
Představit dějiny kultury stravování 19. sto-
letí v  přeshraničním měřítku je cílem projek-
tu Interreg realizovaného v roce 2022, který 
zahrnuje Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj 
a Vídeň. Partnerskými institucemi jsou muzea 
v  Jindřichově Hradci a ve Znojmě, Rakouské so-
ciální a hospodářské muzeum (Österreichisches 
Gesellschafts- und Wirtschatsmuseum) a rovněž 
oddělení gastrozofie při katedře historie Univer-
zity Salcburk.

Kooperační partneři analyzovali a zdokumento-
vali kulinářské kořeny společného životního a kul-
turního prostředí a jejich vývoj od roku 1750 do 
roku 1918. 

Výsledek této práce je nyní prezentován na 
předložených 15 výstavních panelech. Kromě 
toho byl vydán ještě 400 stránkový almanach 
v německém a českém jazyce.

Čechy - Morava - Vídeň 
Kulturní dějiny stravování v 19. století

Anna Dorn, kuchařská kniha Österreichisches 
Musterkochbuch, Vídeň 1891.

Uvedeným institucím děkujeme za zásadní 
podporu projektu:

• Institut für Geschichte des Ländlichen Raums 
     (Ústav dějin venkova), St. Pölten
•    MAK – Museum für angewandte Kunst 
     (Muzeum užitého umění)
•    Museum Retz
•    Österreichische Nationalbibliothek 
 - Rakouská národní knihovna
•  Sammlung Frauennachlässe der Universität Wien 
 – Sbírka ženských pozůstalostí Univerzity Vídeň
•     Universalmuseum Kierling
•  Volkskundemuseum (Etnografické muzeum), Vídeň
•  Wien Bibliothek
•  Wien Museum

Evropský fond pro regionální rozvoj

Rakousko-Ceská republika
EVROPSKÁ UNIE

Kulinářské dědictví 
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Podunajská monarchie v 19. století

Nenovější mapa železnic Rakousko-uherské monarchie: s přihlédnutím k důlním 
a průmyslovým železnicím, Vídeň 1869, měřítko 1:2 160 000, Rakouská akademie věd, 
sbírka Woldan.

Rakousko-Uhersko po anexi Bosny a Hercegoviny v roce 
1908  bylo svou rozlohou téměř 676.000 km² druhou nej-
větší zemí Evropy po carském Rusku. V poslední fázi se 
skládalo z  území dnešních států Rakouska, Maďarska, 
České republiky, Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Bos-
ny a Hercegoviny a také z  částí dnešního Rumunska, 
Černé Hory, Polska, Ukrajiny, Itálie a Srbska. V roce 1914 
měla mo-narchie 52,8 milionů obyvatel. Vedle razantně 
rostoucího počtu obyvatel (v roce 1880 to bylo ještě 37,8 
milionů) byla zjevným - a stále víc nebezpečnějším - zna-
kem tohoto heterogenního státního útvaru etnická ro-
zmanitost. Při sčítání lidu v roce 1910 bylo v zemědělst-

ví a lesnictví zaměstnáno ještě 56 procent obyvatelstva. 
Hospodářsky nejrozvinutější byly sudetské oblasti Čech, 
Moravy a Slezska obývané většinou českým a z 35 pro-
cent německým obyvatelstvem a rovněž sedm převážně 
německy mluvících alpských zemí, ze kterých vzniklo 
dnešní Rakousko. V  těchto skupinách zemí tvořil podíl 
zemědělství už jen přibližně 35 procent. Asi deset pro-
cent celkového počtu obyvatel žilo ve velkoměstech, pře-
devším ve Vídni (2,09 milionu), Budapešti (1,07 milionu) 
a Praze (600.000). Urbanizace, industrializace a mobili-
ta pracovních sil se v neposlední řadě zakládaly na stále 
hustší železniční síti.

… skutečná populační exploze. 

Habsburská či podunajská monarchie se skládala z  území, 
kterým Habsburkové vládli od konce středověku až do roku 
1918. Po provedení tzv. rakouského vyrovnání v roce 1867 
a vytvoření Rakousko-uherské monarchie vládl tomuto mno-
honárodnostnímu soustátí až do jeho rozpadu František Josef I.

Alegorie na volební slogan Františka Josefa I. „viribus 
unitis“, tj. „spojenými silami“ (národnosti a korunní 
země Rakouska a Uher se znaky a označením), 
Franz Kollarz (litograf), Joseph A. Hellich (kreslíř), 
Johann Rauh (tiskař), Vídeň 1848 - 1849, Wien Museum.

Císař František Josef I. Upomínková kar-
tička na železničářský ples, Charles Sco-

lik, Vídeň 1908, Wien Museum.
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Rozvoj zemědělství v 19. století 

Pěstování jetele, řepy, brambor a jiných plodin na ladem 
ležící půdě zvyšovalo rozlohu obdělávané zemědělské 
plochy až o 50 procent. Byly úspěšně zaváděny plodi-
ny jako kukuřice, brambory, jetel a řepa a určovaly další 
zemědělský rozvoj. 

Půdní a klimatické podmínky Haliče, Čech a Moravy činily 
z těchto oblastí vedle Maďarska obilnice monarchie. Mezi 
roky 1790 a 1910 se produkce obilovin zvýšila v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku o 160 procent, v Dolním Rakous-
ku o 150 procent, v Haliči o 90 - 100 procent. Maďarsko 
svou vedoucí pozici i nadále posilovalo ztrojnásobením 
výnosů pšenice.

Brambory se prosadily převážně až v průběhu 19. století 
a vytvořily základ výživy pro stoupající počet obyvatel. 
Graf ukazuje, že pěstování brambor přinášelo omezenou 
produkci zelí.  

Živočišná výroba zaznamenávala až do poloviny století 
mírný nárůst počtu volů a býků, který se ale do roku 1900 
zase vrátil na výchozí pozici, u počtu krav je možné opro-
ti tomu konstatovat kontinuální růst.

Podíl osob pracujících v  zemědělství poklesl v  námi sledo-
vaném období z cca 75 procent na necelých 44 procent. Přes-
to se v zemědělství zvyšovala výroba a produktivita, k čemuž 
přispívaly nové technické vynálezy, zavádění minerálních hno-
jiv, nové polní plodiny, systém střídání plodin a technologie kr-
mení.

… takže brambory najdeme na polích 
skoro každého velkého a malého sedláka…

1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

Vývoj produkce okopanin v habsburské monarchii (v milionech tun).

Síto na mouku a stojící máselnice 
ze Znojma, počátek 20. století, 
Jihomoravské muzeum ve Zno-
jmě.

Svážení obilných snopů volským potahem, 
počátek 20. století, Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě. 

Skupinová fotografie se sudy na zelí, počátek 20. století, 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

Halič  

Čechy 

Dolní Rakousko

Morava  

2,325.700
2,505.000  

1,835.800
2,290.600

529.200
609.500 

192.700
801.200 

Stav hovězího dobytka ve vybraných korunních zemích ve sro-
vnání let    1857 a    1910.
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krmná řepa
 zelí

Panels_CZ.indd   3Panels_CZ.indd   3 28.11.22   14:3928.11.22   14:39



|4

Rozvoj průmyslu 
v 19. století 

V  habsburské říši lze rozlišovat tři fáze industrializace: 
rozmach do roku 1873, depresi v  návaznosti na „černý 
pátek“ na vídeňské burze a fázi vysoké industrializace 
nastupující v 90. letech 19. století s vedoucím sektorem 
elektroprůmyslu.

Rozhodující roli hrála výroba železa. Vlajkovou lodí české-
ho báňského průmyslu byly závody hraběte Rudolfa 
Bruntálského z Vrbna v Hořovicích, na Moravě byly protě-
jškem Knížecí salmovské železárny (Fürstlich Salmsche Werke) 
v Rájci a Blansku. V železárnách založených ve Vítkovicích 
v roce 1829 vystřídal koks jako zdroj energie dřevěné uhlí. 
Vznikl tam také první parní buchar v Rakousku.

Mechanizace a tovární systémy umožnily textilní výrobě 
stát se vedoucím průmyslovým odvětvím. V  předbřez-
nové době (tj. před březnem 1848) byl průmysl vyrábě-
jící vlněné zboží soustředěn v severních Čechách a také 
v  Brně, Jihlavě a Jindřichově Hradci. Následně měl ba-
vlnářský průmysl svá sídla s  rozdělením úkolů takto: 
v jižní části Dolního Rakouska se nacházely kapacity pro 
předení a koncovou výrobu, v Čechách a na Moravě me-
chanické tkalcovny bavlny a rovněž průmysl na zpraco-
vání konopí, lnu a ovčí vlny. 

Průmyslová revoluce se svými novými výrobními tech-
nologiemi a produkty, která znamenala hluboký pře-
lom v  dějinách lidstva a kompletní změnu sociálních 
životních podmínek, položila základní kámen demo-
grafického vývoje, zemědělského pokroku a velkých 
migračních proudů pracovních sil. 

… vzrůstající čelní postavení českých zemí v rámci rakouského průmyslu …

Hala se zemědělskými stroji, Michael Frankenstein & Comp., 
Světová výstava ve Vídni v roce 1873, Wien Museum.

Část arcivévodské železárny „Huť císaře Františka Josefa“ v Třinci vedle 
Těšína od Huga Charlemonta, Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebs-
ges m.b.H.
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Český cukr jako „exportní šlágr“ 
habsburské monarchie

Cukr se stal během několika málo desetiletí „králem ra-
kouského průmyslu“. To mělo několik důvodů. Byly „im-
portovány“ nové postupy rafinování, došlo k  mechani-
zaci jednotlivých výrobních kroků (strouhání, rozsekání 
a krájení cukrové řepy) a technologický postup K. Wein-
richa a B. Kodweiße, který byl znám také jako „česká 
práce“, zvýšil množství sirupu získaného z cukrové řepy. 

Už v letech 1831 až 1844 se výroba zvýšila z  22 400 na 
112 000 tun. Světově proslulý postup louhování plát-
ků řepy difuzí vyvinutý v  roce 1864 Juliem Robertem, 
využití parního stroje, rozšíření pěstebních ploch, nové 
druhy hnojiv a nově vyšlechtěné odrůdy cukrové řepy a 

také založení velkých továrních komplexů velkými čes-
ko-moravskými vlastníky půdy přispěly k tomu, že se vy-
robené množství mezi léty 1850 a 1870 zdesateronáso-
bilo a cukr se stal „exportním šlágrem“ monarchie. 
Už v roce 1863 vyráběly cukrovary v Čechách a na Mora-
vě přibližně dvanáct procent veškerého řepného cukru 
na světě. V roce 1883 se vyváželo 58 procent, v roce 1910 
už 72 procent vyrobeného množství. 

Ve 30. letech 19. století vznikly v  Čechách, na Moravě 
a v Dolním Rakousku první továrny na zpracování řep-
ného cukru. Výroba cukru se brzy stala nejdynamičtějším 
a nejdůležitějším odvětvím potravinářského průmys-
lu habsburské monarchie. Odpad z výroby cukru tvořil 
mimoto nový základ krmiva pro dobytek a výhodná 
cena cukru měla za následek obrovský vzestup objemu 
moučných pokrmů. 

Cukrovarnický průmysl … obsadil během poměrně krátké doby téměř veškerou 
půdu na Moravě vhodnou k pěstování cukrové řepy.

Cukrovar ve Zvoleněvsi, Čechy, in: Die Gross-Industrie Oesterreichs. Fest-
gabe zum glorreichen 50-jährigen Regierungsjubiläum seiner Majestät 
des Kaisers Franz Josephs I. Dargebracht von den Industriellen Oester-
reichs 1898.

Rozvoj produkce cukrové řepy v habsburské monarchii 
(průměrné hodnoty v milionech tun).

Průměrná spotřeba cukru v habsburské monarchii na osobu a rok.
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Přibývající rozšiřování železničních spojení přispělo ke 
snadné dostupnosti Vídně pro obyvatele korunních zemí, 
a tím podpořilo mobilitu pracovních sil. V polovině sto-
letí rostlo město každým rokem o 3,5 procenta, mezi roky 
1870 a 1890 se počet obyvatel zdvojnásobil a v roce 1910 
žilo nakonec ve Vídni 2 031 498 obyvatel, 476 158 pochá-
zelo z Čech a Moravy. Vedle Londýna, Paříže a Berlína se 
tak stala Vídeň jednou z nejvýznamnějších evropských 
metropolí.

Zatímco do měst, jako byly Praha, Brno nebo Lvov, 
přicházeli přistěhovalci především z oblastí uvnitř vlast-
ních zemských hranic, přitahovala Vídeň pracovní síly 
z  několika korunních zemí, především z  Čech a Mora-

vy, které při svém nejvyšším počtu v  roce 1880 tvořily 
26,7 % vídeňského obyvatelstva.

Profesní obrázek žen přistěhovalkyň se výrazně lišil 
od mužů přistěhovalců. V  roce 1880 pracovalo 75,2 % 
českých a moravských žen ve Vídni v  sektoru služeb. 
Ze všech 62 914 žen pracujících pod označením „služeb-nic-
tvo v  domácnosti“ jich 29  435 neboli 46,8 procent 
pocházelo z  Čech nebo Moravy. Počet služebných 
ve šlechtických a měšťanských rodinách – velká část 
z nich byly kuchařky - se v letech 1890 až 1910 ještě zvýšil 
z 86 000 na 99 000.

Vídeň se stala v 19. století centrem tvořící se průmyslové 
společnosti a žhavým dějištěm střední Evropy. Masové 
přistěhovalectví do Vídně začalo ve 20. letech 19. století, 
velké stavební záměry, intenzivní poptávka po luxus-
ním a spotřebním zboží a průmyslová výroba vyžado-
valy stále víc pracovních sil.

Nyní jsem byl v tomto velkém mrave-
ništi sám jedním z mravenců.

Nádraží Františka Josefa, pohled přes koleje na vnitřní město, Franz Ko-
pallik (kreslíř), Gerlach & Wiedling (Buch- und Kunstverlag), pohlednice, 
kolem roku 1910, Wien Museum.

obyvatelé Vídně podle dnešního stavu území
z toho narození v Čechách a na Moravě

1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910
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Žhavé dějiště Vídeň: 
industrializace a populační exploze

Nejnovější nákres hlavního a rezidenčního města Vídně. Nouveau Plan de 
Vienne Capitale de l Áutriche, nakladatelství, tisk: Mörscher a Jasper, Kohl-
markt No. 257, Vídeň 1925, Rakouská akademie věd.
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České a moravské kuchařky

Ve Vídni pocházelo služebnictvo v  domácnosti přede-
vším z  Horního a Dolního Rakouska a ze slovanských 
zemí, zde především z  Čech a Moravy. České přistěho-
valkyně byly mezi pomocnicemi v domácnosti zpravidla 
nejspodnější, nejhůře placenou a nejvíce vykořisťovanou 
skupinou. Měly nízké školní vzdělání, byly často bez pro-
středků a pracovaly jako „dívky pro všechno“ v  domác-
nostech středních a spodních společenských vrstev.

Rozšiřování železniční sítě od poloviny 19. století us-
nadňovalo migraci z jižních Čech a jižní Moravy. Pokud 
se pomocnice v domácnosti vydaly do Vídně, dostalo se 
jim tam různé podpory ze strany příbuzných a známých. 
Vedle soukromých kontaktů využívaly uchazečky také 

nabídky obecně prospěšných organizací nebo živnos-
tenských zprostředkovacích kanceláří. V  centru zpro-
středkovatelské pomoci především křesťanských spolků 
pro služebnictvo stála nádražní mise. Delegáti nava-
zovali kontakt přímo na nádraží, přiváděli příchozí po-
mocnice do domácností a klášterů, kde jim zprostředko-
vávali práci za úplatu. Tento způsob výdělečné činnosti 
byl ukončen až na přelomu 19. a 20. století, kdy dost-
al každý okres centralizované veřejné zprostředkování 
pracovních míst.

Služba v  domácnosti se v  19. století vyvinula v  profes-
ní oblast, ve které dominovaly ženy. Vyučení kuchaři 
pracovali především v kuchyních šlechty nebo ve vyšší 
gastronomii. V měšťanských domácnostech byly oproti 
tomu zaměstnané kuchařky jako zkušené, často ale jen 
zaškolené odborné pracovní síly. 

Okamžitě bude přijata česká kuchařka pro všechno s výročními osvědčeními.

Kuchyně velkostatku Černovice, 
počátek 20. století, Státní oblastní archiv
v Třeboni, odd. J. Hradec.

Jízdní řád Dráhy císaře Františka Josefa v zimě 1870, Neue 
Freie Presse, 23.12.1870.

Skupinová fotografie Prvního vídeňského 
lidového kuchařského spolku (Erster 
Wiener Volksküchenverein) na Sever-
ním nádraží, foto: Atelier Madame d‘Ora 
1914, ÖNB.

   Mužské služebnictvo ve Vídni 
   Ženské služebnictvo ve Vídni
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Kuchařky v domácnosti

Pojetí služebního vztahu a zacházení se služebnictvem 
bylo rozdílné nejen podle sociálního prostředí, ale také 
místo od místa. Tak byly kuchařky tu a tam považovány 
za součást širšího rodinného kruhu a zaměstnávány po 
několik generací. Na druhém negativním konci širokého 
spektra životních poměrů domácího personálu stála fy-
zická a psychická diskriminace a vykořisťování. Často vel-
mi tristní situace pomocnic v domácnosti byla v nepos-
lední řadě výsledkem čeledních řádů.

Pracovní den kuchařky začínal v době mezi pátou a sed-
mou hodinou ranní. Musel se roztopit sporák a ohřát voda, 
nakoupit potraviny na trzích na přípravu tří až pěti jídel, 
vyřídit pochůzky a mnoho dalšího. Pokud byla v domác-
nosti služka, přebírala těžké práce, jako například štípání 
dřeva nebo nošení vody. Průměrná denní pracovní doba 
činila 16 až 18 hodin. Až do roku 1911 chyběla jakákoli 
úprava volného času a dovolené. V novém čeledním řádu 
byl nakonec pro pomocnice v  domácnosti ustanoven 
volný půlden každé dva týdny. 

Kuchařky stály v  hierarchii domácnosti většinou nad 
„jednoduchými“ pomocnicemi v  domácnosti. Začína-
ly zpravidla jako pomocnice v domácnosti, služky nebo 
chůvy, než mohly přejít na pozici „panské kuchařky“. 
V 19. a 20. století byla většina pomocnic v domácnosti 
ve věku 20 až 30 let nebo mladší.

Kuchařka, která tam sloužila, musela denně vařit pro 16-17 osob …

Jihlavská kojná s dítětem v Prátru, 
fotografie Emila Mayera, 1905–1911,
Wien Museum.

Typ vídeňské kuchařky, Ladislaus Eugen 
Petrovits, 1885, Wien Museum.

Kuchyně panského domu, in: Ernst von Malortie: Das Menu 2. Theil, Hannover 1887.
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Kuchařské knihy 
a jejich vývoj

Produkce kuchařských knih zažila svůj první rozkvět 
v období industrializace. Autoři a autorky kuchařek 
19. století byli často z praxe: pracovali v kuchyních šlech-
ty a měšťanstva a také v klášterech. Jejich sbírky receptů 
se obracely především na měšťanské publikum, na 
hospodyňky, ale i začátečnice. Obsah kuchařských knih 
většinou odráží pořadí podávaných pokrmů: polévku, 
maso, zeleninu, moučný pokrm a různé postní pokrmy. 
Mezi 18. a 20. stoletím se však měnila struktura a roz-
sah kuchařských knih. Jednotlivým tématům a poznat-
kům v  oblasti výživy byla věnována větší či menší po-
zornost, zvýšil se počet receptů a jejich variant, příprava 
byla popsána podrobněji, údaje byly systematizovány a 
do kuchařek byly začleňovány inovace a pomůcky, jako 

byl tlakový hrnec nebo prášek do pečiva apod. 
Někteří autoři a autorky se snažili sestavit kuchařky pro 
všechny vrstvy obyvatelstva. Kuchařské knihy byly také 
tematicky a sociálně specializovány, což většinou naz-
načuje i jejich název. Vyšla tak kuchařka pro měšťanské 
rodiny ze vzdělané střední třídy, kuchařka jako velmi užitečná 
příručka pro každou domácnost nebo Praktická kuchařka ví-
deňského předměstí. Zaměření měšťanských kuchařských 
knih se výrazně lišilo od kuchařských knih pro nižší so-
ciální vrstvy. V kuchařkách pro nižší vrstvy byl především 
podíl masných a sladkých pokrmů nižší, zato obsahovaly 
více praktických „jídel z jednoho hrnce“ (eintopf) a polé-
vek.

Protože autorka klade hlavní důraz 
na skutečnou domácí stravu majetné 
měšťanské rodiny …

Kuchařka Böhmische Univer-
sal-Köchin autorky Gabriele Tri-
wald, Praha 1885, Wienbibliothek
im Rathaus.

Krycí list kuchařky Bewehrtes 
Koch-Buch, Vídeň 1759, 
Wienbibliothek im Rathaus.

Návrh ilustrace kuchařky „Wiener Kochbuch“ autorky Louise Seleskowitz, 
Johann Viktor Krämer, 1879, Wien Museum.
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Kuchařské knihy 
pro každou domácnost

Srovnání kuchařských knih z dlouhého 19. století ukazu-
je některé výrazné změny. Měnila se struktura i téma-
ta kuchařských knih, stejně jako jejich rozsah a počet 
receptů, které v nich byly uvedeny; ke konci 19. století jsou 
kuchařské knihy stále častěji ilustrovány. Vydání nových 
kuchařských knih reagují na pokrok v oblasti přírodních 
věd, stále častější používání brambor a rajčat, výrobu 
nových průmyslových potravinářských výrobků a polo-
tovarů apod. Novinky vedly ke změně chuťových stan-

dardů, přinášely ale také úsporu práce a času. Postupem 
času vznikaly kuchařské bestsellery, které získaly mnohá 
veřejná ocenění.

Zákonem z 23. července 1871 bylo v celé monarchii naří-
zeno zavedení metrické soustavy pro všechny jednotky 
míry a váhy. Od té doby se v kuchařkách začaly použí-
vat standardizované jednotky hmotnosti, které byly 
všeobecně platné a především všude stejné. 

Kuchařsaké knihy jsou bohatým zdrojem historie všed-
ního dne, protože vedle přípravy pokrmů přinášejí také 
informace o hospodaření, zbožíznalství, kuchyňských 
technikách a vybavení, skladování a konzervování pot-
ravin a mnoho dalšího.  Mohou mimo jiné zahrnovat 
oddíly s  popisem nutriční skladby potravin, návrhy jí-
delníčků pro zvláštní příležitosti, zdravotní tipy a po-
krmy pro nemocné osoby nebo návrhy na vaření pro 
každý den a roční období.

Zdobení pomocí pytlíku s krémem, 
Wiener Kochbuch, Luise Selesko-
witz, Vídeň, 1901.

Anna Dorn, Österreichisches 
Musterkochbuch, Vídeň, 1891.

Příprava hranolků, Wiener 
Kochbuch, Luise Seleskowitz, Ví-
deň, 1901.

Magdalena D. Rettigová, Jihomo-
ravské muzeum ve Znojmě.

Že se však nejedná pouze o zcela běžné pokrmy nebo o jejich omezený výběr, 
dokládá rejstřík, který obsahuje více než šest set pokrmů všeho druhu 
v devatenácti oddílech.
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Vídeňský moučník

Základní těsta, která jsou základem mnoha druhů 
moučných pokrmů, zůstávají stejná od 18. století až dod-
nes. Také příprava těst se změnila jen málo. 

Bohatý výběr různých druhů moučných pokrmů úzce 
souvisel s postními přikázáními katolické církve, a tak 
vznikla široká škála sladkých i slaných receptů na nudle, 
knedlíky, záviny, vandle, bábovku, sádlové pečivo, koláče, 
pudinky atd., jejichž základem byla především mouka, 
ale také krupice nebo rýže.

Velký počet těchto receptů (včetně receptů na vdolky
 a koláče) lze nalézt v rakouských kuchařských knihách již 
mezi léty 1750 a 1850, tedy ještě před příchodem českých 
a moravských kuchařek, které zejména od 50. let 19. sto-
letí stále častěji pracovaly ve vídeňských měšťanských 
domácnostech. I když byly recepty, které měly svou tra-
dici v jihočeských a jihomoravských regionech, zastou-
peny v rakouských kuchyních již před příchodem českých 
hospodyň, postaral se bezpočet kuchařek o to, že tyto 
recepty - také v různých rafinovanějších a pozměněných 
podobách - zaujaly trvalé místo v tzv. vídeňské kuchyni.

Rozvoj kultury moučných pokrmů v 19. století silně 
podpořily četné nové technické výdobytky v cukro-
varnickém, drožďárenském a mlynářském průmyslu. 
Od 30. let 19. století nastala trvalá změna díky jemnější 
mouce a výrobě cukru z cukrové řepy. Žádané sladidlo 
se stalo cenově dostupným i pro méně majetné domác-
nosti a sladké moučníky zažily zlatý věk.

Výživná a pestrá strava

Croque en bouche (věž z malých odpalovaných větrníčků), 
in: Luise Seleskowitz, Wiener Kochbuch, Vídeň 1902.

Kuchyňské pomůcky, in: Die Wiener Bürger-Küche, 
Illustriertes Kochbuch, Vídeň 1902.

Recepty z ručně psané kuchařky Leopoldine Posterer 
z obce Ober-Rohrbach, Universalmuseum Kierling, 1886.
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Půst: bezpočet postních pokrmů  

Mnoho postních receptů bylo modifikací receptů na 
přípravu masa, často se také odkazovalo na dřívější poky-
ny a pouze se změnila doba vaření a ingredience. 

V závislosti na ročním období se ve Vídni nabízelo až 50 
druhů sladkovodních ryb, které se dovážely po železnici 
z mnoha oblastí monarchie, jako například pstruzi ze se-
verních Čech, štiky z Dunaje a z rybích farem v Čechách 
a na Moravě. Kromě toho se z dalmatského pobřeží do-
vážely drahé druhy ryb, jako byli mořští okouni, různé 
druhy parmic a zubatci. Když se od roku 1890 prudce 

zvýšila spotřeba ryb, přestaly být výnosy z řek a farem 
dostatečné a dováželo se více mořských ryb a mořských 
plodů, jako byli platýsi, ústřice, tresky a lososi.

Běžným původním druhem byl rak říční. Používal se ne-
jen pro přípravu vydatných pokrmů, ale také v kombina-
ci s nakládaným ovocem. Oblíbené bylo také račí máslo, 
které se z raků připravovalo. Želví maso bylo kulinářskou 
specialitou. Oblíbenými způsoby přípravy želvího masa 
byly polévky a paštiky.

Katolíci museli stále dodržovat 148 postních dnů v roce, 
což reflektují i recepty uváděné v kuchařkách. K  post-
ním pokrmům patřily pokrmy z ryb (pečené, smažené 
a dušené), moučné pokrmy (nudle, knedlíky, flíčky, 
nočky, záviny, nákypy, trhance a kaše), zeleninové po-
krmy a velký počet vaječných pokrmů, které jsou dnes 
- stejně jako mnoho dalších jídel - z velké části zapome-
nuty.

Želvy, žabí ragú, vydry a bobři ...

Recept ze švabachem ručně psané kuchařky Leopoldine Polsterer 
(Ober-Rohrbach), Universalmuseum Kierling, 1886.

Humr s majonézou, in: 
Luise Seleskowitz, Wiener 
Kochbuch, Vídeň, 1901.

Ryby, in: Katharina Prato, Die Süddeutsche Küche, Graz, 1901.
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Vegetariánství: 
krátkodobý trend, nebo obrat ve výživě? 

Po prvním Kongresu vegetariánů, který se konal v září 
1886 ve Vídni, založili Marie a Josef Schmallovi v roce 1895 
první obchod se zdravou výživou, kde nabízeli vegeta-
riánské potraviny a ingredience. O pět let později vydali 
vlastním nákladem vegetariánskou kuchařku.

Přísní vegetariáni patřili většinou ke střední třídě, jed-
li hlavně chléb a ovoce a několikrát denně si dopřáva-
li malá jídla. Vegetariánské restaurace, které postupně 
vznikaly, často navštěvovali sociální demokraté, jako byl 
Viktor Adler, kteří považovali konzumaci alkoholu za so-
ciální problém. V alkoholu a konzumaci masa také viděli 

příčinu civilizačních chorob. Intelektuálové a umělci jako 
Gustav Mahler a Hugo Wolf se také stravovali bez masa.
Obecně se stalo běžným podávat jako přílohu k hlavním 
jídlům salát. Ve Vídni se ovoce a zelenina prodávaly hla-
vně na trhu Schanzlmarkt, kam se potraviny dopravovaly 
lodí. Ovoce a zelenina se prodávaly také na trhu Kärnt-
nertormarkt (od roku 1905 Naschmarkt).

V době rozkvětu industrializace se do Vídně dostalo 
vegetariánské hnutí. V  roce 1877 otevřel Karl Ramhar-
ter ve Wallnerstraße tzv. jídelní dům jako první vege-
tariánskou restauraci v německy mluvících zemích 
 a o čtyři roky později se členové nově založeného Spol-
ku pro přirozený způsob života (Verein für naturgemä-
ße Lebensweise) zavázali, že se zdrží masitých pokrmů 
a alkoholu.

Poslední záchranná kotva, 
která zabrání úplné degeneraci lidstva.

„Zelenina a bylinky“, in: Elisabeth Stöckel, Stöckel´s österreichisches 
Universal-Kochbuch, Vídeň, 1906.

Prodavačky bylinek a zeleniny před trhem Naschmarkt, Rechte Wiener-
zeile 3, 4. vídeňský okres, 1915, ÖNB.

Josef a Marie Schmall, Die Zukunftsküche. Letzter Rettungsanker zur Ver-
hütung völliger Entartung der Menschheit (Kuchyně budoucnosti. Poslední 
záchranná kotva, která zabrání úplné degeneraci lidstva), Vídeň 1900.
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Maso jako ukazatel blahobytu

Ani období krize po roce 1873 nevedlo ve Vídni k výrazné-
mu poklesu spotřeby masa. Kolem roku 1896 navrhl do-
konce Philipp Aigner vlastní talíř určený pro podávání ho-
vězího masa, tzv. Rindfleischteller, který měl uprostřed 
prohlubeň určenou pro hovězí maso, obklopenou další-
mi prohlubněmi na omáčky a přílohy. Jídlo bez polévky 
nebylo myslitelné ani v hostinci. Proto se zde také velmi 
cenil šálek na podávání polévky.
Nejdůležitějšími prodejními centry bylo 13 velkoobchod-
ních a 33 maloobchodních trhů a sedm tržnic. Největší 
byly ústřední dobytčí trh ve čtvrti St. Marx a velkoob-
chodní tržnice ve třetím vídeňském okrese, kde se v roce 
1898 prodalo 14 370 tun hovězího a 3 800 tun vepřového 
masa. 

Recepty na přípravu masa se v kuchařkách z 19. století 
v zásadě týkaly hovězího (zejména telecího), jehněčího, 
zvěřiny a drůbeže, přičemž kuchaři se již v té době řídili 
zásadou „od čumáčku po ocásek“ (nose to tail). Existo-
valy tedy pokrmy z hlav a nohou zabitých zvířat, ale také 
četné recepty na přípravu vnitřností.

Počátky vídeňského řízku sahají do raného novověku, kdy 
se již v různých obměnách používala strouhanka. Před-
chůdcem je recept na  telecí řízky s parmezánem a plátky 
žemle  z kuchařky Bewehrtes Kochbuch z roku 1759.

Vařené hovězí maso a hovězí polévka mají ve Vídni 
dlouhou tradici. Roční spotřeba masa na osobu ve Vídni 
dosáhla v roce 1830 maximální hodnoty 128 kilogramů. 
Zvláštností vídeňského trhu s masem byl stejný přístup 
k masu na hlavní chod a masu na polévku: až do poloviny 
20. století se hovězí maso prodávalo pouze s přidanou 
hmotností, tj. včetně kostí. 

Nejlepší kousky, aby byla dobrá polévka a dobré maso zároveň …

Železná plnička klobás,  
19. století, 

Universalmuseum Kierling. Řeznice se svým čeledínem, Georg Emanuel Opitz: Vídeňské scény a lidová 
zaměstnání, list 17, 1804-1812, Wien Museum.

Průběrná spotřeba masa na osobu ve Vídni v letech 1830–1900.
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Inovace v kuchyni

Na začátku 19. století přispěly ke zdokonalení kuchařského 
umění významnou měrou úsporné sporáky vybavené 
velkou plotnou pro různé teplotní rozsahy a později také 
troubou. Teprve ve druhé polovině století se však staly 
nové sporáky cenově dostupné pro každého. Z černé ku-
chyně stala obytná místnost, protože kouř byl nyní odváděn 
rourou v kamnech.  

Kolem roku 1880 se objevila varná skříňka, která byla 
ideální pro přípravu vegetariánských pokrmů. Do skříňky 
se vešly dva hrnce, které se ihned po dosažení varu na 
běžném sporáku vložily do skříňky, jejíž vnitřek byl izo-
lován silnou vrstvou dřevité vlny, ve které vaření pokračo-

valo. Marie von Rokitansky také doporučuje „etážový 
parní hrnec“ pro vaření několika pokrmů najednou, který 
v poslední době zažívá určitou renesanci.

Průmyslově vyráběné hotové výrobky a polotovary, jako 
byly masový výtažek, pudinkový prášek, margarín atd., 
podstatně změnily každodenní stravovací zvyky a us-
nadnily vaření v  měnících se socioekonomických pod-
mínkách.

K dalšímu rozvoji vídeňské kuchyně přispělo několik in-
ovací. Revoluci v přípravě jídla způsobilo nahrazení ote-
vřeného sporáku tzv. úsporným sporákem (Sparherd) 
a varnou skříňkou, které zejména méně majetným li-
dem pomohly ušetřit čas a tuky. Nové hotové výrobky, 
jako masový výtažek nebo bujónové kostky usnadnily 
vytváření zásob i vaření samotné.
 

… z černé kuchyně se stala obytná místnost … 

Moderní úsporný smaltovaný železný sporák, in: Richard Gollmer (Hg.), 
Universallexikon der Kochkunst 1908, 9. vydání, s. 207.

Parní tlakový hrnec ze železa,  
Universalmuseum Kierling, 19. století.

Inzerát propagující margarín „Marke 
Unicum“, in: „Gute Küche“. (Dobrá  

kuchyně). Nejnovější kuchařka sesta-
vená podle původních receptů čtenářek 
a čtenářů novin Kronen-Zeitung, 1906, 

s. 515.

Reklama na vzorové kuchyně, in: Elisabeth  
Stöckel, Stöckel´s österreichisches  
Universal-Kochbuch, Vídeň, 1906.
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Kuchařky
 jako centrální bod kulturní výměny

Počet ženského personálu ve Vídni žijícího v  domě 
zaměstnavatelů se sice zvýšil z  86  000 v  roce 1890 
 na 99 000 v roce 1910, ale přesto panovala enormní mo-
bilita a fluktuace. Jen každý pátý přistěhovalec, ať muž 
či žena, zůstal v rezidenčním městě natrvalo. Vídeň pro-
to na konci 19. století přirovnávali k hotelu, který byl sice 
stále obsazený, ale vždy jinými lidmi. V četných písem-
nostech se objevovala různá varování před domněle hro-
zícím „počeštěním“ Vídně.

Pomocnice v  domácnosti byly zásadními zprostředko-
vatelkami kulturního transferu. Pro vídeňské měšťanské 
domácnosti představovaly jižní Čechy a jižní Mora-
va důležité náborové oblasti a tisíce českých kuchařek  
si s sebou přinášely recepty a kulturní techniky. Staraly se
o neustálou dynamiku kulturní výměny. O cestě pracov-
ních migrantů zpět do vlasti dnes svědčí prameny, jako 
například „zámecká kuchařka“ z  Plavče, sbírka receptů 
psaná ručně špatnou němčinou, ve které si kuchařka mimo 
jiné dělala poznámky, odkud který recept pocházel.  

Práce kuchařky byla pro ženy možností zajistit si své 
samostatné živobytí. Pomocnice v domácnosti měnily 
nejen své služební pozice při práci v domě, ale také 
střídaly práci v domácnosti s prací v zemědělství a s jiný-
mi druhy výdělku nebo neformálními pracemi. Hledání 
pracovních míst a jejich střídání patřilo pro velký počet
 z nich k běžnému životu. České a moravské kuchařky 
byly vysoce mobilní, ve vídeňských domácnostech zůstá-
valy přechodně a často jen krátkou dobu. 

… že česká kuchařka stojí na špičce kuchařské kultury, je téměř perlou mezi všemi …

Kuchařská kniha ze zámku Plaveč, 1900, soukromé vlastnictví.

Ručně psaná kuchařka Luisy Teinitzerové, 
Jindřichův Hradec kolem roku 1920,  
Muzeum Jindřichohradecka.

Dopis s českým textem 
 a německým receptem na 
(vánoční?) cukroví od Ber-
ty Rosové Marii Teinitzero-
vé, Jindřichův Hradec, po 
roce 1900, Muzeum Jindři-
chohradecka.
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