
Český národ v kuchyni 

Kristýna Tesařová 
_______________________________________________________________________________ 

 

Jak se vařily jednotlivé národy?  

Vezměme kupříkladu Američany nebo Japonce, ti se pekli z jinačích přísad a také rozdílnou dobu. To 

Češi byli dušeni lehce přes 200 let pod pokličkou habsburské monarchie. Poté přišel moment pravdy. 

Další německé přísady by už český recept nesnesl, chtělo to naopak více svobod, nacházeli jsme se 

přeci jen na území, které bylo odpradávna slovanskou kuchyní. Kuchaři sedící tou dobou ve Vídni 

a mající při rozhodování o dalších krocích v českém receptu nejsilnější hlas, ovšem nepočítali s tím, že 

to v Praze bouchne. Nějaký čas už se tam totiž uvolňovala přísada zvaná národní obrození a pomalu 

trávila zdejší německé ovzduší. Papinův hrnec byl přetlakován, až nakonec uvolnil vlnu uvědomělých 

Pražanů postavených v červnu roku 1848 na barikády. 

Záměr se ovšem nezdařil a vařečku dostal do ruky šéfkuchař Bach. A rozhodl se pěkně přitopit pod 

kotlem. České kuchyni se tehdy nějakou dobu nedostávalo svobod, jaké bývaly běžné. Ochlazení přišlo 

teprve po více než dvaceti letech. Ovšem recept zvaný ČESKÝ NÁROD nebyl zdaleka dovařen. Začaly 

na něj působit vnější vlivy a čtyři roky se krvavá polévka přelévala celou Evropou. 

A konečně! Píše se rok 1918 a český národ je hotov. Má svůj talíř na evropském stole, na kterém už ho 

nikdo nemůže omezovat. Minimálně na dalších dvacet let. Po nich byl ovšem do našeho receptu přidán 

pelyněk a nastalo hořké vystřízlivění. České národní jídlo se začalo kazit, až jsme byli anglickými 

a francouzskými kuchaři strčeni do pěkně rozpálené nacistické pece. A než jsme stačili vychladnout, 

přilili nám olej do ohně z východu. Následovalo jedenačtyřicet let dušení pod pokličkou kuchařkami 

psanými rusky. 

Před třiceti lety to ve společnosti opět začalo bublat a 17. listopadu vše přeteklo na Národní třídě. 

O pár dní později zacinkaly na Václavském náměstí klíče, nebo to byly lžíce? A bylo hotovo. Vaření 

trvající věčnost se vyplatilo. Češi se chtěli z plných plic konečně svobodně nadechnout všeho 

čerstvého.  

Ovšem není jisté, že se výsledný pokrm znovu nezkazí, přestože máme moderní lednici.  
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