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Muzejní sbírky a aktivity a jejich potenciál pro projektovou dokumentaci a 

výzkum kulinárního dědictví na příkladu Národního zemědělského muzea:  

 

aktuální stav výzkumu, projektové aktivity, výzkumné problémy  

a jejich možná řešení  

 

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D. 

 

Dosavadní činnost Národního zemědělského muzea v rámci projektu Kulinární dědictví 

v českých zemích: 

 

Zaměření na oblast Podkrkonoší (subregiony Jilemnicko, Úpicko, Trutnovsko a Žacléřsko) 

 podařilo se zmapovat celou oblast a definovat původní pokrmy charakteristické pro 

tuto oblast – sladké i slané pokrmy, polévky, nápoje 

 práce s archivními zdroji, literaturou, internetovými zdroji 

 tvorba karet receptu a karet pokrmu 

 

Zmapování zdrojů v rámci NZM  

 odborná knihovna na Kačině (viz. přehled publikací k problematice gastronomie) 

 materiály ve sbírkových fondech – pozůstalost Marie Úlehlové Tilschové apod. 

 hmotné předměty vhodné pro budoucí využití při výstavách 

 

Zmapování muzejních zdrojů mimo NZM 

 oslovení muzeí s dotazem na jejich sbírkové předměty související s problematikou 

gastronomie 

 vypracování přehledu klíčových sbírkových předmětů 

 zmapování relevantních partnerů pro výstavy v letech 2021 a 2022 

 

Uveřejnění výzvy pro sběr receptů k tradičním pokrmům 

 vedeno snahou obohatit primární informační zdroje 

 výzva podpořena masivní mediální kampaní (viz. přehled medializace) 



 do výzvy se zapojilo na 50 dárců – jednotlivé recepty, kuchařské knihy, ručně psané 

receptáře, hmotné předměty související s gastronomií 

 výzva zaznamenala mimořádný úspěch, výsledkem je nejenom vybudování kvalitní 

pramenné základny pro definici původních receptů, ale také obohacení muzejních 

sbírek o velice cenné sbírkové předměty – např. M. D. Rettigová, M. Úlehlová 

Tilschová 

 množství materiálu přináší také otázku, jak nejlépe přistoupit k jeho zpracování – 

téma do diskuze projektového týmu 

 ručně psané recepty přinášejí svědectví o složení jídelníčku v té které sociální 

skupině, daném období, lokalitě apod. 

 vlastnictví kuchařky jako sociální statut 

 výzva pokračuje, možné podpoření další medializací v roce 2019 

 


