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1 Úvod 
 

Diplomová práce je zaměřena na identifikaci tradičních pokrmů na území Plzeňska. Toto téma 

bylo vybráno proto, aby se objasnilo, které pokrmy jsou v této lokalitě opravdu tradiční a které 

z pokrmů se za to pouze považují.  

Hlavní motivací pro zpracování tohoto tématu bylo, aby se lidé díky této práci dozvěděli více 

o tradičních pokrmech, staly se tak pro veřejnost zajímavějšími a lidé je i nadále konzumovali, 

připravovali a byli hrdí na to, že se jedná o jejich tradiční národní pokrmy, které mají 

dlouholetou tradici v regionu kde žijí, aby se jejich tradice i nadále udržovala a předávala dalším 

generacím. 

V dnešní době je spousta pokrmů, o kterých se lidé domnívají, že do kategorie tradičních 

pokrmů patří, ale jestli je tomu opravdu tak, by měla objasnit tato práce. Je důležité dostat 

tradiční pokrmy opět více do povědomí veřejnosti, aby se nestalo, že o ně nebude nikdo jevit 

zájem, tradice tím zanikne a budou se zde konzumovat a připravovat pouze pokrmy, které byly 

převzaté z jiných zemí. 

Primárním cílem této diplomové práce je tedy identifikace tradičních pokrmů na Plzeňsku, 

konkrétně zaměřené na okresy Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever, včetně kulturních, 

přírodních a dalších podmínek podílejících se na vzniku a formování těchto pokrmů. 

Sekundárním cílem je zjistit celkové povědomí veřejnosti o tradičních plzeňských a obecně 

českých pokrmech, oblíbenosti těchto pokrmů a zjistit, co lidi nejvíce odrazuje od konzumace 

a přípravy těchto pokrmů. 

Pro tuto diplomovou práci byla stanovena následující výzkumná otázka: Které pokrmy jsou 

považovány obyvateli na Plzeňsku za tradičně regionální? A hypotéza: H1: Tradiční pokrmy 

Plzeňska respondenti konzumují více v domácnostech než ve stravovacích zařízeních. 

Práce je rozdělena do tří základních částí: na část teoretickou, analytickou a návrhovou. 

Teoretická část práce je nejprve zaměřena na definici základních pojmů, které jsou v práci hojně 

využívané a je pro pochopení práce důležité, aby byly přesně definované. Je zde zmínka o 

tradiční české kuchyni obecně a následující část je zaměřena přímo na zkoumanou oblast, na 

Plzeňsko. Nejprve je zmíněna historie města, od jeho založení až po období minulého století. 

Konkrétně je zde popsáno, jak se v Plzni dříve nakupovalo a prodávalo zboží, kdy a jak vzniklo 
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světoznámé plzeňské pivo a jaké pokrmy a nápoje se konzumovaly v devatenáctém století 

v plzeňských hostincích a restauracích. Jsou zde popsané české lidové svátky a tradice spojené 

s přípravou a konzumací tradičních pokrmů, dále také pokrmy, které se k jednotlivým 

příležitostem tradičně připravovaly a připravují a proč tomu tak je. Poslední část teoretické části 

se zaměřuje na dva projekty, které se tradičními pokrmy zabývají a snaží se je aktivně 

propagovat. Na závěr je zde popsaná kulinární tradice jiných zemí. 

V analytické části je v úvodu představen soubor deseti vybraných pokrmů, o kterých se pomocí 

výzkumných metod zjišťovalo, zda se opravdu jedná o tradiční pokrmy Plzeňska či nikoliv. Je 

zde také přesně vymezená zkoumaná oblast, aby bylo jasné, na kterou část je výzkum zaměřen. 

Pro analytickou část práce jsou použity tři metody výzkumu, jako první použitou metodou je 

zkoumání historických materiálů, dále pak bylo provedeno dotazníkové šetření, kterého se 

účastnilo tři sta sedmnáct respondentů a poslední výzkumnou metodou byly tři rozhovory 

s pamětníky města Plzně.  

Analytická část pojednává o tom, co by mohlo napomoci tomu, aby se tradiční pokrmy opět 

začaly více konzumovat a staly se obecně pro lidi více atraktivní. Jsou zde návrhy, které jsou 

vyvozené z výsledků analytické části a mohlo by díky nim dojít k vyššímu zájmu o tyto 

pokrmy. 

Metodologická část práce vznikla pomocí aplikování metod: v teoretické části využití rešerše 

literárních a internetových zdrojů, v analytické části byly využity metody rozhovorů, 

dotazování se a zkoumání historických materiálů. 

Pro zpracování této diplomové práce bylo využito dostupné tištěné literatury, internetových 

zdrojů a historických materiálů z národní digitální knihovny.  
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2 Teoretická část 
 

Jako prvním bodem teoretické části bylo potřeba přesně definovat dva nejdůležitější pojmy 

tradice a pokrm, které se v celé práci velmi často vyskytují. Pro zpracování této části práce byly 

využity dva online zdroje a citace zákona. Pro definování pojmu tradice byly využity informace 

z webové stránky (3pol.cz, 2007) a k definování pojmu pokrm bylo využito přesného znění 

zákona číslo 258/2000 Sb. § 23, doplněné informacemi z webové stránky (vyzivaspol.cz, 2015). 

Pro obecnou historii české kuchyně bylo využito převážně dvou literárních zdrojů, prvním 

zdrojem byla „Regionální kuchařka z Čech, Moravy a Slezska“ (Vašák, 2014) a druhým 

použitým literárním zdrojem byla „Velká česká kuchařka“ (Český klub, 1996). Pomocí těchto 

literárních zdrojů bylo možné popsat vývoj samotné české kuchyně v průběhu let a odůvodnit 

skladbu pokrmů jednotlivých krajů v závislosti na poloze, nadmořské výšce a ostatních 

přírodních faktorech. 

Pro zpracování informací vztahujících se přímo na formování a utváření pokrmů na Plzeňsku 

v závislosti na přírodních a kulturních podmínkách tohoto regionu, byly nejvíce využívány tři 

literární zdroje, ve kterých bylo možné získat informace o tom, jaké plodiny se na Plzeňsku 

nejvíce pěstovaly, které suroviny jsou pro Plzeňsko nejvíce typické, jak se v Plzni obchodovalo 

v minulých staletích, jak se zde stravovalo ve stravovacích zařízeních a jaká byla nabídka těchto 

zařízení. Mezi tyto tři zdroje patří kniha „Jak se nakupovalo, vařilo a jedlo ve staré Plzni“ 

(Slámová, 2013), dále pak kniha „Staré plzeňské hostince aneb jak se v Plzni jedlo, pilo a 

veskrze dobře žilo“ (Maškovská, 2014) a posledním velmi užitečným zdrojem pro zpracování 

této části práce byla kniha „Západočeská vlastivěda“ (Autorský kolektiv, 1990). 

Bylo také zapotřebí vycházet z poznatků týkajících se českých lidových svátků, zvyků a tradic, 

spojených s tradičními pokrmy. Pro tuto část bylo využito několik různých internetových 

zdrojů, mezi nejvíce využité patří například: (eu2009.cz, vira.cz, milujivelikonoce.cz, 

jakvkuchyni.cz, cesketradice.cz, milujivanoce.cz, trebonskykapr.cz) a jednoho literárního 

zdroje a to „Tradinář - Rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálů“ (Kindlová, Boledovičová, 

2020).  

V teoretické části diplomové práce jsou také popsané dva kulinární projekty, které se rozvojem 

a udržením tradičních českých pokrmů ve společnosti zabývají. Mezi ně patří projekt Kuliděd 

a Czech Specials. Informace o projektech byly čerpány z internetových zdrojů: 

(kulinarnidedictvi.cz, czechspecials.cz).  
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Poslední část teoretické části je zaměřena na kulinární kulturu a tradice jiných zemí, která je 

zaměřena na to, aby poukázala jak se kulinární kultura a tradice dodržuje v jiných zemích, pro 

tuhle problematiku byly využity informace ze tří vědeckých článků. Z časopisu: „Gastronomy, 

Tourist Experience and Location“, (Kyriakaki, A., Zagkotsi, S., a Trihas, N.), z časopisu: 

„Petits Culinaires“ (Ghani, C. A. A. a Karim, S. A.) a z časopisu „Journal of Foodservice 

Business Research“ (Ottenbacher, M. C. et al.). 

  



7 
 

3 Analytická část 
 

Analytická část diplomové práce je zaměřena na zkoumání tradičních pokrmů připravovaných 

na území města Plzně a jejího nejbližšího okolí. V této části jsou využita jak primární data, 

získaná z výsledků vybraných analytických metod, tak i sekundární data, získaná z odborné 

literatury, výzkumných zpráv, regionálního tisku a dokumentů z archivu města. Výzkum začíná 

stanovením souboru pokrmů, které jsou podle současných publikací považované za tradiční 

pokrmy zdejšího regionu. V další části se bude ověřovat, zda se opravdu jedná o tradiční 

pokrmy, které mají svůj původ i v historii regionu. Zkoumané historické materiály budou 

pocházet z konce devatenáctého a začátku dvacátého století. Získanými informacemi se zjistí, 

jestli se opravdu jedná o pokrmy, které jsou tradiční a pocházející skutečně ze zkoumané 

oblasti. Na položené otázky bude odpovězeno pomocí zkoumání historických materiálů, 

doporučených plzeňskou etnografkou, dále bude připraven soubor otázek, ze kterých se 

vypracuje dotazníkové šetření a provede rozhovor s pamětníky města, aby získané informace 

byly co nejvíce ověřené a jednalo se opravdu o přínosné a prokazatelné informace. Bude 

proveden i průzkum kulturních, přírodních a dalších podmínek, které měly na skladbu pokrmů 

vliv v minulosti a jakým způsobem se podmínky v průběhu let změnily. Dotazníkové šetření 

bude zaměřeno na obyvatele města Plzně. Otázky budou směrovány tak, aby se zjistilo, zda 

obyvatelé města tradiční pokrmy znají a konzumují či nikoliv a mnoho dalších užitečných 

informací.  

 

Výzkumná otázka: Které pokrmy jsou považovány obyvateli na Plzeňsku za tradičně 

regionální? 

Hypotéza: 

H1: Tradiční pokrmy Plzeňska respondenti konzumují více v domácnostech než ve 

stravovacích zařízeních. 

  

 

 



8 
 

3.1 Soubor tradičních pokrmů Plzeňska 
 

Z dostupných internetových a literárních zdrojů byl vyhledán soubor deseti pokrmů, které jsou 

nyní považovány jako tradiční plzeňské. Na to, zda jsou tyto pokrmy opravdu tradiční, se bude 

snažit odpovědět pomocí zvolených výzkumných metod tato práce.   

Ve většině těchto pokrmů jsou hlavní surovinou brambory, které jsou pro tento region typické 

a dále pak pokrmy moučné. Plzeňské pokrmy jsou často spojené s typickým plzeňským pivem, 

ať už jako přísadou nebo servírované jako nápoj k pokrmům. Dále jsou mezi důležitými 

surovinami pro přípravu pokrmů v této oblasti: přeštické vepřové maso, křimické zelí a jablka 

ze zdejších jablečných sadů. (kulinarnidedictvi.cz, 2020) Pokrmy budou následně krátce 

představeny, aby bylo zjevné, o jaké pokrmy se jedná, o podobě, přípravě a složení pokrmů.  

 

3.2 Dotazníkové šetření 
 

Jedná se o jednu z kvantitativních metod výzkumu veřejného mínění. Byla zvolena, aby se její 

pomocí zjistilo povědomí obyvatel Plzeňska o místních tradičních pokrmech. Dotazník byl 

sestaven z osmnácti otázek, na které byly připraveny varianty odpovědí a u některých otázek i 

otevřené odpovědi, kde mohli respondenti vložit svoji originální odpověď. V dotazníku se 

vyskytují dvě možnosti uzavřených odpovědí. V jedné z variant se dalo odpovědět pouze 

jednou možností a u druhé varianty bylo možné použít několik odpovědí z možného výběru. 

Dotazníkové šetření bylo zaměřené na respondenty pocházející z Plzeňského kraje, přesněji na 

tři okresy z tohoto regionu. Bylo proto nutné vložit do dotazníku i několik kategorických 

otázek, vztahujících se k lokalitě odkud respondenti pocházejí. Odpovědi na tyto otázky 

potvrdí, zda jsou relevantní a bude možné z nich vyvodit přínosné výsledky pro tento výzkum. 

Dotazníkové šetření probíhalo kompletně elektronicky, pro vytvoření dotazníku byl zvolen 

program „Formuláře Google“ a oslovování respondentů probíhalo za pomocí sociálních sítí 

(Facebook, E-mail, WhatsApp). Veškeré odpovědi byly zcela anonymní a výsledky z tohoto 

šetření slouží pouze pro tuto diplomovou práci. Na tento dotazník odpovědělo celkem tři sta 

sedmnáct respondentů a sběr dat probíhal od 17. února do 1. března roku 2021. 
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3.2.1 Shrnutí dotazníkového šetření 
 

V úvodní části dotazníkového šetření bylo použito několik filtračních otázek, které měly přesně 

stanovit, zda se jedná o cílovou kategorii respondentů potřebných pro objektivní výsledky 

tohoto dotazníkového šetření. První otázka měla ihned určit, zda jsou respondenti z Plzeňského 

kraje a pokud ano, tak z jakého okresu. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na tři okresy 

Plzeňského kraje, a to na okres Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever. Z těchto dvou otázek bylo 

možné zjistit, že z požadované lokality pocházelo celkem necelých devadesát procent 

respondentů.  

Další dvě filtrační otázky měly určit pohlaví respondentů a jejich věkovou kategorii. Z výsledků 

těchto dvou otázek vyplývá, že se podařilo získat téměř vyvážený poměr obou pohlaví, jelikož 

dotazníkové šetření vyplnilo pouze o čtyřicet jedna více žen než mužů. Co se týká věkových 

kategorií, podařilo se oslovit respondenty všech věkových kategorií. 

Z výsledků filtračních otázek lze usoudit, že bude mít dotazníkové šetření vypovídající 

hodnotu, jelikož se podařilo oslovit celkem tři sta sedmnáct respondentů, z převážné části 

z požadovaného vymezeného území, vyváženého poměru obou pohlaví a různých věkových 

kategorií.  

Další část dotazníkového šetření byla přímo zaměřena na tradiční pokrmy Plzeňska. 

Respondenti měli vybrat ze souboru pokrmů ty, které již někdy konzumovali, a proto lze 

usoudit, že pokrmy, které již někdy konzumovali znají a ví o jaké pokrmy se jedná. Z deseti 

vypsaných pokrmů respondenti volili nejvíce čtyři pokrmy. Dá se tedy z těchto výsledků 

konstatovat, že nejznámějšími tradičními pokrmy Plzeňska jsou vošouchy, bramborové placky, 

chlupaté knedlíky a rozpeky. Nejméně známé pokrmy ze souboru deseti pokrmů jsou machout 

a křehkovice, žádný z respondentů nezvolil odpověď, že žádný z pokrmů nezná.  

Další otázka navazovala přímo na soubor pokrmů. Tato otázka byla do dotazníkového šetření 

vložena, aby se dalo zjistit, kde měli respondenti možnost tradiční pokrmy Plzeňska 

konzumovat, kde je konzumují nejčastěji a kde nejméně často. Respondenti nejvíce volili 

možnost, že tradiční Plzeňské pokrmy konzumovali doma a nejméně často v závodním 

stravováním a ve školních jídelnách. Pro udržení tradice plzeňských pokrmů by proto bylo 

dobré, aby se tyto pokrmy dostaly více na nabídku závodních stravování a do školních jídelen. 

Školní jídelny mohou nejlépe tradiční pokrmy dostat do povědomí dětí, které je nemají možnost 

konzumovat doma. 
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Následně byla možnost, aby respondenti mohli sepsat další pokrmy, o kterých se domnívají, že 

se jedná o tradiční pokrmy Plzeňska a nebyly v dotazníkovém šetření ještě zmíněné. Cílem této 

otázky bylo zjistit celkové povědomí lidí o tom, co považují za tradiční plzeňské pokrmy a 

popřípadě se dozvědět o dalších tradičních plzeňských pokrmech. Pro respondenty, kteří žádný 

jiný tradiční plzeňský pokrm neznali, byla připravena odpověď „žádný jiný neznám“ a tuto 

variantu zvolilo třičtvrtě respondentů. Čtvrtina respondentů vypsala celkově čtyřicet různých 

pokrmů a mezi nejčastější odpovědi patřily pokrmy: plzeňský guláš, prazdroj guláš, pivní guláš 

dále pak bramborová buchta, báč a třetí nejčastější skupinou pokrmů byla uhlířina a havířina.  

Pomocí otázky, zda by respondenti uvítali rozšíření nabídky ve stravovacích zařízení tradičních 

pokrmů na Plzeňsku, zvolilo více než třičtvrtě respondentů, že by širší nabídku uvítali. 

Provozovatelé stravovacích zařízení mají zde proto důkaz o tom, že by jejich potencionální 

zákazníci měli zájem, aby se nabídky tradičních pokrmů rozšířily a byly tak pro všechny lépe 

dostupné a mohli je konzumovat častěji.  

Dalším krokem v dotazníkovém šetření bylo zjistit, jak často respondenti obecně připravují 

pokrmy u sebe v domácnostech a zjistit tak, jak je příprava pokrmů v domácnostech v dnešní 

době rozšířená. Otázka byla do dotazníkového šetření vložena i z důvodu, aby se dalo lépe určit, 

jaký počet pokrmů si respondenti týdně připravují. Jaký procentuální podíl z těchto pokrmů 

představují tradiční české pokrmy, upřesnila následující otázka.  

Z výsledků vyplývá, že míra přípravy pokrmů v domácnostech je stále vysoká, jelikož téměř 

polovina respondentů připravují pokrmy v domácnosti pětkrát a vícekrát týdně. Co se týká 

poměru připravovaných tradičních českých pokrmů, jsou výsledky různorodé. Odpovědi 

respondentů na procentuální podíl připravovaných tradičních pokrmů je rozdělen do tří skupin 

odpovědí. Ve výsledku se podle získaných odpovědí dá konstatovat, že jsou tradiční české 

pokrmy stále hojně rozšířené, jelikož u sto devadesáti osmi respondentů je podíl 

připravovaných tradičních pokrmů v domácnostech vyšší než dvacet pět procent.  

Otázka, jaké tradiční české pokrmy si respondenti připravují u sebe v domácnostech, měla 

poukázat na pokrmy, které považuje veřejnost jako tradiční české a běžně si takové pokrmy 

připravují. Jak již bylo pod tabulkou číslo tři zmíněno, mezi nejznámější a nejvíce připravované 

tradiční české pokrmy podle tři sta sedmnácti respondentů jsou vošouchy neboli bramboráky, 

svíčková omáčka a knedlo zelo vepřo. Každý z těchto pokrmů zmínilo více než padesát 

respondentů a dají se tak vyhodnotit jako nejznámější tradiční české pokrmy pro tento soubor 

respondentů.  



11 
 

Od přípravy tradičních českých pokrmů odrazuje respondenty hned několik faktorů. Z výsledků 

se dá považovat za nejvíce ovlivňující faktor časová náročnost. Respondenti se tedy domnívají, 

že je tradiční česká kuchyně časově náročná. Díky předpokladu, že se bude jednat o jeden 

z klíčových faktorů, který respondenty nejvíce odrazuje od přípravy těchto pokrmů 

v domácnosti, byly do dotazníkového šetření použity další tři otázky. Tyto otázky byly 

zaměřeny na to, aby se dalo stanovit, kolik času jsou respondenti běžně ochotni strávit přípravou 

tradičních pokrmů o víkendech a ve všedních dnech a jaké dny nebo významné události mají 

nejvíce spojeny právě s konzumací těchto pokrmů. Z výsledků vyplývá, že největší část 

respondentů má konzumaci tradičních pokrmů nejvíce spojenou s víkendy, a právě o víkendech 

je největší část respondentů ochotná strávit přípravou těchto pokrmů více než hodinu, na rozdíl 

od otázky zaměřené na všední dny, kdy jsou respondenti ochotni strávit přípravou méně než 

hodinu.  

Z výsledků dotazníkového šetření se dá konstatovat, že jsou dva svátky, které mají respondenti 

nejvíce spojené s konzumací tradičních pokrmů a jsou to Vánoce a Velikonoce, ostatní svátky, 

zvyky a jiné významné události má spojené s konzumací tradičních pokrmů podstatně méně 

respondentů. 

Jednou z možností, jak se pokusit navrátit a udržet stávající popularitu tradičních pokrmů, bylo 

pořádání seminářů, které by veřejnosti přiblížily tradičními pokrmy dané oblasti, jejich historii 

a správnou přípravu. Do dotazníkového šetření byla proto umístěna otázka, zda by respondenti 

měli zájem se podobných seminářů zúčastnit, zda by to pro ně bylo nějakým způsobem 

přínosné. Z výsledku odpovědí na tuto otázku se padesát čtyři respondentů přiklánělo k tomu, 

že by o takový způsob propagace tradičních pokrmů nejevili zájem a čtyřicet šest respondentů 

by takový seminář zajímal a byli by ochotni se ho zúčastnit. 

Poslední otázka dotazníkového šetření dala respondentům možnost se vyjádřit k tomu, co by 

podle nich mohlo napomoci tomu, aby se tradiční pokrmy opět dostaly více do povědomí lidí a 

tím i vzrostla jejich popularita a udržela by se tak tradice pokrmů i do budoucna. Otázka byla 

do tohoto dotazníkového šetření vložena proto, aby se dalo zaměřit na některou z možností, 

která je podle respondentů nejpřijatelnější a mohla by v této problematice napomoci. Ve 

výsledku by se tedy měla pozornost věnovat přípravě tradičních pokrmů doma a předávat si 

vědomosti o těchto pokrmech z generace na generaci, aby i další generace tradiční pokrmy 

znaly a samy si je připravovaly. Další z možností je, nabízet více tradiční pokrmy ve školním a 
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závodním stravování a zaměřit výuku na odborných školách více i na tradiční pokrmy 

jednotlivých regionů a českých pokrmů jako takových.  

 

3.2.2 Příklad vyhodnocení jedné z otázek dotazníkového šetření 
Znáte nějaký pokrm, o kterém se domníváte, že se jedná o tradiční pokrm Plzeňska a nebyl zde 
doposud zmíněný?  

Tabulka č. 1 – Dotazníkové šetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Plzeňský guláš, pivní guláš, prazdroj guláš 16x Plíčky 1x 

Bramborová buchta, báč, hluchec 14x Šterc 1x 

Uhlířina, havířina 9x Bramboračka 1x 

Škubánky 5x Trhanec 1x 

Mětýnky, hnětýnky, posvícenské placky 5x Sakumprask 1x 

Cmunda 3x Píprlák 1x 

Plzeňský karbonát 2x Kucmoch 1x 

Bramborové šišky 2x Kulajda 1x 

Lepenice 2x Zelnuška 1x 

Semlbába 2x Vocítek 1x 

Chodské koláče 2x Pučálka 1x 

Vepřo knedlo zelo 2x Šoulet 1x 

Škvarkové placky 1x Kontrabáš 1x 

Plasské koláčky 1x Jahelník 1x 

Kyselka 1x Kuba 1x 

Svíčková 1x Monzeble 1x 

Buřty na pivě 1x Jidáše 1x 

Kreušpocle 1x Kočičák 1x 

Lokše 1x Ondráš 1x 

Frgál 1x Utopenci 1x 
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3.3 Rozhovory s pamětníky 
 

Tato kvalitativní výzkumná metoda byla pro tuto práci využita, aby se dalo ověřit, zda se 

doopravdy jedná o tradiční pokrmy Plzeňska či nikoliv. Dále by měly tyto rozhovory více 

objasnit jaké pokrmy se konzumovaly v minulosti na Plzeňsku, porovnání kvality surovin, jestli 

mají nějakým způsobem vliv na chuť a podobu pokrmů a jaký je jejich názor na tradiční pokrmy 

v současnosti. Zda jsou podle nich na ústupu či nikoliv a pokud ano, co by se dalo změnit, aby 

byly opět více populární a udržela se tím i jejich tradice. Rozhovory budou prováděny 

s osobami, pocházejícími z požadované lokality a staršími 65 let.  

Cekem byly provedeny tři rozhovory s Plzeňskými pamětníky. Z rozhovorů se podařilo zjistit 

spoustu informací o tradičních pokrmech Plzeňska a obecně o tradičních českých pokrmech. 

Velice zajímavé bylo vyprávění o tradičních pokrmech z doby dětských let pamětníků a 

porovnání s dnešní dobou, kolik věcí se postupem času mění.  

 První rozhovor proběhl s panem Václavem Š., kterému je 77 let. Z tohoto rozhovoru se 

podařilo zjistit, že ze souboru pokrmů, které byly pro práci stanovené, je i několik pokrmů, 

které zmiňovaný pamětník neměl příležitost konzumovat a ani je neznal podle názvu. Druhý 

rozhovor proběhl s panem Zbyňkem M. (66 let), od kterého bylo možné se dozvědět také 

nespočet užitečných informací. Co se týká souboru pokrmů, tak pan Zbyněk většinu z pokrmů 

znal, ale vyskytly se tam opět stejně jako u prvního pamětníka některé pokrmy, o kterých nikdy 

neslyšel a nikdy neměl možnost tyto pokrmy ochutnat. Třetí dotazovaná, byla pamětnice paní 

Anna Š. (65 let), která ve většině případů potvrdila informace, které sdělili dva předcházející 

pamětníci.  

Díky tomu se dá konstatovat, že u většiny pokrmů se podle pamětníku opravdu jedná o tradiční 

plzeňské pokrmy, ale jsou mezi nimi i takové, které podle výsledků, za tradiční plzeňské 

pokrmy považovat nelze. Z rozhovoru se podařilo získat několik typů na pokrmy, které jsou 

podle pana Václava, pana Zbyňka a paní Anny tradičními pokrmy Plzeňska a nebyly v souboru 

pokrmů zahrnuty. 
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3.3.1 Příklad odpovědí na jednu konkrétní otázku od všech tří pamětníků 
 

Je nějaký pokrm, o kterém se domníváte, že se jedná o tradiční plzeňský pokrm? 

Pan Václav Š. (77 let) 

„Protože mám rád jídla z brambor a rád je také konzumuji, tak jsou pro mě dominantními 

pokrmy Plzeňského kraje bramborák neboli vošouch a moje oblíbená bramborová buchta. Dále 

jsou také vynikající plzeňské guláše, které připravovala moje máti a ty měly kvalitu samozřejmě 

a asi nějakou tradici toho Plzeňského kraje podle mě mají.“  

Pan Zbyněk M. (66 let) 

„Nevím, jestli je to historická záležitost, ale vím, že od malička vždycky, když jsem jezdil k 

babi do Spáleného Poříčí, tak tam se vždy dělala bramborová buchta. Samozřejmě toho dělali 

víc, ale tento pokrm mi v paměti utkvěl nejvíce.“  

Paní Anna Š. (65 let) 

„Za mě se za tradiční plzeňský pokrm dá považovat bramborová buchta, a ještě určitě třeba 
vošouchy.“ 

 

3.3.2 Shrnutí východisek všech odpovědí pamětníků na jednu konkrétní otázku 
 

U těchto odpovědí na otázku je možné vidět, že všichni tři pamětníci nezávisle na sobě shodli 

na odpovědi, že je podle nich tradičním pokrmem Plzeňska bramborová buchta. Z toho vyplývá, 

že se může jednat o tradiční plzeňský pokrm, který nebyl do souboru vybraných pokrmů 

zařazen, ale má mezi tradičními pokrmy Plzeňska své místo.  
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4 Návrhová část 
 

Podle výsledků výzkumů je zřejmé, že konzumace tradičních pokrmů u respondentů i u 

pamětníků převažuje v domácnostech, což je možné vidět v příloze č. 2. Bylo by proto vhodné 

tradiční plzeňské a české pokrmy obecně více zařadit do stravovacích zařízení, aby byly pro 

strávníky dostupné, aniž by si je museli sami připravovat. Podle výsledků odpovědí na otázku, 

zda by respondenti uvítali širší nabídku tradičních pokrmů ve stravovacích zařízeních na 

Plzeňsku je zřejmé, že pokud by provozovatelé těchto zařízení měli širší nabídku tradičních 

pokrmů, měli by větší návštěvnost, tím samozřejmě i zisky, což by vedlo k oboustranné 

spokojenosti. Souvisí s tím i fakt, že respondenty nejvíce odrazovala od přípravy a konzumace 

tradičních pokrmů právě časová náročnost. Pokrmy by si tedy mohli dopřát ve stravovacím 

zařízení a přípravou těchto pokrmů neztráceli čas. Při rozhovorech s pamětníky se taktéž 

potvrdilo, že se domnívají, že největší překážkou je časová náročnost přípravy, a proto nejsou 

pro dnešní generaci tradiční pokrmy tak atraktivní a již je nepřipravují tak často, jak tomu bylo 

u generací minulých.  

Z výsledků otázek z dotazníkového šetření, kolik času jsou respondenti ochotni strávit 

přípravou pokrmů ve všedních dnech a o víkendech vyplývá, že jsou ochotni trávit přípravou 

pokrmů mnohem déle o víkendech než v pracovní dny. Proto by nabídka restaurací a jiných 

stravovacích zařízení měla směřovat k rozšíření nabídky tradičních pokrmů více na polední 

menu, které se nabízí nejčastěji ve všedních dnech. Výsledky odpovědí je možné vidět 

v grafech, které jsou součástí přílohy č. 6 a č. 7.  

Důležitým krokem pro udržení a rozšíření povědomí o tradičních pokrmech u dětí, kterým 

rodiče doma takové pokrmy nepřipravují, je rozšíření nabídky tradičních pokrmů ve školních 

jídelnách, což je jedna z možností, jak dostat tyto pokrmy do jejich povědomí. Toto se týká 

domácností, kde se nedodržuje předávání tradičních receptů z generace na generaci. Pokud by 

tyto děti neměly možnost pokrmy nikde ochutnat a konzumovat je, nebudou mít v budoucnu 

potřebu žádné z těchto pokrmů konzumovat, protože je nebudou znát a nebudou k nim mít 

žádný vztah. Zaměření se na děti je velmi důležité, protože jsou to ony, kdo bude tradici národní 

kuchyně dále udržovat a předávat dalším generacím.  
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5 Závěr  
 

Výsledky dotazníkového šetření a rozhovorů s pamětníky se v některých bodech shodovaly. 

Jak lze vidět v tabulce č. 1, z celkového počtu tři sta sedmnácti respondentů byla druhým 

nejčastějším pokrmem, který považovali respondenti za typický pokrm Plzeňska, právě 

bramborová buchta, kterou označili taktéž i všichni tři pamětníci ve svých odpovědích na tuto 

otázku. Dá se tedy říci, že bramborová buchta je také jedním z tradičních plzeňských pokrmů.  

Při zkoumání souboru pokrmů v dotazníkovém šetření bylo možné vidět, že výsledky toho, jaké 

pokrmy již respondenti někdy konzumovali, odpovídaly výsledkům z rozhovorů s pamětníky.  

Z výsledků této práce vyplývá, že je mnoho pokrmů, které veřejnost považuje za tradiční 

plzeňské nebo české, ale ve skutečnosti se z větší části o tradiční pokrmy nejedná. U 

poloviny pokrmů, se z výsledků dotazníkového šetření i z výsledků rozhovorů s pamětníky 

potvrdilo, že tyto pokrmy lidé opravdu znají a považují je za typicky plzeňské pokrmy. U druhé 

poloviny pokrmů, se v dotazníkovém šetření ukázalo, že tyto pokrmy respondenti znají jen 

velmi zřídka nebo vůbec. S tím korespondují i výsledky z rozhovorů, protože dva z pokrmů 

uvedených v souboru tradičních plzeňských pokrmů neznal ani jeden z pamětníků, nedají se 

proto považovat za tradiční plzeňské pokrmy.  

Tato práce naplnila primární cíl, jelikož došlo k identifikaci tradičních pokrmů Plzeňska včetně 

kulturních přírodních a dalších podmínek podílejících se na vzniku a formování těchto pokrmů. 

Pomocí zvolených výzkumných metod, bylo potvrzeno u devíti z deseti pokrmů, že se jedná 

opravdu o tradiční pokrmy Plzeňska. Jediný pokrm, který neznal téměř nikdo v dotazníkovém 

šetření, ani jeden z pamětníků a ani nebyla nalezena žádná zmínka v historických literárních 

materiálech je pokrm křehkovice. Pokrm machout, stejně jako křehkovice, neznal téměř nikdo 

z respondentů, ani jeden za pamětníků, ale jeden z historických zdrojů při jeho zkoumání, na 

takový pokrm odkazoval, avšak v několika různých podobách a není proto pro tento pokrm 

jednotný recept a ani složení. Z výsledků výzkumů, lze mezi tradiční plzeňské pokrmy zařadit 

i pokrmy jako například bramborovou buchtu a plzeňský guláš, o kterých se domnívali 

respondenti v dotazníkovém šetření, že se jedná o tradiční pokrmy Plzeňska a následné 

rozhovory s pamětníky toto mínění potvrdily.    

Sekundární cíl tato práce taktéž splnila, jelikož se pomocí využitých výzkumných metod, 

podařilo zjistit, že klíčovým důvodem, který lidi nejvíce odrazuje od přípravy a konzumace 



17 
 

tradičních pokrmů je časová náročnost. Tato odpověď byla v dotazníkovém šetření nejčastěji 

volena respondenty a rozhovory s pamětníky tento fakt potvrdily. Co se týká povědomí lidí o 

plzeňských a obecně českých tradičních pokrmech, tak je zřejmé, že každý považuje za tradiční 

pokrmy něco jiného a pouze u několika pokrmů, se názory shodovaly. Proto je důležité, aby se 

podobné výzkumy stále prováděly, aby všichni věděli, jaké pokrmy jsou doopravdy tradiční a 

jaké nikoliv. Z veškerých výsledků je ale zřejmé, že tradiční česká kuchyně je stále velmi 

oblíbená a velká většina respondentů tyto pokrmy stále konzumuje a sami si je i připravují u 

sebe v domácnostech.  

Odpověď na výzkumnou otázku a vyhodnocení hypotézy 

Výzkumná otázka: Které pokrmy jsou považovány obyvateli na Plzeňsku za tradičně 

regionální? 

Za pokrmy, které považují obyvatelé Plzeňska za tradičně regionální, lze považovat dle 

výsledků dotazníkového šetření veškeré pokrmy z předem stanoveného souboru pokrmů a 

pokrmy, které jsou vypsány v tabulce číslo 1, ve které jsou sepsány veškeré pokrmy, které 

respondenti vypsali a v grafu, který je v příloze číslo 1. Pamětníci považují za tradiční pokrmy 

Plzeňska vošouchy, bramborovou buchtu a plzeňský guláš.  

H1: Tradiční pokrmy Plzeňska respondenti konzumují více v domácnostech než ve 

stravovacích zařízeních. 

Dle výsledku dotazníkového šetření, lze konstatovat, že se tato hypotéza potvrdila. Jelikož 90,2 

procenta respondentů zvolilo možnost, že pokrmy ze souboru, které již někdy konzumovali, 

konzumovali právě doma, oproti tomu možnost, že tyto pokrmy konzumovali v restauraci 

zvolilo pouze 63,4 %.  
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Příloha č. 1 

Který z uvedených pokrmů jste již konzumoval/a? 

 

Graf č. 5: Dotazníkové šetření-otázka č. 5 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Příloha č. 2 

Kde jste zvolené pokrmy konzumoval/a? 

 

Graf č. 6: Dotazníkové šetření-otázka č. 6 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 3 

Uvítal/a byste širší nabídku tradičních pokrmů ve stravovacích zařízeních na Plzeňsku? 

 

Graf č. 7: Dotazníkové šetření-otázka č. 8 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Příloha č. 4 

Jaký podíl připravovaných pokrmů u Vás v domácnosti představují tradiční české pokrmy? 

 

Graf č. 9: Dotazníkové šetření-otázka č. 10 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 5 

Co Vás na přípravě tradičních pokrmů nejvíce odrazuje?  

 

Graf č. 10: Dotazníkové šetření-otázka č. 12 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Příloha č. 6 

Kolik času jste běžně ochotný/á strávit přípravou pokrmů ve všedních dnech? 

 

Graf č. 12: Dotazníkové šetření-otázka č. 14 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 7 

Kolik času jste běžně ochotný/á strávit přípravou pokrmů o víkendech? 

 

Graf č. 13: Dotazníkové šetření-otázka č. 15 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 8 

Co by podle Vás napomohlo k tomu, aby se tradiční pokrmy opět dostaly více do povědomí lidí 
a tím vzrostla jejich popularita a udržela by se tak tradice pokrmů i do budoucna? 

Tabulka č. 4: Dotazníkové šetření-otázka č. 18 

Připravovat pokrmy doma a předávat si recepty z generace na generaci 186x

Nabízet tradiční pokrmy více i ve školním a závodním stravování 150x

Pořádat semináře pro veřejnost, aby se tradičních pokrmech dozvěděli více 55x

Pořádat kurzy vaření a pečení, zaměřené na tradiční pokrmy 99x

Spojit tradiční pokrmy s gastronomickou event akcí v dané lokalitě 182x

Rozšířit výuku o tradičních pokrmech na odborných školách 103x

Větší popularizace v médiích 85x

Širší nabídka kvalitní tradičních pokrmů v restauracích 4x

Zmodernizovat a odlehčit české tradiční pokrmy 4x

Tradiční pokrmy upravit s přihlédnutím k aktuálním trendům 1x

Poukázat na jejich pozitiva z hlediska zdravého stravování 1x

Dělat tradiční recepty z vysoce kvalitních surovin a pořádně 1x

Připravené pokrmy prodávat ve stáncích na trzích, poutích, a podobných akcích 1x

Myslím si, že jsou populární dost na to, že se jedná často o prázdné kalorie 1x

Jsou populární, není potřeba popularitu nijak zvyšovat 1x

Tradiční pokrmy jsou nezdravé, mastné a těžké, proto nejsem zastáncem 1x

Zdroj: Vlastní zpracování 

 


