jsou často malé
nebo rodinné firmy, které jsou schopné udržet
stále vysokou kvalitu a standardy produktů.

Obrázek 30 - Nabídka dortů v lahůdkářství LaGare
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2.1.3.3 Restaurace
Francouzská restaurace funguje již od roku 2009. Svůj název „La Gare“, tedy nádraží ve
francouzštině, pravděpodobně odkazuje na polohu blízko Masarykova nádraží v centru města.
Mezi návštěvníky je oblíbená díky své velké nabídce francouzských jídel. Nabízí snídaně,
polední menu a a speciální nabídku šéfkuchaře Jana Kvasničky. Ten působíl v restauracích u
nás i v zahraničí, například v Austrálii. Základem menu jsou sezonní a především kvalitní
suroviny, které ve spojení s moderně zpracovanými tradičními recepty tvoří hlavní lákadlo na
zákazníky.
Restaurace nabízí klasické francouzské lahůdky jako je kohout na víně, ústřice či krevety, žabí
stehýnka i šneci po burgundsku a další. Profesionální sommeliér pak nabídku doplní výborným
vínem a tak dotváří jedinečný zážitek. Na vinném lístku jsou klasická vína jako Champagne
nebo Crémant, Chateauneuf-du-Pape a mnoho dalších. Nachází se zde i dezertová vitrína, kde
si vybere opravdu každý z nabídky nejrůznějších dortů.
Specialitou je však kachna na ruánský způsob. Jeden z prvních kdo ji servíroval byl kuchař
Mechenet z Ruen, proto ten název. Objevila se také v menu Augusta Escoffier, který ji zařadil
do nabídky londýnského hotelu Savoy. Speciální je tím, že se do určitého lisu vloží celá kostra
i skřídly, pouze se oddělí stehna s prsy a vnitřnostmi. Tak se vylisuje krev. S ní se následně
zahušťuje omáčka, kterou se nakonec přelijí právě stehýnka a prsíčka. „Dalšími ingrediencemi
receptu jsou Armagnac, portské víno, kachní demiglace s játry a srdcem, máslo a citron.“58

2.2 Pekárny a jiné podniky
V této části budou přiblíženy původně francouzské podniky, které si své dobré jméno potvrdily
i v Česku. Dále prodejny, které se specializují na francouzské produkty. V Česku jsou také dva
vybrané supermarkety, jež minimálně jednou ročně nabízí po celý týden francouzské zboží.
Jedná se o Lidl a Kaufland.

2.2.1 PAUL
Rodina Suzanne Mayotové vedla menší pekařství již od roku 1889. „V roce 1953 Francis
Holder začal pracovat se svými rodiči (Suzanne Mayotová a Julien Holder), kteří tehdy převzali
slavné pekařství a cukrářství patřící do rodiny PAUL. V okamžiku, když se rozhodl Francis
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renovovat rodinné pekařství v Lille (1972) netušil, co svým činem způsobí. Při rekonstrukci
umístil pec tak, aby každý zákazník mohl nahlédnout na celý výrobní proces pečení, aniž by si
uvědomil, jaký to bude mít následný efekt.“59
Paul zaručuje svým produktům kvalitu a značku dobrého jména, díky těm nejvybranějším
surovinám. Jako například mouka z měkké zimní pšenice, s jemnou oříškovou chutí, která je
hlavní surovinou pro výrobu těsta. Také dlouhým kynutím a celodenní pečením. Kynutí
umožňuje rozvinutí chutí a vůní, a pečení zajišťuje maximální čerstvost pečiva.
V dnešní době má PAUL síť více než 400 pekařství na celém světě. Každý měsíc obslouží jen
ve Francii okolo pěti milionů návštěvníků, kteří mají zájem především o zákusky, pečivo a
obložené bagety. Chleba a bagety, drobné pečivo sladké i slané, sladké a lahodné dorty, koláče,
sendviče, na přípravu nenáročné pokrmy a čerstvé míchané saláty se všechny připravují na
místě a poskytují ideální lehký a zdravý oběd. Nabízí vánočky, ale i klasické makronky či kiše.
Výrobky PAUL jsou vždy prvotřídní a připravené tradičně.

2.2.2 Bageterie Boulevard
Jedná se o koncept restaurací rychlého občerstvení. První pražská pobočka byla otevřena v roce
2003 v Dejvicích. V nabídce je kromě jiného sezonní menu, které pro Bageterii připravují
nejslavnější šéfkuchaři. Stejně tak lze v menu najít i poctivé polévky, dezerty či sladké pečivo,
jogurty a čerstvé zeleninové i ovocné saláty, případně bohaté snídaňové menu.
Jídlo zákazníci mohou zapít domácím ledovým čajem, horkým zázvorem nebo ovocným
smoothie. Všechny suroviny pečlivě vybírají pověřené osoby, ovšem ve spolupráci s
šéfkuchaři. V bagetách se nachází jedinečné ingredience. Protože se používají kvalitní suroviny,
každá z náplní má od tří do šesti prvků, a tak bohatě uspokojí chuťové buňky. Bagety se pečou
vždy na místě a plní se až na podle přání zákazníků, aby byly stoprocentně čerstvé a křupavé.
Uvádí se, že dějiny Bulváru se datují až do dob okupace nacisty. Do dob, kdy Paříž postihl
úplný zákaz vydávání novin, což znamenalo pro většinu novinářů ztrátu zaměstnání. Dva z
nich, Pierre Miette a Francoise Beurre, tak šli pracovat do blízkého pekařství, které se nacházelo
kousek od zavřené redakce. Tomu se odjakživa říkalo Boulangerie Boulevard, kvůli jeho poloze
na rohu dvou ulic. Dvojice v pekárně si všimla, že zákazníci ve frontě na čerstvé pečivo často
probírají různé historky o dění ve městě. A tak se rozhodli zprávy šířit – používali papír, do
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kterého se balí čerstvé pečivo. Zatímco přes den prodávali, přes noc tiskli to, co pochytili od
zákazníků – informace z druhé ruky, krátké články a anekdoty. Lidé si jejich jednoduchý styl
oblíbili a papírové obaly baget se tak krátce staly jediným dostupným a nehlídaným zdrojem
informací pro místní občany. Po válce si tak otevřeli vlastní redakci a 1. ledna roku 1946 vyšlo
první číslo jejich plátku, respektive leták o jedné straně. 60

2.2.3 Prodejna vín BiBoViNo
V Pasáži Platýz u Národní se nachází pražská pobočka této
společnosti. Zkratka BiBo znamená „bag in box“, v překladu
sáček/taška v krabici. Vína se prodávají o objemu většinou 3
litry (možno i 2 litry), samozřejmě v umělohmotném
nepropustném a vzduchotěsném obalu, což usnadňuje přepravu
a snižuje náklady oproti skleněným lahvím (a etiketám) a
prodlužuje jejich trvanlivost po otevření. Před nákupem mohou
zájemci víno ochutnat. Nejlevnější stojí okolo 800Kč/3l, ta

Obrázek 32- B418 - 1300 Kč/3l

nejdražší pak téměř 3 tisíce/2l. Dostupné odrůdy vína jsou vybírány zkušeným vinařem Brunem
Quenioux, který je známý i ve světě. Prodejna nabízí například unikátní víno z Okcitánského
regionu pod označením B418 (podle katastru). Tato odrůda (Carignan) přežila invazi révokazu
v 19. stolení na většině evropských vinic. 61

Obrázek 31- příklad nejdražších nabízených vín na oficiální stránce ke dni 13.2.2018
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2.2.4 Francerie
V Kolínské ulici se nachází malá prodejna s francouzskými produkty, od pečiva a marmelád
přes sýry a paštiky až po vína nebo olivový olej. V nabídce lze najít i kosmetiku. Jednoduše
takové zboží, které běžně nabízí v supermarketech jako Leclerc, Auchan a dalších.

2.2.5 Francouzský týden v supermarketech
V těchto supermarketech (zejména Lidl a Kaufland) je během akčního týdne k dispozici
široká nabídka nápojů, sýrů, uzenin a masových výrobků, sladkého i slaného pečiva, ale i
přístrojů (palačinkovač), pomůcek (nože na sýry) a dalšího zboží.

2.3 Francouzské gastronomické události
V této kapitole budou představeny události spojené s francouzskou kulturou a kuchyní:
Francouzské trhy, Týden Francie a Beaujolais Nouveau.

2.3.1 Francouzské trhy na Kampě, červenec 2017 a 2018 62
Kromě stánků prodejců byl zajištěn i hudební program.

2.3.1.1 Prodejci vín
ATELIER RED & WINE - Dováží speciality z Korsiky a jihu Francie, především pastis,
oranžové a broskvové víno, francouzský chléb, korsické sýry a růžové víno.
BIBO VINO - Nabízí jedinečný výběr mimořádných a u nás málo známých odrůd luxusních
vín z celé Francie.
CHAMPAGNE JM TISSIER - Vína jsou dokonale přizpůsobena vápenité půdě a zdejšímu
klimatu, kde zrají tři až pět let. Vinaři nabízí odrůdy Chardonnay, Pinot-Noir a Meunier.
CHÂTEAU DE CROUTE - V Gironde se nachází 40 let stará vinice, v blízkosti vesnice Bourg,
kde jsou pěstovány odrůdy Merlot, Cabernet Sauvignon, nebo Petit Verdot.
CHEZ GREG - V Praze působí od roku 2010, nabízí Bordeaux, Bourgogne Champage a další.
LA CAVE D’ADRIEN - Firma známá díky své řadě výběrových vín a nabídce nugátu.
LANGUEDOC.CZ - Představuje největší nabídku jihofrancouzských vín na českém trhu, ale i
dalších vinařských krajů Francie jako jsou Languedoc-Roussillon, Val de Loire a Vallée du
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Rhône. Tato vína jsou často podávána ve francouzských restauracích se třemi michelinskými
hvězdami.
OBLAST PLAIMONT - Na trhy přináší na ochutnání zejména bílé víno Colombard, červené a
růžové Tannat, Merlot nebo také Cabernet Sauvignon.
VINS + Jedná se o obchod a místo degustace francouzských vín, která dováží Vladimír Strnad.

2.3.1.2 Prodejci cidru, sýrů a dalších produktů
BRETAŇSKÉ PALAČINKY - Bretonský pár žijící v Česku nabízí sladké i slané palačinky.
CAFÉ AMANDINE - U stánku lze ochutnat francouzské delikatesy a domácí limonády.
CIDRE VAL DE RANCE - Stánek nabízí typické bretaňské jablečné víno s lahodnou chutí
ovoce. Jablka jsou svědomitě vybírána a nápoj vyroben podle klasické receptury.
FARMA ELIZALDA - Farrma z Baskicka, ležící pouhých deset kilometrů od St. Jean Pied de
Port. Produkty jež lze zakoupit: bayonnská šunka a další čerstvé i konzervované výrobky. Na
porážku se berou prasata, jež mají obvykle hmotnost 120 až 130 kg a stáří 8 až 10 měsíců, díky
čemuž představují výborné a především zralé maso.
FRANSYR - Známější pod pseudonymem ,,Ministr sýra”. Firma Fransyr nabízí širokou
nabídku sýrů ze všech oblastí Francie a dodává sýry například i na francouzskou ambasádu
nebo do hotelu Alcron. Na tomto stánku je možné sýry ochutnat i koupit.
GOURMET PARTNERS - Specialista na teriny
KLOBASKARNA.CZ - Nabízí výběr z 2 řad tradičních francouzských salámů, sušených
v přírodním střívku, vázaných pouze provázkem a tvořených vždy ze 70 procent vepřovým
masem dochuceným o další přísadu. Lesní řada nabízí klobásky s bylinkami, s pepřem, uzené,
s houbami, s lískovými oříšky, s fíky, s kachním masem, s kančím masem, se sýrem a
další. Myslivecká řada nabízí například s vlašskými ořechy, s lískovými oříšky, s oslím masem,
s Armaňakem, se sýrem Comté, s česnekem, s olivami a další.
L’EPICERIE FINE - Krájená šunka, výběr francouzských sýrů a příprava pečeného kozího
sýra.
MEDITERRANAN LAND - Nabízí středomořské speciality zahrnující také olivy, tapenády,
ratatouille či krevety připravené na pastisu.
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MOJE LEVANDULE - Provence je kromě koření známé díky levanduli. Na tomto stánku lze
najít kosmetické výrobky jako mýdla a další parfumérské produkty, ale i květiny… nebo také
levandulovou limonádu.
LE NOIR DE BIGORRE – Jedna z nejvýznamnějších evropských šunek pochází z Pyrenejí a
má nenapodobitelnou chuť.
PAPI OLIVER – Francouzská restaurace/bistro s domácí výrobou a čerstvými surovinami.
PAUL – síť pekáren a cukráren
PETITE FRANCE - Ruční výroba pečiva, pekařské francouzské delikatesy: chleby kváskové,
chleby pšeničné, žitné i celozrnné, legendární baquette, olivové ficelle, croissanty máslové,
croissanty čokoládové zvenčí i uvnitř, croissanty mandlové, toastový chléb světlý a tmavý. A
kromě toho nabízí i velké ovocné štrůdly a muffiny.
ŠNECI Z BOURGOGNE - Šneci jsou podáváni v ulitě podle klasického receptu na pivu,
petrželi a česneku
VOTRE PLAISIR - Michal a Gabriela Hrubcovi si před 6 lety založili cukrářství - s touhou
formovat novou cukrářskou tradici v Česku. Jejich dezerty jsou precizní a skvěle chutnají.

2.3.2 Beaujolais Nouveau
Mladé Beaujolais je celosvětový fenomén, jež se slaví třetí čtvrtek v listopadu. Někteří jím
pohrdají a považují ho za pouhý marketingový tah. I když Beaujolais nouveau není nejlepší
francouzské víno, v každém případě jde o nejznámější a nejrozšířenější francouzské
víno. V Česku se však dělí o přízeň se Svatomartinským vínem. Ochutnat „Božolé“ v roce 2017
bylo možné například v Café Amandine, jež nabízela víno od společnosti Georges Duboeuf.
Případně restaurace Triton na Václavském náměstí měla k dispozici BEAUJOLAIS
VILLAGES NOUVEAU Maison Trenel.

2.3.3 Týden Francie
Každoročně se během června/července uskuteční několik akcí v rámci Týdne Francie. Ten
organizují dohromady Francouzská Ambasáda v Praze, Francouzsko-Česká obchodní komora,
Francouzský Institut a další. Například 25. června 2017 a 22.6.2018 se v zahradách
Buquoyského paláce (budova velvyslanectví) uskutečnil veřejnosti volně přístupný
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francouzský trh u příležitosti dne otevřených dveří, který svým projevem zahájil velvyslanec
Roland Galharague.63

Obrázek 33- Jedna z oficiálních
fotek ke dni otevřených dveří na
velvyslanectví

63

Poznámka autorky: Osobně jsem se v roli prodávající/vystavovatele zúčastnila letošních Francouzských trhů

na Kampě a zejména pikniku, ten proběhl v 22.6.2018 pod záštitou Francouzského velvyslanectví. Nabízela jsem
zde klobásky u stánku „Klobáskárna“, který má v sortimentu i vepřovou panenku Filet Mignon a krkovici
Coppa. U stánku bylo možné si zakoupit tři druhy degustačních talířů.
První obsahoval mix pěti vybraných klobásek (z 11 nabízených) a několika miniokurek. Druhý talířek „Tour de
France“, sestávající z výběru zmíněné Coppy, Filetu Mignon a asi čtyř daších uzenin a ozdobené melounem, třetí
možnost obsahovala nakrájený Pršut s melounem a jako bonus přinesl kuchař Klobáskárny šunku z černého
prasete. Klobáskových talířů se prodalo nejvíce. Několikrát jsme museli vystavené košíky s klobáskami doplnit,
ostatní degustační talířky se vždy chystaly čerstvé. Největší zájem byl o ořechové klobásky (respektive
s vlašskými ořechy), jelení a pepřové.
Zahrada ambasády byla pro veřejnost otevřena v 11 hodin. Byl pátek, dopoledne moc hostů nechodilo. Krátce po
obědě přišel silný déšť, takže jsme nabídkový pult museli zakrýt plachtou, nicméně i přesto pár hostů přišlo a
sami se ptali, zda prodáváme. Počasí se umoudřilo okolo 16 hodiny a začalo chodit více lidí, poslední odcházeli
okolo deváté hodiny večer. Dokonce jsme prodali i několik dalších klobásek z krabic již sbalených na odvoz.
Podle stránek ambasády se akce zúčastnilo přibližně 1700 osob
Na Francouzských trzích na Kampě jsem prodávala opět pro Klobáskárnu (11-13.7.). Kromě klobásek ovšem
také šneky. Spousta návštěvníků trhu, včetně zájemců z Česka, se na šneky těšila, neboť je zde nabízí každý rok.
Přestože to není typická česká lahůdka, objevují se již v kuchařce M.D.Rettigové. Pro některé Čechy je to
přirozené, jedna ze zákaznic si prý šneky nasbírá na své zahradě, než si je doma připraví. A dělá to tak už téměř
dvacet let. Obecně si však šneky kupovali hlavně cizinci, především z Asie. Na výběr byl jeden kus za 25,-,
případně celé plato dvanácti šneků za 250,-. Těch se prodalo opravdu hodně a někteří návštěvníci trhu si přisli
opakovaně pro další a další platíčka.

45

Závěr
Hlavním cílem této práce bylo vytvořit přehled informací o dostupnosti francouzské
gastronomie v Praze. Neboť žádný, dostupný v českém jazyce zaměřený pouze na
francouzskou kuchyni, není případným zájemcům k dispozici. Přestože je francouzská
kuchyně mezi strávníky relativně oblíbená a Francie je kolébkou vysoké gastronomie („Haut
cuisine“). Národní kuchyně je rozhodně důležitá, protože ovlivňuje nejen to co jíme, ale také
způsob jakým jíme (společnost a etiketa). Francouzi obě tyto složky zvládají, neboť si
zakládají na čerstvých a rozličných potravinách, které jsou ve Francii, a díky volnému trhu i
v České republice, běžně k dostání.
V teoretické části proto byla uvedena charakteristika jednotlivých období od pravěku, přes
středověk a renesanci a v každém následném století až po 20. století., a nastíněn možný vývoj,
jelikož charakteristiky jednotlivých národních kuchyní se dnes překrývají a vzniká
mezinárodní kuchyně.
Důkazem toho jak je francouzská kuchyně důležitá je například její zápis do seznamu
nehmotných dědictví UNESCO. Gastronomický svět je pod francouzským vlivem také
v rámci mezinárodně uznávaných průvodců restauracemi, zejména pak Michelinským. Byly
představeny dvě osobnosti moderní éry, které měly velký vliv na nejen francouzskou kuchyni.
Práce obsahuje také gastronomickou mapu Francie, která stručně charakterizuje většinu
regionů a uvádí místní speciality, z nichž některé je možné ochutnat i v Praze.
Jelikož je Praha hlavním centrem jednotlivých mezinárodních kultur, je zde zastoupena i
francouzská gastronomie. Konkrétně proto byly v praktické části popsány restaurace
s francouzskou kuchyní, podniky nabízející francouzské zboží a některé gastronomické
události spojené s francouzkou gastronomií. V Praze jsou navíc dva podniky, jež mají každý
po jedné Michelinské hvězdě, přestože se nutně nespecializují na francouzskou kuchyni.
Pro zajímavost byl sestaven „slovník“ francouzských názvů, které u nás zdomácněly a tedy
jim rozumí i lidé nemluvící francouzsky. V příloze je k dispozici několik menu (například
Alcron, Pot-au-feu, ArtNouveau, … a různá menu francouzské restaurace Paula Bocuse), a
také nabídka francouzských potravin z obchodních řetězců Kaufland a Lidl v nabídce
„Francouzský týden“.
Tato práce by mohla být dále rozšířena o porovnání jednotlivých pražských restaurací a to
v několika kategoriích – například celková atmosféra podniku, vliv umístění restaurace (hluk
aj.) na výsledný dojem z návštěvy, kvalita obsluhy, cena jednoho či více srovnávaných
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pokrmů atd. Případně by se vytvořil dotazník, jež by byl cílen jak na Francouze žijící v Praze
a jejich zkušenosti s dostupností francouzské gastronomie, tak na studenty francouzského
jazyka (filozofická a pedagogická fakulta UK) a jejich zkušenosti s francouzskou kulturou a
kuchyní v Praze.
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Resumé
Le but de cette mémoire de licence, qui porte le nom La Gastronomie française à Prague, était
de ramasser et présenter des informations complètes concernant l’évolution de la cuisine
française, son état contemporain et aussi les possibilités de son accessibilité pour les Pragois
et les touristes à Prague. La recherche est complétée par un petit dictionnaire des expressions
lié avec la cuisine française, qui sont couramment utilisées en Tchèque, et de la même
manière une présentation des menus des restaurants français mentionnés, et un prospectus de
la „Semaine française“ des supermarchés sélectionnés.
La première partie théorique de la mémoire dépeint des époques historiques particulières de
l’évolution de la gastronomie et la société, de la préhistoire jusqu’à présent, surtout sur le
territoire de la France de nos jours, car la cuisine française constitue l’une des cuisines les
plus populaires du monde. Des chapitres concis concernant la préhistoire et le Moyen Âge
sont contenus à côté des chapitres individuels rapportant les siècles de 17e jusqu’au 21er, y
compris des inventions variées qui ont enrichi le domaine gastronomique.
Les périodes choisies sont que des tournants les plus essentiels, comme il ne s’agit pas d'une
œuvre qui se focalise sur l’histoire. Chaque période est récapitulée brièvement. La
Renaissance se constitue autour des produits agricoles nouvellement importés de l’Amérique
et autour d’expansion de la gastronomie italienne en France grâce au mariage de Catherine de
Medici. Le 17e siècle est typique pour son développement des cafés, l’agrandissement
d’utilisation du chocolat et de l’invention révolutionnaire de la marmite de Papin. En ce qui
concerne l’alimentation des gens de la première volée en 18e siècle, la cuisine commence à
faire penser la cuisine typique française avec la consommation élevée de champagne, des
truffes, des huitres et de thymus. Également, la sauce mayonnaise a été découverte. En même
temps les cuisiniers se mettent à examiner les impacts de santé des plats individuels. Le
moment de conséquence était la Grand Révolution qui a aboli les guildes, ce qui a mené vers
l’ouverture de la marche. L'une des œuvres les plus d’importance de cette période était la
Physiologie du gout par J. A. B. Savarin. Le 19e siècle, considérablement influencé par les
guerres napoléoniennes, apporte l’invention de la boîte de conserve, a côté de laquelle les
premiers ouvrages modernes de la gastronomie s’apparaissent. En 20e siècle, la gastronomie
se transforme à un phénomène médiatique (les plats font leurs apparitions dans les magazines
et à télévision) et le guide de Michelin survient. Grâce au mélange des cultures individuelles
des pays différents, la cuisine du 20e siècle et la cuisine contemporaine deviennent
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internationales. Entre autres, les gens maintenant aussi commencent à adhérer à la nourriture
biologique.
Cette mémoire récapitule les traits typiques de la cuisine française, inclus les présentations
des régions individuelles avec leurs spécialités culinaires. Par exemple, la Provence est
connue pour les épices typiques, mais aussi pour l’export des truffes. Également, les nouvelles
tendances alimentaires (la nourriture biologique, la consommation des aliments locales et les
« food trucks » - des camions cuisiniers) sont traitées dans cette recherche, pareillement à
deux personnages principaux du monde de la gastronomie et leur portée sur elle.
Auguste Escoffier, né en 1846, était le premier cuisinier qui a reçu la médaille nationale
française la plus supérieure, l’Ordre de la Légion d’honneur. Il s’est mis à cuisiner quand il
avait 12 ans, chez son oncle à Nice, plus tard à Paris il a gravement délesté des recettes
compliquées. Il est aussi responsable pour le système innovatif de la division de travail en
cuisine et d’utilisation des vêtements culinaires avec les chapeaux, en guise de standards
hygiéniques. Paul Bocuse, né en 1926 a été le premier cuisinier qui a gagné trois astérisques
Michelin pour son restaurant en 1965, lesquels il a soutenu chaque année. Il a fondé la
compétition culinaire Bocuse D’Or.
Les chapitres suivants de la première partie de la mémoire présentent et s’occupent de
l’évaluation des cuisiniers et de la qualité des restaurants, surtout selon les deux guides
français des restaurants et hôtels les plus connus (Michelin, Gault&Millau). La comparaison
entre les évaluations des cuisiniers autour du monde est expliquée dans cette partie (les
décorations nationales françaises, anglaises et britanniques), aussi que les prix des
compétitions internationales (Bocuse D’Or, Michelin). Les cuisiniers peuvent recevoir des
critiques dans des magazines nationaux ou bien sur des sites d’Internet qui permettent les
usagers à accéder aux critiques internationales partout en terre.
La deuxième partie est orientée vers les possibilités de consommateur à Prague voulant
déguster la cuisine de première qualité à l’une de deux restaurants avec une étoile Michelin et
aux restaurant avec la cuisine française typique. Restaurant Alcron avec le chef Tchèque
Roman Paulus, étonnamment après quelques années, n’apparut pas dans le Guide Michelin
2018. Cette mémoire aussi présente la « Maison de la cuisine française » qui prend sous son
patronage un restaurant, une brasserie et une vinothèque. Plusieurs de magasins avec des
produits français concernant des vins (BiBo), une boulangerie (Paul), un bistrot (Bageterie) ou
un petit supermarché (Francerie) sont inclus.
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Le dernier chapitre de la deuxième partie présente trois événements gastronomiques connecté
avec la culture française à Prague. Notamment la « Semaine de la France » se déroulant à
Juin, organisé par l’Ambassade de la France. Pour la circonstance d’un « Jour de portes
ouvertes » on a donné un piquenique pour un public, ou plutôt un marché. On y trouve des
kiosques différents avec des produits français, des artistes y paraissent sur la scène et
l’ambassadeur Roland Galharague l’ouvrit avec une allocution. En plus, chaque année il y a
un marché de juillet à Kampa qui se déroule pendent plusieurs de jours. Kampa est près du
Pont Charles et le rafraîchissement (du vin, des saucissons et autres produits de charcuterie,
de la cosmétique) et la culture (des performances) sont assurés. Le dernier événement
gastronomique à Prague est la semaine de Beaujolais Nouveau. Pendant Novembre beaucoup
de restaurants offrent la dégustation de cette boisson célèbre.
Cette mémoire est une synthèse de connaissances de la cuisine française, sa société au cours
des siècles, des tendances modernes à la nourriture et des possibilités des personnes
intéressées à la cuisine française accessible à Prague. En partie, on compare la cuisine tchèque
et française puisque même aux restaurants français sont les chefs tchèques qui connaissent des
défauts de la cuisine particulière et souvent ils en parlent dans les interviews. Une tendance
agréable, il y a de plus en plus de marchés du dimanche avec des produits frais des petits
vendeurs. Par conséquence, les Pragois limitent leurs achats aux supermarchés.
Différentes sources étaient traitées – la littérature dans la langue tchèque, anglaise et
française. Après les sources électroniques concertants les résumés, les encyclopédies, les
interviews pour les magazines d’internet et les interviews personnels avec les chefs et les
managers de restaurants. La littérature est de caractère variable. On a utilisé la belles-lettres
(MAYLE), la littérature éducative de l’évolution gastronomique (SNODGRASS) et de
l’évolution de la société française (MAUROIS). Mayle a visité beaucoup d’événements
gastronomiques en France ou il vive en travaillant sur son livre. Il ne les décrit qu’un seul
visiteur. On a utilisé aussi un document (RAMBOURG) traitant de l’ordre des plats à table et
surtout de l’évolution de la gastronomie française du Moyen Age aux temps moderne.

50

Seznam zdomácnělých pojmů
Následující pojmy původně z francouzštiny již zdomácněly natolik, že některá se v češtině
běžně používají, jiná slova zná většina lidí alespoň pasivně.
Bageta – světlá, tmavá, celozrnná, … - jedná se o dlouhý úzký chléb
Bešamel - základní francouzská omáčka, která získala název podle svého objevitele L. de
Béchamela, číšníka krále Ludvíka XIV. Připravuje se z mléka, másla a mouky a tvoří základ
většiny omáček.
Brioška – pečivo z kynutého těsta, pravá francouzská brioška je krásně žlutá a má plnou chuť,
je zároveň tak trochu sladká a tak trochu slaná. Můžete si ji namazat máslem a marmeládou,
nebo ji obložit plátky sýru, šunky a zeleniny.
Bujabéza – rybí polévka původem z Marseille, obsahující různé druhy vařených ryb, korýšů a
zeleniny, ochucená roztodivnými bylinkami a kořením, jako jsou česnek, pomerančová kůra,
bazalka, bobkový list, fenykl a šafrán. Dražší verze mohou obsahovat i langusty.
Crème Brulé – dezert; jde o vychlazený vaječný krém pokrytý cukrovou polevou neboli glazé,
která je připravena krátkým ožehnutím - zkaramelizována.
Croissant – jde o máslové nadýchané pečivo a vyrábí se z kynutého vrstveného těsta. Pláty
kynutého těsta se při přípravě croissantů prokládají vrstvami změklého másla, společně se pak
vyvalují – může být slaný i sladký
Dijonská hořčice - název označuje speciální styl výroby, dijonská hořčice se proto může
vyrábět kdekoliv na světě. Receptura ale pochází z oblasti Dijon
Fondán – potahovací hmota na dorty, připomíná marcipán, na rozdíl od „běžného jedlého“
papíru je vhodný na dekoraci všech cukrářských výrobků; patří mezi nejsilnější jedlé podklady,
má cca milimetr výšku.
Kiš - slaný koláč plněný směsí sýra, vajec, smetany a rozličných druhů zeleniny, K výrobě
korpusu se tradičně používá domácí křehké těsto, případně kynuté, můžete dát ale přednost i
rychlejší variantě a použít těsto listové. A náplň, tu můžete různě obměňovat podle vlastní
chuti.
Koňak – typ brandy vyráběný z vinné révy, vyráběný (podle francouzského zákona) jen
v oblasti Cognac, a musí nejméně 2 roky zrát v dubových sudech. Můžeme najít drobné rozdíly
v případě další francouzské pálenky, Armaňaku.
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Madlenky – piškotové pečivo, nejčastěji s mandlemi a ve tvaru mušlí
Makronky – malé kulaté křupavé pečivo, plněné krémem
Mousse – dezert, nadýchaná (většinou čokoládová) pěna
názvy sýrů

Rokfór – polotvrdý zrající plísňový sýr z ovčího mléka
Camembert – měkký sýr z kravského mléka s bílou plísní
Comté – tvrdý sýr zrající nejméně 4 měsíce
Brie – měkký sýr z kravského mléka s bílou plísní, tučnější než
Camembert, pikantní chuť

názvy vín

Cabernet (Sauvignon)
Chardonnay
Pinot Noir
Merlot

Profiterolky – plněné kuličky z odpalovaného těsta
Ratatouille – zeleninový pokrm, k základním ingrediencím patří rajčata, česnek, cibule
kuchyňská, cukety, lilek, papriky a koření (zejména bazalka, majoránka, tymián apod.), je ale
možné použít i celou řadu další zeleniny. Existují tři velmi rozšířené způsoby přípravy. V první
se vše smíchá dohromady a upeče. Podle druhého způsobu se jedna část zeleniny nakrájí na
kostičky a různě naskládá a druhá část (většinou rajčata, cibule, česnek, případně ještě olej
apod.) se použije na omáčku, se kterou se vše upeče. Třetí a nejméně užívanou metodou ukazuje
také animovaná pohádka Ratatouille o krysím šéfkuchaři – zelenina nakrájená na kolečka se
vrství na pekáč a nakonec zapeče.
Šampaňské – pouze šumivé víno vyráběné v oblasti Champagne
Tartaletky – košíčky z jemného těsta, většinou plněné sladkým krémem a ovocem
Tarte Tatin – typický jablečný koláč, vznikl vlastně omylem – majitelka jednoho
francouzského hotelu Stéphanie Tatin příliš opekla jablka do klasického koláče, a tak na ně
připlácla těsto a koláč dala péct do trouby obráceně, aby se jablka nepřipálila.
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