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Anotace 

 

Práce blíže zkoumá představy o etnickém podnikání a prezentaci etnicity v gastronomii. 

Jídlo, které je nezbytnou součástí našich životů a to, co a jak jíme, určuje, jak se vztahujeme 

sami k sobě a k ostatním. Skrze nabízené jídlo v restauracích lze zachytit vztahy, které jídlo 

zprostředkovává. Tyto vztahy mohou mít povahu intraetnickou, pokud se vztahují v rámci 

jedné skupiny, nebo interetnickou, pokud přesahují rámec jedné skupiny a týkají se více 

odlišných etnických skupin. Pomocí etnografického přístupu a kombinace terénního 

výzkumu a rozhovorů tato práce blíže zkoumá povahu takovýchto vztahů v tureckých 

restauracích v Praze, kde turecká menšina není silná, ale tureckých podniků zde nalezneme 

mnoho. Zájem se soustředí na kuchaře, kteří v restauracích připravují jídlo a práce tak 

popisuje, jak jsou jejich vztahy prostřednictvím jídla utvářeny. 

 

 

 

Annotation 

 

The aim of the thesis is to explore the debate about ethnic entrepreneurship and presenting 

ethnicity in gastronomy. Food is a necessary part of our lives and what and how do we eat 

determines, how do we relate to ourselves and to the others. Through the dishes, which are 

being offered in the restaurants, we can grasp relations which are mediated by food. Those 

relations can be either intraethnical, when they exist within the same group, or interethnical, 

when they go beyond one group and stretch between more ethnic groups. Using the 

ethnographic methods and combination of a field study and series of repeated interviews, 

this thesis explores the nature of such relationships in Turkish restaurants in Prague. Even 

though Turkish minority in Prague is not very numerous, we can find many Turkish 

restaurants here. This thesis focuses mainly on Turkish chefs who prepare dishes in Turkish 

restaurants and it describes how are their relationships formed through the mediation of food. 
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Úvod 

Ve vnímání toho, jak je prezentována turecká kuchyně v Čechách, mě velice silně 

poznamenal zážitek, který jsem prožil s mým dlouholetým přítelem a kolegou, studentem 

sociologie z Turecka, Egem T. při návštěvě jedné turecké restaurace v Praze. S Egem se 

známe již dlouhou dobu z Istanbulu, kde jsme oba dva společně studovali. Mimo to, že jde 

o velice schopného řečníka, je to člověk, který mi během mého studia v Turecku pomohl 

zorientovat se v historických souvislostech a v místních kulturních zvyklostech. Zejména 

dokázal velice poutavě vyprávět o jídlech, způsobech jejich přípravy a jejich specifikách, 

jako například o regionálním původu Iskender kebabu, o pravém „çig köfte“, které se běžně 

prodává pouze v bezmasé verzi, ale na východě jej nadále dělají ze syrového masa, nebo kde 

mají vyhlášený islak či jak se dělá kokoreç a podobně. Když za mnou poprvé přijel do Prahy, 

zamířili jsme společně do jedné z pražských „pravých tureckých“ restaurací. Byl to pro něj 

poměrně silný a překvapivý zážitek a tuto českou interpretaci turecké kuchyně později 

zarámoval jako specificky středoevropskou. V následující situaci jeho osoba 

hraje významnou roli. 

Po procházce po pražských památkách, jsme byli celí vyhladovělí a bavili jsme se 

tedy o tom, kde se najíme. Vzpomínali jsme díky tomu na jídla, na která jsme spolu chodili 

v Istanbulu a řekli jsme si, že by bylo dobré nějaké podobné restaurace najít i v Praze. S 

lítostí jsem mu musel přiznat, že jsem u nás zatím neobjevil žádná taková místa s tureckými 

jídly, která by se blížila těm, na kterých jsme si společně pochutnávali v Turecku. Netrvalo 

to dlouho a už jsme stáli před vývěsním štítem s obrázkem kebabu s příslibem, že jde o kebab 

jako v Istanbulu. Po příchodu jsme si zběžně začali povídat s mužem za pultem, který, 

jakmile zjistil, že umíme turecky, nám hned nabízel kousky masa na ochutnání a začal se 

chovat velmi přátelsky. Nejprve jsme zhlédli nabídku a krátce si popovídali s prodávajícím. 

Předvedl jsem, že ovládám základy turečtiny, a ihned jsem byl zavalen vlnou dotazů, já jsem 

se dozvěděl pouze to, že prodejce se jmenuje Murat a že je rád, že se mi v Istanbulu líbilo. 

Následně jsme se začali věnovat objednávání a Ege se v návaznosti na naše předchozí 

vzpomínání na turecká jídla Murata zeptal: „Proč ten kebab vypadá takhle? Máte něco, co 

by bylo víc jako u nás doma v Turecku?“ „Ne, tady máme jenom tohle, to, co čekáš, tady 

bohužel nemáme,“ odpověděl Murat, a pokračoval, že jídlo, které zná z domova, v Praze 

není. Nebo alespoň on žádné takové místo nezná. Kromě toho v jejich podniku v kebabu 

mezi zeleninou výrazně převažuje zelí, což pro nás může upravit. Ege s Muratem si během 
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malé chvíle dokázali objasnit, co jeden hledá a co mu druhý může nabídnout. Já jsem zatím 

pátral v paměti, zda jsem v nějakém z Tureckých měst, ve kterých jsem byl, ve výlohách 

restaurací a bister nějaké zelí viděl. 

Jak tedy vypadá „to naše“ jídlo, které jeden hledá a druhý nemůže nabídnout, všichni 

jsme se tvářili, jako že víme, o čem je řeč, pokyvovali na souhlas, ale bylo tomu tak 

doopravdy? Je zřejmé, že mezi Egem a Muratem proběhlo vyjasnění, které může být 

ostatním zákazníkům skryto. Že bychom uvažovali o jídle jinak, v závislosti na tom, s kým 

o něm hovoříme? Možná, že by Murat jednal jinak, kdybych se ho na stejnou věc zeptal já.  

Proč by to ale mělo být důležité? Murat souhlasil, že to, co připravuje zákazníkům, 

není to, co by běžně nabízel v Turecku, a s Egem se shodli na určité nevyřčené představě o 

jídlech, která se připravují v Turecku, a kterou ve své práci budu zkoumat. Prostřednictvím 

představy o jídle, jak se běžně připravuje v Turecku, si Ege s Muratem vytvořili vztah, který 

byl založen na vzájemném pochopení, vzpomínkách na domovskou zemi, na 

charakteristikách, ze kterých jsou „ostatní“ vyloučeni. Já jsem měl v situaci nevyjasněné 

postavení. Na rozdíl od Egeho jsem součástí vnější skupiny, které je jídlo (obecně, ale 

zejména emicky i eticky jídlo připisované turecké národnosti) určitým způsobem 

prezentováno, a moje zkušenost s ním nenese konotace s domovem. Zároveň mám ale 

zkušenost s jídlem, jak je připravováno v Turecku a lze očekávat, že mám také vytvořený 

určitý vztah k tomuto jídlu. V tomto případě jsem byl však nevýrazným pozorovatelem, 

cizincem, který je spíše pasivním příjemcem předem připravených strategií provozovatelů 

etnických restaurací. Proč by ale měly být tyto vztahy důležité právě ve spojení s jídlem? 

To, že já jsem cizincem, byť s určitou zkušeností s životem v „jejich“ zemi je přeci zřejmé i 

bez zasazení do prostředí restaurací. 

Jídlo a zážitky spojené s ním jsou nedílnou součástí našeho života. Skrze jídlo také 

vytváříme a aktivujeme vzpomínky, které díky smyslům jako je chuť a čich mohou nabývat 

hlubokých rozměrů. Jídlo může mít i různé sociální významy či vlastnosti, jako například je 

důležitým mediátorem mezilidských vztahů, vztahů v rámci jednoho etnika a mezi 

příslušníky etnik různých. Úvodní příběh ukazuje, že tyto vztahy jsou různorodé a běžně 

neartikulované, avšak při jejich bližším zachycení je lze uchopit jako intraetnické, uvnitř 

skupiny, a interetnické, mezi členy jiných etnik.  

Hlavní výzkumná otázka této práce zní, jaké intraetnické a interetnické vztahy jídlo 

zprostředkovává. Konkrétně, jak turečtí migranti prostřednictvím jídla vzpomínají na domov 
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a jak se prostřednictvím turecké kuchyně servírované českým zákazníkům vztahují k 

Čechům. 

Jídlo jako mediátor intraetnických vztahů může být artikulováno jako prostředek 

sentimentu a prostřednictvím konzumace mohou turečtí migranti budovat svou identitu. 

Zajímá mne, jak účastníci mého výzkumu (turečtí provozovatelé restaurací a obecně turečtí 

migranti v Česku) uvažují o jídle a kuchyni, kterou znají z domova. To považuji za důležité, 

protože skrze konceptualizaci domácího jídla lze porozumět tomu, jaký význam přikládají 

domovu a následně nabídce, kterou prezentují zákazníkům. Dále lze postihnout, jak člověk 

prostřednictvím jídla rozumí sobě a sociálním vztahům, do nichž jej jídlo zapojuje. Na jídlo 

jako mediátor interetnických vztahů se lze zaměřit jako na to, co je nabízené v tureckých 

restauracích, tedy na formu jídla samotného. Proto tyto otázky směřují k navazujícímu 

zájmu, který lze formulovat následovně: Jak se podílí turečtí kuchaři na prezentaci etnického 

jídla v českém prostředí? Tato formulace se věnuje výše zmíněnému zájmu o to, jak 

„turecké“ jídlo, které jsme hledali vypadá. Je třeba všímat si odlišností či podobností jídel 

nabízených v restauracích od těch, které si účastníci mého výzkumu připravují v soukromí 

sami pro sebe. Jaký je potom rozdíl mezi tím, co připravují jako turecké jídlo a tím, co Turci 

v Čechách běžně jedí?  

Teoretická část práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Ve kterých představím 

pojmy a koncepty, které jsou klíčové pro práci, a jejich akademické zpracování. V první 

kapitole se věnuji přístupu k jídlu ve spojení s identitou, kde je ústředním pojmem etnicita a 

kuchyně. S nimi se pojí i další pojmy jako národ, region, diaspora, nostalgie, autenticita. 

V další kapitole se zaměřuji na spojení jídla se sociálními hranicemi, a možností tyto hranice 

překračovat. V následující kapitole se zaměřím na konkrétní produkt, döner kebab jako 

symbol „tureckosti“, a budu sledovat jak jeho samotný vznik, který je opředen mnoha 

příběhy o původu jeho specifických variací, tak jeho vstup na evropský trh a jeho následnou 

popularizaci, která z něj udělala jedno z nejpopulárnějších jídel v rychlých občerstveních. 

V poslední kapitole teoretické části popíši akademické studie tureckých restaurací 

v prostředí Evropy pro utvoření ucelené představy akademického zájmu o tureckou diasporu 

zaměstnanou v gastronomii. V Metodologické části představím cíle výzkumu a užité 

výzkumné metody, etické aspekty výzkumu, reflektuji zde také postavení výzkumníka. Dále 

vymezím terén pomocí odkazů na Turecko a rozlišení podniků podle prezence lidí 

s tureckým původem, který mi následně úzce specifikuje vybraný vzorek, ve kterém proběhl 

sběr dat. Následuje část analyticko-interpretační, ve které provádím analýzu a interpretuji 

sesbíraná data. V sedmi kapitolách zde představím, jak se turečtí restauratéři a kuchaři 
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v Praze vztahují k domovu, jak se skrze jídlo vztahují k českým zákazníkům a do jakých 

dalších vztahů jsou zapojováni. Nejprve popisuji samotné turecké restaurace a zasazuji je do 

kontextu prostředí Prahy, dále popisuji odcizení „döneru“ jako symbolu „tureckosti“, 

následně analyzuji aktéry, které vzájemně propojuji do sítě vztahů. V dalších kapitolách se 

věnuji halal masu, dále neopomenu nápoje, následně popíši vztahy na základě způsobu 

přístupu k ingrediencím, užívané recepty a jejich význam, a nakonec samotnou nabídku 

určenou zákazníkům, kde zodpovídám, jak se Turci podílí na prezentaci turecké kuchyně 

zákazníkům. Poslední částí je pak závěr, kde veškeré poznatky shrnu a nabídnu možný směr 

dalšího výzkumu. 

 

1 Zhodnocení pramenů a literatury 

 

V této části práce, která je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, představím teoretická 

východiska práce a dosavadní akademické poznání k tématu. V průběhu této části se budu 

na některých místech vracet k úvodnímu příběhu, abych na konkrétních situacích ukázal, 

k čemu mi jednotlivé koncepty mohou být užitečné. Nejprve se budu zabývat 

identitotvornou vlastností jídla a jejím spojením s národem, regionem a etnicitou, jako 

formou sociální identity a představím zde také, jak lze rozumět pojmu národní kuchyně. 

Následně popíši, jak lze přistupovat k pojmu autenticity ve vztahu k diasporickému životu a 

poukáži na spojení jídla s pojmem nostalgie, který označuje to, co mimo jiné považuji za 

vztahy intraetnické. V následující části přistupuji k jídlu jako prostředku k vytváření 

sociálních hranic a zároveň k jejich prostupování. V další části blíže identifikuji konkrétní 

produkt döner kebab, jako symbol „tureckosti“, a budu sledovat jak jeho samotný vznik, 

který je opředen mnoha příběhy o původu jeho specifických variací, tak jeho expanzivní 

vstup na evropský trh a jeho následnou popularizaci, která z něj udělala jedno 

z nejpopulárnějších jídel v rychlých občerstveních. V poslední kapitole teoretické části 

popíši akademické studie zabývající se tureckými restauracemi v prostředí Evropy, pro 

utvoření ucelené představy akademického zájmu o tureckou diasporu pracující 

v gastronomii.  

 

1.1 Jídlo a identita 
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Inspirací v oblasti teoretického chápání významu jídla ve spojení s identitou je mi text Food 

and Identity od Raye. Ten se pro práci s identitou zaměřuje na tři hlavní oblasti národ, region 

a etnicita [Ray. 2013: 365]. Nejprve popisuje spojení jídla a územím a teritoriálním 

ohraničením, ve kterém jsou vytvářeny specifické praktiky s jídlem spojené, poté věnuje 

pozornost regionu, který vidí jako vždy chápaný skrze jeho centrum, a následně se věnuje 

pojmu etnicita a kuchyně, které vnímá jako teritorium v pohybu.  

Etnicitu považuji za stěžejní pojem v mé práci. Ve spojení s jídlem představuje 

prostor přesahující hranice národa a regionu. Lze ji definovat jako aspekt sociálního vztahu 

mezi osobami, které se pokládají za zásadně odlišné od členů ostatních skupin, jejichž 

existenci si uvědomují a s nimiž vstupují do kontaktu. Definovat ji můžeme také jako 

sociální identitu (založenou na kontrastu ke konkrétním “druhým”) vymezenou 

metaforickým či fiktivním příbuzenstvím [Yelvington in Eriksen 2012:37]. Sociální vztah 

obsahuje etnický prvek v případě, že kulturní rozdíly pravidelně ovlivňují vzájemný styk 

členů těchto skupin. Etnicita se tak týká jak aspektů výnosů a ztrát v interakcích, tak 

sémantických aspektů tvorby identit [Eriksen 2012: 37]. V následujících částech textu pak 

představuje druhy etnických vztahů, které jsou nejčastěji předmětem antropologického 

zájmu, a jako příklad uvádí meziskupinové vztahy u moderních přistěhovalců v evropských 

městech [ibidem]. Etnicita spočívá v první řadě v aplikaci systematického rozlišování mezi 

insidery a outsidery; mezi My a Oni [Eriksen 2012: 45]. Všechny učebnice o antropologii 

rozebírají stejný příběh, všem “společnostem” a “kulturám” je vlastní, dělit na my a oni. 

Stejně tak je v této práci nahlíženo na informátory, jelikož se sami považují za členy skupiny 

a vymezují se vůči těm druhým. Právě proto jde o stěžejní pojem v této práci. V následující 

kapitole představím, jak jídlo souvisí s pojmem národ, region, a jak pojem etnicita lze chápat 

jídlo s přesahem. Dále také představím problematický pojem kuchyně, zejména ve 

spojení „národní kuchyně“.  

 

1.1.1 Národ, region, etnicita a kuchyně 

Ray ve svém textu konstatuje, že „dominantní západní rámec budování jídelní identity 

(gustatory identity) byl stavěn na základě teritoriálního ohraničení s národem v jeho centru 

a provincií jako neodmyslitelným doplňkem“ [Ray 2013: 365]. Na příkladu příběhu o 

francouzské kuchyni jako systému vztahů tří vzájemně na sobě závisejících skupin (tvoří ji 

kuchaři doma i v restauraci, labužníci jako odborníci, a zákazníci), lze označovat restaurace 

jako konzumaci mimo domácí prostředí, a následně i kuchyni (cuisine) za francouzský 
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„vynález“ [ibidem]. Po vzoru Francie si pak začaly konstruovat kuchyni i ostatní státy 

Evropy, a následně i celý svět.  

V klíčovém textu antropologie jídla Cooking Cuisine and Class Jack Goody 

upozorňuje na výrazný rozdíl mezi kuchyní euroasijskou a subsaharskou. Ten shledává 

v hierarchickém rozdělení eurasijských společností, které dalo vzniknout vysoké a nízké 

kuchyni [Goody 1982]. Goody uvádí prerekvizity, které byly potřebné pro vytvoření čínské 

kuchyně [Goody 1982: 98]. Kuchyně není vytvářena na základě tradic vaření v jednom 

regionu, ale je produktem velkých měst, které potřebují elity, jako skupinu „dobrodružných 

strávníků“. Další prerekvizitou byl například pohyb zboží mezi regiony, nebo technologický 

pokrok v podobě nových plodin [ibidem]. Goody zde hovoří o vzniku diferenciovaných 

kuchyní, haute cuisine, kterou kvůli specifickým implikacím francouzského pojmu označuje 

raději jako vyšší kuchyni a na druhou stranu staví low cusisine, respektive nižší kuchyni 

[ibidem]. Kulinářské kultury v euroasijském prostoru tedy byly charakterizovány 

hierarchickým rozdělením.  

Později z pohledu Sobala pak tištěné písmo umožnilo vznik národní kuchyně pomocí 

seskládání rozmanitých kulinářských tradic skrze kuchařky, které tak umožnily vytvoření 

(národních) hranic, a uměle pak oddělily kulinářské praktiky, které jsou sdílené přes hranice 

národa [Sobral 2014: 128]. Například v Portugalsku, ale předpokládá, že i v ostatních 

evropských zemích, se skrze vytvoření národní kuchyně pak došlo ke spojení „vysoké“ 

kuchyně a „nízké“ [ibidem]. 

Akademici přistupují k pojmu kuchyně dvěma způsoby. První lze označit jako 

bottom-up a druhý pak up-bottom strategii. Zatímco Ferguson staví koncept kuchyně shora 

dolů, a za klíčový pojem označuje haute cuisine jako tvůrce toho, co kuchyně je, Mintz 

zachycuje kuchyni jako spojenou s praxí, habitem, zvykem, jako něco tvořené zespodu, tedy 

co lze označit jako bottom-up přístup [Ray 2013: 368]. Rozlišuje tak důrazně mezi kuchyní, 

jako každodenní praxí, a haute cuisine [Mintz 1996: 92-101]. Kuchyně je podle něj to, co 

lidé z geograficky specifikované oblasti běžně jedí a jako takové to rozpoznávají; a jako 

systém ingrediencí, jídel a technických postupů se mění velice pomalu. Haute cuisine je pak 

něco, co náleží mezinárodním restauracím, zatímco kuchyně je domácí jídlo [ibidem]. Podle 

Mintze je národní kuchyně protimluv, protože mohou existovat pouze regionální kuchyně. 

Cokoliv, co spojuje jednotlivé regionální kuchyně již považuje za haute cuisine, kterou od 

kuchyně odděluje [Mintz 1996: 104].  

Regionalita je však paradoxně produkována centrem, jako důsledek cestování, 
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turismu a ostatního proudění komodit, reprezentací nebo lidí [Ray 2013: 369]. Narativy o 

rozmanitosti kuchyně napříč regiony národa, pak „vytváří dvě hlavní tvrzení, že (1) národ 

má kulinářské dědictví, které je dnes atraktivnější než kuchyně jiných států, a že (2) v jednotě 

národa se skrývá nezměrná bohatost a různorodost“ [Ray 2013: 370]. Vznik národních 

kuchyní popisuje například Wilk u belizské kuchyně, založené na rýži a fazolích, které byly 

do země importovány, a následně se staly veřejným symbolem národní kuchyně masově 

produkované pro cizince [Wilk 2006]. Existence národní kuchyně začala být nutným 

předpokladem a atributem každého národa. I přes nejasnosti v tom, zda je národní kuchyně 

protimluv, nebo zcela bezproblémové označení, různé kuchyně, jako je například ta belizská 

nebo jakákoli jiná, vznikají, a je třeba se jimi zabývat. Elegantním řešením je pojem etnicita. 

Etnická kuchyně je označení, které je přiřazované emicky, členy samotné skupiny, a může 

tak být vyjednávána a v různých kontextech se lišit.  

Z pohledu etnicity se posouvá rámec toho, co je označováno jako národní kuchyně, 

za hranice státu do prostředí, kde je důležité rozlišování mezi my a oni. Ze současných studií 

lze uvést příklad diasporického života v Americe, o kterém píše Diner, že Italové „posouvají 

hranice jejich stravování pouze v rámci konstruované definice „italskosti“. Vývoj italsko-

americké kultury jídla zakládají na spojení určitých ikonicky italských jídel, těstovin a 

omáčky, olivového oleje, sýrů, a amerických jídel, zejména masa, a tak vytváří odlišný 

způsob italského života v Americe. Zatímco již nejedí jako jedli doma v Itálii, nejedí ani 

jako ostatní Američané.“ [Diner 2001: 81]. Na základě tohoto příkladu zkoumání italských 

migrantů v New Yorku, Diner představuje svou domněnku, že tento příběh může 

reprezentovat zkušenosti většiny migrantů z ostatních zemí [ibidem]. Ray toto ale rozporuje 

svým výzkumem bengálských migrantů, kteří jsou kritičtí a nepřijímají prvky Amerických 

stravovacích návyků [Ray 2013: 376]. Etnicita migrantů tedy ovlivňuje přístup ve vnímání 

jídla v diasporickém způsobu života. Zatímco někteří se pouštějí do fúze kuchyní, jiní si drží 

odstup a své návyky neupravují. Pozorování podobných procesů u mých informátorů mi 

pomůže lépe uchopit, jak se vztahují ke kuchyni, na kterou byli zvyklí z domova a zároveň 

jak se tato skutečnost promítá do jejich kuchyně u nás, jak té domácí, tak té, kterou připravují 

zákazníkům. 

V mé práci to, co označuji jako tureckou kuchyni vnímám jako to, co za ni považují 

samotní členové skupiny, tedy přistupuji k pojmu kuchyně a označení tureckého jídla 

z perspektivy Mintze odspodu, kdy se zaměřuji na každodenní praxi spíše než na označování 

shora. Vymezuji se však proti tvrzení, že vše, co se podává v restauracích v cizině je haute 

cuisine, kterou již za kuchyni nelze považovat. Přístup označit všechny restaurace za haute 
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cuisine, považuji za extrémní, protože kuchyně v mnou zkoumaných restaurací vychází 

z každodenní praxe a zvyklostí konstruovaných zespodu. Po prostudování představených 

přístupů, které jsem v této kapitole popsal, vnímám etnickou kuchyni jako něco jiného, než 

je pojem kuchyně podle Mintze. V práci mi pojem etnické kuchyně pomáhá uchopit to, co 

informátoři označují za tureckou kuchyni a pojmem „naše jídla“. Dále pak rozdělením na 

vysokou a nízkou mohu odlišit, že se zabývám kuchyní, kterou lze označit za nižší, a jak 

dále popisuji v analytické části, terén tvoří restaurace, ve kterých mimo jiné připravují jídlo 

tradičním způsobem, označovaným lokanta, což znamená, že jde o jídla připravovaná 

hromadně, jsou spojena s domácí každodenní stravou a je charakterizovaná jako cenově 

dostupná každodenní strava. Pojem haute cuisine ale používám k vyřazení restaurací, kde 

jídlo nepřipravují takovým způsobem.  

 

1.1.2 Nostalgie 

Turci tedy mají svou kuchyni, jak lze ale uchopit, jakým způsobem se skrze ni vztahují 

k domovu? Jedním z faktorů, který může vysvětlovat, jaké intraetnické vztahy skrze jídlo 

vznikají, je koncept nostalgie. Nostalgie může být definována jako „hořkosladká 

emocionální reakce, která může být asociována s reflexí a prožívána jedincem v případě, že 

ho vnější či vnitřní stimul přenese zpět do prožití nějakého idealizovaného momentu či 

události z minulosti, která patří či nepatří do jeho životní zkušenosti“ [Divard 1997 in 

Vignolles a Pichon 2014: 228]. 

Nostalgie vytváří symbolické propojení člověka s lidmi či událostmi z jeho minulosti 

a spotřební objekty tedy jídlo jsou dle Belk podstatným důkazem minulosti, a to i když je 

minulost prožitá nepřímo [Vignolles a Pichon 2014: 227]. Tyto spotřební objekty, kterými 

mohou být rodinné recepty nebo specifické produkty, mohou vyvolat nostalgické emoce a 

vzpomínky. Recepty mají svůj podíl na strukturaci rodiny a podporují intergenerační 

předávání onoho “know-how” [Vignolles a Pichon 2014: 229]. U mých klíčových 

informátorů se zaměřím i na důležité události, a na to, jak se promítají do intraetnických 

vztahů. 

Jak nostalgie, tak jídelní praktiky působí na člověka takovým způsobem, že zvyšují 

jeho pocit sounáležitosti s kulturou [Loveland et. al 2010 in Vignolles a Pichon 2014: 228]. 

Nostalgie také posiluje individualitu jedince. Redukuje zdroje nejistot a zvyšuje jedincovu 

schopnost vypořádat se s přítomností pomocí odkazu na idealizovanou minulost [Vignolles 
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a Pichon 2014: 229]. Právě idealizace minulosti je pro nostalgii typická, jak dokazuje 

Mannur ve svém textu o zkušenostech a vzpomínkách z Indie v životě v Americe [Mannur 

2007: 12]. Rushdie přirovnává, v dnes již klasické studii Imaginary Homelands, vzpomínání 

na domov indických spisovateů k obchodování s rozbitými zrcadly, vždy zůstanou některé 

střepy nadobro ztraceny a v důsledku se pak vzpomínky liší od skutečnosti [Rushdie 1991: 

9]. Na to, v jaké míře jsou vzpomínky idealizovány, v práci prostor není, ale je třeba na tento 

fakt alespoň poukázat. Turečtí migranti v Česku tedy mohou přípravou a konzumací jídel, 

která znají z domova, uspokojovat svůj pocit sounáležitosti s domovskou kulturou a stejně 

tak si utvrzují svou vlastní identitu. Jako mechanismy vypořádání se s přítomností může 

skrze jídlo pomáhat idealizovaná minulost.  

 

1.1.3 Autentická kuchyně a diaspora 

Středem zájmu práce je schopnost jídla vytvářet vztahy uvnitř jedné etnické skupiny a mezi 

různými etnickými skupinami. Úvodní příběh ukazuje, jak jsme s Egem hledali zážitek, který 

by nám připomněl jídla z Turecka tak, jak jsme si je pamatovali. Proč jsme ale byli 

překvapeni, že naše snaha nedostála úspěšného cíle? S jedním z možných uchopení 

problému se nabízí využít pojmu autenticity. Dosavadní poznatky shrnuje Ken Albala 

(2015), který se vyjadřuje k autentické kuchyni jako stěžejnímu pojmu, který rámuje 

zkušenosti migrantů. Autenticita etnické kuchyně je významný koncept, který se jednoduše 

může stát problematický. Podle Merriam-Webster Dictionary slovo autentické označuje to, 

co je děláno stejným způsobem jako původní (originál). Kdo ale určuje, co je u jídla původní 

a co již ne? V průběhu času dochází k různým změnám, a nelze pak jednoznačně určit, který 

postup je objektivně původní. Představa jednotné autentické kuchyně ale může spojovat lidi, 

obzvláště pokud žijí v diaspoře. Autentická jídla jsou pak migranty vnímána jako prostředek 

vazby na to původní, co známe z domova, a umožňuje nám ztotožnění se s domovskou zemí. 

Autenticita kuchyně přivádí na světlo otázky identity, nacionalismu a migrace [Portnoy in 

Albala 2015: 4]. Kvůli pobytu v cizím, vzdáleném prostředí již generace migrantů musely 

své kulinářské tradice pozměnit, například v oblastech, kde nemohly obstarat potřebné 

ingredience. Ztrácí však takto upravená jídla svou autenticitu? Díky globalizaci, migraci a 

masovým médiím byly vytvořeny nové regionální a mezinárodní styly vaření a není již 

pouze jedna autentická kuchyně [ibidem]. 

Modifikace kulturně tradičního způsobu stravování je pro migrující nevyhnutelná, 

ale také reprezentuje pokusy udržet si kulturní dědictví v často nepřívětivých podmínkách. 
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Tak se určitá jídla stávají symbolem příslušnosti ke skupině [Derkas in Albala 2015: 5]. 

Přizpůsobení života místním možnostem má dopad na mnoho komponentů kultury migrantů, 

ale jídlo se zdá být nejvíce rezistentním ke změně, protože jako komponent kultury mizí jako 

poslední, a hledání co nejvíce tradičního jídla, které je dostupné, pomáhá ulehčit 

přizpůsobování novému prostředí a chrání návaznost starého způsobu života [ibidem]. 

Stojíme tedy mezi dvěma protichůdnými vlivy, kdy na jedné straně jsou migranti 

nuceni jídla upravovat a odchylovat se tak od toho původního, jim známého, a autenticita 

jídel může být zavádějící, jelikož v historii dochází ke změně toho, co považujeme za 

tradiční, původní způsob přípravy jídla [Portnoy in Albala 2015: 3-4], a na druhé se lidé 

skrze jídlo vztahují k domovu a takto jej také touží udržet jako specifické kulturní dědictví. 

Zatímco výše zmíněné lze přiřadit k intraetnickým vztahům, ty interetnické jsou 

reprezentovány pomocí různorodého vnímání toho, co je autentické. Práce dvojice Schulp a 

Tirali ve své studii restaurací navrhuje, že provozovatelé tureckých restaurací v Nizozemí 

vědomě jídla neupravují chuťovým preferencím místních obyvatel [Schulp and Tirali 2008]. 

Pouze menšina zvolí tuto cestu, zatímco z větší části turečtí migranti upravují pouze výběr 

jídel chuti místních. Z pohledu tureckých migrantů jsou nabízená turecká jídla autentická, a 

pouze volbou výběru turečtí migranti upravují nabídku pro nizozemské konzumenty. Tento 

poznatek naznačuje, že by nemusel být zásadní rozdíl, mezi stejnými jídly nabízenými 

zákazníkům ze svého i z cizího etnika. Přeci jen je ale tento výzkum poplatný jinému 

prostředí než českému. 

Koncept autenticity pomáhá uchopit problém, jak mělo jídlo, které jsme v úvodním 

příběhu s Egem hledali, vypadat, a umožňuje pracovat s různými koncepcemi toho, co od 

jídla očekáváme, a proč se naše očekávání mohou lišit od reality. Pomocí konceptu 

autenticity lze pracovat s odkazy na pravý ankarský kebab, či istanbulský, ale není 

dostatečný pro zachycení vztahu mezi různými aktéry v sociálních interakcích. Například 

odlišnost přístupu prodejce k zákazníkům, kterým je prezentována turecká kuchyně, a těm, 

se kterými určitou zkušenost sdílíme (Ege s Muratem se vzájemně shodli, že to nabízené 

není to, co hledáme a Murat také udělal kebab jinak, než běžně dělá). Koncept se však více 

zabývá jídly jako takovými než vztahy, které skrze jídlo vznikají. Já, Ege a Murat zastáváme 

různé role, ze kterých skrze jídlo vznikají v sociálních interakcích vzájemné vztahy, které se 

mění podle toho, s kým jednáme (Prodejce produkty prodává s nálepkou autenticity, která 

je určená pro české zákazníky, a člověk, který sdílí podobnou zkušenost z místa domova 

navazuje s prodejcem vztah, který je jiný, než který chová k zákazníkům). 
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Autenticita jako pojem také nestačí k objasnění toho, proč Murat tvrdil, že bychom 

taková jídla, jaká hledáme, v Praze nenašli. Domnívám se, že kontext místa a skupina 

zákazníků vytváří hranice mezi domácími a cizími, ovlivňuje a určuje vztah, který 

restauratéři s místními mají, a na které je třeba se zaměřit, abych dokázal vysvětlit 

interetnické vztahy, které jídlo může vytvářet. 

 

1.2 Sociální hranice 

V předchozí kapitole jsem popsal, jak je jídlo spojeno s určitou sociální skupinou, kterou 

v práci označuji jako etnikum. Můj zájem je tedy následně směřován k Turkům, jako etniku, 

kteří vytváří sociální hranice mezi insidery a outsidery, a na příkladu jídla lze tyto hranice 

zachytit. Model etnických vztahů rozpracovává Fredrik Barth, který upozorňuje, že 

zkoumání ethnicity odsouvá, do té doby ústřední, roli “kultury”, a přesouvá pozornost z 

kulturního obsahu na hranice, které skupinu vymezují [Barth 1969]. Důraz klade na sociální 

organizaci, etnickou skupinu definuje zevnitř z perspektivy jejich členů, a klíčové je tedy 

uznání samotnými aktéry [Eriksen 2012: 73]. Popisuje tedy emickou askribci, připisování 

zevnitř, z tzv. “nativního úhlu pohledu”, nikoli pomocí vlastních pojmů přiřazených zvenčí 

například výzkumníkem. Tento přístup užívám v práci i já, ale v souvislosti s jídlem se i na 

obsah zaměřovat budu.  

Jak John Brett upozorňuje, „etnické jídlo“ (typické pokrmy, které jsou zejména 

emicky, tedy zevnitř, samotnými členy skupiny připisovány určitému etniku), je často 

disociováno od svých domorodých kořenů a to, co se stává mainstreamem pak ztrácí svou 

etnickou identitu [Brett 2012: 164]. Jako příklad udává surinamské jídlo v Nizozemí, které 

připodobňuje k čínskému nebo mexickému v USA, na kterém demonstruje, že to, co 

příslušníci určitého etnika jedí, a to, jakým způsobem se o jejich jídle uvažuje na úrovni 

přípravy v restauracích má spolu jen málo společného [ibidem]. 

Možným přístupem k problému vztahů zprostředkovaných skrze jídlo je rozlišovat 

etnické jídlo a sledovat, jaký má význam pro členy určitého etnika v tvorbě sociálních 

hranic. Tento způsob ve spojení s jídlem je třeba vnímat jako prostupný, umožňující aktérům 

tyto hranice prostupovat a když jsou jiného etnického původu, je potom důležitý kontext 

prostoru, ve kterém probíhá vyjednávání a překračování těchto hranic. Pro aktéry, kteří jsou 

středem zájmu této práce, tedy příslušníky tureckého etnika, považuji za významný pojem 

nostalgie, která vytváří citové vazby na jídlo, které máme spojené s domovem. Takto si 

migranti v diaspoře vytváří pouto, které skrze praktiky spojené s jídlem udržují. 
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1.2.1 Jídlo jako prostředek vytváření sociálních hranic 

Představa jednotné turecké kuchyně, může být pouze stylizací restaurací, a proto je třeba se 

zaměřit na to, co migranti jedí a jak si utváří vztah k domovské zemi skrze jídlo v 

každodenním životě. V restauracích právě můžeme pozorovat odcizení jídel tureckému 

etniku a jídla jako například kebab tak ztrácí svou identitu, ačkoli, jak popisuji v následující 

kapitole, tuto identitu si i přes svojí určitou mainstreamovost právě turecká jídla mohou 

udržet. Některá jídla se však nestanou mainstreamem, protože nemohou proniknout skrze 

sociální hranice, které jídlo vytváří. Příkladem takovýchto hranic může být to, že pro některé 

skupiny je nepřijatelné konzumovat vepřové, nebo třeba hovězí. Když upustíme od 

etnických hranic tak je to například pro vegetariány maso, či pro vegany živočišné produkty. 

Tyto sociální hranice, jsou možným přístupem, jak uchopit intraetnické a interetnické 

vztahy, které jídlo vytváří. Skrze nabídku jídel se k českým zákazníkům provozovatelé 

restaurací vztahují s ohledem na tyto sociální hranice vytvořené skrze jídlo.  

Na spojení role jídla jako prostředku vytváření sociálních hranic odkazuje Richard 

Wilk ve své práci Loving People, Hating What They Eat: Marginal Foods and Social 

Boundaries (2012), kde poukazuje nejprve na truismus, že sociální hranice jsou vytvářeny 

prostřednictvím vztahů přijmutí (inclusion) a vyloučení (exclusion). Obecně se lidé vnímají 

jako členové skupiny, protože sdílí určité kvality jako je třeba jazyk, způsob oblékání, 

přesvědčení, či barvu kůže [Wilk 2012: 18]. Tyto skupiny pak vylučují jiné na základě 

opozic jako například čisté/nečisté nebo světlé/tmavé ale především jsou časově stálé, což 

antropologové narušili odhalením konstantní potřeby udržování a zpevňování těchto hranic 

[Wilk 2012: 19]. Role jídla v tomto procesu nás pak podle Wilka má vést k detailnějšímu 

prozkoumání předpokladu udržování takovýchto hranic. Zaměřením se na sociální hranice a 

jejich udržování skrze jídlo mohu uchopit to, jak se vztahují provozovatelé restaurací ke 

svým zákazníkům.  

Za účelem zvýšení atraktivity a výdělku provozovatelé restaurací často skrývají svůj 

etnický původ, právě kvůli sociálním hranicím, které tak také skrývají. Karaosmanoglu 

identifikuje v prostředí Londýna kategorie restaurací, ve kterých se ve způsobu zacházení s 

etnicitou v podnikání provozovatelé snaží tyto hranice pro zákazníky skrýt pomocí spojení 

různých kuchyní a vytvoření multietnické restaurace, nebo snahou vytvořit globální podnik 

[Karaosmanoglu 2013]. 
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Koncept tvorby sociálních hranic je vhodný pro vysvětlení zejména interetnických 

vztahů mezi provozovateli restaurací a českými zákazníky. Není ale dostatečný, protože 

rigidně stanovuje hranici mezi „námi“ a „jimi“, která ale prostřednictvím jídla nemusí být 

tak pevně stanovená, jak se na první pohled může zdát. V následující části se pokusím tuto 

hranici nabourat a naznačit, jak by bylo vhodné ji chápat pro vysvětlení hlavní otázky práce. 

 

1.2.2 Turisté, spojenci, nepřátelé; prostupnost sociálních hranic skrze 

jídlo 

Když jsem byl v Turecku, jedl jsem ovčí vnitřnosti s pikantním kořením, ochutnával 

neznámé, a po určité době se cítil více ve spojení s místními, poznal jsem místní chutě a cítil 

se být více součástí prostředí. Podobně Ege, můj kamarád, kterého jsem představil v 

úvodním příběhu, jako člověk, který není striktně svázaný svými jídelními návyky, v 

Čechách jedl vepřové, či kance, a podobná jídla. Důvěrně poznal různá česká jídla a vytvořil 

si dokonce i oblíbená místa navštěvovaná místními, kde ví, že dostává domácí jídla, podobná 

těm, která ochutnal například u mé babičky. Tak jsme se mohli do určité míry vcítit do 

zkušeností jiných. Známé lidové rčení praví, že „jste to, co jíte“. Enich Padolsky (2005) se 

ve své práci zaměřuje na aspekt etnické identity a kulturního prostoru, a dodává ke rčení, že 

je stejně důležité i kde jíte. První část zjednodušeného tvrzení adresuje problémy jídla a 

identity (to, co jíme z nás dělá to, jakými jsme, kým se cítíme) a druhá část odkazuje k 

domovu, rodině, zemi a kultuře (to, co jíme se rozděluje do oblastí typických pro určité 

sociální skupiny), tedy k tomu, že cítíme určitou sounáležitost skrze jídlo, které je nám blízké 

[Padolsky 2005: 24]. Není to ale tak jednoduché. Na příkladu Kanady ukazuje Padolsky, že 

v multikulturním prostředí přestává být samozřejmé spojení mezi jídlem a etnickou 

identitou. Zatímco původní argumenty byly vystavěné na spojení jídla a etnicity, významu 

jak pro jedince, tak pro skupinu, který reflektuje jazyk, tradice, historii a svou prací Padolsky 

nabourává tuto samozřejmost. Co pozoruje, je možnost přecházet hranice, které jinde 

překračovat tak snadno nelze. V etnicky různorodém prostředí mohou členové etnických 

skupin překračovat hranice jídla jako návštěvníci/turisté, spojenci, nebo nepřátelé. Jídlo pak 

reflektuje vnitřní souboj na úrovni rodin, konfliktů uvnitř skupiny, nebo meziskupinovou 

solidaritu a mnoho dalších významných etnických střetů [Padolsky 2005: 31]. Stejně tak já 

nebo Ege překračujeme tyto hranice vytvářené jídlem: nejprve jako návštěvníci, později ale 

i jako spojenci. 
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Jako zásadní zde vnímám roli turisty, spojence nebo nepřítele, jako formy vztahů, 

které jídlo zprostředkovává. A napětí, které skrze jídlo vzniká, lze popsat jako spory na 

úrovni rodin a uvnitř skupiny (intraetnické vztahy) nebo meziskupinovou solidaritu 

(interetnické vztahy), regionální odlišnosti a další střety. Toto napětí přisuzuje autor samotné 

„kanadské společnosti“. Kdybychom ale upustili od ohraničení společnosti jako „kanadské“ 

a hovořili o lidech, kteří žijí v globalizovaném světě, můžeme se pokusit toto uvažování 

rozšířit i do jiných sociálně-geografických oblastí. Proč by tedy bylo vhodné zavádět 

poznatky z kanadské multikulturní společnosti pro české prostředí? I v českém prostředí jsou 

totiž tyto hranice překračovány, ačkoli není běžně označováno za multikulturní. Tímto 

argumentem se především vztahuji k vnímání předpokladu, že stát/národ je samozřejmou 

základní jednotkou moderní společnosti, a že může být reprezentován jednotnou národní 

kuchyní. Tato představa kuchyně, která reflektuje možnost vstupování cizorodých elementů 

a vztahů jako jsou turista, spojenec, nebo nepřítel, je tak konstantně znovuustanovována a 

vyjednávána. Umožňuje mi zachytit právě interetnické vztahy, zprostředkované skrze jídlo, 

které vnímáním skrze pojem autenticity, ani skrze sociální hranice nemohou být plně 

odhaleny. Tento Padolského přístup přebírám a pokusím se aplikovat v souvislosti s 

diasporicky žijícími migranty, kteří se s takovouto prostupností potýkají ze strany zákazníků 

(Ege nebo já jsme příkladem, jak lze prostoupit tyto sociální hranice ať již jedením 

vepřového, či ovčích vnitřností) ale zároveň jsou ze strany nabídky tyto hranice nadále 

udržovány. 

Původně navržené způsoby pohledu na problém přináší užitečné odpovědi, a zároveň 

jsou nedostatečné v jiných ohledech, které jsem popsal. V kapitole jídlo a identita jsem 

představil pojmy, o které se v práci opírám. Těmito pojmy jsou etnicita, kuchyně, nostalgie 

a autenticita. Pomáhají mi v práci uchopit to, jak skrze jídlo vnímáme sami sebe a ostatní, a 

jak vytváříme soubor jídel a praktik s ním spojených. V následující kapitole jsem se zaměřil 

na to, co Barth (1969) označuje za předmět antropologického zájmu, na sociální hranice. 

Jídlo takovéto hranice pomáhá nejen vytvářet, ale i překračovat, a protože jde o dynamický 

proces, a tyto hranice musí být neustále vyjednávány. Zaměřením se na jídlo mohu hranice 

samotné, jejich překračování a jejich vyjednávání popsat a přistupovat tak k problematice 

vztahů vytvářených jídlem a dílčích otázek práce, které v souvislosti s těmito vztahy 

vyvstávají. V následující kapitole představím ve světě nejrozšířenější pokrm turecké 

kuchyně, který byl v především v minulosti označován za symbol „tureckosti“. 
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1.3 Döner kebab jako symbol “tureckosti” 

Následující úryvek poukazuje na význam věcí a tzv. materiální kultury při jejím zkoumání 

v prostředí Vídně. Na příkladu etnografického zkoumání něčeho, jako je turecký vkus ve 

Vídni (Turkish taste in Vienna) se autor zaměřuje na cestu a kontext věcí, které tvoří 

nedílnou součást „tureckosti“. 

Všiml jsem si, že některé objekty jsou významné pro vytvoření a vyjadřování „tureckosti“ ve 

Vídni, a proto jsem zkoumal biografie těchto objektů, protože i ty mají společenský život. 

Vzhledem k tomu, že otázka přemísťování je ústřední nejen pro lidi, ale i pro objekty, které jsou 

pro tento výzkum důležité, snažil jsem se prozkoumat z prostorového i časového hlediska tyto 

cesty, které vedly k jejich zařazení do repertoáru tureckých objektů ve Vídni. Díky tomu jsem 

mohl popsat transformace zakořeněné ve významech a hodnotách předmětů, které jsou často 

považovány za ‚tradiční‘ nebo ‚autentické‘.  

[Savaş 2014: 187] 

Podobně jako v případě materiální kultury a toho, co vytváří „tureckost“ na úrovni objektů, 

vnímám analogicky i jídlo jako objekt, který je třeba stopovat a pídit se po jeho původu, a 

tak rozklíčovat význam a kontext, v důsledku kterého je s ním určitým způsobem nakládáno. 

Ve své podstatě mezi objekty takovéhoto zájmu jídlo patří, a nadále se hodlám zaměřit právě 

na něj, abych podobně jako Savaş mohl osvětlit komplexní transformace ve významech a 

hodnotách těchto „tradičních“ či „autentických“ objektů. 

Průmysl s döner kebabem prožívá konstantní růst od 70. let. Za dramatickým 

nárůstem tureckých bister a restaurací v Evropě stojí magické slovní spojení „döner kebab“. 

Jeho zrod a následné rozšíření lze hledat v Německém Berlíně. Nejen tento „boom“ vzniku 

rozrůstajících se sítí s rychlým občerstvením ale i samotné povědomí o turecké kuchyni je 

spojeno s döner kebabem. Zůstává otázkou, jak se toto vnímání v průběhu času proměnilo, 

a zda se od konotace s Tureckem nepřenesla pozornost na německé Turky a následně na 

Německo samotné [Angelos 2012]. I tyto konotace však zůstávají spojovány s Turky, kteří 

tvoří nejpočetnější menšinu Německa. Jak ale tyto konotace vznikly a jaká je historie 

kebabu? 

Nejprve je třeba rozlišovat, o jaký druh kebabu jde, protože slovo kebab je obecným 

označením opékaného, grilovaného masa, a nejde o turecký pojem. Proto je zde vhodné 

nejprve představit etymologický původ Kebabu. Dohledat informace, které pramení z 

důvěryhodných akademických zdrojů lze považovat za detektivní práci. V hledáčku 

akademických prací se původ a širší kontext kolem vzniku a šíření kebabu vyskytuje jen 
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zřídkakdy, a informace nejsou zcela uspokojivé. Mnohdy nevysvětlují celou historii i v 

souvislostech napříč geograficko-kulturními celky. A všeobecně diskutovaná témata 

v neakademické sféře se pak rozbíhají mezi různé pojmy, mezi kterými je těžké hledat 

spojitost. V současnosti vládne poměrně výrazná roztříštěnost pojmosloví napříč celým 

světem. Domnívám se, že na tomto místě je vhodné spojit tuto roztříštěnost, blíže popsat 

pozadí vzniku a následné expanze jednoho z nejrozšířenějších a nejpopulárnějších jídel na 

světě. 

 

1.3.1 Etymologie 

Když pomineme terminologii, kousky masa opékané na tyči/špejli (skewered meat) je v 

obdobných formách typické pro celou oblast od Indie, přes Kavkaz až po Balkán [Marks 

2010]. Samotný pojem kebab, nebo také kebap, kabab, kabob (je tedy jedno, jaké z těchto 

označení se používá, pro tuto práci jsem vybral označení „kebab“) pak není připisován 

Turkům, jelikož se jedná o slovo původem Perské, (z arabského َكبَاب) z literárních zmínek 

doložené ze středověkých kuchařek z oblasti Iráku (například knize jídel „Kitab al-Tabikh“, 

roku 1226 sepsanou Muhammadem bin Hasan al-Baghdadim) [Marks 2010].  

Původ slova döner kebab lze stopovat přes turecký jazyk k jeho perským kořenům. 

V turečtině slovo znamená „otáčející se opekané maso“. Jak jsem již popsal, slovo kebab je 

původně perské a slovo döner je v turečtině tvar slovesa dönmek, které znamená otáčet, tento 

tvar je pak užíván k určen slovesa jako „jenž je otáčené)“. K výraznému rozšíření pojmu 

Kebab do západních společností a posléze po celém světě pronikl výrazněji až v 70. letech 

v návaznosti na jeho enormní úspěch v Berlíně potažmo Německu [Searle 2013]. Jako 

synonyma pak vznikly v 50. letech 20.století další výrazy označující tento turecký pokrm, 

který převzaly okolní kultury, z východu arabské a ze západu řecká. Shawarma (výraz, který 

se později rozšířil zejména v zámoří) je označení původem z tureckého çevirme (točit) a má 

původ v oblasti Levantu (oblast Sýrie, Palestiny, Libanonu), kde se tureckého „ç“ (čteného 

jako české „č“) stalo „sh“ (čtené jako české „š“), a gyros je zase řecká verze převzatá také 

od Turků v období druhé poloviny 20.století, a paralelně označuje činnost otáčení v řeckém 

jazyce [Kiple 2010: 1147]. Všechny ve světě známé pokrmy, které jsou döner kebabu 

(zkráceně pouze döner) podobné tedy byly vyloženě převzaté z turecké tradice. 

Jak již bylo nastíněno v minulých odstavcích ještě před tím, než döner dobyl svět, 

zde existoval kebab obecně. Přes svůj etymologický původ bylo v perštině slovo „kabap“ 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%A8#Arabic
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pouze asociace s opékáním masa. Je velice pravděpodobné, že způsob přípravy, kterým je 

napíchnutí a opékání na tyči (skewer) pochází od perských vojáků, kteří maso připravovali 

nad ohněm napíchnuté na svých mečích [Shafia 2013: 83]. Tak se zřejmě stalo běžné opékání 

masa, napíchutého na “şiş” (skewer/tyč). Od té doby uplynulo mnoho let, než stály konkrétní 

osobnosti za specifickým postupem přípravy masa – döner kebabu. Kořeny döner kebabu 

sahají hlouběji do historie, než pouze do 70. let v Berlíně. V této následující podkapitole 

popisuji příběhy, které stojí za vznikem döner kebabu a jeho nejznámějších variací a jejich 

šíření skrze populární verzi „do ruky“. 

 

1.3.2 Moderní „vynález“ döner kebabu a jeho šíření 

Döner kebab, který lze považovat za původní, a který se následně šířil do okolních zemí, kde 

získal i jiné názvy, jak jsem popsal v minulé podkapitole, má původ v Burse, tureckém městě 

poblíž Istanbulu [Kiple 2010: 1147]. Dle výpovědí mých klíčových informátorů, se běžně 

připravovaný kebab otáčel v dřívějších dobách horizontálně, jako špíz na grilu, ve 

východním regionu Turecka Erzurum, je tento pokrm označován jako Cağ kebabı. Zásadní 

změnu přineslo vertikální postavení grilu, který poprvé zkonstruoval Iskender Efendi v 19. 

století [İskenderoğlu 2013]. Mimo jiné byl pak tvůrcem známého Iskender kebabu, který je 

typický tím, že se podává v rajčatové omáčce s jogurtem a máslem [İskenderoğlu 2013]. Ten 

je pak registrovanou ochranou známkou potomků rodiny Iskender Efendiho. Tak se v 

Turecku začalo opékat maso na vertikálním grilu.  

Osobně jsem se na „pravý“ Iskender do Bursy vydal, a byl to výjimečný zážitek, a 

opravdu nikde jinde, kde jsem si „iskender kebab“ objednal nebyl tak dobrý. Takovýto 

kulinářský turismus je u Turků, se kterými jsem o tom mluvil běžný. Baran, můj vedlejší 

informátor mi dlouze vyprávěl o konkrétních pokrmech, které jsou typické pro určité 

lokality, jako třeba Adana kebab v Adaně nebo pravý Iskender v Burse, a o tom, že tato jídla 

kuchaři jinde často ani nepřipravují, protože by nebyly považovány za „pravé“. Tyto pokrmy 

nejen že v lokalitách mají tradici ale zejména konkrétní receptura a postupy při výrobě dělají 

z jídla to „jedinečné“. Proto také jezdí lidé za „dönerem“ do Berlína, pomyslné kolébky 

moderního döner kebabu.  

Na počátku 70. let döner v Německu započal svou cestu, když se začal prodávat 

v pečivu zabalený na cestu ve formě rychlého občerstvení. Některé zdroje podporované také 

Evropským sdružením tureckých producentů döneru (ATDID – Avrupa Türk Döner 
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Imalatcilari Dernegi) označují za původního „vynálezce“ moderní podoby döner kebabu v 

housce Kadira Nurmana, který začal prodávat v západním Berlíně roku 1972 [Schmid 2011]. 

„Pro mě je döner pouze jehněčí s hovězím, cibulí a trochou zeleného salátu,“ uvádí sám 

Nurman po dotazu na konkrétní podobu ve které kebab začal prodávat [ibidem]. Každý den 

svůj kebab jedl, a během prvních let zaučil mnoho tureckých migrantů, kteří si pak otevřeli 

svá bistra. Své zákazníky sám rozlišuje na Turky, Araby a Němce. První dvě skupiny pojem 

kebab znali a hned měli zájem, Němci postupně zkoušeli a döner se jim velice zalíbil 

[ibidem]. S podobnou typizací zákazníků jsem se při sběru dat setkával i já. Provozovatelé 

rozlišovali turecké zákazníky, dále muslimské zákazníky obecně a pak domácí, české 

zákazníky, ostatní zákazníci ve vztazích nebyli důležití. 

V Berlíně se v březnu 2010 konalo první národní shromáždění zaměřené výhradně 

na döner „DÖGA“, kde předseda Evropského sdružení tureckých producentů döneru 

(ATDID) Tarkan Tasyumruk shrnul čísla, která se s döner kebabem pojí, ale také zde jasně 

vymezil rozmanitost názvů, kdy i přes absenci přídomku döner jídla přímo odkazují na 

turecké kulturní dědictví [Independent 2010]. Způsob šíření určitého pokrmu a strategie jeho 

pojmenovávání, celkově tedy zacházení s jídlem, umožňuje uchopit sítě a cesty, po kterých 

se pokrm postupně šířil. Zároveň je zachycený v určitý čas, a tato pojmenovávání lze chápat 

jako dynamický proces politických a kulturních vlivů v sítích globálních proudů tzv. scapes, 

zejména Ethnoscapes (proudění lidí a skupin), ale i Technoscapes (nástrojů a celého 

technologického „kebab průmyslu“) či Mediascapes (proud informací a medií spojených 

s kebabem), o kterých hovoří Appadurai (1996). S tímto se pojí i termín foodways. 

Foodways jsou popisovány jako veškeré aktivity, přístupy, přesvědčení a jednání spojená 

s jídlem v každodenním životě [Darnton 2012]. Tyto foodways se šíří ve světě po určitých 

cestách, které lze sledovat na pohybu lidí a proud technologií a informací apod. Cesty döner 

kebabu by bylo vhodné akademicky uchopit. Například v USA se běžně nesetkáváme s 

pojmem döner ale pouze s řeckou označením gyros, či arabským označením shawarma. 

Turečtí migranti, kteří tam otevírají své podniky tak v zájmu srozumitelnosti zákazníkům 

ustupují a označují döner názvem rozšířeným v oblasti. Podobně ani do Ruska také nepronikl 

turecký pojem, a zde je na možné uvažovat nad politickými příčinami z důvodu 

dlouhodobého vývoje mezinárodních vztahů mezi Tureckem a Ruskem. Důležitým zlomem 

je ale vývoj elektrického řezáku masa, který je patentován, a německo-turecké společnosti 

takto rozšiřují své technologie, které jsou různě přijímané na různých místech. Tímto 

směrem by bylo vhodné zaměřit další výzkum, ale pro tuto práci jde o okrajové téma, kterým 

se nemohu hlouběji zabývat. 
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Od počátků prodeje döneru v Berlíně uplynulo více než 40 let a za tu dobu došlo 

k dramatické proměně ve vnímání produktu samotného, stejně tak i symbolu „tureckosti“ 

který döner kebab představuje. Tento proces proměny vnímání döneru ovlivňuje vztahy, 

které jsou v každodenním světě udržovány, reprodukovány a vytvářeny. Výsledkem těchto 

vztahů je pak pomyslné dobytí Evropy tureckým obchodem s kebabem. Vše začalo souhrou 

procesů jako je poválečná imigrace v 50. letech. V Německu byli pozváni Turci jako 

gastarbeiter, cizinci dlouhodobě zaměstnaní v hospodářsky vyspělejší zemi, která 

potřebovala pracovní sílu [Farley 2016]. Když se v 70. letech 20. století ekonomická situace 

změnila a docházelo k propouštění, turečtí migranti začali otevírat bistra s kebaby. Od té 

doby docházelo ke konstantnímu růstu obchodu s kebabem a kebabový průmysl se rozrostl 

do současného stavu, čítajícího více než 200 000 lidí pracujících v tomto odvětví [ibidem]. 

Podle ATDID se pouze v Německu zkonzumuje dva miliony kebabů denně, odhaduje se, že 

v Německu existuje přibližně 40 000 bister, v samotném Berlíně pak přes čtyři tisíce, což je 

více, než jich je v nejlidnatějším městě Turecka, v Istanbulu, a objem financí v odvětví je 

odhadován na čtyři miliardy eur [wa pe 2017]. Spotřeba masa pouze na döner je odhadována 

na 500 tun za den pouze v Evropě, a celkově je pak v Německu vyprodukováváno 80 procent 

polotovarů masa na přípravu kebabu pro distribuci po celé EU [Novák 2017]. Povahu tohoto 

prodeje určuje místo, kde se produkty nabízí, tedy restaurace, kterým se z pohledu 

akademiků, kteří tvoří teoretické pozadí mé práce budu věnovat v následující kapitole. 

 

1.4 Turecké restaurace v Evropě 

Teoretický základ dosavadního poznání v tématu tureckých restaurací tvoří práce 

akademiků, kteří se zabývali z různých pohledů tureckými podnikateli v gastronomii v 

Evropě. Ve své práci o McDöneru Calgar popisuje trend v disociaci kebabu od konotací s 

„tureckostí“ a vyjednávání sociálního postavení tureckých podnikatelů v německé 

společnosti [Calgar 1995], Kesteloot a Mistiaen zase v práci o tureckých restauracích 

v Bruselu popisují proměnu restaurací v průběhu 25 let v Bruselu a jejich cestu od podniků 

určených tureckým zákazníkům k orientaci na místní belgické zákazníky [Kesteloot a 

Mistiaen 1997]. Z novějších prací je významným textem Wahlbeckova práce o tzv. Kebab 

Economy, kde rozpracovává téma vztahu legislativy a státu obecně a etnického podnikání 

tureckých restauratérů ve Finsku [Wahlbeck 2007]. Další novější práce se zabývá 

výzkumem restaurací tureckých imigrantů v Nizozemí, kde byla středem zájmu autenticita 

připravovaných jídel [Schulp a Tirali 2008].  
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V oblasti etnografických studií napsala Timur Öğüt (2008) práci, ve které se věnuje 

restauracím v Londýně, a to konkrétně reprezentaci kulturní identity skrze vzhled a design 

[Timur Öğüt 2008]. V prostředí londýnských tureckých restaurací provádí svůj výzkum také 

Defne Karaosmanoglu, která vytvořila kategorizaci podniků podle toho, jak zachází s 

etnicitou v podnikání. Dělí je na mezinárodní restaurace, modernizované, globální a tradiční. 

Zejména pak zkoumá otázku, zda je opravdu etnicita prodejný prvek, kterého provozovatelé 

využívají jako prezentace toho "jiného" [Karaosmanoglu 2013]. Dochází nakonec závěrům, 

že nemusí být vždy zdůrazněná etnicita výhodou a že turečtí podnikatelé nepřistupují 

k etnicitě v jejich podniku jednotným přístupem. Těmito různými typy podniků, které 

v českém prostředí také rozlišuji, jsem se původně v práci chtěl zabývat, ale na základě 

konzultací s vedoucím práce mi bylo doporučeno, abych tento zájem opustil ve snaze 

zdůraznit spíše vztahy, do kterých nás jídlo zapojuje, a proto byl také samotný projekt práce 

změněn. Tomu pak přispěla i povaha terénu ve kterém jsem zkoumal, protože jsem se 

pohyboval zejména v prostředí, ve kterém jsem pozoroval vztahy mezi jednotlivými 

skupinami a aktéry více než podniky samotné. Přesto, že tyto kategorizace považuji za 

důležité, a také je podobným způsobem popisuji, nejedná se o stěžejní téma práce. 

Podobným tématem se Karaosmanoglu zabývá i v další její práci, v článku Surviving 

the Global Market: Turkish Cuisine „Under Construction“, kde hovoří o nacionalismu a 

kosmopolitním vnímání ve vztahu k tureckému národu a ke globálnímu trhu, a zachycuje 

strategie, kterými si turecká kuchyně vyjednává svou pozici na globálním trhu. „Zatímco 

nacionalismus je stále vlivný v boji o vytváření globálního obrazu, kosmopolitnost vytváří 

národní obraz Turecka. V tomto ohledu se představa kosmopolitního stává výrazným rysem 

turecké kuchyně na globálním trhu“ [Karaosmanoglu 2015]. Kosmopolitní povaha turecké 

kuchyně na globálním trhu může být tedy vnímána jako důležitý rys národního obrazu 

„tureckosti“.  

 

2 Metodologie výzkumu 

V této části práce představím nejprve cíle výzkumu a užité výzkumné metody, kde reflektuji 

i jejich limity. Následně představím etické aspekty výzkumu. Poté se zabývám postavením 

výzkumníka, dále vymezím terén pomocí odkazů na Turecko a rozlišení podniků podle toho, 

zda v nich pracují lidé s tureckým původem, které mi následně úzce specifikuje vybraný 

vzorek, ve kterém proběhl sběr dat.  
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2.1 Cíle výzkumu a výzkumné metody 

Hlavní výzkumná otázka zní, jaké intraetnické a interetnické vztahy jsou zprostředkovávány 

skrze jídlo. Konkrétně, jak turečtí migranti prostřednictvím jídla vzpomínají na domov a jak 

se prostřednictvím turecké kuchyně servírované českým zákazníkům vztahují k Čechům. 

Důvody k tomu jsem již představil přímo v úvodu, stejně jako odůvodnění otázky doplňující: 

Jak se podílí Turci v diaspoře na prezentaci etnického jídla v českém prostředí? Výzkumným 

problémem je lokální porozumění sociálním vztahům, do kterých nás jídlo zapojuje. Cílem 

výzkumu je tedy analyzovat kontext tureckých restaurací v Praze a popsat, jaké vztahy jsou 

vytvářeny skrze jídlo a jak jim mí klíčoví informátoři rozumí. Výzkum lze vnímat jako snahu 

exponovat vztahy, které jsou běžně skryté a neartikulované, analyzovat aktéry, kteří v těchto 

vztazích figurují, a identifikovat činnosti a postupy, které jsou v přípravě jídla důležité pro 

lokální porozumění těmto vztahům. 

Tato práce je zpracována pomocí kvalitativní metodologie, konkrétně vychází z 

přístupu sociálního konstruktivismu tak, jak jej představili Berger a Luckmann (1999). Dle 

nich lidé konstruují svou každodenní realitu, která nemusí být vždy stejná a není jedna 

univerzální. Nejen každý jedinec, ale také každá společnost či sociální skupina, má svou 

vlastní realitu a mezi těmito realitami dochází neustále k interakcím. Důležitý pro konstrukci 

sociálního světa je jazyk, který pomáhá tyto reality a interakce mezi nimi odhalovat a také 

vytvářet [Berger a Luckmann 1999: 11]. Sociální konstrukce reality tak spočívá nejprve v 

neustálém projevování člověka do okolního světa a různých realit, které nazývá Berger s 

Luckmannem externalizací. Je to jeden ze tří procesů, kterým je podle nich svět konstruován. 

Během externalizace se člověk projevuje do okolního světa, vytváří svou realitu. Následuje 

fáze objektivizace, během které se tyto projevy a vytvořená realita stává objektivní 

skutečností nezávislou na daném člověku. Právě v tomto procesu je nejdůležitější jazyk. 

Proces, který následuje po objektivizaci se nazývá internalizace. V tomto procesu člověk 

zpětně přijímá do své reality podněty z realit svého okolí, které jsou díky objektivizaci 

objektivní, aniž by si mnohdy uvědomoval, že je pomáhal tvořit i on sám. Jde tedy o 

dynamický a neustále se opakující proces, který je závislý na sociálních interakcích [Berger 

a Luckmann 1999]. Význam sociálních interakcí pro konstrukci sociální reality a role 
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komunikace jako principu vyjednávání znamená, že významy nejsou pojmům vlastní, a 

nejsou neměnné, i když se mohou udržováním tradic zdát jako trvalé. Lidé, jako aktéři 

konstruují tyto významy. Pojem turecká kuchyně, stejně jako tradiční jídlo, pravý kebab, 

jsou sociálními konstrukty, jejichž význam se neustále v sociálních interakcích ustanovuje. 

Kvantitativní metody považuji pro můj výzkum za nevhodné proto, že mým cílem 

není systematicky popsat měření či provést kvantitativní komparaci. Tyto metody navíc 

předpokládají hypotézy vytvořené před začátkem výzkumu a následně je potvrzují či nikoliv. 

Bližší vhled do realit zkoumaných jedinců či skupiny tedy v podstatě nezprostředkovávají. 

Kvalitativní výzkum si naopak klade za cíl porozumět sociální realitě, kterou zkoumáme. 

Není tedy účelem popis dané reality, ale její vysvětlení. Slouží spíše k pochopení a 

interpretaci jednání a sociálních procesů [Kaufmann 2010: 33]. Proto využívám metod 

kvalitativního přístupu. 

Ve výzkumu využívám etnografické metody, přesto výsledný text je pro účely 

diplomové práce uspořádán tradičně, tedy rozdělen na teoretickou, metodologickou a 

analyticko-interpretační část. Etnografie jako žánr je způsob, jakým je vytvářený text (srov. 

Gay y Blasco a Wardle 2007). Etnografie jako metoda se zaměřuje na širší struktury 

v sociálně vědním pohledu a také na vhled a pocity zkoumaných subjektů v kontextu 

každodenního života [Hammersley a Atkinson 1986]. V popisu toho, co etnografie jako 

metoda obnáší, se Hammersley a Atkinson soustředí na to, co etnografové dělají pro sběr 

dat. Jde zejména o zapojování se do každodenního života zkoumaných po delší dobu, 

zúčastněně otevřeně či skrytě pozorovat, co se děje, co je řečené, a doptávat se pomocí 

neformálních ale i formálních rozhovorů; a dále sbírat jakýkoli materiál, který by mohl 

vrhnout světlo na problémy, které se objevují jako vhodné předměty zkoumání [Hammersley 

a Atkinson 1986: 3].  

V globalizovaném světě dochází ke změně, kterou je třeba promítnout do rámce, ve 

kterém na téma jako výzkumník pohlížím, a Eriksen tento posun popisuje následovně. 

„Zdrojem dat popisovaných etnografy je primárně zkušenost a zkušenost je vždy osobní a 

obvykle také lokalizovaná. (...) Co je v tomto případě nové, je tedy především vrůstající 

vědomí důležitosti kontextualizace vlastního výzkumu do rámce širšího univerza, než je 

například vesnice, region nebo stát“ [Eriksen 2012: 274]. Proto se snažím kontextualizovat 

výzkum nejen v prostoru regionu či národu, ale zároveň do kontextu nadnárodního, 

evropského, potažmo světového.  
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Užité metody jsem trianguloval pomocí různorodých způsobů sběru dat. Prvním 

způsobem bylo zúčastněné pozorování a doptávání se na pozorované situace. Pozoroval jsem 

interakce v restauracích a doptával jsem se jak klíčových informátorů, tedy kuchařů a 

ostatního personálu připravujícího jídlo, tak případně zákazníků, mých vedlejších 

informátorů, či přátel personálu, kteří byli velice často přítomni a ochotni mé dotazy 

zodpovídat. Na Agafonoffově Etnografickém kontinuu (Obrázek 1), které postavil na 

základě Goldova (1958) základního modelu ukazuje, jak lze provádět etnografické 

pozorování a jednotlivé příklady problémů, které je vhodné uvedeným způsobem zkoumat 

[Agafonoff 2006: 118]. 

 

 

Obrázek 1 

 

Pro mou práci jsem zvolil metodu otevřeného zúčastněného pozorování, kde jsem na 

etnografickém kontinuu ukotvil výzkum v pravé části modelu, a jelikož nejsem členem 

turecké etnické skupiny, ani jsem nebyl kuchařem turecké kuchyně, nemohl jsem být plným 

participantem (full participant). Má pozice v rámci pozorování se tedy dá označit jako 

účastník jako pozorovatel (participant as observer).  

Druhou metodou sběru dat byly opakované rozhovory s personálem, který v podniku 

připravuje jídlo. Tyto osoby označuji jako informátory, klíčové informátory nebo také jako 

kuchaře. Prováděné rozhovory byly polostrukturované a tematicky zaměřené do určitých 
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okruhů. Následně jsem je analyzoval. Pro analýzu rozhovorů jsem využil programu Atlas.ti, 

který umožňuje přehledně kódovat přepisy rozhovorů a pro analýzu samotnou jsem využil 

přístupu Grounded Theory, jak jej popisuje Creswell (2007: 66-67). Nejprve jsem přepisy 

rozhovorů kódoval pomocí otevřeného kódování, kdy jsem přiřazoval pojmy do 

jednotlivých kategorií. Poté jsem přistoupil k axiálnímu kódování, kdy jsem spojoval 

identifikovaná témata do vzájemně souvisejících celků, a nakonec jsem pomocí selektivního 

kódování vybíral kategorie v tematických celcích a vytvářel linku příběhu, pomocí které lze 

vytvořené kategorie propojit.  

Paralelně s tímto postupem jsem k vyhledávání tureckých restaurací, a k získávání 

informací o turecké kultuře a kuchyni obecně, prováděl rozhovory s vedlejšími informátory. 

Ty jsem sháněl pomocí metody snowball sampling, při které jsem skrze své již nabyté 

kontakty přes přátele získával další informátory, kteří mě pak seznámili s dalšími lidmi. 

Informátory, které jsem takto pro účely této práce získal, tvořil nejprve můj dlouholetý přítel 

Ege, kterého jsem představil již v úvodní části práce. Dále student a kolega Baran, také 

dlouholetý přítel, se kterým jsem se spřátelil na jeho Erasmu v Praze. Ten mě následně 

seznámil s Barışem, který již dlouhou dobu pracuje v Praze, ale má zkušenosti i se životem 

v Kanadě. Barış mě pak seznámil s jeho známým z Velké Británie, který v Praze bydlí s 

dalšími Turky, a tak jsem poznal Merta a Sinana, kteří oba také delší dobu žijí v Praze. Další 

oporou mi byli Kaya, kamarád mé spolužačky a Jakub, který má tureckého pouze tatínka, 

ale s Tureckem má vytvořené velice silné osobní pouto a sám se považuje za Turka. Všichni 

tito informátoři mi byli neskutečnou oporou při zjišťování informací o turecké kuchyni, 

sdíleli se mnou, jak ji vnímají oni, jejich osobní zážitky, praktiky přípravy jejich domácího 

tureckého jídla v Praze, a zároveň mě obohatili o další cenné zkušenosti a poznatky spojené 

s vařením tureckého jídla. Zároveň byli mnohdy v pozici „gatekeeperů“ tedy klíčových členů 

skupiny, kteří mi umožnili dostat se do prostředí, kam bych se bez nich dostat nemohl. Ve 

fázích seznamování s klíčovými informátory mi pomohli vytvořit otevřené a vstřícné 

prostředí, ve kterém jsem mohl sbírat data. Všechny takto získané informátory, kteří nejsou 

mými klíčovými informátory, ale nemohu pro ně najít vhodnější označení, v této práci vždy 

označuji pojmem vedlejší informátor. Rozlišuji tedy mezi klíčovými informátory a 

vedlejšími informátory. Pokud by měla nastat situace, že bych označoval informátory 

společně i klíčové i vedlejší, vždy to v textu vysvětluji. Samotné označení informátor bez 

přívlastku odkazuje v textu pouze na osobu ze skupiny osmi klíčových informátorů, kteří 

připravují jídlo v tureckých restauracích v Praze.  
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Za nevýhody etnografické metody je někdy označováno, že závěry z výzkumu 

nemohou být zobecněny na celou populaci. Zobecnitelné a univerzální závěry však ani 

nejsou snahou této práce. Limity zvolené metody zúčastněného pozorování však přináší 

problémy spojené s etikou. Zásah způsobený výzkumem může být buď neetický vůči 

zkoumaným, a to i přes jakoukoli snahu tomuto zamezit, nebo se pak stane až příliš svázaný 

na úkor etické stránky. Také může být zpochybňována objektivita pozorovatele. Snažím 

držet objektivní přístup k tématu a zkoumaným, ale domnívám se, že výzkumník 

v sociálních vědách nemůže být úplně nezaujatý. Proto také popisuji mou pozici 

v samostatné kapitole. 

Pro účely výzkumu bylo samozřejmostí, že jsem si také vedl terénní deník, do 

kterého jsem zapisoval svá zúčastněná pozorování, zároveň důležité poznatky z terénu, na 

které bylo potřeba se zaměřit při rozhovorech. V deníku jsem třídil své myšlenky, 

poznamenával postřehy z rozhovorů a obecně jsem si zapisoval vše, co mě k tématu 

v průběhu sběru dat napadalo. Rozhovory jsem si pak se souhlasem zúčastněných nahrával 

na diktafon v telefonu pro pozdější přepis a k tomu jsem dodržoval etických zásad, které 

představuji v následující kapitole 

 

2.2 Etické aspekty výzkumu 

V mém výzkumu jsem dodržoval etické zásady podle kodexu Americké antropologické 

asociace [AAA 2009]. V souladu s tímto kodexem jsem všechny mé informátory ještě před 

proběhnutím případného rozhovoru a pozorováním informoval o povaze mého výzkumu, o 

tom, že jim před odevzdáním poskytnu k revizi text, ve kterém jsou pasáže s jejich 

výpověďmi. Dále jsem je obeznámil s tím, že názvy restaurací anonymizované nebudou, a 

ujistil se, že to ně nečiní žádný problém. V průběhu výzkumu jsem také řešil otázku 

anonymizace informátorů, a na základě konzultací se samotnými informátory jsem se 

rozhodl z etických důvodů všechny klíčové informátory úplně anonymizovat, abych se 

vyvaroval případných negativních dopadů, které by uvedení jejich identity mohlo způsobit.  

Obecně můžeme říci, že nejdůležitějšími etickými zásadami, které musíme v terénu 

dodržovat je v první řadě to, že účastníkům výzkumu by nemělo být jakýmkoliv způsobem 

ublíženo, že by měli souhlasit s účastí ve výzkumu a vědět, čeho se týká. Dále by jejich 

účastí ve výzkumu nemělo být napadeno či jakkoliv ohroženo jejich soukromí a také by jim 

v rámci výzkumu neměl výzkumník v ničem lhát či podvádět [Diener a Crandall 1978 in 

Bryman 2012: 135]. Těchto zásad jsem se držel i já. 
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Nicméně je ve skutečnosti velmi složité seznámit účastníky výzkumu s veškerými 

informacemi o výzkumu, které by mohly být potřebné k plně informovanému rozhodnutí o 

účasti. Někteří výzkumníci se také obávají toho, že pokud informátorům sdělí každý detail 

týkající se jejich výzkumu, může to ovlivňovat jejich odpovědi, což je nežádoucí [Homan 

1991: 73]. V etnografickém výzkumu, jako je ten můj, je navíc běžné, že výzkumník přijde 

během výzkumu do kontaktu s širokým spektrem lidí a seznamování úplně každého s 

výzkumem není proveditelné, protože by to velmi narušovalo každodenní kontext 

zkoumaných situací [ibidem]. Na základě mých etických principů jsem se rozhodl nezabývat 

se vztahy mezi jednotlivými tureckými restauracemi, kde byly vzájemné konkrétní vztahy 

mezi tureckými kuchaři. 

 

2.3 Postavení výzkumníka 

Je vhodné představit také moji pozici v kontextu výzkumu. Jsem dá se říci typický 

představitel toho, co je označováno za WEIRD společnost (Western, Educated, 

Industrialized, Rich, Democratic). Jsem bílý muž ze státu Evropské unie, z uvolněného, dá 

se říci volnomyšlenkářského, prostředí. Strávil jsem jeden semestr na Erasmu v Istanbulu 

přes zimu roku 2012, kde jsem poprvé poznal blíže Turecko a místní lidi. Seznámil jsem se 

tam také se spolužákem Egem, kterého jsem představil v příběhu v úvodu práce. Skrze naše 

přátelství a pravidelné vzájemné návštěvy jsem poznával Turecko a místní zvyklosti. 

Gastronomii jsem na Turecku nejspíš oceňoval nejvíce a můj zájem o téma je zároveň i 

osobní. Od doby, co jsem strávil Erasmus v Turecku, jsem měl zájem o turecká jídla. Po 

mém návratu mě překvapilo, že v Praze nejsou snadno k nalezení turecká jídla, které jsem 

v Turecku nacházel na každém rohu přesto, že jsem velice často potkával cedule s nějakým 

odkazem na Turecko. V terénu při sběru dat vycházím z přesvědčení, že uznání a prokázání 

znalostí jídel a turecké „kultury“, stejně jako základy turečtiny, které ovládám, otevírají 

pomyslné dveře, které by jinak zůstaly zavřené. S informátory jsem si vytvořil vztah 

založený na důvěře, otevřenosti a upřímnosti, a jako takový pokračuje i přes hranice běžného 

akademického zájmu. S mými informátory jsem v kontaktu i po sběru dat. V rámci sběru dat 

a akademického zájmu jsem si ale udržoval odstup a kritický přístup.  

V restauracích jsem se snažil získat pracovní pozici jako stážista, abych byl ještě 

v užším kontaktu s informátory a v terénu mohl pozorovat ještě více zúčastněně (Full 

participant). Nikde se mi však nepodařilo takovéto participace, na všech místech mě odmítli 

s odkazem na mé nedostatečné zkušenosti s chodem podniku, a to i když jsem předvedl, že 
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jsem postupem času zkušenosti pozorováním získal. Mohl jsem nakrájet pár porcí döneru, 

předvést, že bych s tím neměl problém, ale přesto byla odpověď negativní. Je třeba zde 

zmínit, že na úrovni, na jaké jsem vypomáhal, tedy nosil použité nádobí do kuchyně a 

podobně, tak pomáhalo kromě mě i mnoho tureckých přátel pracujícího personálu, takže 

nedostatek personálu v žádné z restaurací nebyl. Moje pozice při dotazování ale nebyla 

ideální, jelikož na mě informátoři neměli vždy, když jsem se potřeboval na něco doptat, čas. 

Sběr dat byl pro mě složitým procesem, kdy jsem kumuloval veliké množství dat pomocí 

pozorování, ale k doptávání a rozhovorům jsem se dostával pouze po malých částech, když 

zrovna informátor měl čas mezi prací se mi věnovat. Na formální rozhovory jsme ale vždy 

našli vhodnou dobu, kdy mi věnovali informátoři dostatečný prostor a rozhovor nebyl ničím 

rušen. 

Mnoho mi také uniklo v konverzacích v turečtině, které vedl personál s tureckými 

hosty. Někdy jsem měl štěstí, a dostal jsem se k jádru věci skrze útržky slov. Někdy mi byl 

nápomocný turecky mluvící člověk, který zrovna nehovořil s ostatními, ale někdy se 

zúčastnění bavili o věcech, které ani nechtěli, abych věděl, proto jsem musel být citlivý i 

k jejich soukromí. V jednom případě se informace týkaly vztahů mezi podniky, které jsem 

navštěvoval, proto jsem byl ve střetu zájmu a otevřenost vůči jednomu podniku mi zavřela 

dveře u jiného. Z etických důvodů jsem však takovéto vztahy nestopoval.  

 

2.4 Vymezení terénu 

Pro vymezení terénu jsem nejprve hledal restaurace, které lze označit za turecké. Setkával 

jsem se s (1) podniky připravující kebab, které nijak neinzerují tureckou kuchyni a nijak 

neodkazují na turecký döner kebab. Ty jsem ihned vyloučil. Dále (2) podniky, které nabízí 

jídla turecké kuchyně, ale nemají turecký personál, a (3) podniky, které nabízejí jídla turecké 

kuchyně a zároveň v nich najdeme lidi, kteří za svou domácí kuchyni považují tureckou. Pro 

účely této práce jsem zpracoval seznam všech pražských míst z kategorií (2) a (3) a tento 

seznam jsem následně zúžil na čtveřici míst, ve kterých jsem dále sbíral data. Podniky, které 

pro účely práce hledám, označuji jako turecké restaurace nebo bistra. Bistra se liší od 

restaurací tím, že nenabízí možnost zákazníkům posadit se u stolu (a pokud ano tak ve velmi 

omezené míře), ale v podstatě jde o zaměnitelný pojem. Těmito pojmy pak označuji místa, 

kde se připravuje zejména döner kebab, nebo obecně turecká kuchyně. Turecká restaurace 

na nejobecnější úrovni je tedy místo, kde se připravuje turecká kuchyně, tedy döner kebab 

či jiná turecká jídla. Při hledání restaurací jsem byl překvapen množstvím (2) tureckých 
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restaurací bez tureckého personálu, které pro hledání mých informátorů tvořila překážku. 

To, že jsem nebyl úspěšný v hledání tureckých kuchařů v tureckých restauracích způsobilo 

posun mého terénu. Předpokládal jsem, že místa, která lákají na turecký döner, také budou 

Turci provozovat, stejně jako je tomu jinde v Evropě (resp. bylo do posledních let viz. Sirkeci 

2016). Tento posun vnímám jako součást etnografického výzkumu, se kterou je třeba počítat 

a který nevnímám jako chybu. Otevřel se mi tak nový směr, kterým jsem výzkum posunul, 

držel jsem se však původních cílů.  

Pro vyhotovování tohoto seznamu se pro mě se staly stěžejní výpovědi vedlejších 

informátorů a analytická práce s veřejně dostupnou inzercí na internetu. Vyhledáváni 

podniků na vyhledávači maps/google.com se ukázalo jako nedostatečné a neúplné. Volil 

jsem hesla jako je “turecká restaurace”, “döner kebab”, “turecké bistro”, “turecká kuchyně”, 

a pomocí výsledků vyhledávání jsem vytvořil seznam 28 míst, které pod tímto heslem 

můžeme v Praze turecké jídlo najít. Mnohem větší oporou v tomto ohledu byl přehledný a 

ucelený seznam tzv. “kebabáren” ze serveru www.kebabarny.cz. Na těchto stránkách lze 

nalézt poměrně podrobné hodnocení podniků celkem třemi českými recenzenty. Tito 

recenzenti jsou zároveň autory stránek, kteří jednotlivě, či skupinově navštěvují české 

(výjimečně i německé, či další evropské) podniky a hodnotí výhradně klasický döner kebab 

podle předem stanovených kritérií, kterými jsou prostředí a čistota, obsluha, cena, maso, 

zálivka, houska, zelenina, chuť. V každé z těchto kategorií hodnotí recenzent na škále od 1 

do 10, kdy 10 je plný počet, tedy nejpozitivnější. Již z těchto hodnocených položek je patrné, 

že na kebaby recenzenti odkazují na základě jejich zkušeností vytvořených skrze fast 

foodové prodejny, které jsou běžně otevřené do ranních hodin, jak ostatně sami uvádí v sekci 

o autorech webu, tak také vysloveně odkazují na tradici německého döneru. K samotnému 

vzhledu a významu jednotlivých ingrediencí se věnuji v samostatné kapitole, tak tento aspekt 

prozatím nechme stranou. Nyní se zaměřím více na způsob rámování terénu. 

 Na samotných stránkách kebabarny.cz je celkem odkazováno na 51 pražských 

podniků, které nabízejí kebab. Těchto 51 bister a restaurací sloužilo jako výchozí bod pro 

další analýzu. K nim jsem připojil celkem 3 místa, která v seznamu chyběla, ale v seznamu 

vytvořeného z vyhledávání na google.cz byla. Připouštím, že je možné, že tento celkový 

seznam, čítající 54 míst nemusí být úplný, a v Praze se mohou vyskytovat ještě další místa, 

která se mi mým způsobem sbírání informací nepodařilo objevit. Techniky vyhledávání 

podniků byly tedy tvořené (1) vyhledáváním na serveru maps/google.cz, (2) seznamem 

recenzovaných míst ze serveru kebabarny.cz, a (3) výpověďmi mých vedlejších informátorů, 

potažmo lidí v mém okolí obecně. Na základě hlubšího prozkoumání míst, které spočívalo 
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v rozboru recenze na webu, vyhodnocení jednotlivých fotek, a následných návštěv 

jednotlivých podniků, jsem vytvořil jednotlivá kritéria, podle kterých jsem vyloučil ty 

podniky, které nevlastní lidé z Turecka, kteří za svou domácí kuchyni považují tureckou 

kuchyni, a následně ve kterých takoví lidé ani nepracují. 

Na portálu justice.cz a ikatastr.cz jsem prověřil záznamy o vlastnictví a získal tak 

informace o tom, kdo vlastní samotný podnik, ale také prostory, ve kterých se nachází. Skrze 

analýzu vývěsních štítů jsem identifikoval odkazy na Turecko samotné, a poté jsem osobně 

prověřil personál samotný. V následujících částech této kapitoly blíže popíši způsob, jakým 

jsem posuzoval podniky, které jsem rozdělil do výše zmíněných tří skupin. Podniky, 

připravující kebab, které nijak neinzerují tureckou kuchyni a nijak neodkazují na turecký 

döner, jsem pro výzkum vyřadil. Do restaurací, které nabízí jídla turecké kuchyně, jsem se 

pravidelně vydával a rozlišoval na ty, které nemají turecký personál, a na ty, které 

zaměstnávají lidi, kteří za svou domácí kuchyni považují tureckou. Z těchto tří kategorií pro 

mě dále tou nejzajímavější je ta třetí, ve které jediné mohu zkoumat lokální porozumění 

praktikám souvisejícím s přípravou tureckého jídla. Za personál považuji i samotného 

majitele podniku. 

Z celkového počtu 54 podniků jsem nakonec navštívil 18 bez tureckého personálu a 

6 s tureckým personálem. Jak jsem upozornil v teoretické části, nesoustředím svůj zájem na 

místa, kde se setkáváme s haute cuisine a z těchto důvodů jsem vyřadil dvě z těchto šesti 

restaurací, kde jsem se s touto vysokou kuchyní setkal. Charakteristický způsob prodeje ve 

všech restauracích spojoval fakt, že objednávané jídlo bylo již připravené, pokud možno 

vystavené pro zákazníka, který si objednává z nabídky, kterou českým termínem 

označujeme za „hotovky“, v Turecku je tento způsob nabízení jídel zcela běžný a má svou 

tradici. Jedinou výjimkou byly tyto zmíněné haute cuisine restaurace, Mangal a Pasha, které 

jsem blíže nepozoroval. Celkem tedy terén pro rozhovory s informátory a bližší zúčastněné 

pozorování tvořila čtveřice restaurací, kterou jsem intenzivněji navštěvoval v období od 

listopadu 2017 do dubna 2018. Tyto místa představím blíže v analytické části. Z dalšího 

bádání jsem ostatní podniky vynechal. Celkem jsem získal 8 klíčových informátorů, kteří 

v těchto čtyřech podnicích pracují (v jednom podniku jsem mluvil se třemi, ve dvou dalších 

se dvěma kuchaři a v jednom pouze s jedním kuchařem). 
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2.5 Odkazy na Turecko 

V předchozí části jsem identifikoval skupiny podniků, které jsem pro účely této práce 

rozlišoval. Nejprve jsem ze seznamu dostupných restaurací vyhodnotil místa, u kterých bych 

se mohl setkat i s tureckým personálem. Vodítkem mi k tomu byla specifická prezentace 

restaurace, kterou formuluji jako odkazy na Turecko. Za tyto odkazy považuji (1) způsob 

vytvoření nebo povahu samotného názvu podniku, (2) užívání tureckých pojmů a lokací v 

nabídce, nebo na vývěsních tabulích, (3) jakoukoli proklamaci tureckého původu jídla, či 

způsobu přípravy. 

 

2.5.1 Názvy podniků 

Názvy podniků jsou tím prvním, co nějakým způsobem prezentuje identitu podniku. Turecké 

slovo v názvu je mnohdy velice nenápadný a zároveň silný strategický tah, který podnik 

může být majiteli úmyslně užíván. Jak můžeme vidět z následujícího úryvku z etnografické 

studie tureckých restaurací v prostředí Londýna: 

 

Kromě běžných tureckých restaurací v Londýně jsou u míst s moderním prostředím názvy 

vytvářeny jako určitá „značka“, která se skládá z jednoho tureckého slova bez užívání 

národního označení „turecká/é/ý“ jako odlišujícího pojmu. Takové jsou například Sofra nebo 

Tas. (…) Většinou rychlé zachycení názvu během procházení ulicí je poznamenané sympatiemi, 

které chováme k nacionalitě, kterou název doprovází. Zkráceně se dá tvrdit, že v Londýně jsou 

turecké restaurace určitým způsobem neviditelné, protože se vyhýbají poujmu „turecká/é/ý“ 

v názvu. 

[Timur Öğüt 2008: 79] 

Úryvek popisuje současný trend absence odlišujícího pojmu “Turecká/é/ý” z názvu jako 

charakteristický znak moderních, pokrokových tureckých restaurací. Ačkoli jsem pozoroval 

posun tímto směrem, spočíval pouze v minimalizaci označení turecká restaurace, u všech 

míst i přes jeho výraznou minimalizaci zůstává (většinou v anglické formě „turkish 

restaurant/cuisine“). Co se týče tvorby názvů podniku, které jsem sledoval, tak výjimku tvoří 

pouze Istanbul Kebab. Jinak lze pozorovat určitý posun ve vytváření jednoslovných názvů 

u míst jako je „Pasha“, či „Sofram“ a zejména „Kmín“, který se však vymyká, protože jde o 

české slovo.  
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2.5.2 Turecké pojmy 

Turecké názvy a pojmy slouží k asociaci podniku s něčím nám známým, jako jsou například 

města nebo turistická letoviska. Běžně se v Turecku setkáváme s názvy odkazujícími na 

konkrétní místa. V Praze se nejčastěji setkáme s odkazy (pokud ne přímo v názvu, tak hned 

za názvem) na Istanbul, Antalyi nebo třeba Anatolyi. Kromě odkazů na místa samotná jde 

také o užívání tureckých pojmů pro označování jídel. Můžeme se také často setkávat s typy 

jídel pojmenovaných podle lokace jejich původu, příkladem může být Adana Kebab, Izmir 

Köfte, dále je to označení jídel podle charakteristické suroviny jako patlican kebab, který je 

s lilkem, nebo patates kebab, s bramborami, nebo například po svých mnohdy až 

mytizovaných tvůrcích, kteří pokrm vymysleli a proslavili například tzv. Iskender kebab, 

pojmenovaný po svém tvůrci „panu“ Iskenderovi z Bursy, nebo Beyti kebab, podobným 

způsobem pojmenovaný po Beytim. Samotné označení döner považuji také za odkaz na 

Turecko. Některé podniky úmyslně neodkazují na döner, což je turecké slovo, které znamená 

“otáčené”, což ale neznamená to, že döner nenabízí, a velice často dokonce jako jedinou 

variantu dostupného masa. Jiné podniky zase na döner odkazují, ale další odkazy na Turecko 

u nich již nenajdeme. 

 

2.5.3 Odkazy na turecký původ 

Dalším typem odkazu je pak jakýkoliv výrok, že jde o jídlo turecké. Velice často se 

setkáváme s označením “pravý turecký döner” nebo “originální turecký kebab“, nebo je 

často právě u pojmu kebab je přídomek “jako v Istanbulu” čí „jako v Turecku“ a podobně. 

Tento třetí typ odkazu na Turecko je velice často užívaný, podniky na Turecko odkazují 

mnohdy i ve více ohledech než pouze pojmem “döner”, ale s Tureckem nemají přímo ani 

zprostředkovaně žádný hlubší vztah. V následující pasáži blíže popíši dva podniky, které 

mají pouze tento třetí typ odkazu na Turecko. 

Příkladem místa, které užívá odkazu na „originální turecký kebab“ je například 

Mahir Kebab. Jde o dvě bistra, která nabízí kebab nezávisle na sobě, bez spojitosti, nemají 

stejného majitele a nijak k sobě nepatří. Mahir je běžné jméno pocházející z arabštiny a 

znamená schopný, zručný obratný. I když jde zároveň o běžné turecké jméno také i o obvyklý 

nápad na název bistra, jelikož jde o jméno arabské, rozšířené po celém blízkém východě, 

nemusí jít o přímý odkaz na Turecko. V obou případech však ale jde o podnik, který láká 
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velkým nápisem na „originální turecký kebab”. Návštěvou těchto míst jsem u prvního zjistil, 

že zaměstnanci nejsou tureckého původu, a turecky nemluví; a u druhého, kde byla obsluha 

přívětivější, jsem navíc zjistil, že muž, kterého jsem dotazoval, a dokonce i majitelé, pochází 

z Uzbekistánu, turecky vůbec neumí, a kebab prodávají, protože je o něj v Čechách zájem. 

Na Turecko odkazují proto, že německý döner je známý produkt, který mají lidé spojený s 

Tureckem, protože jej proslavili turečtí migranti v Německu. Dle slov obsluhy, která mi 

kebab připravila, Češi jezdí do Turecka na dovolenou, a takových kebabů se potom nebojí. 

Je to něco běžného, na co jsou zvyklí. 

Z počátku jsem prověřil místa, která žádným způsobem zvenku neodkazují na 

Turecko, a došel k prvnímu závěru o tureckých restauracích a bistrech v Praze. A byť se 

může zdát triviální, jde ve skutečnosti o důležitý poznatek. Všechny podniky, které jsem 

navštívil (celkem 8) a ve kterých se prodává kebab a zároveň skrze venkovní dekoraci a 

vývěsní tabule neodkazují na Turecko, nedisponují ani zaměstnanci, kteří by za svou domácí 

kuchyni považovali tureckou. Nejprve jsem tedy vyřadil “kebabárny”, které výše zmíněné 

známky odkazu na Turecko nemají. Z recenzí na portálu kebabárny.cz se navíc někdy dalo 

zjistit, že se jedná o Ukrajince, kteří nabízí i ojedinělou vepřovou verzi kebabu, nebo naopak 

odkazují na řecký gyros apod. 

Podniky, které jsem z výběru dále vyloučil, byly ty, ve kterých jsem i přes odkazy 

na Turecko nenašel nikoho, kdo by za svou domácí kuchyni považoval kuchyni tureckou. 

Nejprve jsem navázal kontakt a zjistil jsem, zda obsluha umí Turecky. Když neuměla, a 

přitom podnik splňoval podmínku odkazu na Turecko, tak jsem se doptal na ostatní 

zaměstnance a majitele. Právě zde se někdy projevila nevlídnost a uzavřenost u podniků, 

které spíše než turecké pokrmy, nabízely levný fast food a nebyly schopné artikulovat proč 

ho označují za turecký. Někdy i různými oklikami mi vysvětlili, že přímo turečtí imigranti 

zde nepracují, a vždy byla cítit určitá vyhýbavost a disonance ohledně nabízeného jídla a 

reálnému vztahu k němu. V následující analytické části představuji, jak návštěva takových 

míst vypadala. Celkově mi ale návštěva těchto míst byla velice nápomocná v uchopení 

vztahů s distributory, kteří hrají významnou roli v interakcích s provozovateli obecně všech 

tureckých bister v Praze. 

3 Analyticko-interpretační část 

Následuje část analyticko-interpretační, ve které provádím analýzu a interpretuji sesbíraná 

data. V šesti kapitolách představím, jak se turečtí restauratéři v Praze vztahují k domovu, jak 
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se skrze jídlo vztahují k českým zákazníkům a do jakých dalších vztahů jsou zapojováni. 

Nejprve představím restaurace, které jsou pro tento výzkum důležité, poté analyzuji 

jednotlivé aktéry, které zasadím do vzájemné sítě vztahů. Tyto vztahy pak v dalších 

kapitolách analyzuji. Ve spojení s halal masem, poté v kapitole Odcizení döneru, dále pak 

zaměřím pozornost na nápoje, poté na specifické recepty a ingredience, a nakonec na 

samotnou nabídku, skrze kterou se informátoři vztahují k zákazníkům a k Čechům obecně.  

 

3.1 Turecké restaurace v Praze  

V této části popisuji turecké restaurace v Praze, které dělím na restaurace bez tureckého 

personálu a s ním. Pozorností, kterou věnuji tureckým restauracím bez tureckého personálu, 

především zdůrazňuji postavení tureckých producentů kebabu, kteří za všemi podniky, které 

jsem zkoumal, stojí. Role takovýchto restaurací je pro tuto práci důležitá, protože se na 

základě pozorování a rozhovorů do vztahu tureckých kuchařů promítá. Jednak do vztahů 

kuchařů s tureckými distributory, které se projevují v nárocích na konkrétní dodávky 

produktů pro jejich konkrétní restauraci, a jednak do vztahů kuchařů se zákazníky, které 

skrze jejich přístup k tureckým restauracím, vnímají určitým způsobem. Tato očekávání pak 

dále popisuji v analyticko-interpretační části o vztazích aktérů. 

Toto dělení nachází ostatně oporu v jednom ze stěžejních textů v této oblasti a sice 

ve článku, který analyzuje proměnu tureckých restaurací v průběhu 25 let v Bruselu 

[Kesteloot a Mistiaen 1997]. V tomto článku se rozlišuje v orientaci podniku na dva typy, 

podle zaměření na (1) etnickou skupinu (ethnic group) a (2) majoritní společnost (host 

society), které jsou charakterizovány etnickou nikou, tedy výhradně doménou Turků (od 

Turků pro Turky) u první a exoticismem u druhé (od Turků místním) [Kesteloot a Mistiaen 

1997: 326]. Pro první typ je charakteristická klientela z etnické minority, pro druhou 

zákazníci vně etnika. Turecké restaurace pak v Bruselu prošly od 70. let vývojem od 

zaměření na členy skupiny k exoticizaci pro neturecké zákazníky prostřednictvím různých 

druhů podniků, jakými jsou „snack bar“, „turecká pizzerie“, nebo „pitta house“ [Kesteloot a 

Mistiaen 1997: 329]. Konkrétně je zde zachyceno odcizování restaurací od toho „pravého“ 

tureckého.  

Na základě mého pozorování jsem dospěl k závěru, že ačkoli nelze jednoznačně 

rozlišit, že by šlo buď o jeden nebo druhý typ orientace podniku, protože jsou orientovány 

na obě skupiny, u podniků s tureckým personálem převažuje zaměření prvního typu 

orientace, tedy na etnickou skupinu, zatímco u ostatních jde o druhý typ orientace, na 
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majoritní společnost. Proto podniky v Praze rozděluji především na ty s tureckým 

personálem a ty bez. Jelikož se podniky vzájemně ovlivňují, v následující části se budu 

zabývat nejprve jedním typem a poté druhým. I přesto, že je mým zájmem zkušenost 

restauratérů s tureckým původem, musím věnovat nejprve pozornost tureckým bistrům, kde 

nepracují žádní lidé tureckého původu. Zjištění, že převažující přítomnost tureckých 

restaurací, které nejsou provozovány přímo tureckými migranty totiž bylo zcela odlišné, než 

lze na základě teoretické přípravy předpokládat. V ostatních zemích, kde je věnována 

pozornost tureckým restauracím, je vždy restaurace provozována členy příslušného etnika. 

 

3.1.1 Turecká jídla bez Turků 

Nejprve krátce popíši restaurace, kde turecký personál nenajdeme. Názvy všech takovýchto 

restaurací jsou (1) inspirovány orientálními označeními nebo například jmény, ať Tureckými 

nebo z blízkého východu. Příkladem je Mahir Kebab, Arslan Kebab, Kebab Alibaba, 

Antalya Kebab, Barakat a jiné. Nebo jsou názvy (2) inspirovány názvy světových řetězců s 

fast foodem a označeními výrazů v angličtině, jako je například, Kebab House, Twister 

House, Royal Kebab, Queen’s Kebab, MyWay a jiné. Ostatní jsou (3) označovány pražskou 

lokací, ve které se vyskytují jako například Kebab Drinopol, Döner Kebab Žižkov, Palmovka 

Kebab a podobně. Nebo (4) postrádají jakoukoli bližší specifikaci, a označují se pouze 

termíny Kebab, Kebab&Pizza a podobně. U podniků s tureckým personálem se budu jejich 

názvu věnovat u každého zvlášť, nelze však vyvozovat žádný trend, žádné podobnosti, které 

by byly společné všem těmto restauracím. 

V návaznosti na text Caglar mám na paměti, že síť tureckých podnikatelů v 90. letech 

v Berlíně ovládala trh s kebabem [Caglar 1995], a z výzkumu Wahlbecka vidíme, že i v 

současné době ve Finsku je “kebabový průmysl” pevně v rukou tureckých migrantů 

[Wahlbeck 2007]. Proto se nejprve soustředím na spojení tureckých restaurací s Tureckem, 

ač se zprvu může zdát, že žádné najít nemohu. Následující pasáž popisuje mé návštěvy 

tureckých bister za účelem dohledání spojitosti tureckých podniků s Tureckem v podobě 

personálu, nebo jiných pojítek.  

Dnes jdu probádat neznámý terén. Na serveru kebabarny.cz jde o místo, kde dělají 

úplně nejlepší kebab v celé Praze. Jedná se o fast food/Sport bar, což v podstatě tkví v tom, 

že je v suterénu zavěšené plátno na projekci a prostor pro sledování sportovních přenosů. 

Ihned u vchodu vidím, že nejsem úplně na správném místě. U masa stojí dva muži tmavší 
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pleti, kteří na můj pozdrav „merhaba“ nereagují moc přátelsky. Později zjišťuji, že nejsou 

tureckého původu. Navázání známosti hned po příchodu je jednou z technik, kterými se 

snažím zjistit, zda jde o turecky mluvící obsluhu. 

Podle vzhledu a fyzických rysů lze podle některých lidí identifikovat osobu pouze 

od pohledu, zda jde o člověka původem z Turecka či nikoliv. A to i když mluvíme o 

jihovýchodní oblasti Turecka, u hranic s ostatními blízkovýchodními státy. Schopnosti takto 

rozpoznat lidi se pojí s citlivostí pro detail dlouhodobě získávanou, kterou ať artikulovaně, 

či nevědomě, a lidé z Turecka ji někdy mohou pokládat dokonce za automatickou a 

samozřejmou. Jak ale jeden z mých vedlejších informátorů, Kaya, vysvětluje: “Dříve jsem 

si byl jistý, že poznám Turka s maximální přesností, ale v posledních letech se mi začalo 

stávat, že jsem si toho vyloženě nevšiml, a neřekl bych do lidí, že jsou Turci. Už mě i oslovili, 

že oni to na mně poznali, a mně vrtalo hlavou, jak to, že já na nich ne.” Tato schopnost je 

tedy snadno zpochybnitelná, a hlouběji se jí nadále nehodlám zabývat. Já sám tuto schopnost 

nemám vůbec vytříbenou, i když jsem ji do určité míry vyvinul. Zato pomocí řeči se to 

dozvím hned a není případu, kdy by na mých pár vítacích frází člověk, který turecky mluví, 

nezareagoval vždy pozitivně a velice přívětivě. Obzvlášť, když zjišťuje, že mé znalosti 

nejsou pouze povrchní z pohledu turisty, který se naučil jen pár slov na dovolené. Ukázalo 

se jako nejjednodušší způsob nejprve turecky pozdravit, a v turečtině se rovnou zeptat, jak 

se daří a následně, zda je dotyčný z Turecka. Tak se jednoduše ihned dozvím, zda jsem na 

správném místě či spíše ne. 

 Nyní tedy vstupuji do podniku, který nese označení „nejlepšího kebabu v Praze“, a 

který na mě působil domácím dojmem české hospody/restaurace. Na baru byly vyskládané 

běžné druhy lahví alkoholu a pípa s pivem, na výběr „Gambrinus“ nebo „Plzeň“, obsluha 

česká, s ruským přízvukem u jedné slečny, a bez přízvuku u paní, která mě obsluhovala. 

Hned po mém příchodu mi v reakci na mou nerozhodnost doporučila, že bych si měl dát 

variantu turecká pizza s telecím masem v kombinaci s česnekovým dipem, a cibulí, že jde o 

jednoznačně nejlepší volbu. Tak jsem dal na doporučení. Prostor se v průběhu mé návštěvy 

postupně plnil výhradně mladými českými chlapci věku 15-20 let a pak mladými českými 

páry. Pasáž by o hodnocení jídla být neměla, ale ve stručnosti jídlo mě nijak nenadchlo. 

Pokud byly v jídle nějaké na pražské poměry nestandardní ingredience, tedy cokoli jiného 

než salát (s kousky okurky a někdy i rajčat), červené a bílé zelí, byly přehlušeny chutí 

suchého masa, které se podobá všem běžným fast foodovým “kebabárnám”, které jsem kdy 

v Praze navštívil, a které ve mě vyvolávaly pocity smutku a zklamání, v kontrastu s vývěsním 

štítem, který sliboval pravý turecký kebab. Ani zdaleka se neblížil žádnému jídlu, co bych 
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znal z Turecka. Porce byla ale velká a nenajedl jsem se vyloženě špatně, a tak jsem skryl 

zklamání za masku nadšení a potěšení, že alespoň zjistím, proč je toto místo tak vyhlášené, 

a zda má kromě slov v nabídce a možná nepovedené inspirace lahmacunem něco společného 

s Tureckem. 

 Nejprve mi paní od obsluhy na otázku, zda je restaurace přímo turecká restaurace 

odvětila: “My jsme turecko-mezinárodní!” ještě s nadšením a upřímností. “A tak tu 

zaměstnáváte i přímo nějaké Turky?” zeptal jsem se vesele s radostí, že se možná s nějakým 

i budu moci seznámit. “No máme.. taky..” V její odpovědi však ubývalo nadšení a spíše 

odpověď vyzněla, jako že už bych se neměl ptát dál, protože oba víme, že zde žádný člověk 

z Turecka nepracuje. Byl jsem zvědavý, komu bych mohl poděkovat za dobré jídlo, jestli je 

Can bey pan majitel, nebo jestli ten název na někoho konkrétního odkazuje, ale to už jsem 

nepochodil. Pro objasnění významu je zde vhodné vysvětlit význam samotného názvu tohoto 

podniku. Can je v turečtině běžné jméno (písmeno “C” se v turečtině vždy čte jako anglické 

“j”, tedy česky “dž”) a bey je označení pro pána, tedy “pan Džan”. Celý název je tedy zcela 

běžný pro označení restaurace, a v Turecku bychom se s ním mohli setkat. Paní mi však 

řekla, že “Kan bey” je jenom vymyšlené slovo, a že: “Ten pán, co to vymyslel… ten pán je 

úplně skvělej, bezvadnej člověk.” A tím naši konverzaci ukončila spěchajíc zpět za bar, kde 

se skryla před dalšími případnými dotazy. 

 Na serveru justice.cz jsem poté hledal, komu, že tedy patří tento podnik, kdo je tedy 

ten skvělý a bezvadný člověk, který tuto restauraci “vymyslel”. Majitelem prostor je Čech, 

ale podnik se na portálu podle názvu nedal najít. Mohl bych jít více do hloubky, ale přesně 

taková místa nejsou předmětem mého zájmu, jelikož hledám Turecké restaurace, kde bych 

našel tureckou diasporu. Podobným způsobem jsem pokračoval i u dalších míst, kde jsem se 

setkal s odkazem na Turecko. 

 Za výchozí předpoklad považuji, že osobní zkušenost s tureckou kuchyní a její 

internalizace se zřejmě nijak výrazně nepromítá do obsahu sloganů, názvu podniků a jejich 

vzhledu. Většinou turecké restaurace kopírují jeden určitý úspěšný model. Na většině míst 

jsem se setkal s jednotným vzhledem, který představoval stejně formulovanou nabídku, tak 

i mnoho dalších stejných prvků, jako jsou například potisk papírových kapes, do kterých se 

döner dává, i vystavení jednotlivých ingrediencí a názvy a slovní spojení užívané v nabídce. 

Tyto formulace jsou užívané mnohdy bez ohledu na reálný vztah personálu s tím, co tvrdí. 

Tento vztah demonstruje následující příklad. Syrský pracovník podniku Bustan Kebab mi 

nejprve řekl, že on je ze Sýrie, že ostatní pracovníci jsou z různých zemí blízkého východu, 

a že u nich žádný člověk z Turecka nepracuje, ale poté tvrdil, že vše, co nabízí, je turecké. 
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Už ale nedokázal odpovědět na mé dotazy k jednotlivým jídlům, nemohl nijak popsat, v čem 

tato tureckost spočívá. Přiznal, že neví, jak by měl „istanbul salát“ vypadat, a co je na něm 

„istanbulské“ oproti jakémukoliv jinému salátu. Zřejmě tedy nic. Mlčení podtrhovalo 

souhlas. Zatímco mají prodejci z blízkého východu zcela jasno v tom, že prodávají všechno 

turecké, nejsou schopni artikulovat, co toto tvrzení znamená. Přesto mají všechna takováto 

místa specifický vzhled, který je na první pohled jednotný, také název, který se řídí vždy 

určitou zákonitostí, či obsah sloganů, které zákazníka lákají na něco konkrétního. Jak v 

následující části této kapitoly ukazuji, mezi zdánlivě stejnou prací se slogany, názvy a 

vzhledem podniku, existuje odlišný přístup u těch míst, kde se setkáváme s tureckým 

personálem.  

Návštěvy takovýchto podniků se zprvu zdály jako zbytečné a neúspěšné. Zlom však 

nastal, když jsem se místo zájmu o personál a propojení s Tureckem začal zajímat o 

dodavatele. Ne všude mi byli schopni vyjít s mými dotazy vstříc, ale většinou ano, a 

odpověď byla spojována s tureckými migranty, kteří zajišťují distribuci z Turecka přes 

Německo, nebo přímo z Německa.  

Dodávání například papírových kapes na pečivo, designu cedulí a obsah nabídky, 

stojí, podle výpovědí z restaurací, které jsem navštívil na „McDonaldizované“ síti 

Německých Turků. To, proč „pražští kebabáři“ z blízkého východu odkazují na „pravý 

turecký kebab“, je právě proto, že přebírají model od německých Turků, kteří určují vzhled 

a nabídku většiny bister. V drtivé většině bister bez tureckého personálu jsem se setkal 

s jednotnou nabídkou, kterou vždy tvoří döner (v běžném dönerovém pečivu), dürüm 

(zabalený do placky lavaş), box s sebou, porce na talíř, falafel a salát. Takto strukturovaná 

nabídka doopravdy svou srozumitelnou uniformitou připomíná řetězec McDonald’s. 

Můžeme se setkávat i s možnými odchylkami, a někdy je nabídka doplněná dalšími 

produkty, jako je třeba börek nebo výjimečně lahmacun, nebo pizza. Když je ucelená 

nabídka jednotná, a v podniku se setkáváme s produkty, jako je například kelímkový ayran 

z Německa, döner maso z mražených polotovarů dovážených také z Německa, a nabídka je 

typicky složená z různých způsobu servírování pěti hlavních ingrediencí, které najdeme 

všude stejné; kuřecí maso nebo mleté hovězí/jehněčí, nakrájená zelenina vždy stejného 

druhu, omáčky, hranolek, sýru, (také se objevují mražené polotovary jako falafel, haloumi 

apod.), tak z výpovědí získaných v bistrech a restauracích vyvozuji, že za touto strategií stojí 

producenti z Německa, kteří podporováni zájmem českých zákazníků a tak i provozovatelů 

takových bister jednoduše a efektivně pokrývají poptávku po tureckém jídle po vzoru fast 

foodových řetězců. Na základě pozorování pražských bister, která odkazují na Turecko se 
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domnívám, že se do povahy podniků promítají strategie německých Turků, kteří nadále 

ovládají evropský obchod s kebabem. Proto považuji za důležité rozlišovat mezi zájmy 

tureckých distributorů a zájmy tureckých migrantů v Česku. Oba tyto zájmy pak vedou 

k rozdílnému přístupu v provozování samotných podniků v Praze. V kapitole Odcizení 

döneru blíže popíši, jak došlo k situaci, kdy zákazníci vnímají bistra jako tureckou doménou, 

ačkoli se „tureckosti“ tato místa určitým způsobem zbavila.  

 

3.1.2 Restaurace s tureckým personálem 

Následuje vizuální zpracování tureckých restaurací na mapě Prahy (viz Obrázek 2), kde 

zobrazuji všechny takovéto podniky, které jsem identifikoval. Zeleně podtržené jsou pak ty, 

které jsou předmětem dalšího zkoumání a sbírání dat. V teoretické části jsem popsal, proč 

podniky Mangal a Pasha nezahrnuji do výzkumu, zbývá tedy čtveřice restaurací, která je 

téměř rovnoměrně rozprostřena po Praze.  

 

 

Obrázek 2 
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Z rozložení restaurací vidíme, že se soustředí v oblasti centra Prahy a každý z podniků se 

nachází v jiné městské části, což považuji za shodu okolností spíše než úmysl. V pořadí od 

směru z úplného centra Prahy je Istanbul Kebab na Praze 1, Sofram na Praze 2, Kmín na 

Praze 3 a Mekan Radava na Praze 7. Dá se tedy říci, že si vzájemně podniky nepřekáží a 

udržují si prostorovou vzdálenost. Zákazníci většinou navštěvují pouze jedno z míst, u 

tureckých zákazníků jde o přátelské vazby s provozním personálem, u ostatních jde zejména 

o to, že je podnik v lokaci, kde pracují, bydlí, nebo kolem pravidelně cestují. I když 

informátoři většinou nevědí o svých zákaznících detaily, shodují se ve výpovědích na tom, 

že pokud jde o turecké restaurace, jejich stálá klientela upřednostňuje pouze jejich podnik. 

Jako nejstarší ze všech zkoumaných restaurací v Praze byla v roce 1995 otevřena 

turecká restaurace Istanbul kebab, která bez přerušení připravuje turecká jídla až do 

současnosti. Samotný podnik se nachází přímo v centru u Václavského náměstí. Název jako 

takový možná nebyl první na světě, ale v Praze určitě, a ostatní název již jen kopírují, jako 

známku kvality a úspěchu. V souvislosti s kopírováním názvu byla vytvořena registrovaná 

ochranná známka, ale stále vznikají podniky kopírující název, jen s drobnými odchylkami. 

Příkladem, kterému se mí vedlejší informátoři v nevědomí tohoto spojení smáli, je Istambul 

Kebab u Klamovky, který má v názvu „m“ namísto „n“. Hlavní kuchaři se v Istanbul Kebabu 

střídají pouze dva, jeden je zde od roku 2000, a druhý od roku 2003. Každý den zde pracuje 

v jednu chvíli vždy okolo 8 osob, jejichž složení se v průběhu dne obměňuje. Když zrovna 

kuchař nemá službu v kuchyni, často pracuje na ostatních pozicích, jako za kasou nebo u 

přípravy ostatních jídel. Pokud zrovna vaří, tak je viditelný pouze ve chvílích, kdy přináší 

právě připravené jídlo do kovových mís, ve kterých je udržováno teplé před očima 

zákazníků. Mimo něj jsou většinou v kuchyni přítomny pomocné síly, většinou dvě ženy, 

které se starají o úklid a mytí nádobí. Tento prostor je zákazníkům skrytý, a je považován za 

soukromý prostor, kam ovšem mají přístup v průběhu dne všichni známí, kamarádi a rodina. 

Jde o oddělený prostor, určený pro organizaci práce a setkávání lidí, stejně jako pro 

odpočinek zaměstnanců a jejich soukromou jídelnu. V prostoru, kde zákazník s obsluhou 

interaguje, je za pultem vždy minimálně trojice lidí, kteří obsluhují vertikální gril s masem, 

starají se o přípravu nápojů, konkrétních jídel pro zákazníky a o placení a manipulaci 

s penězi a kasou.  

Jedná se o velmi hektické prostředí, kde je celý den neustálý pohyb. Ještě před 

otevřením podniku už se připravují jídla v kuchyni, a od 9 hodin, kdy podnik otevírá, má 

personál po celý den plné ruce práce s přípravou dalšího jídla. Již od 10 hodin je v restauraci 

většinou plno, mimo víkendy, kdy přichází obecně méně lidí. V podniku dochází k rychlé 
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obměně zákazníků, lidé si zpravidla dávají jídlo na místě, i když někteří si ho nechávají 

zabalit s sebou. Jde v podstatě o jídelnu, kde se zákazník rychle nají a během krátké chvíle 

zase odchází pryč. Zákazníky tvoří zhruba ze dvou třetin cizinci, kteří mluví zejména 

turecky, arabsky, ale i anglicky. Zbytek zákazníků mluví s obsluhou česky. Někdy, když 

jsem do restaurace přišel, jsem byl překvapen, že je skoro prázdná, ale během několika minut 

už zbývala poslední místa k sezení. 

Dalším místem, které jsem pravidelně navštěvoval je restaurace Mekan Radava. 

Jedná se o restauraci na hlavní ulici, na které se nachází další dvě bistra, které žádný turecký 

personál nemají, ačkoli lákají na „kebab jako v Istanbulu“, a na „pravý turecký kebab“. 

Přestože má pod názvem restaurace také napsáno turecká restaurace, od ostatních se liší 

v tom, že turecký personál má. Personál z větší části nemluví turecky, ale kuchař turecky 

mluví, a majitel je také původem z Turecka. Pro restauraci je typické, že návštěvnost je spíše 

menší, zato jsou v zadní části vždy přítomní turečtí zákazníci, kteří tráví čas konverzacemi 

nad čajem. Místo není zdaleka tak rušné jako Istanbul Kebab, kromě dvou lidí v kuchyni 

zvládá obsluhu běžně další dvojice pracovníků. Název podniku pochází z dřívějšího názvu 

hospody, která zde byla. K původnímu názvu Radava majitel připojil označení „Mekan“, 

které v turečtině znamená podnik, místo. Z minulého provozu restaurace si místo zachovalo 

bar s výčepem, který tak zůstal spíše jako pozůstatek než z iniciativy majitele. Ze všech 

zkoumaných restaurací má nejmenší výběr domácích lokanta stylu, v mísách připraveného 

hotového jídla. V této restauraci se také jednoznačně nejvíce prodával döner kebab oproti 

čemukoli jinému. Vzhledem k tomu, že se podnik nenachází v rušné oblasti, je jeho menší 

vytíženost pochopitelná. 

Podnikem, ve kterém mě přivítali nejvřeleji a který mi svým přístupem nejvíce 

navozoval pocit imaginárního tureckého domova, byl Sofram. V turečtině se dá název 

přeložit jako „můj prostřený stůl“, a ihned při první návštěvě, stejně jako při každé další, 

jsem byl pohoštěný čajem na účet podniku, někdy baklavou nebo i jídlem, a čaj je majitelem 

běžně zdarma nabízený k objednávkám. Téměř vždy sedí uvnitř u stolu alespoň jeden 

turecký známý personálu, který pomáhá s chodem podniku. Místo je i prostředím pro 

setkávání Turků. Podnik obstarává zpravidla jeden kuchař, který je zároveň u kasy, dalšími 

pracovníky je pak rodina majitele, jeho žena a dvě děti nebo jiný pracovník. Často také 

majitel střídá kuchaře na jeho pozici. Společně se ženou majitele podniku se všichni tři starají 

o přípravu jídla pro zákazníky.  

Posledním podnikem je restaurace Kmín. Ta funguje pod současným vedením 

relativně krátce, dříve se jmenovala Kebap Anatolie. Ze všech míst má nejvíce prostoru 
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k sezení. Bylo by zajímavé exponovat a zkoumat vzájemné vztahy i mezi všemi těmito 

tureckými podniky, ale z etických důvodů se jim nevěnuji. 

 

3.2 Aktéři a jejich vztahy 

Nejprve se má pozornost v terénu soustředila na vztahy tureckých kuchařů s distributory, od 

kterých získávají suroviny a zboží. Považuji za významný vliv německých Turků, jako 

zastřešujícího prvku celého průmyslu s kebabem, kteří jsou tak neviditelným pozadím 

tureckého podnikání a propojením turecké etnicity s kebabem jako produktem. V druhé řadě 

jsem se začal zabývat vztahem kuchařů s ostatními netureckými prodejci. Tyto skupiny 

prodejců tvoří aktéry mého výzkumu. Nejdůležitějšími aktéry pro mou práci jsou turečtí 

migranti, kteří v českém prostředí připravují tureckou kuchyni zákazníkům. Další skupinou 

jsou tedy zákazníci, které jsem na základě výpovědí rozdělil na české zákazníky, turecké 

zákazníky a muslimské neturecké, kteří nejsou jako čeští zákazníci, ale nejsou ani turečtí. 

Jiní zákazníci, pokud nejsou označováni za muslimy, nebyli rozpoznáni jako významná 

skupina, kde bych uchopil vztahy. Informátoři je v restauracích nepovažovali za důležité a 

tvořili zanedbatelnou část návštěvníků. Poslední skupinou, která je zahrnutá do vztahů 

vytvářených skrze jídlo, je rodina, kterou představují rodinní příslušníci žijící v ČR, do které 

také patří vztahy, kterými se migranti vztahují k domovu. 

Pro přehledné zobrazení všech hlavních aktérů a jejich vzájemných vztahů jsem 

vytvořil „grafické zpracování aktérů a sítě vztahů“ (obrázek 3). V tomto grafu popisuji 

vzájemný vztah mezi aktéry na poli horizontálně děleném podle procesů zpracování jídla od 

produkce po konzumaci (rovina produkce a spotřeba) a vertikálně podle povahy vztahů 

(intraetnické a interetnické), kde jsou skupiny dodavatelů umístěny na ose tak, že jsou u 

obou kategorií a muslimští neturečtí jsou na hraně. Přerušovanou čarou jsou znázorněny 

vztahy, které jsem již popisoval v průběhu textu, a do vztahů, které jsem zkoumal, se zřejmě 

promítaly, ale ve výzkumu jsem se jim nevěnoval. Plnou černou čarou jsou pak znázorněny 

významné vztahy, které jsem identifikoval a dále interpretoval. Zvýrazněné jsou pak ty 

nejvýznamnější vztahy.  
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Obrázek 3 

 

Za intraetnické vztahy jsem označil ty, které mají kuchaři (1) dodavateli (pouze tureckými), 

(2) s rodinou a (3) s tureckými zákazníky, Interetnické vztahy jsou pak kromě těch (1) 

s dodavateli (ostatními) i ty (4) s českými zákazníky, (5) s muslimskými netureckými 

zákazníky a (6) s ostatními prodejci. Hranice mezi aktéry, jak jsem naznačil v teoretické 

části, vnímám jako prostupné, a jednotliví aktéři mohou tyto hranice překračovat, jak 

v následujících kapitolách naznačím. Takto je v textu i nadále budu označovat v tomto 

očíslovaném formátu. 

Identifikoval jsem tedy šest základních druhů vztahů vytvářených skrze jídlo. Skrze 

suroviny z Turecka a specifické požadavky na přípravu a ingredience jsou utvářeny vztahy 

(1) s dodavateli, které dále analyzuji. Jedná se zejména o intraetnické vztahy, ale někdy jsou 

i interetnické (ty zachycuji v kapitole Vztahy skrze halal maso). Dále v kapitole o odcizení 

döneru zachycuji interetnické vztahy (6) s ostatními prodejci (netureckými prodejci kebabu), 

o kterých jsem se kvůli povaze uchopení zkoumaného terénu mnoho nedozvěděl. 

Informátoři konkrétní vztahy s touto skupinou spíše neměli, vztahovali se k nim obecně. 

Jiným vymezením terénu by se takovéto vztahy daly zachytit lépe, pro tuto práci však nejsou 

tyto vztahy stěžejní. Dalšími vztahy jsou pak intraetnické vztahy (2) s rodinou a (3) 

s tureckými zákazníky, a pak všechny ostatní interetnické vztahy mezi kuchaři a (4) 
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s českými zákazníky (5) muslimskými netureckými zákazníky. Těmto vztahům se věnuji 

zejména v kapitolách o ingrediencích a receptech, nápojích a nabídce. Ostatní vztahy jsem 

naznačil pouze zběžně a pro jakékoli závěry by byl potřeba jiný/další výzkum. V mé práci 

jsem se nezabýval vztahy s ostatními zaměstnanci restaurace, kteří v podnicích nepřipravují 

jídlo. Jejich postavení do schématu zapracovat nelze, protože je nelze označit za jednotnou 

skupinu, která by šla na osy umístit. Pomyslně si tyto aktéry lze představit jako přímo 

obklopující klíčové informátory. Tuto skupinu tedy beru v potaz, ale nesnažím se o 

zachycování vztahů na pracovišti, to také není cílem práce, a proto dále není tato skupina 

rozpracovávána. Často tuto skupinu ale reprezentuje rodina, kterou do vztahů zahrnuji. 

Vztahy, označované přerušovanou čarou nebyly přímo předmětem mého zájmu, ale 

mohly by být dále zkoumány v samostatném výzkumu. V této části se takovýmto vztahům 

krátce věnuji. Jde zejména o vztahy mezi dodavateli a ostatními prodejci kebabu, ve kterých 

nefiguruje zkušenost s tureckou kuchyní jako s domácí, ale tyto vztahy mají zákonitě vliv 

zejména na vztah mezi ostatními prodejci a českými zákazníky, případně s ostatními 

zákazníky. To tvoří další důležité propojení, které ovlivňuje požadavky a očekávání zejména 

českých zákazníků vůči tureckým kuchařům. Také pak existují vztahy mezi tureckými 

zákazníky a rodinu kuchařů. 

V rámci toho, co jsem v rámci mého výzkumu zjistil, se k těmto vztahům mohu 

vyjádřit následovně. Na základě zkušeností s ostatními restauracemi bez tureckého personálu 

čeští zákazníci od tureckých restaurací něco očekávají a turečtí provozovatelé pak 

z takovýchto důvodů určité produkty také nabízejí. Čeští zákazníci tak získávají zkreslenou 

zkušenost s “tureckostí” a představu o tom, jak turecká kuchyně vlastně vypadá. Konkrétně 

tím mám na mysli, že čeští zákazníci považují například falafel za turecké jídlo, což je často 

opakované téma mezi Turky, kteří zdůrazňují, že falafel není turecké jídlo; může být 

považovaný za arabský, ale neměli bychom ho očekávat v tureckých bistrech. Turci navíc 

rezolutně odmítají, aby byli označováni za Araby, což se podle nich často děje. Takováto 

témata se při sběru dat objevovala, a mohla by být tématem další samostatné práce.  

 

3.3 Odcizení döneru 

 

Tady je málo tureckých restaurací, hodně málo. Ti, co nabízí turecký kebab většinou nebudou 

z Turecka, člověk nemusí být Turek, aby dělal tureckou kuchyni. A kebab, jak je tady, to sem 

přišlo z Německa, je trochu jiný než ten u nás. Ale tam ho připravují hlavně Turci, tam mají 
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velikou komunitu. Ale jinak je to jako třeba pizza, nemusíte být Ital abyste dělal pizzu, ale Češi 

si to tady u nás myslí, že když děláte kebab, máte napsáno, že je pravý turecký a vypadáte z 

východu, tak si každý myslí, že jste z Turek.  

(klíčový informátor, výzkumný rozhovor 20.3.2018) 

 

Proč, když čeští zákazníci kupují „pravou italskou“ pizzu, nečekají, že jim ji připravil Ital, 

ale „pravý turecký“ kebab pro ně má připravovat Turek? A proč už se zdá, že turecká bistra 

nemají s Turky nic společného? Odpověď na tyto otázky není jednoduchá, ale přesto možné 

vysvětlení v této části představím. 

 V této kapitole zdůrazňuji význam spojování döner kebabu s “tureckostí” a Turky 

samotnými. Z identifikovaných vztahů jsou zde zejména vztahy tureckých kuchařů 

s tureckými dodavateli a s ostatními netureckými prodejci kebabu. Mnoho akademiků 

věnujících se turecké gastronomii automaticky spojuje Turecký původ s přípravou kebabu, 

a není to neprávem, protože ve všech zemích, kde zkoumají toto téma, je kebab výhradně 

doménou tureckých migrantů, kde jiné národnosti v tomto typu podnikání nefigurují (takto 

například Caglar 1995, Wahlbeck 2007, Timur Öğüt 2008, Schulp a Tirali 2008, Kesteloot 

a Mistiaen 1997, Karaosmanoglu 2013). V celé Evropě je tedy téměř pravidlem, že kebab 

připravuje vždy Turek. Jak ale Caglar ve svém textu upozorňuje, postupně se začíná v 90. 

letech objevovat tendence distancovat se od spojení döner kebabu a turecké etnicity [Caglar 

1995: 425]. Jak dále upozorňuji, v Čechách se toto oproštění se od „tureckosti“ v bistrech 

neprojevilo, a navíc díky absenci výrazné turecké menšiny v pohostinství, je českým 

zákazníkům prezentována „tureckost“ aktéry netureckého původu. 

 Celý döner byznys prošel od 70. let výraznou změnou. Němečtí Turci obchod s 

dönerem propagovali ve veřejném a politickém prostoru. 

Kein döner ohne Ausländer! (Žádný döner bez cizinců) a Kein döner ohne Türken (žádný döner 

bez Turků) nebo Kein döner ohle Wir! (Žádný döner bez nás!) zněly nápisy bannerů na 

největších procizineckých demonstracích v 80. letech v Berlíně. V této době byl cizinec a Turek 

téměř synonymum, a bylo vyjadřováno přímé spojování döneru a Turků.  

[Caglar 1995: 424]  

Takto je popisována strategie producentů kebabu, která spočívá v tom, že je “tureckost” a 

exotičnost ve spojení s kebabem třeba zdůrazňovat [Caglar 1995: 424]. Nejprve bylo spojení 

döneru s “tureckostí” naprosto neodmyslitelné a promítalo se do politických otázek 
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souvisejících s postavením Turků v německé společnosti. V 90. letech se pak takovéto 

spojení začíná vytrácet, a turečtí migranti se snaží odlákat zákazníkovu pozornost od jejich 

etnicity [ibidem]. Toho se snaží docílit pomocí nových jmen pro döner, vždy v anglické 

formulaci a konotaci s fast foodem jako je McDonald‘s. Tyto názvy jsou například 

“McKebap”, “Keb’up”, “Mac’s Döner”, “McKing” a podobně [Caglar 1995: 422]. Kromě 

těchto nových jmen se ale produkt nelišil od původního, “starého” döneru. Prodejci tak 

disociují döner od sítě významů, ve kterých byl zasazen, a zasazují jej do nového setu 

konotací [Caglar 1995: 424]. Celým smyslem je přiblížit se úspěšnému modelu sítě 

restaurací McDonald’s, které jsou podle Tureckých migrantů symbolem čistoty, efektivity, 

pokroku, moderních technologií, a jsou hlavně symbolem úspěchu [ibidem]. Takovéto 

strategie vyvíjeli turečtí podnikatelí v zájmu udržet své jídlo na trhu velkých fast foodových 

řetězců (srov. Abbots 2014) 19Vidí je tedy jako úspěšný model, který chtějí spojit i se svými 

podniky a cíleně si vybudovat sociální kapitál jako dobří podnikatelé [ibidem]. Na podobný 

proces upozorňuje i Kesteloot a Mistiaen (1997), kdy v 90. letech v Bruselu dochází 

k internacionalizaci tureckých jídel. Z „döner kebabu“ se stala „pitta“, a z „pide“ se stala 

„pizza“. Avšak původ a okolnosti těchto změn by měly být dle autorů blíže zkoumány 

[Kesteloot a Mistiaen 1997: 332].  

Fakt, že v současné době v tureckých bistrech nepracují Turci, že turečtí producenti 

vytváří standardizované procesy výroby a že většina podniků nabízí produkty 

z velkoprodukce, lze považovat za důsledek strategických rozhodnutí tureckých migrantů v 

90. letech v Německu. U nás oproti sousednímu Německu není početná turecká menšina, ale 

přesto máme hojně zastoupený průmysl s tureckým kebabem a zároveň většina tureckých 

migrantů v takovémto odvětví ani nepracuje, čímž se výrazně odlišujeme od zbytku Evropy 

(tak například Wahlbeck 2007, Karaosmanoglu 2013).  

 Vztah s distributory u pražských restaurací pak lze rozdělit podle produktů, které 

podnik objednává. Maso na přípravu v kuchyni je od řezníka, zatímco maso na döner je vždy 

mražený polotovar z velkovýroby. Obojí je halal a u obojího si restaurace vyjednávají 

individuální přístup.  

To naše maso, to máme od našeho řezníka (...) není z Turecka, je to Arab. Teď začíná jeden 

turecký řezník v centru, jak je Bílá labuť, tak snad mu to půjde, ale my už máme dlouhou dobu 

našeho řezníka. Jinak maso na döner máme z Německa z velkovýroby, ale diktujeme si 

podmínky. Maso chceme jen jehněčí, jen kvalitní, a máme svou recepturu, kterou dělají 

speciálně pro nás.  

(klíčový informátor, výzkumný rozhovor 4.1.2018) 
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V jiných podnicích si vytváří skrze intraetnické vztahy pouto s dodavatelem, který tak 

představuje určitou záruku kvality. Často se tak dozvídám, jak v každém místě mají to 

nejlepší, to nejkvalitnější a podobně. Důležité na tom ale shledávám, že je tomu tak právě 

s odkazem na vzájemnou intraetnickouo důvěru.  

Já mám dodavatele z Německa přes kamaráda. Je to také Turek, jeho dobrý kamarád, a proto 

právě mně dává maso kvalitní. Není mleté jako u většiny velkovýrobců.  

(klíčový informátor, výzkumný rozhovor 24.2.2018) 

Ve vztahu k distributorům pak předpokládají, že je dodržován určitý postup, a na základě 

důvěry ke konkrétním dodavatelům pak vytváří vztahy, které vnímají jako výjimečné.  

V následujících odstavcích se budu věnovat vztahu mezi jednotlivými tureckými 

bistry v Praze zprostředkovaným skrze jídla, které podávají. Zaprvé všichni informátoři 

označují za turecké restaurace pouze ty s tureckým personálem. Turecká jídla, zejména 

döner kebab pak ale nabízejí běžně ostatní migranti z blízkého východu, kteří v kombinaci 

se slogany proklamujícími turecký původ pokrmu předávají informaci, která podporuje to, 

že čeští zákazníci považují prodejce kebabu za Turky. To, že je příprava döner kebabu 

doménou tureckých migrantů, je ve státech západní Evropy opodstatněný předpoklad. V 

sousedním Německu tvoří Turci nejpočetnější menšinu a kebab připravují výhradně Turci 

[Caglar 1995]. Stejně jako v ostatních kosmopolitních městech jako je Londýn, je příprava 

döneru běžně v rukou Tureckých migrantů [Karaosmanoglu 2013]. Masovou produkci 

kebabu pak zaštiťují výhradně turecké organizace jako je například Evropské sdružení 

tureckých producentů döneru (ATDID) nebo německá asociace producentů döner kebabu 

(German Association of Döner Kebab Producers). Tento obrovský průmysl se však liší ve 

své nabídce a přístupu k zákazníkům u běžných bister s rychlým občerstvením bez tureckého 

personálu a bister s tureckým personálem, jak popisuji v následujících odstavcích, a následně 

také v kapitole Nabídka pro zákazníky. Toto mé tvrzení ostatně nachází oporu u Sirkeci 

(2016), který ve svém článku předkládá údaje, ze kterých vyvozuje, že přibližně po roce 

2010 prudce stoupl počet restaurací prodávajících kebab, protože přibývá cizinců-

podnikatelů netureckého etnika, který si začíná otevírat podniky s kebabem [Sirkeci 2016: 

149]. Tento poznatek pak zdůrazňuje v grafu (příloha 1), ze kterého je patrné, že rok 2014 

je výjimečným rokem, ve kterém v Londýně přibylo podniků s kebabem více než 

dvojnásobně, z celkových 184 v roce 2012 na 491 v roce 2014 (do roku 2000 byl maximální 

počet podniků pouze 6) [Sirkeci 2016: 150]. Poprvé se tedy začíná spojovat růst počtu 
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obchodů s kebabem s rostoucím zájmem provozovat takové podniky ze strany jiného etnika 

než tureckého. 

Údaje z českého prostředí o historickém vývoji počtu tureckých restaurací chybí, ale 

v tuto chvíli můj vzorek 54 tureckých podniků v Praze obsahuje pouze 6 restaurací 

s tureckým personálem. Lze tedy považovat situaci v Praze za ojedinělou z pohledu 

akademických prací. Na všech ostatních místech připravují jídlo migranti z blízkého 

východu, nejčastěji z Uzbekistánu, Azerbajdžánu, Gruzie, Arménie ale i států severní 

Afriky, nebo z Ukrajiny. Vyjednávání sociálního postavení německých Turků umožnilo 

pomyslné zastupování „kebabového království“ ostatními migranty z blízkého východu. 

Tato bistra tak v současné době v ČR určují to, co český zákazník vnímá jako tureckou 

kuchyni, a na základě mého terénního výzkumu navrhuji, že v této záplavě bister se stávají 

podniky s tureckým personálem neviditelné. Právě tento aspekt se ukázal jako důležitý ve 

vztahu tureckých kuchařů s českými zákazníky. Tito kuchaři tuto neviditelnost však 

nevnímají jako nevýhodu, cílí na stálé zákazníky, které postupně vzdělávají a kteří se v 

budoucnu rozhodují na základě zkušeností s kvalitou připravovaného jídla. Kuchaři apelují 

na domácí přípravu a kvalitní suroviny. Tato záplava, která způsobuje neviditelnost 

restaurací s tureckým personálem, je samotnými kuchaři a majiteli považována za 

konkurenční výhodu, jelikož právě oni se od ostatních odlišují a jsou těmi pravými originály, 

kterým ostatní nemohou konkurovat. 

Zjištění, že se setkáváme s odkazy na Turecko v místech, které neprovozují Turci, 

ukazuje, že strategii, která byla popsaná Caglar jako typická pro dobu 70. - 80. let 

v Německu, tedy asociování döneru s „tureckostí“, nyní kopírují prodejci kebabu v Praze. 

Zároveň silná síť tureckých dodavatelů, či producentů, kteří z pozadí ovládají celý průmysl, 

podporuje myšlenku, že vyjednávání sociální pozice německých Turků skrze zacházení s 

kebab lze považovat za úspěšné. Důsledek vyjednávání sociálního postavení německých 

Turků v 90. letech a disociace döneru a tureckosti měla dopad na rozvoj a povahu tureckých 

bister v Praze. Ty jsou nyní provozovány jako bistra s rychlým občerstvením, která je velice 

jednoduché zřídit a provozovat. Jsou ale odkázané na distribuci německých Turků, a jsou 

tak důsledkem disociace „tureckosti“ v zájmu zvýšení postavení tureckých obchodníků 

v německé společnosti. Tyto vztahy distributorů s prodejci kebabu vytváří pomyslný 

trojúhelník vztahů mezi tureckými dodavateli, netureckými prodejci a tureckými prodejci. 

Turci tak v Praze nabízí produkt, který s domovem spojený nemají, ale pokrývají tak 

vysokou poptávku. Udržují s tureckými dodavateli dobré vztahy a zároveň vyjednávají lepší 

kvalitu dodávaného zboží, čímž se odlišují od ostatních míst, kde kvalitnější suroviny 
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nepožadují. Podle akademických textů, které jsem představil v teoretické části, bylo dříve 

samozřejmostí, že döner kebab připravovali výhradně Turci. V průběhu času v poslední 

době tato samozřejmost přestává být pravdou [Sirkeci 2016]. Spojení tureckých restaurací 

s tureckými aktéry je ale nadále zprostředkováváno prostřednictvím dodavatelské sítě 

německých Turků. Celý kontext, který jsem v této kapitole popsal, spočívá v malém 

zastoupení turecké menšiny v ČR, s čímž souvisí vysoká prezence migrantů z blízkého 

východu poskytujících turecká jídla, kteří mají vazby na turecké dodavatele z Německa. 

Bylo by vhodné výzkum provést i v jiných evropských státech a zjistit tak, jaké je postavení 

restaurací v kontextu celé Evropy. Zejména by bylo vhodné zkoumat v zemích střední a 

východní Evropy, jako například v Polsku a na Slovensku, ve kterých je kebab jako turecké 

jídlo také populární.  

V další kapitole se nejprve zaměřím na význam halal masa pro interakce, které 

informátoři vnímali, jako důležité. Vztahovali se tak nejenom k domovu a rodině, ale i ke 

všem skupinám zákazníků a samozřejmě dodavatelům.  

 

3.4 Vztahy zprostředkované skrze halal maso 

Důležitá vazba informátorů s jejich domovem je vytvářena způsobem porážky zvířete, které 

se poté v restauraci připravuje, stejně jako celým systémem nařízení, která jsou označovaná 

termínem halal. V následující části budu popisovat přístup ke zpracování masa, který 

zahrnuje debatu o humánnosti celého procesu, a je tedy určený zejména čtenáři, který s 

porážkou zvířat a technikami maso-zpracujícího průmyslu nemají problém. Vycházím z 

přesvědčení, že člověk, který jí maso by měl být schopný o smrti zvířete a o všech 

okolnostech se zabíjením zvířat hovořit, hlouběji přemýšlet a reflektovat pozici člověka v 

tomto procesu. Touto kapitolou poukazuji na to, že halal maso nemá pouze náboženskou 

roli, ale skrze chuť takového masa si turečtí migranti připomínají důvěrně známé chutě 

spojené s domovem. Takto pak také přistupují k zákazníkům, které považují za schopné cítit 

rozdíly a oceňovat tuto „lepší“ chuť, jak dále popisuji v následujících pasážích.  

 

3.4.1 Aspekty halal porážky 

Slovo halal je původem z arabštiny a znamená „povolené“ [Foltz 2009: 152]. Muslimům je 

podle nařízení z Koránu zakázáno konzumovat zvířata, která nebyla rituálně poražena, mimo 

jiné nesmí krev, vepřové a jiná nečistá zvířata. Podobné praktiky již byly v minulosti 
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zpracovány, nejznámějším příkladem je klíčová práce v antropologii od Mary Douglas 

Purity and Danger (1966), která se zabývá zejména židovskými praktikami, které jsou velice 

podobné. Podle tradičního rozlišení jsou zvířata dělená na povolená (ḥalāl), “znevážená” či 

“Bohu odporná” (makrūh), a “zakázaná” (harām), a rituální porážka je zejména výrazem 

soucitu se zvířetem [Foltz 2009: 152]. 

Praktiky takovéto porážky jsou označovány také jako Dhabíha a obsahují zejména 

požadavky, že (a) porážející musí směřovat k Mecce a odříkat slova určená Alláhovi, (b) 

smrt musí být způsobena jedním rychlým přeříznutím krku, nikdy například předešlými 

elektrickými šoky, (c) porážka musí být učiněna ostrým nožem, který se nesmí ostřit přímo 

před poraženým zvířetem, (d) zvíře musí být čisté a nesmí mít před smrtí žízeň a mělo by se 

porážet před ostatními, které čeká stejný osud [Busch 2009: 4-5]. 

Náš řezník ale používá moderní metody, zvíře dostane malý šok, aby bylo v bezvědomí a nic 

necítilo, a potom kdyby se nepodřízlo, tak se zase probudí a žije dál, ale jinak nic necítí, netrpí 

nijak. No a když se zvíře podřízne, tak srdce ještě pumpuje a ta krev jde všechna ven, aby to 

maso bylo čistější, to je hlavní.  

(klíčový informátor, výzkumný rozhovor 20.3.2018) 

Podle RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) bylo za rok 2004 ve 

Velké Británii 90 procent všech zvířat, která byla poražena s halal certifikací nejprve před 

podříznutím omráčeno [Khaleeli 2010]. Ve Velké británii “halal food” autority označily 

omráčení zvířete před samotným usmrcením jako schválenou metodu produkce halal masa 

[ibidem]. Argumenty ze strany odpůrců halal postupů, že zvíře musí být pro náboženské 

účely při vědomí a omráčení není přípustné jsou tedy mylné, když drtivá většina britského 

halal masa vzniká poražením zvířete, které bylo nejprve omráčeno. A to, že zvířata před 

porážkou v bezvědomí následkem malého šoku netrpí je potvrzeno medicinskými studiemi 

[Gibson et al. 2011]. Pro kvantitativní uchopení konkrétních postupů u českých producentů 

halal masa není dostatek zdrojů a žádné významné informace v tomto kvantitativním ohledu 

se mi od mých informátorů nepodařilo získat. Podle údajů od Státní veterinární správy se 

dlouhodobě pohybuje počet halal porážek oproti běžně poraženým zvířatům pod necelým 

jedním promile [ČTK 2017]. Pro úplný obraz, za rok 2016 se v ČR porazilo běžným, 

konvenčním způsobem 115,9 milionu zvířat. “Z toho bylo více než 106 milionů kuřat, 2,4 

milionu prasat a zhruba tři miliony kachen a hus” [ibidem]. Na tento počet pak připadá 113 

625 zvířat poražených halal způsobem a “pouhých” 1 233 košer způsobem. V ČR máme 10 
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jatek, na kterých je povolena halal porážka, a i přes každoročně vzrůstající počet jde stále o 

velice okrajovou záležitost [ibidem].  

 Jako významné aspekty, proč je halal porážka důležitá, uváděli mí informátoři dva, 

přičemž zdůrazňovali ten druhy. Následující úryvek toto nejlépe uvádí. 

Halal maso připravuji jednak pro naše zákazníky, co jsou muslimové, což je důležité z duchovní 

stránky, ale zadruhé, to maso je hlavně chutnější. (…) Hlavní je, že tam není krev. Když by tam 

zůstala, tak je to maso kyselé.  

(klíčový informátor, výzkumný rozhovor 20.3.2018) 

Nejprve jde tedy o to, že zákazníci, u tohoto podniku velice často muslimové, vyžadují, aby 

bylo maso halal. Pro samotného kuchaře je toto také důležité, ale za přednější pokládá 

zejména chuť, která je díky absenci krve jiná. Zejména tomuto druhému aspektu se budu 

blíže věnovat v poslední části této kapitoly. Nejprve se ale budu věnovat kontroverzi, kterou 

halal porážka vyvolává, protože se jako kontroverzní téma, které potřebuje uvedení na 

pravou míru, objevovala v mých výzkumných rozhovorech. Při dotazech na halal maso se 

informátoři sami stavěli do pozice obhájců, sami bránili postupy argumentováním, že nejde 

o týrání zvířat, protože vnímali nátlak médií, která v současné době často popisují halal jako 

něco neetického. Hledal jsem tedy vysvětlení těchto defenzivních postojů vůči ne-

muslimům. 

 

3.4.2 Kontroverze – Halal v politickém a veřejném diskurzu 

I přesto, že existují silné argumenty, že při halal porážce zvíře netrpí, stále je týrání zvířat 

s porážkou spojováno. Často právě díky argumentu, že by zvíře mělo být při vědomí jsou 

konotace s halal postupy představovány v negativním světle. Jak jsem popsal v předchozí 

podkapitole, tento argument není ani platný, halal porážka pak ale přesto vyvolává 

kontroverzi ve veřejném prostoru, ale i v politickém diskurzu. V médiích, v reklamách, na 

sociálních sítích, a debatách je věnována pozornost kromě ochrany práv zvířat nebezpečím 

a rizikům, která s sebou halal jídlo přináší. Kromě otázky ochrany práv zvířat, týrání a 

krutého zacházení se zvířaty, jde o smrt konzumentů způsobenou kontaminací masa bakterií 

Escherchia Coli. Za poslední zhruba desetiletí se objevuje mnoho neodborných článků, ale 

také odborných studií na téma Halal porážky. Halal se začíná stále více objevovat v 

politickém diskursu, kde je využíván k propagaci antiislamistické nálady v Evropě [Ruiz-

Bejarano 2017: 133]. Halal průmysl je zde spojován se smrtí dětí ve Francii. V rozhovorech 
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se toto téma objevilo, a proto se krátce zastavím u spojení halal masa se smrtí francouzských 

dětí, kterou nejen že shledávám jako absurdní, ale především ji považuji za vhodnou ukázku 

anti-muslimské rétoriky, která zobrazuje halal jako něco, proti čemu musí Evropa bojovat.  

Jedna z velice častých výtek halal způsobu porážky je ta, že je maso kontaminováno 

bakterií Escherchia Coli, která se díky podříznutí krku může dostat z trávicího systému do 

masa. Ve Francii se šíří názor, že nárůst konzumace halal masa v zemi přímo koreluje se 

vzrůstajícím počtem případů napadení organismu právě touto bakterií, která se díky 

produktům, neoznačeným jako halal dostává do potravin a způsobuje populaci vážné 

problémy [IVCRN 2016]. Tento názor je přejímán i například v České republice za účelem 

pošpinění halal přístupů [ibidem]. Tento argument je zavádějící pouhým poznatkem, že při 

tepelném upravení masa nemůže tento bacil v mase přežít, navíc případy úmrtí byly následně 

doložené jako úmrtí v důsledku požití kontaminovaných okurek napadených stejným 

bacilem [Ruiz-Bejarano 2017: 135]. U mých informátorů jsem se ale setkával s opačnou 

formulací problému. Právě maso, které není halal, může být kvůli krvi znehodnoceno a je 

pak příčinou rychlého kazení masa a následnému riziku nemocí.  

Teď si musíme dávat pozor na ochránce práv zvířat a tak, ale zase kde jsou ta lidská práva? 

Musíme dávat pozor na své zdraví, abychom neběhali od lékaře a nemuseli se léčit 

antibiotikama. Přes tu krev se totiž šíří ti mikrobi a tak, ta krev se kazí rychle, ne to maso. Když 

je v něm ta krev, tak je to všechno jenom horší.  

(klíčový informátor, výzkumný rozhovor 24.2.2018) 

Tyto námitky podporují studie, které upozorňují například na to, že pokud krev není sterilní, 

tak dochází ke kontaminaci masa [Lawrie a Ledward 2006: 159] a krev obecně pro člověka 

představuje nebezpečí v podobě zdravotních rizik [Radford 2016], samozřejmě ale v 

syrovém stavu. Následnou tepelnou úpravou masa pak tyto negativní skutečnosti nemají na 

lidské tělo žádný vliv. Jinak se dá ale opírat zejména o argument špatného zpracování krve 

lidským organismem a nízkých nutričních hodnot krve [ibidem]. Absence krve v masu je ale 

nejenom vyzdvihovaná po zdravotní, medicínské stránce, ale je také prvkem, který se 

promítá do chuti masa, která je mými informátory popisována jako jeden z nejdůležitějších 

dopadů halal postupu. Akademické výzkumy v této oblasti upozorňují, že spotřebitelé 

předpokládají, že halal a košer procedury podstupují striktnější kontrolu kvality než ostatní 

produkty [Bonnea a Verbeke 2008, Cutler 2007]. Toto také muselo být zajištěno pomocí 

odpovídajících systémů kontrol a standardů, které opravňují certifikaci užívat [Cutler 2007: 

1].  
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3.4.3 Důvěrně známá chuť masa 

Co je ale na Halal masu důležité? Na obecné rovině představuje duchovní rozměr 

každodenního života muslimů, etický, morální, čistý, bezpečný způsob zacházení s masem. 

Z kritického opozičního pohledu je to bezpečnostní riziko, neetické týrání zvířat a barbarská 

praktika, jak je často formulována v politickém prostředí. Je jasné, že tyto debaty nejsou 

jednoznačné a vyvolávají jen další a další otázky, jako například nejednoznačný výklad 

koránu, podle kterého by zvíře nemělo být při porážce omráčeno, důvěra konzumentů ve 

správně provedené praktiky dhabíha apod. 

Všichni mí klíčoví informátoři se označují za muslimy, ale na základě mých 

rozhovorů s vedlejšími informátory, nemohu považovat odmítání vepřového masa či halal 

praktiky, za čistě náboženské praktiky. Například Bariş sám sebe za muslima neoznačuje, 

vepřové maso ochutnal, ale nejí ho, a říká, že se mu v podstatě vyhýbá. Také sdílí názor, že 

halal maso chutná jinak, lépe, a že ho často jí, i když ne výhradně (oproti mým klíčovým 

informátorům), a nemá to nic společného s jeho náboženskými představami. Ostatně jak 

jsem popsal v předchozí podkapitole, pro mé informátory také není stěžejní rituální a 

náboženská podstata, jako spíše chuť masa. Takto se tedy mí informátoři vztahují k domovu. 

Důvěrně známá chuť je ta, kterou mají spojenou s halal masem.  

Například když připravujete české maso, třeba mleté, tak už je tam hned cítit ta kyselost, to 

není dobré, a vždy je tam hrozně cítit. To Čechům vůbec nevadí, ale myslím si, že právě proto 

jim u nás chutná víc, i když třeba ani nevědí proč.  

(klíčový informátor, výzkumný rozhovor 20.3.2018) 

Zkušenost s českým masem mají kuchaři negativní, a Čechy pokládají za neznalé těchto 

aspektů chuti, i když je podvědomě oceňují.  

Na základě výpovědí tedy kuchaři ve vztahu k domovu vnímají halal postupy jako 

něco, co jim připomíná chuť domova, a k českým zákazníkům se vztahují jako ke skupině, 

která má a priori negativní vztah k těmto praktikám. Při tématu halal se staví do defenzivní 

pozice a v interakcích týkajících se halal porážky se cítí nuceni obhajovat tyto postupy. 

Zároveň však s odkazem na chuť halal masa vnímají zákazníky jako skupinu, která vědomě 

i nevědomě oceňuje chuť právě kvůli halal postupu.  
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3.5 Čaj, pivo, ayran a káva 

Restaurace jsou často také místem k posezení. Zatímco v Istanbul Kebabu a v Kmínu se 

většinou lidé nezastavují na delší posezení, v Soframu a v Mekan Radava ano. Téma, které 

přesahuje rámec jídla omezeného pouze na pokrmy, ale spadá pod téma Anthropology of 

Food, a nemělo by být opomíjeno, je téma nápojů. Obzvláště v případech tureckých 

restaurací, ve kterých má ikonické postavení turecký čaj, který je nezbytnou nutností každé 

turecké restaurací, tak dávají najevo svou „tureckost“ na nejobecnější úrovni. Češi mají 

podle informátorů rádi veliké hrnky s čajem, zatímco v Turecku je tradice pít čaj z malých 

skleniček. Kuchaři na některých místech rozlišují malý nebo velký čaj, který sami označují 

za velký nebo obrovský. Čaj, který v restauracích připravují, je informátory označovaný za 

silnější a Češi takový až moc rádi nemají. Nejraději mají čeští zákazníci pivo. 

Podniky, které nabízí pivo jsou pouze dva: Mekan Radava, kde mají pivo dokonce 

točené, a Sofram, kde ho nabízejí v lahvi. „Čeští zákazníci chtějí pivo, je pro ně něco, jako 

pro nás čaj.“ Tak hodnotí svůj přístup Čechům jeden z informátorů. Jinde ale pivo nenabízí. 

Vysvětlení formulují jako že nejsou vyloženě proti, není důvodem to, že by byli natolik 

konzervativními muslimy, ale nejde o nic, co by mělo být z hlediska výnosu podniku 

podstatné, a vytvářeli by tím z jejich pohledu neautentický zážitek z jídla. V podstatě se dá 

vysvětlení shrnout výrokem, že k tureckému jídlu by se měl pít ayran nebo voda, ale pivo 

ne.  

Ayran si připravujeme sami. Souvisí to s naší péčí, jde nám o to, aby ho zákazníci brali, jako 

něco kvalitnějšího, než když je pouze ten z kelímku. Navíc vyjde i levněji.  

(klíčový informátor, výzkumný rozhovor 13.4.2018)  

Ayran, slaný jogurtový nápoj je skoro ve všech restauracích připravovaný „domácí“. Vždy 

je ve velkých nádobách, které se automaticky míchají, aby nedocházelo k sedimentaci. U 

ostatních prodejců, jako i u některých tureckých (v doplnění k tomuto připravovanému), je 

běžné, že se z Německa dováží kelímky s ayranem, který také chutná tak, jak si informátoři 

pamatují z domova, ale připravovaný „domácí“ je ještě lepší, ekonomicky výhodnější a má 

pro zákazníky přidanou hodnotu. Muslimští zákazníci (tedy ti neturečtí) však velice často 

preferují „kolu“ nebo jiný sladký „nápoj západu“ v plechovce nebo v lahvi. 

 U jednoho podniku jsem zaznamenal velice zajímavou vzájemnou výměnu. Čas od 

času se objevil český zákazník, který vůbec neplatil. Kdyby šlo o tureckého přítele 

personálu, to by bylo pochopitelné, běžně mezi známými probíhala výměna nefinanční, ale 
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tomuto vztahu jsem nerozuměl. Později jsem odhalil, že jde o zaměstnance spřáteleného 

podniku, kteří nabízí protislužby, a tak si zaměstnanci běžně chodí pro jídlo do restaurace, 

za které nikdy neplatí, a pracovníci restaurace chodí na oplátku do jejich české kavárny pro 

kávu – také zdarma. Nejzajímavější na tom je, že nikdo rovnováhu této výměny nesleduje, 

a je tak samozřejmá, a ničím jiným nepodmíněná. 

 

3.6 Ingredience a recepty 

V této části představím postupy a praktiky, které moji informátoři považují za důležité. 

Zájem nesoustředím na konkrétní jídla a postupy, jako spíše na to, jak jsou spojené s důvěrně 

známými postupy z domova, nebo zda jde o recepty, které žádné takové konotace nenesou. 

A následně také na to, jak se specificky změnily postupy v konkrétním pražském prostředí. 

Cílem této a následující kapitoly je zodpovědět doplňující otázku, jak se podílí Turci v 

diaspoře na prezentaci etnického jídla Čechům, a jaké jsou rozdíly mezi tím, co připravují 

jako turecké jídlo a co Turci v Čechách běžně jedí. Odpověď je v celku jednoznačná a u 

všech míst se mi dostalo podobných odpovědí. Většinu jídel kuchaři vůbec neupravují, 

rozdíly mezi vařenými jídly nejsou, a naopak dbají na to, aby byla jídla připravovaná tak, 

jak jsou zvyklí z domova. 

Jídla, která tady se ženou vaříme, vůbec nijak neupravujeme, vše děláme stejně, jako 

v Turecku. I doma vařím úplně stejně jako zákazníkům. (…) Používám i stejný olej, moje 

maminka vždycky používala jednu oblíbenou značku, je sice dražší, ale na chuti je to znát.  

(klíčový informátor, výzkumný rozhovor 24.2.2018) 

Jídlo, které se tedy vaří, a není jako kebab připravované z polotovaru, je připravované stejně 

jako jsou informátoři zvyklí z domova. Zde konkrétně informátor vzpomíná na domov 

pomocí používání značky oleje, kterou používali doma v Turecku.  

No není nic, co já bych tady běžně nejedl, a nabízeli jsme to tu. (…) Celou nabídku pořád 

střídáme, aby se jídla měnila. (…) Vařím podle rodinných receptů z Istanbulu od mojí 

maminky, a doma to je stejné, máme velikou kuchařku, kde je mnoho receptů naší rodiny. 

(klíčový informátor, výzkumný rozhovor 13.4.2018) 

I jiní informátoři popisovali svůj vztah k zákazníkům skrze jídlo podobně. Jídla, která vařili, 

byla bez rozdílu konzumována jak jimi samotnými, tak i jejich zákazníky.  

Výjimku v původních recepturách podle informátorů tvoří döner kebab. Žádný 
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z kuchařů nemá spojení s Německem jako s prostředím, kde by delší dobu žil, nebo které by 

ovlivnilo jeho každodenní přístup k jídlu. Döner jako produkt nepovažují osobně za důležitý, 

dělají ho zejména kvůli očekávání zákazníků. V Berlíně byly ingredience v jídle dříve přesně 

dané. „Je to pouze čisté hovězí, někdy jehněčí, které je odkrajované a spolu se zelený 

salátem, cibulí, rajčetem a pálivou omáčkou naskládán do pečivové kapsy“ [Farley 2016]. 

Podobně i Henderson (2015) analyzuje transnacionální zkušenosti a roli jídla v románu 

inspirovaném skutečnými událostmi, který vypráví o německém Turkovi, který se 

přestěhoval do Londýna a potýká se s přizpůsobením kultury döneru do Londýnského 

prostředí. Popisuje skrze hlavní postavu a jak vypadá etiketa přípravy a konzumace kebabu. 

„Maso je správně čisté hovězí a jehněčí, odkrajované v dlouhých pruzích, pečivo musí být 

pokapáno česnekovou omáčkou, pokryté tímto masem, zeleným salátem a cibulí“ 

[Henderson 2015: 185]. Stejně tak by se měl i správným způsobem jíst, i když by tato etiketa 

správné konzumace mohla být předmětem debat [ibidem], na základech se ale všichni vždy 

shodují. Původní verze kebabu tedy nevypadá jako ta, kterou dnes prodávají všichni z mých 

informátorů. Skrze verzi, kterou připravují, neprožívají nostalgické pocity a nevztahují se k 

domovu, přesto jídla označují za autentická, protože přeci turecká jsou. Úpravy, které zde 

při přípravě převzali, považují za evropskou verzi kebabu, a konotace si vytváří s Českou 

republikou či jinými evropskými státy, a pokud by se s ní setkali v Turecku či jinde než v 

Evropě, budou se skrze něj vztahovat spíše k ČR nebo k Evropě než k jejich domovské zemi. 

Hovoří ale o těch, které připravují oni. Ostatní podle nich mohou nabízet i produkt, který tak 

označují, ale s kebabem nemá moc společného. Ten tedy za autentický neoznačují. 

Upravený recept, který nenese konotace s domovem, se změnil kvůli kulinářským 

preferencím a transnacionálnímu vývoji [Henderson 2015: 185]. Tím autor označuje to, že 

tak, jak byl nabízený kebab v Londýně místním lidem vyhovovalo a celkově se pak promítlo 

do způsobu, jak vnímají kebab i místní Turci. Nejprve s tím nově příchozí migrant spokojený 

nebyl. 

V Londýně byl döner nabízen v suchých, bledých kouscích pita chlebu s velkými kousky cibule 

a se zelím. Neee, to přeci nejde, to opravdu ne! Jak někdo může döner takhle zničit? To bylo 

urážka pro všechny tvůrce döneru z Adany, Antepu a Berlína. 

[Henderson 2015: 186] 

Později ale přejal místní způsob kvůli ekonomickým důvodům a tomu, že takový 

kebab místním prostě vyhovoval [ibidem]. V česku je zakořeněný v podstatě stejný 

Londýnský model, který nakonec přijmul i prodejce z předchozího úryvku. Češi o něj jeví 
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veliký zájem a jsou na něj zvyklí. Prostřednictvím jídla nabízeného českým zákazníkům tedy 

kuchaři vnímají Čechy jako konzervativní, neochotné experimentovat. Upřednostňují 

takovýto kebab, který znají a tureckým domácím jídlům nemají silný vztah. 

Další výjimky, kromě döneru, tvoří změny úpravy receptů jídel, kterými se kuchaři 

k domovu vztahují. Tyto nové recepty jsou vytvořené pomocí tradičních přístupů a úpravy 

existujících receptů.  

Některá jídla jsou z receptů, které jsme vytvořili tady. Například kuře se špenátem, to jsme si 

vytvořili sami, a nikde jinde ho nenajdete, nebo losos se špenátem, to máme jenom u nás. Potom 

děláme jehněčí s rýži, takový recept také nikde nenajdete. No ale takových jídel je celkem jen 

pár. 

(klíčový informátor, výzkumný rozhovor 20.3.2018) 

Tato jídla jsou upravená například výběrem ryby, kdy recept pochází z přípravy jiných ryb. 

Ingredience na přípravu jsou nejdůležitější ty, které jsou dováženy z Turecka. Je jimi obecně 

například turecká rýže. Tyto recepty mají úspěch, opět ale více u tureckých a muslimských 

netureckých zákazníků spíše než u Čechů. Přesto, že si jídla občas dávají, kuchaři Čechy 

vnímají jako konzervativní. 

Rýže je těžší, je více tučná, tak to není třeba stravitelné pro české zákazníky, tak někdy 

používáme i tu českou.  

Na otázku, jestli používají nějaký rozdílný postup v přípravě mi informátor odpověděl: 

Jako jestli ji děláme jako Češi? (smích) To ne, neděláme ji jako že bychom ji hodili do vody, 

ani tu českou. Používáme k tomu turecký postup. Nejdříve se musí lehce osmažit na másle, a 

pak se nalije horká voda. A musí se vařit přímo přesný čas, ne málo a ne moc. 

(klíčový informátor, výzkumný rozhovor 12.4.2018) 

Kvůli Čechům kromě turecké rýže připravují i českou, ale jen někdy. Rýže obecně je ale 

vždy připravovaná jinak, než považují za běžnou českou přípravu. Celkově tak ale stejné 

chuti nemohou docílit a kvůli kvalitě ingrediencí je pak považují za odlišné: 

Chutnat jako v Turecku to jídlo nikdy nebude, protože tady jsou suroviny jiné. Tady nic 

nechutná jako v Turecku. Maso, rajčata, zelenina, okurka ani salát, nic. Co tady seženete, co 

dováží, je jiné než vypěstované na poli, a i restaurace v Turecku mají více kvalitní hlavně tu 

zeleninu teda, zase to maso v Česku je kvalitní, tak to je pro nás hlavně důležité. 

(klíčový informátor, výzkumný rozhovor 24.2.2018) 

Je tedy důležité, aby určité ingredience pocházely z Turecka. Konkrétně jde kromě rýže i o 
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čočku, pak jogurt, který chutná výrazně jinak. Zelenina se dovážet čerstvá nedá, ale třeba 

maso, to si informátoři chválí místní.  

V této části jsem se zabýval fází přípravy, v následující se pak zaměřím na nabídku 

a konzumaci. Důležité poznání v oblasti receptů a ingrediencí tedy je, že si prostřednictvím 

sítě dodavatelů informátoři zajišťují turecké ingredience, pro získání známých chutí jídel, a 

pro uspokojení očekávání zákazníků. K Čechům se vztahují zejména prostřednictvím 

přípravy rýže, kterou dělají méně sytou. Dalšími takovými ingrediencemi jsou čočka, jogurt 

a koření jako je pulbiber (paprika). Jak ale jeden z informátorů zdůrazňuje:  

Je to vždy o kuchaři. Může být stejný recept, ale jiný kuchař a hned jsou dvě jiná jídla. Záleží, 

jak to dochutí. Třeba i sůl je důležitá, tady jsme dva kuchaři, já solím méně, on solí více, a 

některým chutná jídlo více od něj, někomu ode mě. 

(klíčový informátor, výzkumný rozhovor 20.3.2018) 

 

3.7 Nabídka pro zákazníky 

Kebab, který tu prodáváme, se sem dostal z Německa, to já jsem poznal až tady. Z domova byl 

döner tak akorát jako maso na talíři a nebylo to tak populární jídlo, jako je dnes. A doma nikdo 

döner nedělá. 

(klíčový informátor, výzkumný rozhovor 6.3. 2018) 

Obdobné výpovědi jsem dostal od všech mých informátorů. Döner pro ně nemá konotace 

s domovem a nemůže mít nostalgickou hodnotu, protože jej kuchaři z domova neznají. Když 

do Prahy přišli, tak převzali již existující koncept, který byl českými zákazníky očekáván.  

Zde se potýkáme blíže s problémem autenticity. Pojem autenticity spojený s jídlem 

vysvětlují někteří akademici pomocí vztahu jídla a paměti [Holtzman 2006, Mannur 2007], 

nebo pak navazují upozorněním na zásadní nutnost jídla jako prostředku spojení s domovem 

[Codesal 2010, Mannur 2007]. Autentické je to, co se váže na vzpomínky na domov, a 

takováto spojení jsou pro konzumovaná jídla z pohledu autenticity stěžejní. Za autentický 

tedy nepovažují informátoři döner kebab a falafel, Protože tato jídla neznají z domova, 

ačkoli döner označují za turecký, zatímco falafel ne. Čeští zákazníci v bistrech očekávají 

falafel, protože jej mají zafixovaný jako něco tureckého, a turečtí restauratéři jim v tomto 

většinou dokonce vycházejí vstříc. Výjimečně se ale rozhodnou, že ve snaze zachovat 

autenticitu podniku nemohou přeci nabízet falafel, a jeho přípravou z mraženého polotovaru 

by pak nebyli jiní než „všechny ostatní podniky“. 
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Mimo dürüm a falafel existují podle kuchařů autentická jídla, označovaná jako jídla 

nabízená v “lokanta”. Lokanta je turecký pojem, který lze přeložit jako domácí restaurace. 

Etymologie slova odkazuje na italské slovo “locanda”, které označuje penzion, tedy místo, 

kde se nabízí jídlo a ubytování zároveň. Spíše, než ve smyslu hotelu jde ale o místo 

rodinného prostředí, kde kromě jídla a pohoštění mohou lidé i přespat. V Turecku se pojmem 

“lokanta” označují domácí restaurace, kde se nabízí vařené jídlo s přílohou, často bulgurem, 

rýží, bramborami apod. Zákazník si vybírá z nabídky konkrétních jídel, která vidí přímo 

vystavená v kovových pekáčích, ze kterých obsluha přímo před zákazníkem nabírá porci. I 

v Česku jsou tato jídla jsou velice různorodá a u všech míst dochází během týdne k jejich 

obměně a je tak zajištěna rozmanitost nabídky. Některé podniky jako zejména Istanbul kebab 

a Kmín, si zakládají na těchto jídlech, nabídku mají velikou a rozmanitou, a oslovují těmito 

jídly převážně zákazníky z blízkého východu, nebo cizince, kterým tak poskytují domácí 

zdravou stravu pro každý den. Nemíří tak přímo na Čechy, kteří si ve všech tureckých 

restauracích dávají nejčastěji kebab. Ostatní zkoumaná místa, tedy Sofram a Mekan Radava 

nabízí menší výběr takovýchto jídel, ale i oni každý den nabízí něco jiného, a k zákazníkům 

se vztahují podobným způsobem, jako v Istanbul kebabu a Kmínu. 

Třetí skupinou významných jídel jsou polévky. Polévky se dají přidružit předchozí 

skupině, avšak například v Soframu zaujímají důležitou součást nabídky, skrze kterou si 

kuchař udržuje vztahy se stálými zákazníky, protože pochází z rodinných receptů, kterých si 

personál cenní nejvíce, a nejen čeští zákazníci se vrací často právě kvůli polévkám.  

Poslední skupinou jídel jsou speciality, které jsem v nabídce identifikoval u všech 

míst. V případě Kmínu jde o manti, které jsou jako mražený ručně vyráběný domácí produkt 

přivážené přímo z Turecka, z druhé restaurace v Izmiru, kterou majitel Kmínu vlastní. V 

Istanbul kebabu jde o Urfa kebab, nebo Adana kebab, či Iskender kebab, a speciality 

jednotlivých regionů Turecka, které připravují s důrazem na kvalitní suroviny. V Soframu 

jde zase o köfte, placičky mletého masa, které pochází z rodinného receptu od maminky 

majitele restaurace. Obecně jde o různé speciality, které jsou na stálé nabídce jako to 

nejlepší, co podnik může nabídnout. 

Odlišnost, jak si mí klíčoví informátoři připravují jídlo doma a jak v restauraci 

neexistuje, všichni tito informátoři upozorňovali na to, že jídla dělají úplně stejná, 

v některých případech dokonce mluvili tom, že vše, co jedí také nabízí zákazníkům, a naopak 

vše co je v nabídce běžně také konzumují oni. Doma informátoři neexperimentují a 

připravují si jídla, která znají z domova z Turecka, vaří podle rodinných osvědčených 

receptů, které nejsou nijak upravovány. Tato jídla jsou pak úplně stejná, jako ta, která 
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připravují zákazníkům. Rozdíly mezi jídly, která připravují doma a zároveň pro zákazníky a 

těmi, která znají z Turecka jsou pouze v původu ingrediencí, které se pak promítají do chuti 

výsledných jídel. Turci v diaspoře se tedy podílí na prezentaci etnického jídla Čechům tak, 

že jim nabízejí úplně stejná jídla, jako si připravují pro sebe doma, a tedy to, co sami označují 

za turecké jídlo je totožné s tím, co nabízejí svým zákazníkům. Vysvětlení problému, proč 

jsme v úvodním příběhu nemohli s Egem najít žádné turecké restaurace bylo jednoduše to, 

že jsme se ptali na špatných místech a v záplavě všech tureckých restaurací bez tureckého 

personálu (v podniku kde jsme tehdy byli, už Murat nepracuje a tvořil tak tedy absolutní 

výjimku), není turecká kuchyně nabízená Turky v prostředí Prahy viditelná.  

Češi jsou v poslední době netolerantní k muslimské menšině. Všechny ty demonstrace, že tu 

muslimy nechtějí jsou plné nenávisti. Jídlo mi ale Češi často chválí, myslím si, že tak mohu 

ukázat, v čem jsme dobří. 

(klíčový informátor, výzkumný rozhovor 24.4.2018) 

Informátoři vnímají i anti-islámský diskurz, jako něco předpojatého vůči nim 

samotným, ale prostřednictvím jídla se takovéto vztahy vytrácejí. Jídlo tak slouží k vytvoření 

pozitivní konotace s muslimy.  

V této části jsem se věnoval tomu, jak je nabídka tureckého jídla zákazníkům 

prezentovaná a jakou roli hraje pojem autenticity připravovaných jídel. Kebab a falafel 

například za autenticky turecké považovány nejsou, zatímco všechna jídla, která se vaří, ano. 

Skrze tyto vařená jídla pak kuchaři představují autentický turecký zážitek, který je však 

důležitější pro turecké zákazníky než pro Čechy.  
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Závěr 

V práci jsem nejprve představil teoretická východiska a zhodnotil dosavadní akademické 

poznání tématu. Nejprve jsem se zabýval identitotvornou vlastností jídla a jejím spojením 

s národem, regionem zejména etnicitou, kterou vnímám jako formu sociální identity. 

Představil jsem zde také, jak lze rozumět pojmu národní kuchyně a kuchyně. Následně jsem 

popsal, jak lze přistupovat k pojmu autenticity ve vztahu k diasporickému životu a poukázal 

jsem na spojení jídla s pojmem nostalgie, který označuje to, co mimo jiné považuji za vztahy 

intraetnické. V následující části jsem přistupoval k jídlu jako prostředku k vytváření 

sociálních hranic a zároveň k jejich prostupování. V další části jsem identifikoval konkrétní 

produkt döner kebab, jako symbol „tureckosti“, a sledoval jak jeho samotný vznik, který je 

opředen mnoha příběhy o původu jeho specifických variací, tak jeho expanzivní vstup na 

evropský trh a jeho následnou popularizaci, která z něj udělala jedno z nejpopulárnějších 

jídel v rychlých občerstveních. V poslední kapitole teoretické části jsem představil 

akademické studie zabývající se tureckými restauracemi v prostředí Evropy, pro utvoření 

ucelené představy akademického zájmu o tureckou diasporu pracující v gastronomii.  

V metodologické části jsem představil cíle výzkumu a užité výzkumné metody, kde 

jsem poukázal na jejich limity. Následně jsem představil etické aspekty výzkumu. Poté jsem 

se zabýval postavením výzkumníka, dále jsem vymezil terén a pomocí odkazů na Turecko 

jsem rozlišil podniky podle toho, zda v nich pracují lidé s tureckým původem, což mi 

následně úzce specifikovalo vybraný vzorek, ve kterém proběhl sběr dat.  

V analytické části jsem nejprve v návaznosti na předchozí výzkumy typizoval 

podniky podle způsobu nakládání s etnicitou. Ty jsem následně rozdělil na ty, ve kterých 

připravuje jídlo turecký personál a ve kterých nikoliv. Zjištění této práce pro mě byla 

překvapivá a nekorespondují s mojí zkušeností, jak byla popsána v úvodním příběhu. 

Důvodem, proč se má zkušenost od zjištění výrazně liší je zřejmě to, že turečtí migranti v 

tureckých restauracích v českém prostředí chybí, ačkoli je „tureckost“ s kebaby nadále 

spojována. Podniky, které jsem složitou cestou dohledal, a kde jsem prováděl sběr dat, jsou 

v prostoru Prahy takto „neviditelné“ a ztrácí se v množství tureckých restaurací bez 

tureckého personálu. Tuto neviditelnost však samotní informátoři nepovažují za problém a 

věří, že právě jejich odlišnost stačí k tomu, aby si k nim zákazníci našli cestu. Svým vařením 

a nabídkou cílí tedy spíše na oslovení stálých zákazníků. Nejprve jsem se věnoval rozdílům 

mezi jednotlivými typy podniků, které jsem blíže popsal. Práce tak reflektuje nedávný posun 
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v podnikání s kebabem, kdy prodejci přestávají být výhradně turečtí migranti. Dále jsem 

představil jednotlivé aktéry, kteří byli pro vztahy tureckých kuchařů důležité. Identifikoval 

jsem šest hlavních vztahů mezi kuchaři a jednotlivými aktéry. Tyto vztahy jsem následně 

představil v tematických celcích týkajících se disociace döneru s tureckostí, významu halal 

porážky, nápojů, ingrediencí a přípravy pomocí receptů, a nabídky pro zákazníky. 

Za intraetnické vztahy jsem označil ty, které mají kuchaři (1) s dodavateli (pouze 

tureckými), (2) s rodinou a (3) s tureckými zákazníky, Interetnické vztahy jsou pak kromě 

těch (1) s dodavateli (ostatními) i ty (4) s českými zákazníky, (5) s muslimskými 

netureckými zákazníky a (6) s ostatními prodejci tureckého jídla. 

Vztahy s (1) dodavateli se zakládají na tom, že informátoři objednávají různé 

ingredience (rýži, jogurt, čočku), na které jsou zvyklí z Turecka, protože v Čechách dle jejich 

názoru chutnají jinak. Také vyjednávají kvalitu a recepturu polotovarů, které pak musí 

odpovídat jejich standardům chuti. Vyhledávají producenty halal masa, aby si tak zajistili 

chutě, které jsou pro ně důležité. 

Samotnými chutěmi se vztahují (2) s rodinou, a tak i k domovu. Pro rodinu vaří často 

v prostředí restaurace, nejčastěji podle receptů z rodinné kuchařky, nebo receptů 

vycházejících z turecké tradice, kterou mají spojenou pomocí nostalgie s domovem. Považují 

je za autentické, a reprodukují tak tureckou tradici a autentickou zkušenost s domovem. 

Důležitý vztah, který jsem identifikoval, je (3) s tureckými zákazníky, který je vždy 

přátelský a blízký. Kuchaři připravují jídla domácí, které jsou časově náročné na přípravu. 

Tato jídla jsou pro turecké zákazníky nejdůležitější, protože často nemají čas si je vařit sami, 

a tato jídla také znají z domova. Jsou na ně zvyklí, a proto navštěvují podniky často, a jídla 

si objednávají ve více porcích i domů pro ostatní členy rodiny. Tento blízký vztah je pak 

umocňován častým nabízením jídla ze strany personálu zdarma, jako přátelského gesta. 

Turci se pak stávají blízkými přáteli a často se v podnicích zdržují delší dobu i bez toho, aby 

jedli. 

Vztahy (4) s českými zákazníky spočívají v tom, že turečtí kuchaři vaří stejnými 

postupy jako sami pro sebe. Je pro ně důležité se takto vztahovat k domovu, a tuto domácí 

zkušenost zprostředkovat i českým zákazníkům, kteří to podle nich oceňují, a vzájemné 

vztahy jsou tedy produktivní a ekonomicky výhodné, zejména ale chodí na kebab. 

Prostřednictvím jídla nabízeného českým zákazníkům tedy vnímají Čechy jako 

konzervativní, neochotné experimentovat. Upřednostňují kebab, který znají a tureckým 

domácím jídlům nemají silný vztah. Ti ale mají zájem zejména o döner kebab z mraženého 
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polotovaru, Někteří stálí zákazníci tento vztah překračují, a získávají tak stejnou pozici jako 

turečtí zákazníci. Vztahy skrze jídlo pak umožňují překonávat anti-islámský diskurz, který 

v českém prostředí ve veřejném prostoru panuje. Také výjimečně provádějí vzájemně 

prospěšné výměny, které ale nemusí být po ekonomické stránce vyrovnané, jako jsem popsal 

na případě s kávou. 

(5) S netureckými muslimskými zákazníky mají vztahy velice podobné, jako s 

tureckými zákazníky, protože jde většinou o etnicky blízké zákazníky. Upozorňují na 

kulturní podobnosti (význam halal masa), které jejich vztah umísťují na pomyslné ose mezi 

vztahy s Čechy a vztahy s Turky. Jsou informátorům bližší než čeští zákazníci, ale nejsou 

stejní, jako ti turečtí. Stejně tak i zde někteří stálí zákazníci tento vztah překračují, a získávají 

tak stejnou pozici jako turečtí zákazníci. 

Ve vztahu (6) s ostatními netureckými prodejci se oni sami vnímají se jako jedineční, 

odlišující se od ostatních kuchařů. Při přípravě jídla dbají na kvalitu, která musí být vyšší 

než u ostatních prodejců. Vnímají jako důležité se od ostatních míst lišit a nabízet něco 

autentického.  

Turecká jídla se připravují stejnými postupy, jaké běžně používají doma. Informátoři 

je dělí na jídla autentická – ta domácí, která vaří, a polotovary, které jsou v případě döneru 

také považované za autentické. O tyto produkty mají čeští zákazníci vyšší zájem než turečtí. 

Turečtí kuchaři se na prezentaci etnického jídla v českém prostředí podílí zejména tím, co 

jsem označil za „lokanta“ jídlo. Pomocí těchto druhů domácích jídel, která připravují, a 

snahou o nejvyšší kvalitu těch, která připravují z polotovarů, si utváří představy o Češích 

obecně. Čeští zákazníci jsou schopni ocenit domácí jídlo, ale žijí více hektické životy a 

upřednostňují rychlé občerstvení do ruky. Nabízená “lokanta” jídla často obměňují, aby 

zajistili různorodý vzorek tureckého jídla. Nikdy neobsáhnou šíři turecké kuchyně, ale i přes 

limity českého prostředí se tomu snaží přiblížit co nejvíce. 

Rozdíl mezi tím, co připravují jako turecké jídlo a tím, co Turci v Čechách běžně 

jedí není prakticky téměř žádný, téměř vždy jedí to, co připravují zákazníkům. Dle jejich 

slov doma stejná jídla stejnými postupy připravují, ve svých podnicích tráví výrazně více 

času, než je běžná pracovní doba, a tam také nejčastěji jedí. Vaření v prostředí restaurace 

jim umožňuje jíst stejně, jak jsou zvyklí z Turecka, a výraznějšímu experimentování se 

vyhýbají. 

Za další výzkum, který práce navrhuje, je srovnat tyto poznatky a závěry s 

evropským prostředím, zejména pak s východní částí, nebo pomyslným pásem střední 
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Evropy, například v Polsku, na Slovensku nebo jiných částech Evropy, kde je turecký kebab 

také populární a turecká menšina zde má menší zastoupení než v multikulturnějších 

prostředích západní Evropy, kde byly doposud výzkumy prováděny.  
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Summary 

 

The thesis contributes to the contemporary knowledge in the field of research of ethnic 

entrepreneurship and ethnic restaurants. Using the ethnographic methods and combination 

of a field study and series of repeated interviews it focuses on Turkish chefs in Prague 

restaurants. Even though Turkish minority in Prague is not very numerous, we can find many 

restaurants offering Turkish food here. Firstly, the space where the researcher conducts the 

research has been analysed, then it has been divided into two separate categories of 

restaurants. The main actors identified in the research are set into interconnected web of 

relations and these relations are being interpreted. There is a total of six important relations 

identified in the thesis. First, the relations with Turkish suppliers, then there are relations 

with the family members and Turkish customers. These relations are considered intraethnic. 

The next group consists of interethnic relations such as those with the other suppliers, with 

the Czech customers and with non-Turkish Muslim customers. These relations are 

intertwined by the food itself and the processes connected with the food. Through the well-

known nostalgic tastes, recipes and ingredients the chefs relate to their homeland. Then they 

also relate to the homeland through the offer to the customers and especially through 

homemade food classified as “lokanta”. The food which they offer to Czech customers they 

find the Czechs in general as conservative, and unwilling to experiment with tastes. They 

prefer Döner Kebab as they know it and they do not create stronger relationships with the 

Turkish homemade food. 
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