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Ř íká se, že Vídeň je taková 
větší Praha, ale není to 
tak docela pravda. Na čes-

ké nápisy na obchodech tu sice 
narazíte docela často, ale vzhledem 
k tomu, že se zde po staletí mísily 
národy velkého mocnářství, nabízí 
tenhle eintopf opravdu od všeho 
trochu. Pokud se do něj rozhodnete 
zakousnout a budete se držet mo-
tta „prožrat se Vídní“, sice vám už 
asi nezbude kapesné na suvenýry, 
ale slibuji, že nebudete litovat. Tak 
pojďme ochutnat…

Protože každý správný turista 
navštíví Stephansdom (katedrála 
sv. Štěpána), můžete začít rovnou 
vedle něj, v cukrárně Aida. Dopo-
ručuji místní zmrzlinu, potřebujete 

si totiž nechat místo, abyste si 
hned za rohem mohli dát chlebíček 
u Trzesniewskiho (ulice Dorotheer-
gasse). Původní majitel restaurace, 
byl, jak je ze jména patrné, Polák, 
který se ve Vídni usadil na začátku 
minulého století a jeho chlebíčky 

(dost odlišné od těch našich) tu 
zdomácněly. Pokud jste staří, jak 
zákon káže, objednejte si k nim 
i klasickou dvojdecku piva, tzv. P iff, 
aby byl zážitek náležitě splách-

nut. A pro ty, kteří mají stále ještě 
trochu hlad, je tu další chrám dobré 
krmě: Demel. Dojdete k němu 
kolem barokního kostela sv. Petra, 
který nejen jménem, ale i výzdobou 
velmi nápadně připomíná baziliku 
sv. Petra v Římě.

Cukrárnu Demel poznáte už 
podle výlohy, je z cukru. Uvnitř si 
můžete prohlédnout cukrářskou 
dílnu v plném provozu a dát si 
jeden ze dvou zaručeně pravých 
sacher dortů, čokoládové potěšení 
s meruňkovou marmeládou. Ten 
druhý dostanete v hotelu Sacher 
(Philharmonikerstraße). Až bu-
dete posuzovat, který vám chutná 
víc, nezapomeňte je doprovodit 
skutečnou vídeňskou kávou, které 
se říká Wiener Melange. Nejde 
totiž o kávu se šlehačkou, tak jak ji 
známe u nás, ale o nápoj podobný 
cappuccinu, černou kávu s horkým 
mlékem a pěnou. Jestli vám ale čo-
koládový dortík moc nevoní nebo 
rádi uzobáváte svým spolustolov-
níkům z jiného kousku, nebojte 
se, na výběr je toho opravdu dost. 
U některých se dokonce vedou 
spory o název, protože maková 
bábovčička Mohr im Hemd v pře-
kladu znamená „černoch v župa-
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Císařská Vídeň, město na Dunaji. Můžete sem vyrazit podle některého z klasických bedekrů a projít si ji 
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Cukrárnu Demel poznáte už podle výlohy, je z cukru. Uvnitř 
si můžete prohlédnout cukrářskou dílnu v plném provozu 
a dát si jeden ze dvou zaručeně pravých sacher dortů.



31

nu“, můžete na něj narazit i jako 
na „rasistický dortík“… Ale i přesto 
chutná báječně! 

Až vám sladké poleze i ušima nebo 
až dostanete pořádný hlad (třeba 
po procházce po Mariahilfer Stra-
ße), můžete si dát vídeňský řízek 
velký jak sloní ucho, a to v lokálu 
v ulici Neubaugasse (číslo popisné 
52). Klasickou vídeňskou kuchyni tu 
servírují za přijatelné ceny a oprav-
du štědré porce. Najedí se i nejhla-
dovější a ti méně zdatní si mohou 
objednat „geteilt“ (doslova „rozděle-
ný“) a slupnout řízek napůl. Jen tak 
mimochodem, ten pravý, vídeňský je 
z telecího masa, ale většina lidí pre-
feruje vepřový. Ne abyste si k tomu 
ale dali hranolky! Rozhodně musíte 
vyzkoušet rakouský bramborový 
salát, který s tím naším nemá kromě 
brambor snad nic společného. Chut-
nat bude ale zaručeně.

Pokud s návštěvou Vídně vyčká-
váte až na chladnější měsíce nebo 

rovnou na dobu adventu, můžete 
si zahřát tělo i duši nepřeberným 
množstvím svařáků. Na každém 
větším náměstí vám nabídnou svůj 

vlastní (a v jiném hrnečku, který 
dostanete oproti záloze, takže si ho 
můžete případně ponechat), a to 
jak v alkoholické, tak v nealkoho-
lické verzi. U všech ale platí, že jsou 
zatraceně sladké, takže si třeba 
budete chtít „spravit“ chuť peče-
nými kaštany, které v zimě potkáte 
doslova na každém rohu.

Kdo naopak raději cestuje v létě 
a chce si užít krásné procházky 
po břehu Dunaje (doporučuji úsek 
mezi stanicemi metra Schweden-
platz a Roßauer Lände, kde je jedna 
z místních graf iti scén), může 
zamířit na zmrzlinový pohár do ně-
kterého z Eissalonů. Ale pozor, jsou 
otevřené jen v létě!

Naši společnou procházku mezi 
vídeňskými dobrotami nemůžete 
zakončit jinak než sobotními trhy 

na Naschmarktu (stanice metra 
Kettenbrückengasse). V jedné polo-
vině můžete šmejdit na bleším trhu 
a objevovat báječné staré harampá-
dí i poklady a v druhé polovině si 
nakoupit něco k snědku.

Tak ať vám Vídeň chutná! 

NA CESTĚ SVĚT KOLEM NÁS

Rozhodně musíte vyzkoušet rakouský bramborový salát, kte-
rý s tím naším nemá kromě brambor snad nic společného.
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