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Abstrakt
Autorka: Magda Minolová
Název bakalářské práce: Historie a současnost kavárenského interiéru
Bakalářská práce se zabývá vývojem kavárenství v České republice od doby před
první světovou válkou aţ po současnost. Největší důraz je kladen na region Brna, protoţe
Brno bylo městem, ve kterém za první republiky kavárenská kultura dosahovala světové
úrovně.

Práce

objasňuje

souvislost

mezi

interiérem

kavárny

a její atmosférou, která je ovlivňována uspořádáním a vybavením kavárenského interiéru.
Součástí bakalářské práce je také zhodnocení kavárenské společnosti v minulosti a
současnosti. Část práce se zaměřuje na proměny, jakými kavárenství prošlo a na
fenomény spojené s kultem pití kávy.

Klíčová slova: kavárny, interiéry, fenomény kavárenství, kavárenská kultura,
společnost, historie, nábytek

Abstract
Author: Magda Minolová
Topic: History and presence of interiors in coffeehouses

The bachelor thesis delas with progress of coffeehouses in Czech Republic from the time
before the first world war until present time. This work is focused on Brno´s region,
because Brno was the city known for its world quality of coffee culture which was
achieved during the time of the first republic. This work also explains the connection
between interiors of coffeehouses which is influenced by its furnishings.

Part of this work is also an evaluation of coffeehouses society in the past and in the
presence. This work is also focused on changes of coffeehouses which happened during the
time and on the phenomenon connected with cult of coffee drinking.

Keywords: coffeehouses, interiors, phenomenon of coffeehouses, coffee culture, society,
history of furnishing, furniture
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1 ÚVOD
Kavárenský ţivot a příchod kavárenské kultury do českých zemí je velice
zajímavým fenoménem, kterému se věnuje poměrně velké mnoţství historiků
i sociologů. Avšak v odborných publikacích se aspektu kavárenských interiérů
a jejich působení na člověka jako individualitu, potaţmo na celou společnost,
nevěnuje příliš mnoho prostoru. Proto jsem si toto téma vybrala ke zpracování
bakalářské práce a ráda bych jej rozvedla zejména z hlediska vývoje kavárenského
interiéru.
V historii se kavárny staly velmi významnou institucí, která přispěla k tvorbě
a formování měšťanské společnosti i veřejného mínění. Staly se centrem
vzdělanosti, jako například v době totality, kdy bylo moţné vyslechnout přednášky
„zakázaných“ profesorů právě v kavárnách. Z toho důvodu bylo velké mnoţství
kaváren minulým reţimem zrušeno a většina architektonických skvostů, ve kterých
kavárny sídlily, bylo přebudováno, znehodnoceno nebo zcela zbouráno (Zemanova
kavárna, kavárna Era aj.).
První definice kavárny, která se objevila v roce 1865 v Riegrově Slovníku
naučném objasňuje, proč jsou kavárny pro lidskou společnost tolik důleţité. „ Majíť
pak kavárny tu přednost před jinými místy hostinskými, že se tam scházejí lidé nejen
výhradně k vůli požívání hmotnímu, nýbrž i k pěstování zájmů vyšších, duševních.“1
Velký důraz je zde kladen právě na rozvoj ducha.
V současnosti se kavárenský ţivot ubírá jiným směrem, neţ jak byl vytyčen
v období první republiky. Z tohoto důvodu je v této práci popsán i směr současného
kavárenství. Práce si klade za cíl zodpovědět následující otázky: Kam směřuje
dnešní kavárenství? Budou schopny české kavárny dosáhnout stejné světové úrovně,
jakou měly v době svého největšího rozkvětu? Kolik moderních kaváren zařízených
v minimalistickém stylu obsahuje Genia Loci? Je moderní a luxusní interiér vţdy to
pravé pro příjemné posezení? Ovlivňují barvy pouţité v interiéru charakter kavárny?
Na uvedené otázky je nutno si odpovědět, jelikoţ spojení správného interiéru,
příjemné atmosféry a dobrého moku dodávají kavárnám jejich Genius Loci.
Ke zpracování tohoto tématu je pouţita kompilační metoda. Práce je sloţena ze
dvou celků- části historické a části věnované současnému kavárenskému interiéru.
Praktická část spočívá ve zmapování současných kavárenských interiérů, jejich
trendů a vývoji.

1

Dr. RIEGER, František Ladislav. Slovník naučný, díl čtvrtý. I.L.Kober, Praha 1865.
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2

HISTORICKÝ VÝVOJ KAVÁRENSTVÍ

2.1 Historie kávy ve světě a její příchod do Evropy
Káva pochází z Etiopie, kde byla dříve povaţována za léčivo. Jelikoţ se v té
době většina rostlin upravovala praţením, byla tímto způsobem objevena receptura
praţení kávových zrn. Káva dříve rostla jen jako planá rostlina, ale po objevení
jejích účinků se začala pěstovat ve velkém, zejména na Arabském poloostrově.
První kávovníková plantáţ se objevila jiţ v šestém století v Jemenu. Byla to nejen
první plantáţ kávy na světě, ale zároveň první plantáţ vyuţívána ke komerčním
účelům. Z počátku kávová zrna slouţila jen k náboţenským rituálům a jako léčivo.
Později našla vyuţití zejména pro své stimulující účinky. Často se vyuţívala jako
náhraţka za alkohol, který se v arabských zemích nesměl pít.
Společně s šířením kávy začala vznikat místa (první kavárny), kde se káva
popíjela. Z přípravy kávy se stal rituál a pití tohoto nápoje se proměnilo ve
společenskou událost. První kavárna se objevila v Istanbulu v roce 1554. Brzy po
otevření kaváren bylo na Arabském poloostrově pití kávy zakázáno, jelikoţ se u
kávy diskutovalo o politice. Kavárny i přes zákaz získávaly stále větší oblibu a uţ
v 17. století bylo v Káhiře přes dva tisíce kaváren. Od počátku jejich vzniku byli
návštěvníky zejména vzdělaní muţi. Základním rysem kavárny, která se nacházela
na arabském poloostrově byl její luxus.
Do Evropy se káva dostala díky dobyvačným nájezdům Turků a Arabů, kteří ji
s sebou přivezli. Káva a s ní související kultura se šířila z jihu na sever a z východu
na západ. Nejdříve se káva rozšířila v Itálii a to zejména v oblasti Benátek. Později
se díky obchodu dostávala i do vnitrozemí. Například Rakousko-Uhersko získávalo
kávu obchodem s Osmanskou říší. Ovšem obchodní styky závisely na aktuální
politické situaci a mezinárodních vztazích, a tak byl přísun kávy a jiných surovin
poměrně nestálý a její cena vysoká. Jiné země, jako například Anglie, Francie, Itálie
a Holandsko získávaly kávu z vlastních plantáţí v jejich koloniích. Díky tomu měly
trvalý přísun kávy a levnější dovoz, neţ například jiţ zmíněné Rakousko-Uhersko.
V průběhu let se obliba tohoto nápoje neustále zvětšovala. V 18. století se motiv
kávy začal objevovat v literatuře a divadelních hrách. Ve výtvarném umění se káva
objevovala aţ ve tvorbě impresionistů a to zejména Maneta a Renoira.
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Ve spojitosti s Rakouskem-Uherskem a zejména pak s Vídní, je důleţité zmínit
jméno Julius Meinl. V roce 1862 byl ve Vídni zaloţen obchod s potravinami, ve
kterém se mimo jiné prodávalo také koření a zelené kávové boby. Jelikoţ prodej
kávy Meinlovi zajišťoval největší část zisku, tak se začal specializovat na její prodej
a následně i praţení. Obchodník Julius Meinl přišel s originálním nápadem, prodávat
vysoce kvalitní a čerstvě praţenou kávu. Dříve si totiţ zelené kávové boby praţila
kaţdá domácnost sama. Často docházelo ke znehodnocování kávy, jelikoţ se kávová
zrna praţila příliš dlouho, coţ způsobilo jejich vyhoření. Brzy se prodej jeho čerstvě
praţené kávy stal oblíbeným fenoménem. O dvacet devět let později si otevřel
moderní praţírnu kávy v místech, kudy dříve prošla turecká armáda.
Jako svůj znak začal Meinl v roce 1926 pouţívat mouřenína s velkou červenou
čepicí a hrnkem kouřící kávy. Toto logo vymyslel v roce 1924 umělec Josef Binder.
Postupem času, kdyţ klienti začali logo mouřenínka rozpoznávat a začali jej
vyhledávat, se logo zjednodušilo. Dnes jej známe jiţ bez hrnku kouřící kávy.
V českých zemích se první zmínky o kávě objevily v 16. století v cestopisech
Kryštofa Haranta z Polţic a Bezdruţic, a také od cestovatele Heřmana Čermína
z Chudenic. Oba kávu poprvé okusili při svých cestách do Turecka a Arábie. Káva
se ovšem začala po Evropě i českých zemích rozšiřovat asi aţ o dvě století později.

2.2 Co je kavárna?
Dle encyklopedické definice je kavárna společenské místo podobající se
restauraci, kde se podávají teplé i studené nápoje, lehká jídla, především však různé
druhy kávy. Obvykle je zde k dispozici tuzemský i zahraniční tisk.
Definice, která vystihuje pravou podstatu kavárny pochází z knihy Café fatal,
jejímţ autorem je Josef Kroutvor. „Co je to kavárna, čím je – snad zastavárnou
času. Kavárna je součástí každodenního života, nicméně řídí se i vlastními zákony.
V kavárně je možné se posadit u šálku kávy a nechat čas běžet kolem. Jsme mimo
čas,a přece čas neztrácíme, i když jen tak lelkujeme. Kavárna je zastavárnou
i útočištěm, kde se z ničeho nic rodí všelijaké myšlenky. Vůně kávy, ale také
prostředí, lidé, atmosféra podniku dělají pravé zázraky.“2 Tímto popisem je moţno
celkem přesně charakterizovat zejména historické kavárny, které bývaly ve větší
2

KROUTVOR, Josef. Café fatal: mezi Prahou, Vídní a Paříží. Praha: DAUPHIN 1998. s.208 – 209.

ISBN 80–86019-73-X.
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míře, neţ je tomu dnes, navštěvovány umělci. V dřívějších kavárnách se scházeli
malíři, básníci, novináři, sochaři a další. Kaţdá skupina měla svou oblíbenou
kavárnu, kterou pravidelně navštěvovala a vášnivě diskutovala o svém oboru
a práci.
Další výstiţnou definicí kavárny je ta z časopisu Dějiny a současnost, kde se
můţeme dočíst, ţe : „Kavárna je centrem komunikace a mezilidských vztahů.“3 Jiné
zdroje také uvádějí, ţe kavárna je svébytná a svérázná instituce, podporující fantazii.
Také, ţe je jevištěm, na kterém jsou hosté i personál zároveň hercem i divákem.
Z reflexí pamětníků charakterizujících toto místo se dozvídáme, ţe kavárna je
instituce, kde je člověk ve společnosti, ale zároveň můţe být i sám. S tímto souvisí
i druhá Kroutvorova definice, ve které říká, ţe kavárna představuje křiţovatku
duchovního a uměleckého ţivota, zejména proto, ţe se zde scházejí podobně
smýšlející jedinci, nacházející velkou míru svobody. Právě z tohoto důvodu jsou
kavárny často nazývány jako „kluby demokracie“.
Kavárnu lze popsat jako místo velkých protikladů. V jednu chvíli zde panuje
klid i shon, čas ubíhá rychle a zároveň pomalu a člověk v kavárně můţe pracovat
nebo se jen bavit. Toto vše vytváří pravou atmosféru kavárny.
I kdyţ je kaţdá definice kavárny jiná, všechny propojuje jedna filozofie.
Důleţitá je společnost, která ji navštěvuje. To právě ona proměnila kavárnu v místo
kulturního dění a ve společenskou instituci. Proto se na počátku devatenáctého
století a začátkem století dvacátého kavárny velkých měst proměnily v centra
kulturního ţivota.

2.3 Historie a současnost kavárenské společnosti
Před popisem samotných interiérů kaváren, je důleţité si vymezit, kdo byli
jejich návštěvníci. V době prvních evropských kaváren byli návštěvníky převáţně
muţi z vyšších společenských vrstev. Tuto tendenci je moţné sledovat zejména ve
Francii, kde byly kavárny navštěvovány vyšší společností téměř aţ do doby
francouzské revoluce. Avšak těsně před revolucí se kavárny otevřely všem vrstvám
a staly se místem politické elity. Ta zde získala nový prostor k utváření veřejného
mínění. Můţeme tedy říci, ţe francouzská revoluce a nejen ta vyšla z kaváren.
3

BENDOVÁ, Eva. Kavárenská jeviště: Kavárna v evropském malířství 19. a počátku 20.století.

Dějiny a současnost. 2008, 4, s.33.
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V době vzniku velkých měst a jejich kultury, docházelo k proměnám
i v kavárenské kultuře. Kavárny přestaly splňovat funkci pracovní a začaly se stávat
místem uvolnění, zábavy a odpočinku, místem bohémů. V době, kdy je navštěvovala
hlavně elita, byly povaţovány za vysoce mravní instituci. Kdyţ se však kavárny
otevřely širší společnosti, status mravnosti a počestnosti se brzy vytratil. Začali se
zde scházet umělci a intelektuálové, pro které bylo toto místo velice inspirativní
a navíc jim slouţilo jako ateliér, na jehoţ pronájem neměli dostatek peněz. Kromě
těchto všech funkcí pro ně kavárna představovala i místo vlastní prezentace
a propagace.
Společně s tím jak se káva šířila od vyšší společnosti ke studentům a niţším
vrstvám, došlo k rozlišení kavárenských zařízení na dva typy. Prvním byly kavárny
luxusně zařízené, které slouţily pro honoraci a elitu společnosti. Od toho se dále
odvíjela i cena podávané kávy. Druhým typem byl skromně zařízený a levný podnik
určený všem ostatním.
Jak bylo zmíněno výše, kaţdá skupina měla „své“ kavárny. Jednalo se
o kavárny umělců, studentů, důstojníků, politiků a také venkovských obchodníků,
čekajících po trhu na vlak. Mimo jiné existovaly také kavárny ţidovské. V roce
1933 se například brněnská kavárna Biber stala centrem emigrantů, českých a
německých antifašistů. V kavárnách se také scházeli obrozenci a začala se zde
upevňovat první česká společnost, která by v zařízení hospodského typu nemohla
vzniknout.
Dle návštěvníků se kavárny rozlišovaly na literární, umělecké, kavárny řezníků,
pekařů, dokonce i číšníků. Své kavárny měly i ţeny „lehčích mravů“.

2.3.1 Ţena v kavárně
Ţeny jako návštěvnice kaváren nebyly příliš obvyklé. Kdyţ se ţena objevila
v kavárně, bylo to vţdy jen za doprovodu svého manţela nebo rodiny. Ještě na
počátku dvacátého století byla ţena v kavárně povaţována za nepřehlédnutelnou
senzaci. Pro pověst ţeny bylo nemyslitelné, aby se do kavárny dostavila sama,
jelikoţ by byla automaticky zařazena mezi ţeny s pochybnou pověstí.
Ţeny v kavárnách byly dříve tiché a pasivní a slouţily jen coby múzy umělců
a ozdoby kavárenského prostředí. Za půl století návštěv kaváren se jejich postavení
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začalo výrazně měnit. V kavárnách se postupně objevovaly moderní a samostatné
ţeny, které začaly volně vstupovat do světa muţů.
Ţeny, které kavárny navštěvovaly je moţné rozdělit do několika typů. Prvním
typem je ţena ideální, jakou si vyfantazírovali tvůrci příruček slušného chování.
Druhým typem je ţena, jako skutečná návštěvnice. Do této skupiny je moţno zařadit
i ţeny, kterým se v tehdejší době přezdívalo „padlé ţeny“ nebo ţena „reflektující“tento typ se snaţil překročit hranice, proniknout do světa muţů a stát se jeho
součástí.
Poslední typ ţen byl tvořen zejména umělkyněmi, které se snaţily prolomit
hradbu sešněrované muţské společnosti. Díky nim se mohly začít objevovat
v kavárnách nejen jako ozdoba jejich muţského protějšku, ale jako osobité
a samostatné individuality. Tato emancipace je dána především filosofií, kterou
kavárenské zařízení předkládalo světu- v kavárně je kaţdý člověk svobodný. Kulaté
stolky, které byly součástí téměř kaţdého kavárenského interiéru, se staly symbolem
svobodně smýšlejících ţen. Kulatý stolek pro ně znázorňoval artušovskou
symboliku rovného přístupu. Prozatím se nejednalo o úplnou rovnost ve všech
ohledech, ale situace se velice výrazně posunula kupředu směrem k rovným
příleţitostem bez ohledu na pohlaví.
V době, kdy ţena mohla samostatně pobývat v kavárně se začaly v literatuře
objevovat díla hovořící o správném chování ţen v tomto prostředí. V těchto knihách
se kladl důraz na jemné vystupování ţen. Jsou zde specifikovány okolnosti, kdy si
smí ţena přisednout ke stolu u něhoţ sedí muţ a za jakých okolností muţe oslovit.
Další důleţitý aspekt, který charakterizoval ţenu v kavárenském prostředí, je
oblast módy. Dámy zde čítávaly zejména zahraniční módní časopisy, ze kterých si
často vystříhávaly a vytrhávaly zajímavé módní výstřelky.
Ţeny literátky, malířky i herečky vyuţívaly kavárnu jako místo k seznámení se
s vlivnými osobnostmi, aniţ by musely vystupovat jako jejich obdivovatelky,
příbuzné nebo společnice. Kavárnu samozřejmě nenavštěvovaly jen ţeny umělkyně,
ale také ty, které byly s uměním a uměleckou společností úzce spjaty. Byly to
například manţelky významných architektů, malířů, spisovatelů aj. Mezi
návštěvnice, které hojně navštěvovaly kavárny patřily také ţeny, které se zde snaţily
sehnat svého ţivotního partnera.
V časopise Dějiny a současnost se k tématu ţen v kavárně píše i toto: „Kavárny
se staly ve 20. století novým společenským fenoménem, který se vydělil z někdejšího
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hostinského systému společenského střetávání. Zahrnul do sebe některé aspekty
odkazu minulosti a obdařil je novými. Na ženském elementu a jeho účasti na
kavárenském životě je toto střetávání starého s novým možná nejviditelnější. Dá se
říci, že kavárna pomohla ženě, aby si vybrala roli: mohla být nadále společnicí
svých mužských protějšků a ozdobou, nebo s nimi mohla zasednout u kulatého
stolku. Těch, které si vybraly druhou z možností, nebylo mnoho, ale jejich počet
rostl.“4
Kavárny byly během svého vývoje ţenám stále otevřenější a ţeny se zde cítily
svobodněji. Díky tomu si kavárny velice oblíbily. Nyní se však situace obrátila
a v kavárnách lze potkat převáţně ţeny.

2.3.2 Současné kavárenské publikum
K popsání dnešní kavárenské společnosti jsou velice důleţitá následující
kritéria. Prvním a snad nejvíce rozhodujícím kritériem pro popis kavárenského
publika je typ kavárny, o který se jedná- replika prvorepublikové kavárny, americký
typ kavárny nebo specificky zaměřené kavárny (např. dětské kavárny, literární
kavárny, divadelní a hudební kavárny aj.).
Druhým, neméně důleţitým kritériem je denní doba, ve kterou kavárnu
navštívíme. Od toho se také odvíjí četnost návštěvníků. Ráno navštěvují kavárny
lidé pracující, co si vychutnávají svou ranní kávu při cestě do práce a zároveň
návštěvu spojí s přečtením denního tisku. Kolem desáté hodiny zde začínají probíhat
obchodní jednání. V dětských kavárnách se v tuto dobu začínají scházet maminky
s dětmi. V literárních kavárnách se často v dopoledních hodinách scházejí senioři.
Odpoledne kavárnu navštěvuje rozličná společnost. Můţeme říci, ţe v době od
patnácti do devatenácti hodin ve většině kaváren dochází ke střetu všech generací.
Z větší části se jedná o přátelská posezení. Kavárenské večery povětšinou patří
párům a lidem vracejícím se z divadelních představení, vernisáţí, koncertů atd.
Důleţitou skupinu návštěvníků kaváren v současnosti tvoří studenti. Zejména
vysokoškolští studenti navštěvují kavárny bez ohledu na hodinu a často i bez ohledu
na typ kavárny. Mezi studenty jsou oblíbené kavárny, které navštěvují s přáteli. Zde
diskutují nebo vytvářejí společné projekty. Mezi oblíbené studentské kavárny v Brně
patří například kavárna Spolek.

4

Animírky a múzy nejen tiché: Ţeny praţských kaváren a lokálů první poloviny 20. století. Dějiny

a současnost. 2008, 4, s.39

12

3

ROZDÍLY

V

INTERIÉRU

KAVÁREN,

ČAJOVEN,

ČOKOLÁDOVEN A CUKRÁREN
V kavárnách se lidé scházejí k delším rozhovorům a příjemným posezením. Je
to místo, které slouţí k rozvoji mezilidských vztahů a kulturního ţivota. Kavárny
mají své specifické interiérové prvky, které je odlišují od jiných interiérů.
Nejzajímavější srovnání interiéru se nabízí právě mezi čajovnou a kavárnou.
Čaj se v Evropě poprvé objevil v roce 1610, kdy připlula do Holandska první
nákladní loď s čajem. Největšími obchodníky se v Evropě stalo Portugalsko,
Holandsko a Anglie. Zvyk podávání čaje u nízkého stolku vychází z japonské
tradice, která kult čaje a čajové kultury vytvořila a dovedla k dokonalosti. První
čajovna se na českém území objevila v roce 1908 díky cestovateli jménem Joe
Hloucha. Ten společně se svým bratrem zaloţil první japonskou čajovnu na
praţském

výstavišti.

Největší

boom

čajoven

nastal

po roce

1989

a poté znovu kolem roku 2000.
Interiéry čajoven jsou zařízeny tak, aby se v nich člověk dokázal uvolnit.
Prostředí kavárny je ve srovnání s čajovnou poměrně formální. V čajovně si hosté
mohou vybrat, zdali budou sedět na zemi zahrnuti polštáři k sezení případně leţení,
nebo u kulatého či obdélníkového stolu podobného stolům kavárenským. K sezení či
leţení se ve většině čajoven nachází zvýšené podium s nízkými stolky slouţícími
k odloţení konvice s čajem. Podium bývá pokryto koberci a pohodlnými polštáři.
Na vyvýšeném podiu si lidé sundávají obuv pro pocit ještě většího uvolnění
a pohodlí. V interiérech čajoven panuje příjemné šero, zatímco kavárny jsou
proslulé velkými okny přinášejícími dostatek světla do interiéru. Stejně jako
v kavárnách i zde hraje hudba - obvykle se jedná o hudbu meditační. Rozvoj čajoven
je v současné době velmi rychlý a proto se mohou stát pro kavárny velkou
konkurencí.
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Obrázek 1 - ukázka interiéru čajovny 5

Hovoříme-li o srovnání kaváren a čokoládoven, je nutné objasnit historii těchto
nápojů. Do Evropy se čokoláda dostala v 16. století, byla přivezena jako jedna
z mnoha dalších surovin výpravou Kryštofa Kolomba. Stejně jako káva, byla
i čokoláda z počátku nápojem, který se pouţíval k náboţenským rituálům. Později se
rozšířil mezi elitu společnosti a stal se oblíbeným nápojem králů a vyšší vrstvy
obyvatel.
V případě interiéru kavárny a čokoládovny jiţ rozdíl není tak markantní, jako
u čajoven. U kaváren i čokoládoven se často v interiéru objevují shodné prvky jako:
kulaté stolky, ţidle firmy Thonet, velká okna atp. Na první pohled mnoho rozdílů
nenajdeme. Při bliţším zkoumání je moţno zjistit, ţe čokoládovny jsou půdorysně
menší neţ kavárny. Interiér čokoládoven je ve většině případů zaměřen spíše na
prodej čokolády v její tuhé formě, neţ na prodej v podobě nápoje. Z toho důvodu je
místo barového pultu, který se nachází v kavárnách, pult výdejní, kde je zároveň
zboţí vystaveno. Vzhledem k velké podobnosti interiérů bývají čokoládovny
spojovány s kavárnami do jednoho podniku. Typických čokoládoven je v České
republice velice málo, spíše se objevuje výše popsaná kombinace čokoládovny
a kavárny.

5

Obrázek 1 – www.cajovnajasmina.cz/foto.php?which=1&foto=43
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Obrázek 2 - ukázka interiéru čokoládovny 6

Dalším zařízením často spojovaným s kavárnou je cukrárna. Na rozdíl od
kavárny, kde se zákusek podává jako vedlejší produkt, jsou cukrárny zaloţeny na
podávání
a výrobu dortů, zákusků aj. Káva je zde podávána spíše jako doplněk k zákusku,
který si zákazník objedná.
Interiér cukrárny je velice podobný kavárenskému. Také se zde vyuţívá velkých
oken k hlavnímu osvětlení. Ţidle jsou obvykle dřevěné, plastové nebo ratanové
a jsou přistaveny ke kulatým stolům, které mají buď kovovou desku nebo stejně jako
v kavárně desku mramorovou. Centrem cukrárny je výdejní pult, kde jsou jednotlivé
zákusky a dorty vystaveny. Často bývá součástí interiéru také výloha, která je
vyzdobena ukázkami dortů a zákusků. Je moţno říci, ţe cukrárny vznikly nedlouho
po kavárnách a vyvíjely se téměř společně. Zřejmě toto je důvodem, proč rozdíly
v interiéru nejsou tak výrazné.

Obrázek 3 - ukázka interiéru cukrárny 7

6
7

Obrázek 2 - www.nakafco.cz/kavarna-choco-cafe-u-cervene-zidle-praha-1-stare-mesto/
Obrázek 3 – www.ukulate.cz
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4

HISTORICKÉ INTERIÉRY VYBRANÝCH BRNĚNSKÝCH
KAVÁREN
Ještě před vznikem prvních kaváren se káva prodávala volně na ulicích nebo
v průjezdech domů. Tímto způsobem si lidé vydělávali na hlavních třídách, kudy
ráno proudily davy lidí pracujících v továrnách. Zařízení potřebné k výrobě kávy
bylo poměrně skromné. Obvykle postačovaly dva velké hrnce postavené na
pánvicích se ţhavým uhlím. V jednom z hrnců se vařila černá káva a ve druhém
mléko.
První kavárnu si v Brně otevřel v roce 1702 Turek Achmad. V tomto období
nebylo pro cizince a obzvláště pak tureckého původu, jednoduché si zařídit ţivnost.
K provozování první brněnské kavárny mu dopomohly četné přímluvy vídeňského
arcibiskupa hraběte Kollontische. Další brněnské kavárny začaly přibývat velmi
pomalu, ale po vzniku první republiky se jejich počet rapidně zvýšil. O devět let
později v roce 1711 získal koncesi k provozování kavárny Ignác Stiel, který měl
povolení vařit nejen kávu, ale také čaj a čokoládu. V roce 1867 jiţ počet kaváren
v Brně vzrostl na třicet sedm. Mezi nimi bylo i několik kaváren, které byly spojeny
s restaurací. Většina kaváren byla v rukou německých majitelů, české kavárny byly
pouze tři. Kavárny se začaly objevovat zejména v centru města, v ulicích, kudy
vedla německá a česká korza nebo v průmyslových částech.

4.1 Zaniklé kavárny
4.1.1 Francouzská kavárna / Brichtova kavárna
Z počátku se nazývala Francouzská kavárna, ale jak se měnili její majitelé,
měnil se i název kavárny. Nakonec se jméno ustálilo na Brichtova kavárna
a vydrţelo po několik desetiletí. Kavárna se nacházela na nároţí ulice Rudolfské
(dnes České) a Jakubské. Stála na velice výhodném místě, kudy vedlo české korzo.
V době, kdy se kavárna nazývala Francouzskou, byl jejím majitelem Leopold
Wetterschneider. Wetterschneider se pokoušel o zařízení atraktivního šantánu, tento
plán mu ale zřejmě nevyšel, neboť se kavárny vzdal a přesídlil zpět do kavárny
Thonethof. V roce 1910 kavárnu odkoupil Karel Brichta. Brichtova kavárna se
rázem stala velice oblíbenou a hojně navštěvovanou, svou pozici si udrţela i během

16

první světové války. Pro hosty tu byla přichystána zábava v podobě kaţdodenních
koncertů salónního kvarteta.
Interiér kavárny byl poměrně luxusní. Tak jak bývalo zvykem, nacházela se zde
samostatná kulečníková herna s velkým zrcadlem. Stoly byly kulaté s mramorovou
desku bez ubrusu. Ke kaţdému stolku patřily čtyři celodřevěné ţidle firmy Thonet
s plným sedákem a bez područek (typické vybavení všech kaváren). Obsluha
sedávala za dřevěným kavárenským sekretářem s mramorovou deskou. Zde se
zapisovala útrata, prodávaly likéry a zákusky, které byly v denní nabídce. Interiér
byl pravděpodobně ještě před samotným fungováním kavárny rozdělen příčkami.
Majitel tyto příčky odstranil a místo nich zanechal obloukovou klenbu. Ta byla
zvýrazněna dřevěným dekorem, který kopíroval tvar oblouku. Klenba opticky
oddělovala zónu, ve které návštěvníci popíjeli kávu od části, kde se nacházely
kulečníkové stoly.

4.1.2 Kavárna Bellevue
Nacházela se na rohu Joštovy ulice a dnešního Moravského náměstí. Kavárnu
získal v roce 1913 český kavárník Antonín Uřídil. Takţe se Bellevue zařadila
k dalším, ne příliš početným kavárnám, které byly v českých rukou. Za druhé
světové války slouţila jako středisko českých důstojníků. Budovu postavil brněnský
stavitel František Alois Dvořák, jako sídlo pojišťovací banky Slávie. Kavárna
Bellevue přeţila válku a byla velice oblíbená i v meziválečném období.
Půdorys kavárny je ve tvaru písmene L. Delší křídlo má osm velkých
obdélníkových oken směřujících do Joštovy ulice, kde byla v letním období
umístěna zahrádka. Obě křídla se protínala na nároţí, kde vytvořila tříčtvrteční kruh.
V tomto prostoru se nacházel salon, kterému se říkalo rotunda.
Uřídil nechal interiér upravit podle plánů architekta V. K. Muchy. Mucha
vytvořil velice zdařilý návrh kavárny, kterou rozdělil do několika samostatných
salonků. Celý interiér kavárny spojují stejné prvky- osvětlení, dekor stěn i mobiliář
kavárny. Podél stěn byly v kaţdém salonku umístěny boxy s prostorem k sezení.
V kaţdém boxu byly čalouněné lavice, které místo opěradla měly zeď obloţenou
stejným čalouněním. V celém interiéru byl ponechán totoţný dekor tapety
s květinovým motivem. Kavárna je tedy rozdělena do několika salonkůMakasarový salon, čítárna, kulečníková herna a rotunda.
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Rotunda se vymykala svým interiérem od ostatních salonků, ať uţ půdorysem
nebo vybavením. Architekt se pravděpodobně z důvodu menších rozměrů místnosti
snaţil interiér rotundového salonku odlehčit a to sníţením příček jednotlivých boxů.
Stěny byly bez dekoru, jen čistě bílé. Oblina, kterou bylo moţné nalézt v půdorysu
se objevuje i ve vybavení kavárny. Ţidle mají oválný opěrák a stoly kruhovou
desku. Ovál se také objevuje v podobě zrcadel pověšených na stěnách. Přepáţky
oddělující jednotlivé stoly mají taktéţ dekor půlkruhu. Architekt se snaţil
maximálně vyuţít celý prostor rotundy, proto mezi jednotlivé boxy umístil posezení
určené pouze pro jednoho člověka.
V roce 1925 byl interiér kavárny znovu zmodernizován a zrekonstruován podle
návrhu architekta Karla Růţičky. Nové prostory kavárny měly místo stěn
s rostlinným motivem stěny čistě bílé. Na kaţdé stěně byla v pravidelných
intervalech rozmístěna světla z mléčného skla kombinovaná s chromovou ocelí.
Rotundu po obvodu zdí lemoval tmavý čalouněný nábytek, ke kterému byly
připojeny stolky z tmavého, světlého a ţíhaného mramoru. Kavárna byla po všech
rekonstrukcích znovu otevřena v roce 1934. V interiéru byla zachována koncepce
několika salonů, zůstal rotundový salon, čítárna a kulečníkový sál. Z dřívějšího
Makasarového salonu se stal dámský nekuřácký salon. Zábava v této kavárně byla
zajištěna nejen kulečníkovou hernou, ale také hernou šachovou, která vznikla
v rotundě a častokrát se také celá kavárna měnila v koncertní sál.
Po druhé světové válce kavárna přešla do rukou Restaurací a jídelen Brno a
začala postupně chátrat. V osmdesátých letech slouţila jako dietní jídelna a koncem
let devadesátých tuto budovu získala Česká pojišťovna a.s. V současnosti se v ní
nachází podnik „Potrefená husa“.

Obrázek 4 - interiér kavárny Bellevue8
8

Obrázek 4

- ALTMAN, Karel; KOUDĚLKOVÁ, Lenka; FILIP, Vladimír. Zmizelý svět brněnských

kaváren. Brno : Josef Filip 1938, 2008. Brněnské kavárny v meziválečném období, s. 52.
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Obrázek 5 - Rotunda kavárny Bellevue9

4.1.3 Café Biber
Kavárna Biber

je pojmenována podle kavárníka Otty Bibera, který tuto

kavárnu vedl. Jméno Biber slouţilo hned pro několik kaváren, jelikoţ se majitel
často stěhoval. V 70. letech 19. století si svou kavárnu otevřel na Nové ulici (dnešní
Lidická). Byla to první kavárna s elektrickým osvětlením v Brně. V 80. letech se
přestěhoval na Laţánského náměstí (dnes Moravské). Budova byla postavena
v novogotickém stylu a právě proto se stala místem, které s oblibou navštěvovala
německá smetánka. Ve 20. letech 20. století se kavárna nacházela v prostorách
nynějšího kina Scala. O tomto interiéru, ani o stavbě samotné, se nedochovaly ţádné
informace. Ve 30. letech 20. století se zde scházeli němečtí spisovatelé, kteří
emigrovali do Československa před fašismem. V roce 1942 kavárnu Biber v těchto
místech vystřídala kavárna Rotter, která zde fungovala jen několik let. Palác DOPZ
i s kavárenskými prostorami byl na konci války váţně poškozen při bombardování.
Interiér kavárny Biber, který je uveden na fotografii (obr.6), pochází
pravděpodobně z novogotických prostor Laţánského náměstí. Stropy kavárny byly
poměrně vysoké s klenbou tvořenou gotickými oblouky. V celém prostoru se
nacházely sloupy, jejichţ hlavice tvořily osvětlení místnosti. Okna byla obdélníková
se štuky, mírně cloněná světlými závěsy po kaţdé straně. Osvětlení bylo doplněno
klasickými nástěnnými svítidly z mléčného skla. Stoly byly převáţně obdélníkové se
světlou mramorovou deskou. Světlá byla i výmalba bez jakéhokoli dekoru.

9

Obrázek 5 - ALTMAN, Karel; KOUDĚLKOVÁ, Lenka; FILIP, Vladimír. Zmizelý svět brněnských

kaváren. Brno : Josef Filip 1938, 2008. Brněnské kavárny v meziválečném období, s. 52.
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Ve světlých tónech bylo také čalounění lavic, které byly součástí kaţdého stolu.
Ţidle byly v tmavém provedení. Kavárenská kredenc byla pravděpodobně nahrazena
výdejním pultem. Novogotická kavárna Biber po změně majitele změnila i jméno
a stala se z ní kavárna Muzejka, která je dnes opět v provozu.

Obrázek 6 - kavárna Biber na Laţanského nám. 10

4.1.4 Kavárna Esplanade
Kavárna byla obnovena v meziválečném období jako nová kavárna po německé
kavárně Habsburg. Kavárna Esplanade patří k práci architekta Ernsta Wiesnera.
Vznikla na nároţí ulic Rooseveltovy a Jezuitské. Kavárníka v této proslulé brněnské
kavárně dělal Alois Strompf. Projekt architekta Wiesnera pravděpodobně zasáhl
i obytnou část ve druhém patře, kde majitel bydlel. Kavárna je vybudována ve stylu
ranného funkcionalismu, kterému se říkalo emocionální funkcionalismus.11

10

Obrázek 6

- ALTMAN, Karel; KOUDĚLKOVÁ, Lenka; FILIP, Vladimír. Zmizelý svět

brněnských kaváren. Brno : Josef Filip 1938, 2008. Brněnské kavárny v meziválečném období, s. 59.
11

Emocionální funkcionalismus, často také nazývaný jako poetický funkcionalismus staví na první

místo funkci, ale zároveň se nevzdává tvůrčí sloţky práce. Architekti emocionálního funkcionalismu
neodmítají vědecké předpoklady tvorby, ale nepovaţují je za určující. Snaţí se do architektury
vkládat umělecký nebo emocionální záměr i smyslové účinky pomocí formy. Tato forma není dána
objektivně, ale je závislá na subjektivních předpokladech architekta. Architektura emocionálního
funkcionalismu se snaţí vyhovět

přirozenému lidskému smyslu a touze po kráse. Hlavním

představitelem tohoto stylu je zejména Le Corbusier. Z českých architektů je to například Víta
Obrtel, Karel Honzík, či Josef Kranz, který navrhl mimo jiné i emocionálně funkcionalistickou
stavbu kavárny Era v Brně.
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Hosty kavárny byli především ţidé, jelikoţ kavárna byla jediná v Brně, kam
měli přístup aţ do roku 1941, kdy dne 30. září vtrhlo do budovy gestapo a všichni
návštěvníci kavárny byli hromadně zatčeni a odvlečeni do jejich sídla na ulici
Veveří. Po této události byla kavárna z části poškozena a uzavřena. Při leteckém
útoku roku 1944 byl váţně zasaţen celý blok domů ve kterém stála. O deset let
později byl celý blok strţen. Zboření bylo naplánováno jednak kvůli poškození
budov, ale také kvůli tomu, aby domy nebránily výstavbě nového Janáčkova
divadla.
Interiér je nejlépe popsán v knize vydané u příleţitosti výstavy O Nové Brno:
„Stavba zaujímala v architektonicky neobyčejně cenném souboru brněnských
kaváren zcela výjimečné místo hned po několika stránkách. Její autor především
mistrným způsobem využil staveniště, jež měl ve starém nájemním domě k dispozici.
Nad základy dvou křídel a dvorkem mezi nimi vytvořil znamenité podmínky pro
provoz kavárny a cukrárny i jejího výrobního zázemí, a to jak v půdorysném, tak
prostorovém rozvrhu. Jeho dominantní částí se stala velká patrová prostora nad
půdorysem oválu s půlkruhovými nikami boxů, v moderní architektuře užitém
ojediněle, překrytá stropem se skleněnou kopulí jako hlavním světelným zdrojem.
Z toho vzdušného sálu přecházel prostor horizontálně i vertikálně do dalších
přilehlých částí kavárny. Jejich vzájemným spojením tak vznikl malebně rozložitý
kontinuální prostorový útvar s četnými průhledy mimo jiné do otevřené kuchyně
vídeňského typu. Toto prvenství prostorové složky, stupňované zrcadlovými stěnami,
bylo zjevné i na vnějšku, zvláště prostřednictvím velkých oken a hladké bílé fasády.
Tam byla pozoruhodná i konstrukční novota - „zavěšená“ část průčelí, když nosnou
funkci zdi převzaly dovnitř vtažené železné pilíře.“12
Kavárna patřila k cenným budovám moderní architektury. Jejím strţením přišlo
Brno i celá Česká republika o zajímavý prvek, jehoţ krásu jiţ můţeme obdivovat
jen z fotografií a historických pramenů.

12

KUDĚLKA. Zdeněk; CHATRNÝ. Jindřich. O nové brno: Brněnská architektura 1919-1939.

Katalog II obrazová část. Brno 2000. Architektura, urbanismus, s.75.
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Obrázek 7 - interiér kavárny Esplanade13

4.1.5 Kavárna Opera
Dalším příkladem zaniklého kavárenského interiéru meziválečného období je
kavárna Opera, také nazývána jako kavárna Anny Jägerové. Kavárna se nacházela
v blízkosti Mahenova divadla - na rohu ulic Kobliţná a Divadelní. Své jméno
získala díky poloze v blízkosti Thaliina stánku (později nazývaného Janáčkova
opera), ve kterém se tehdy hrávala operní představení. Tento podnik byl povaţován
za nejlepší brněnskou kavárnu kvůli dokonalosti obsluhy i sluţeb.
Anna Jägerová kavárnu zdědila po svém muţi a nechala ji zmodernizovat
a přejmenovat na kavárnu Opera. Projekt rekonstrukce vytvořil architekt Jindřich
Kumpošt v roce 1930. Podle jeho návrhu kavárna získala nové funkce, které pro ni
nebyly obvyklé – začala v sobě spojovat kavárnu, vinárnu a restauraci.
Interiér byl řešen moderně. Prostor byl rozdělen do jednotlivých salonků,
např. dámský kavárenský salon, vinárna či stylově oddělená herna. V letním období
byla často vyuţívána i zahrádka před kavárnou. Moderně zařízené nebyly jen
prostory pro hosty, ale i kuchyně, jeţ byla vybavena nejnovějšími typy plynových
sporáků a elektrickými ledničkami.

13

Obrázek 7

- ALTMAN, Karel; KOUDĚLKOVÁ, Lenka; FILIP, Vladimír. Zmizelý svět

brněnských kaváren. Brno : Josef Filip 1938, 2008. Brněnské kavárny v meziválečném období, s. 98.
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Celkové řešení mobiliáře bylo standardní: kulaté stolky s mramorovou deskou,
tmavé dřevěné ţidle, velká okna, stolek na noviny a časopisy. Hlavní osvětlení bylo
zajištěno velkými okny a doplněno zavěšenými kulatými světly. Doplňkovým
osvětlením byla nástěnná světla stejného tvaru jako lustry. Celý prostor byl členitý a
salony odděleny schodištěm. Interiér propojovaly prvky sloupů, které byly jak
kruhového, tak i plochého obdélníkového tvaru.
Jak jiţ bylo zmíněno výše, v suterénu kavárny se nacházela vinárna. Kdyţ se
návštěvník z čistého funkcionalismu bez dekorací ocitl ve vinném sklípku selského
stylu, jako by se dostal do jiného světa. Ţidle i stoly byly rustikálního stylu
s obráběnýma nohama a zdobeným opěrákem. Stěny byly obloţeny dřevem do
výšky opěráku, který navazoval na lavici po celém obvodu stěny. Na kaţdém stole
se nacházel menší ubrus s lucernou. Osvětlení tohoto prostoru bylo stylové.
Na řetězech viselo dřevěné kolo od selského vozu, do kterého byly vloţeny ţárovky,
snad jediný důkaz moderní doby. Na stěnách visely malované talíře, lovecké trofeje
a obrazy. Stěny byly zejména kolem oken zdobeny malbou s rostlinnými motivy.
V interiéru se nacházela kachlová kamna.
Interiér kavárny byl znehodnocen a zlikvidován, kdyţ na jejím místě vznikla
prodejna automobilů značky Mercedes. Dnes se na místě dřívější proslulé kavárny
Opera nachází banka.

Obrázek 8 - interiér kavárny Opera14

14

Obrázek 8 - KUDĚLKA. Zdeněk; CHATRNÝ. Jindřich. O nové brno: Brněnská architektura

1919-1939. Katalog II obrazová část. Brno 2000. Architektura, urbanismus, s.261.
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4.2 Obnovené prvorepublikové kavárny
4.2.1 Kavárna Thonethof/ Savoy
V době před první světovou válkou vznikla v místech dnešního coffee Savoy
kavárna s názvem

Thonethof. Tato

kavárna byla otevřena

v novostavbě,

rozprostírala se ve dvou podlaţích, byla vytvořena v historizujícím stylu a vybavena
nábytkem firmy Thonet. Nábytek stejné firmy je v interiéru pouţit i dnes. Tehdejší
interiér byl obloţen tmavým dřevem a doplněn tapetami s květinovým vzorem.
Osvětlení zajišťovala velká obdélníková okna a zavěšené lustry z mléčného skla.
V přízemí se nacházela část kavárny, která byla velmi zdobná. Ve středu místnosti
stál kavárenský kredenc se zrcadly. Kredenc pravděpodobně oddělovala pánskou
a dámskou část kavárny.
Horní patro bylo rozděleno na dvě části- kulečníková a šachová herna. Celý
interiér byl obloţen tmavým dřevem a zařízen v daleko prostším stylu, neţ spodní
část kavárny.

Kaţdý kulečníkový stůl měl své vlastní osvětlení, které zároveň

slouţilo k osvětlení celého prostoru herny. Obě části byly osvětleny doplňkovými
nástěnnými světly.

Obrázek 9 - interiér kavárny Thonethof 15
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Obrázek 9 - ALTMAN, Karel; KOUDĚLKOVÁ, Lenka; FILIP, Vladimír. Zmizelý svět

brněnských kaváren. Brno : Josef Filip 1938, 2008. Brněnské kavárny v meziválečném období, s. 29.
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V meziválečném období kavárna prošla řadou významných změn. Z německé
kavárny v roce 1919 vznikla kavárna česká, kterou do svých rukou přebral zkušený
kavárník Jan Nekvapil. Spolu se změnou majitele prošla kavárna rekonstrukcí.
Z původního Thnotehofu se stala kavárna Savoy, která po rekonstrukci změnila svou
podobu z historizujícího stylu do stylu funkcionalistického. Kavárna prošla
rekonstrukcí podle návrhu architekta Jindřicha Kumpošta. Kapacita kavárenských
prostor byla po rekonstrukci schopná pojmout aţ tisíc hostů. Architekt se snaţil ve
svém projektu aplikovat velké mnoţství moderních technologií, proto zde byl
zabudován výtah, který obsluhoval šatny v suterénu. Součásti moderních technologií
bylo i samočinné vytápění. To fungovalo na základě impulzů o změnách teploty,
díky tomu mohla být do prostor kavárny neustále vháněn vzduch s vůní pryskyřice.
Změnou hlavního vchodu z Jakubského náměstí na Běhounskou ulici zůstal
ústřední prostor kavárny se dvěmi štíhlými pilíři, které nesly horní patra. V kavárně
bylo vybudováno velké mnoţství podhledů a tím se interiér rozdělil do několika
úrovní. Díky tomu docházelo k zajímavým světelným efektům. Vznikl samostatný
salonek pro dámy a herna, kde bylo u kaţdého stolu připojení k telefonu.
Na interiér kavárny byl vyuţit drahý materiál, který dodával kavárně na luxusu.
„Tak například tradiční dřevěné obložení stěn bylo nahrazeno travertinem
v přízemí, mramorem – řeckým Cipollinem – ve špaletách oken v prvním patře,
onyxem z Maroka na

schodišti

a alabastrovými deskami, večer

zezadu

prosvětlovanými, na pilířích a veškerých stěnách. Pro větší rovné plochy bylo
použito stříbřitého plyše napnutého v rámech, který bylo možno při čištění lehce
sejmout. Plyšové byly i červené koberce v patře, zatímco podlaha přízemí, vystavená
přece jen většímu opotřebení a znečištění, byla pokryta linoleem a gumou.
K obkladu čelní vnitřní stěny a částečně i některých dalších ploch zde bylo poprvé
využito lístků z hliníku, kterým byla dána přednost nejen pro jejich snadnou údržbu,
ale i pro jejich působivý vzhled, uplatňující se zejména při umělém osvětlení.
Elegantně jednoduchá, přitom však účelná a působivá byla stropní i nástěnná
osvětlovací tělesa, stejně jako originální hlavní lustr z kouřového skla nad ústředním
sálem, vyrobený ve známě brněnské firmě Josefa Glaubera, efektně se odrážející na
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stropě ze čtvercových zrcadel, i rozptýlené osvětlení z neonových heliových trubic,
které lemovaly galerii.“16
Veškeré zařízení interiéru bylo z praktických důvodů a z důvodu tradice vybaveno
nábytkem od firmy Thonet –Mundus.
Na rozdíl od luxusního interiéru byl exteriér aţ neobvykle strohý. Hladká
fasáda byla doplněna velkými okny, které sahaly od země přízemí aţ do patra. Okna
se za příznivého počasí otevírala a kavárna se rozšiřovala aţ na chodník. Tím došlo
k propojení interiéru s exteriérem.
Počátkem padesátých let byla kavárna znehodnocena přestavbou na prodejnu
textilu Výběr. O obnově jedinečné kavárny se znovu začalo uvaţovat
v devadesátých letech, kdy nový majitel objektu Fruta Brno, chtěl v těchto
prostorách znovu vybudovat kavárnu.

Obrázek 10 - první patro meziválečné kavárny Savoy17

V roce 2009 byla kavárna opravena a znovu otevřena. Nový majitel se snaţil
interiér co nejvíce přiblíţit původní prvorepublikové kavárně. V současnosti má
kavárna ţlutou fasádu, kterou zdobí nápis Savoy cofee nad hlavním vchodem.
16 ALTMAN, Karel; KOUDĚLKOVÁ, Lenka; FILIP, Vladimír. Zmizelý svět brněnských kaváren.
Brno : Josef Filip 1938, 2008. Brněnské kavárny v meziválečném období, s. 83.
17

Obrázek 10 - KUDĚLKA. Zdeněk; CHATRNÝ. Jindřich. O nové brno: Brněnská architektura

1919-1939. Katalog II obrazová část. Brno 2000. Architektura, urbanismus, s.170.
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V letním období se rozšiřuje o zahrádku směrem do ulice Běhounské. Kulaté
mramorové stolky a nábytek firmy Thonet je i nadále součástí interiéru. Zachovány
jsou i nýtové sloupy, schodiště a mramorové obloţení. Po celé délce schodiště jsou
umístěna zrcadla, která jsou pozůstatkem textilu Výběr. I přesto, ţe kavárna prošla
částečnou modernizací, stále je zachován její prvorepublikový ráz. Současný majitel
také kromě vybavení, které připomíná původní slavnou kavárnu, ponechal balkon,
kde hrával orchestr. Jen místo orchestru zde stojí černé piano.

Obrázek 11 - Přízemí dnešní kavárny Savoy

Čalouněné koţenkové lavice, které jsou v přízemí i v prvním patře, mají
převáţně červenou barvu s akcenty černé. Stejné červené čalounění se objevuje i na
sedácích typické kavárenské ţidle firmy Thonet. Strop přízemí je tvarován podhledy
a celý interiér je prosvětlen bodovými světly. Patro je tvořeno dalšími prostory, které
jsou rozděleny do několika galerií oddělených schody.
Nachází se zde také samostatný salonek určený k pracovním jednáním nebo
menším oslavám. Ten je rozdělen na dvě místnosti- v jedné jsou umístěny dva
dřevěné stoly s kovovýma nohama a tři červené pohovky. V druhé místnosti, určené
pro větší skupiny lidí, se nachází několik obdélníkových dřevěných stolů a ţidle od
firmy Thonet.
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Obrázek 12 - první patro dnešní kavárny Savoy

Celý interiér je osvětlován velkými okny s integrovaným bodovým osvětlením
a centrálním lustrem (replika původního lustru), který je tvořen několika
samostatnými svítidly zavěšenými ve tvaru kruhu. Prostor kolem schodiště je ozářen
tlumeným světlem, které vychází z prosvětleného alabastrového sloupu. V přízemí i
prvním patře se nachází bar, který slouţí jako zázemí personálu. Zatímco v patře je
půlkruhový bar z masivního dřeva, v přízemí je doplněn o mramorovou desku.
V kavárně se konají různé kulturní akce (vernisáţe, módní přehlídky).
Svůj původní kulturní charakter si kavárna večerní ţivou hudbou udrţela dodnes.
4.2.2 Zemanova kavárna
Zemanovu kavárnu je moţno povaţovat za první projev funkcionalismu v Brně
a na Moravě. Po první světové válce budovu bývalé kavárny získal Josef Zeman,
který ji nechal přestavět podle návrhu Bohuslava Fuchse. Rozdíl oproti jiným
stavbám tehdejší doby byl zejména v tom, ţe návrh nebyl tvořen několika
samostatnými částmi, ale tvořil harmonický celek prostoru, hmoty, plochy, linie
i pláště ze světlé vápenné omítky.
Původní budova se nacházela v parku na Kolišti, kde nahrazovala Shop Café
Pavillon. Stavba, která vznikla na místě bývalé kavárny, byla tvořena dvěma
pronikajícími hranoly. Důraz byl kladen na propojení interiéru a exteriéru.
To umoţnila velká posuvná okna spouštějící se do suterénu, která spojovala ústřední
sál s terasou a parkem. Tento mechanismus byl v Zemanově kavárně pouţit
o několik let dříve neţ u vily Tugendhat. Všechna ţelezná okna měla červenou
barvu a okna dřevěná barvu bílou. Podlahu v prostorách kavárny tvořily parkety,
které byly vkládány do asfaltového podkladu. V některých částech byla pouţita
28

dlaţba z litého terazza a šamotu. Schody, vytvořené z litého betonu, byly obloţeny
dubovým dřevem.
K popsání původního interiéru není velké mnoţství materiálů, nicméně některé
zdroje uvádějí, ţe interiér kavárny byl pravděpodobně vybaven typickým
kavárenským nábytkem – ţidle firmy Thonet a ţelezné stoly s mramorovou deskou.
V roce 1937 došlo k přestavbě kavárny. Projekt opět vytvořil Bohuslav Fuchs.
Došlo k zásahům do celkových dispozic budovy a tím byl narušen čistý výraz
jednoduchosti a kubických hmot. Monotónní hlavní fasáda byla doplněna o nový
vchod, který byl zacloněný pergolou. V místě původního vstupu byla vybudována
šatna a toalety. Nejvýraznější změna ovšem zasáhla patro, kde byl dostavěn nad
administrativní částí dvoupokojový byt majitele, k němuţ patřila přilehlá terasa
vytvořená z části ploché střechy.
Kavárna byla svým prostředím i příjemnou atmosférou velmi oblíbená nejen
mezi občany Brna, ale i turisty. K zábavě hostů slouţily kaţdodenní koncerty.
Budova fungovala jako kavárna aţ do padesátých let. Poté byla znárodněna
a prostory se začaly vyuţívat jako mateřská školka. I přes veškerý boj ze strany
kulturní veřejnosti i samotného architekta Fuchse, který dokonce předloţil nový
návrh na přestavbu a zachování kavárny, byla budova v roce 1964 strţena z důvodu
výstavby Janáčkova divadla. Kavárna by prý esteticky narušovala výhled na sochu
Leoše Janáčka.
V roce 1991 se začalo diskutovat o moţnosti obnovit Zemanovu kavárnu
v parku na Kolišti, ale na jiném místě neţ stávala původní budova. V roce 1994 byla
zahájena stavba a kavárna byla znovu otevřena v den stého výročí narození
architekta Bohuslava Fuchse - 24. března 1995.
Současná Zemanova kavárna je postavena přesně podle původních plánů a je
rozdělena na kuřáckou a nekuřáckou část navzájem oddělených šedými závěsy.
Díky tomu je moţno podle potřeby ponechat tuto prostoru otevřenou nebo ji uzavřít.
V kavárně jsou k vidění kulaté i obdélníkové stoly pokryté bílými ubrusy. Bílý
interiér je prosvětlován velkými okny s původními červenými rámy. Na levé straně
kuřácké části se nachází dřevěný barový pult, kde obsluha připravuje objednané
nápoje. K němu je přistaveno několik barových stoliček, které jsou vyhotoveny ve
stejném odstínu jako zbylé ţidle v kavárně.
Součástí kavárny je také kuchyň, díky níţ můţe kavárna nabízet nejen kávu
a pochutiny k ní, ale také připravovat během oběda polední menu. Kavárenský
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interiér doplňuje velké mnoţství květin, které propojují okolí parku s interiérem.
V současnosti v kavárně probíhají různé kulturní a společenské akce jako koncerty
swingu, rauty nebo večírky. Prostor kavárny je také moţno pronajmout
k soukromým oslavám.

Obrázek 13 - Současný interiér Zemanovy kavárny

4.2.3 Kavárna Era
Funkcionalistická budova se nachází v Černých polích na ulici Zemědělská.
Dříve byla samostatně stojícím domem postaveným podle projektu Josefa Kranze.
Budova je řazena mezi cenná architektonická díla meziválečného období. Stavbu je
moţné zařadit do dvou stylů- ranného funkcionalismu a purismu.
Projekt vytvořený Josefem Kranzem, měl dle přání majitele propojit kavárnu a
byt majitele. Největším problémem bylo oddělení veřejných a soukromých prostor.
Po předloţení několika návrhů bylo rozhodnuto rozdělit dům horizontálně, aby
jednotlivá patra plnila různé funkce. Kavárna s restaurací se nacházela v přízemí,
zatímco obytná část v prvním a druhém patře. Plochu kavárny bylo moţné zvětšit
o volný prostor mezi kavárnou a chodníkem a vytvořit tak příjemné venkovní
posezení. Kranz vyuţíval svých poznatků z kompozice a práce s geometrickými
prvky. Fasáda kavárny byla tvořena hlavním obdélníkem, který byl dále dělen do tří
shodných polí. Při tvorbě kavárenského interiéru a zejména exteriéru se mladý
architekt inspiroval rotterdamskou kavárnou, kterou navrhl Jacobus Johanes Pieter
Oud.
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Interiér byl rozdělen na dvě části, které byly vzájemně propojeny. Restaurace
se nacházela ve dvorním traktu, kde osvětlení zajišťovala stěna z luxferů. Interiéru
byl rozčleněn pouze nosnou konstrukcí a křivkou schodiště. Právě schodiště tvořilo
dominantu místnosti a opticky spojovalo přízemí s prvním patrem. Na výraznosti
schodišti ještě přidalo osvětlení, které na něj dopadalo z luxferů. Nedílnou součástí
kavárny byla kulečníková herna osvětlena atypickým osvětlením, které bylo
zavěšeno na subtilních kovových trubkách.
Kavárna v padesátých letech přešla do rukou Restaurací a jídelen Brno, které ji
svými úpravami degradovaly. Z kavárny se postupně stala pivnice. Další
znehodnocení interiéru nastalo v době, kdy ji získala Vysoká škola zemědělská, ta ji
vyuţívala jako výpočetní středisko. Z tehdejší kavárny se dochovalo pouze schodiště
a fasáda. Na začátku devadesátých let, přešla kavárna opět do rukou původních
majitelů, těm se však nepodařilo kavárnu opravit.
V současnosti kavárna není v provozu, ale prochází rozsáhlou rekonstrukcí,
která byla započata v listopadu 2009. Přestavbu bývalé kavárny zajišťuje
architektonické Studio 19. Otevření architektonického skvostu je naplánováno na
jaro 2010. Stavební práce probíhají striktně podle dochovaných návrhů Josefa
Kranze. Dle průzkumů a sond bylo zjištěno, ţe původní stěny a schodiště byly
v modré, bílé a červené barvě.

Obrázek 14 - kavárna Era v letech 1927 -192918

18

Obrázek 14 - KUDĚLKA. Zdeněk; CHATRNÝ. Jindřich. O nové brno: Brněnská architektura

1919-1939. Katalog II obrazová část. Brno 2000. Architektura, urbanismus, s.164.
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5

HISTORIE A SOUČASNOT INTERIÉRU HOTELOVÝCH
KAVÁREN

5.1 Kavárna hotelu Grand
Kavárna hotelu Grand byla jedna z prvních kaváren v Brně, která se mohla
chlubit elektrickým osvětlením. Její interiér byl řešen poměrně náročně. Nacházela
se zde dokonce samostatná herna vybavena kulečníkovým stoly. Interiér obsahoval
mnoho secesních prvků. Nástěnné i stropní osvětlení svým tvarem připomínalo
květinu. V interiéru jsou umístěny jak stolky s kulatou deskou, tak i stolky
čtverhranné, převáţně obdélníkového tvaru se středovou nohou. Interiéru
dominovala velká okna, která byla v horní části a po stranách zacloněna textilií.
Velká zrcadla a dřevěný sekretář jako typické prvky všech kaváren se objevil i zde.
Sekretář byl zdobený řezbou a obloukovým zrcadlem. Strop byl ozdoben
květinovými štuky.

Obrázek 15 - Historický interiér kavárny hotelu Grand19

V současnosti je kavárna hotelu Grand stále v provozu. Vybavení interiéru
kavárny působí stejně luxusně jako celý hotel. Stoly jsou obdélníkové s mramorovou
deskou, která je vloţena do dřevěného rámu. Ţidle čalouněné modrým semišem jsou
ze stejného dřeva jako konstrukce stolů a obloţení oken. Na kaţdém stole se nachází
19

Obrázek 15 - ALTMAN, Karel; KOUDĚLKOVÁ, Lenka; FILIP, Vladimír. Zmizelý svět brněnských
kaváren. Brno : Josef Filip 1938, 2008. Brněnské kavárny v meziválečném období, s. 15.
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stolní lampa, která dodává kavárně příjemné osvětlení. Interiér současné kavárny je
doplněn četnými květinami, které jsou umístěny v oknech.

5.2 Kavárna hotelu Slavia
Majitelem byl Karel Moravec, který hotel Slavia vedl z počátku sám, ale
později se k němu přidal jeho starší syn Karel. Národní kavárna hotelu Slávia byla
velice známým a vyhledávaným místem. Sídlilo zde velké mnoţství klubů, jako byl
například Anglo-American Club, Circolo Italiáni, Rotary club a další. Scházeli se
zde také čelní představitelé českého Brna a šachisté. Kavárna získala na své
oblíbenosti také díky časopisům a novinám, kterých tehdy odebírala přes dvě stě
kusů.
Hotelová kavárna měla jako většina tehdejších kaváren kulečníkovou hernu.
Byl zde salonek a samostatná kavárna. Prostor kavárny Slavia nebyl svým
interiérem příliš odlišný od jiţ popsaných interiérů. Nachází se zde opět stoly
s kruhovou mramorovou deskou na centrální kovové noze, ţidle a věšáky od firmy
Thonet, čalouněné lavice pod okny, kde opěradla nahrazuje obloţená stěna. Byla
zde velká okna, mezi kterými jsou v dřevěném rámu obdélníková zrcadla, standardní
osvětlení tvoří dva centrální lustry a nástěnná svítidla. Samozřejmostí je také
kavárenská kredenc. V tomto interiéru je také moţno vidět knihovnu na odkládání
novin a časopisů. Veškerý mobiliář je proveden v tmavém dřevě.

Obrázek 16 - interiér kavárny Slavia / Národní kavárny20

20

Obrázek 16 - ALTMAN, Karel; KOUDĚLKOVÁ, Lenka; FILIP, Vladimír. Zmizelý svět brněnských
kaváren. Brno : Josef Filip 1938, 2008. Brněnské kavárny v meziválečném období, s. 37.
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V současnosti je kavárna hotelu Slavia stále v provozu. Nynějším ředitelem je
Karel Bušek. Interiér hotelové kavárny prošel poslední rekonstrukcí v letech
1983 – 1987. Od té doby jako by se zde zastavil čas, snad i hosté zůstali podniku
věrni, jen trochu zestárli. I přes velká okna, která ke kavárně neodmyslitelně patří,
není v interiéru dostatek světla. Masa tmavého barového pultu ještě více pohlcuje
světlo, které do interiéru proniká. Kavárna je vybavena tmavými dřevěnými ţidlemi
s čalouněním v odstínech šedé. Stejná látka čalounění se opakuje i na barových
ţidlích a pohovkách, které vymezují prostor jednotlivých obdélníkových stolků
s mramorovou deskou. V tmavě šedé barvě je i koberec s dekorem vínových kol.
Přirozené osvětlení je doplněno třemi stropními svítidly a několika nástěnnými
světly, která se nacházejí mezi jednotlivými okny. Dekoraci interiéru doplňují
červené a bílé závěsy kolem oken.

Obrázek 17 - Současná kavárna hotelu Slavia
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Obrázek 18 - současná kavárna hotelu Slavia

5.3 Kavárna hotelu Avion
Hotel a jeho kavárna patří mezi velice pozoruhodné funkcionalistické stavby.
Budova se nachází na České ulici v prostorách dřívějšího hostince. Dům zdědil po
svém otci Miroslav Kostelecký. Ten se rozhodl celý, úzce dimenzovaný prostor,
přeměnit v hotel. Přestavba hostince na moderní hotel Avion probíhala podle návrhu
architekta Bohuslava Fuchse, který do hotelu zahrnul také bufet a kavárnu. Hotel
Avion byl první poválečný hotel, který se v Brně nacházel a díky svému
zajímavému řešení úzkých dispozic se stal jedním ze symbolů brněnské avantgardní
architektury.
Se stavbou se začalo v lednu roku 1927 a tentýţ rok došlo i k jejímu dokončení.
Bývalý klasicistní dům byl zbořen a nahrazen devítipodlaţní budovou, jejíţ dvě
spodní patra byla vyhrazena pro kavárnu. Zbývající patra slouţila jako obytné
pokoje. Obytná část hotelu, bufet a kavárna byly od sebe odděleny. Jedno schodiště
odděluje prostor kavárny a bufetu, jiné slouţí jako propojení hotelové části
a recepce. Fuchs se snaţil úzký prostor maximálně vyuţít, a proto se rozhodl
v prostoru kavárny nepostavit středové zdi.

Strop byl uloţen jen na

ţelezobetonových pilířích, umístěných ve štítových zdech. Sousední místnosti se
vzájemně prolínaly a vytvářely společný celek. Tímto se Fuchsovi podařilo uvést do
praxe myšlenku kontinuálního prostoru. „Vertikálně splývají výškově diferenciovaná
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polopatra jsou spojena ve větší celky s esteticko-emociálně neobyčejně působivými
průhledy, jejichž poetické vyznění stupňovaly ještě zrcadlové stěny.“
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Oddělení

jednotlivých prostor bylo nutné, proto místo příček bylo pouţito oddělení nábytkem,
popř. sklem.
U exteriéru hotelu byla vyrovnána výšková převaha nad šířkovým nedostatkem.
Tento handicap se snaţil Fuchs opticky vyrovnat efektně odlehčenými velkými
okenními plochami v kombinaci s porcelánovými kachlíky a bílým opálovým sklem.
V lehce předsunutém arkýři s velkými okny se nachází interiér kavárny, zatímco
menší okna patří hotelovým pokojům.
Interiér kavárny i ostatních společenských místností byl velice jednoduše
a účelně zařízen Bohuslavem Fuchsem. Hotelové pokoje zařídila typovým nábytek
bytová společnost Standard, Jan Vaněk. Kavárna se rozprostírala na dvou galeriích,
které byly vzájemně propojeny průhledy a schodištěm. Horní část osvětlovala nejen
velká okna, ale i mírně zešikmenou střechou z luxferů. V případe nedostatku
denního světla byla rozsvěcována stropní svítidla z mléčného skla, popřípadě
i nástěnná svítidla, rozmístěna pravidelně na kaţdé zdi. Vybavení kavárny tvořily
kulaté i obdélníkové stolky s mramorovou deskou, tmavé dřevěné ţidle a čalouněné
lavice. Část přízemní kavárny byla doplněna schodištěm, které svým zábradlím
vytvářelo zajímavou křivku směřující vzhůru.
Provoz hotelu Avion přetrval i během druhé světové války. Roku 1948 byl
hotel s kavárnou znárodněn a začleněn do národního podniku Československé
hotely, přesto však nadále hotel i kavárna plnili svoji funkci aţ do devadesátých let.
Současný majitel Stanislav Berousek provádí od září 2009 celkovou
rekonstrukci. Rozsáhlé opravy probíhají pod vedením světoznámé architekty Evy
Jiřičné a měly by být dokončeny v září roku 2010. Plány rekonstrukce počítají
s návratem kavárny i restaurace do prvního a druhého podlaţí. Prostor kavárny by se
měl podle návrhu rozšířit o venkovní terasu. V přízemí a suterénu je naplánována
samoobsluţná restaurace.
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ALTMAN, Karel; KOUDĚLKOVÁ, Lenka; FILIP, Vladimír.

Zmizelý svět brněnských kaváren.

Brno: Josef Filip 1938, 2008. Brněnské kavárny v meziválečném období, s. 77.
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Obrázek 19 - kavárna hotelu Avion před rekonstrukcí. Rok 2009 22

22

Obrázek 19 - http://www.avionhotel.cz/index.php?option=com_rsgallery2&page=inline&gid=1&limit=1&Itemid=55&limitstart=9
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6

FENOMÉNY DNEŠNÍHO KAVÁRNICTVÍ
Po pádu komunismu se kavárenský ţivot v České republice začal pomalu
obnovovat. Starým kavárnám se částečně vracel jejich lesk a začaly vznikat kavárny
nové. V dnešní době se vedle „obyčejných“ kaváren začínají objevovat kavárny se
specifickým zaměřením. Je moţné navštívit kavárny literární, které vznikají jako
součást větších knihkupectví, dále kavárny internetové, které se začaly objevovat
v době, kdy internet ještě nebyl tak rozšířen. V posledních dvou letech se objevují
i kavárny dětské, kde se scházejí matky s dětmi. Důleţitým fenoménem dnešní
kavárenské společnosti jsou zařízení typu „Coffee2go“ a kavárny, které se stávají
součástí nákupních center. Nedávno začaly vznikat kavárny, které svým fungováním
vytvářejí pracovní příleţitosti pro tělesně nebo psychicky handicapované lidi.

6.1 Literární kavárny
Literární kavárny jsou obvykle součástí knihkupectví nebo knihoven. V Brně se
nachází pouze tři. Jedna je součástí Moravské zemské knihovny, ale není typickým
představitelem literárních kaváren, další dvě jsou součástí velkých brněnských
knihkupectví jako Dobrovský a Academia.
Literární kavárna, která se nachází v rámci knihkupectví Dobrovský, vznikla
v roce 2008. Patronem kavárny byl zvolen spisovatel a reţisér Arnošt Goldflam,
který se aktivně podílel na jejím otevření. Kavárna se nachází ve druhém patře, je
nekuřácká a k posezení nad kávou si zde hosté mohou vypůjčit jakoukoliv knihu. Při
zakládání této kavárny bylo záměrem, aby se literární kavárna stala kulturním
centrem v centru Brna. Z toho důvodu kavárna nabízí velké mnoţství kulturních
akcí. Pravidelně zde probíhají nejen autogramiády, setkávání autorů a autorská čtení,
ale i minikoncerty a vernisáţe. Kavárna svým hostům nabízí denně snídaně
a všechny druhy italské kávy. K dispozici je také hostům síť WiFi, kterou mohou
zdarma vyuţívat. V případě, ţe kavárnu navštíví rodina s dětmi, je tu pro děti
přichystán dětský koutek.
Interiér kavárny je laděný do oranţových tónů, které převládají na
umělohmotných ţidlích. Stoly jsou typické obdélníkové s mramorovou deskou
a středovou kovovou nohou. Celý prostor je rozdělený niţšími pulty ze dřeva, které
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barevně ladí s oranţovými ţidlemi. Oranţová barva navozuje v hostech pocit tepla
a dodává energii.
Hosté literární kavárny Dobrovský tvoří všechny věkové skupiny, zejména
studenti. Často v těchto prostorách probíhají soukromé hodiny cizích jazyků nebo
obchodní jednání.

Obrázek 20 - literární kavárna Dobrovský

Obrázek 21 - literární kavárna Dobrovský
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Druhý typický představitel literární kavárny v Brně se nachází na náměstí
Svobody
a je součástí knihkupectví Academia. I tato kavárna nabízí poměrně bohatý kulturní
program. Stejně jako v literární kavárně Dobrovský, probíhají i zde autogramiády
a autorská čtení, vernisáţe i koncerty. V měsíci dubnu 2010 se zde má dokonce
uskutečnit i první módní přehlídka. Také zde si host můţe vypůjčit knihu, kterou si
u šálku kávy prolistuje a rozhodne se o její koupi.
Kavárna je také laděna do teplých oranţových a ţlutých tónů, coţ je pro
kavárenské prostředí výborná kombinace. V tomto případě je navíc barevnost
rozšířena o barvu ţlutou, která je povaţována za barvu komunikativnosti a veselí.
Prostor kavárny je narozdíl od kavárny Dobrovský mírně oddělen od části
knihkupectví křivkou podhledu, která se táhne od barového pultu aţ do prostor, kde
kavárna bezprostředně navazuje na část knihkupectví. Stoly jsou dřevěné s kruhovou
deskou.

Motiv kruhu se opakuje také na sedáku čalouněných ţidlí, které jsou

vyhotoveny ze stejného dřeva jako stoly. Stoly jsou navíc pro zpříjemnění atmosféry
doplněny čajovými svíčkami, které na rozdíl od jiných kaváren hoří i během dne.
Na stěnách kavárny visí několik obrazů a fotografií známých osobností, které tuto
kavárny navštívili. Barový pult s ţidlemi slouţí jako zázemí obsluhy. Nad pultem se
nachází podhled, který je ve tvaru křivky a jsou do něj zabudována bodová
a závěsná světla, která osvětlují prostor nad barovým pultem. Pult je mimo jiné
zdoben několika čerstvými květinami. Zóna za barovým pultem a nad ním je
vymalována ţlutou barvou, na rozdíl od části, která slouţí k posezení hostů - ta je
v oranţovém provedení.
Literární kavárnu Academia navštěvují všechny generace, v závislosti na denní
době. V dopoledních hodinách kavárnu navštěvují senioři, kteří mezi sebou diskutují
nebo jen odpočívají mezi lidmi s šálkem kávy, novinami či knihou. V odpoledních
hodinách kavárnu navštěvují mladší lidé, kteří zde většinou posedí s přáteli. Pokud
se v kavárně koná kulturní akce, dochází zde k setkávání všech generací.
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Obrázek 22 - literární kavárna Academia

Obrázek 23 - literární kavárna Academia
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6.2 Internetové kavárny
Internetové kavárny byly velice módní záleţitostí v době, kdy internet nebyl
lehce dostupný. V tomto období začaly vznikat kavárny, které poskytovaly kromě
nabídky káv i levné připojení k internetu. Kavárny byly velice oblíbené zvláště mezi
studenty a cizinci, kteří vyuţívali těchto míst ke komunikaci s domovem.
Díky rozvoji internetového připojení začaly kavárny tohoto typu ztrácet na
oblíbenosti. V současnosti je v české republice stále okolo tisíce internetových
kaváren. Ty však neustále bojují o udrţení na trhu, a proto se začínají zaměřovat i na
jiné sluţby neţ jen poskytování internetu. Současné internetové kavárny se
nejčastěji transformují ve velké počítačové herny. Provozovatelé internetových
kaváren se také začínají soustředit na různá školení, poradenskou činnost,
rekvalifikační kurzy a na prodej a servis výpočetní techniky.
Interiéry internetových kaváren svým zařízením připomínají spíše kancelář,
neţli kavárnu. Vybavení kavárny tvoří pouze několik stolů s počítači a klasickými
kancelářskými ţidlemi. To, co odlišuje interiér kavárny od typické kanceláře je
barový pult, za kterým pracuje obsluha. V některých kavárnách je moţno spatřit
oddělené boxy pro větší soukromí jednotlivých hostů, kteří pracují na PC.

Obrázek 24 - ukázka interiéru internetové kavárny 23

23

Obrázek 24 - www.internetove-kavarny.cz
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Obrázek 25 - ukázka interiéru internetové kavárny24

V současnosti je internet natolik rozšířenou záleţitostí, ţe je moţné se připojit
téměř v kaţdé kavárně v České republice. Velmi rozšířené je připojování k internetu
pomocí mobilního telefonu.
Kavárny se často spojují s casiny a hernami s automaty. Interiér těchto kaváren
je obvykle striktně oddělen na zónu herní a zónu kavárenskou. Část, kde se nachází
herna je obvykle bez oken a osvětlení tvoří pouze světla z automatů.
V Brně je moţné takovou kavárnu navštívit na ulici Běhounská, téměř
v sousedství café Savoy. Café Herna je svým interiérem laděna do fialových
a růţových odstínů. Celý strop kavárny je obloţen čtvercovými zrcadly, která na
sebe navazují. Obsluha má své stanoviště za podsvíceným barem z růţového skla.
Deska z mléčného skla na barovém pultu je taktéţ podsvícena. K posezení slouţí
lavice čalouněné bílou koţenkou. Desky stolů jsou z mléčného skla, které jsou
vloţeny do dřevěných rámů. Hlavní osvětlení kavárny tvoří dvě velká okna. Hlavní
světlo je doplňuje nástěnné tlumené osvětlení. Café Herna funguje nonstop a mimo
hracích automatů a kávy nabízí také připojení k WiFi.

24

Obrázek 25 - www.financninoviny.cz/os-finance/zpravy/trzby-internetovych-obchodi-letos-stoupnouo-petinu-na-27-miliard/281834&id_seznam=
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Obrázek 26 - interiér Café Herna

Obrázek 27 - interiér Café Herna

6.3 Dětské kavárny
Trendem několika posledních let jsou dětské kavárny. Tyto kavárny vznikají
jako místa pro matky s dětmi, které jsou pro malé návštěvníky uzpůsobeny. Interiér
je dětem plně přizpůsoben a sice velkým dětským koutkem, který je obvykle
centrem celé kavárny. Pro děti je zde velké mnoţství malých i velkých hraček
či prolézaček. V okolí herního koutku jsou rozmístěné stoly, od kterých mohou
rodiče hlídat své hrající si děti. Přebalovací pult je nedílnou součástí těchto kaváren
a nachází se buď jako součást vybavení kavárny nebo jako součást sociálního
zařízení. Kromě typicky kavárenských stolů a ţidlí je zde také dětský nábytek.
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Kavárny nabízejí velké mnoţství aktivit pro rodiče i děti. Téměř kaţdá kavárna
zajišťuje program pro děti v podobě divadelních představení, pohádek, maškarních
plesů atd. Pro maminky jsou připraveny nejen diskuze a semináře k různým
tématům, ale také akce jako je na příklad bazar dětského oblečení, popřípadě
„speed dating“25 pro nezadané matky.
Interiéry kaváren jsou uspořádány tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám
dětí. Mimo jiţ zmíněného dětského nábytku a hraček se v interiéru nachází také
velice pestrá výmalba, obvykle se zvířecími motivy. Pro rodiče je téměř v kaţdé
dětské kavárně připravena mikrovlnná trouba pro ohřev dětského jídla. Hosty
kavárny nejsou jen rodiče s dětmi, ale také prarodiče. Často sem chodí na kávu
babičky se svými dcerami a vnoučaty.

Obrázek 28 - ukázka interiéru dětské kavárny - Kids Bar Pala v Brně 26

Obrázek 29 - Ukázka interiéru dětské kavárny - Kids Bar Pala v Brně
25

Speed dating – způsob seznámení, kde se během velmi krátkého času pozná velké mnoţství lidí a tím

vzniká šance objevení potencionálního partnera.
26

Obrázek 28 - www.kidsbar.cz
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6.4 Fenomén „COFFEE2GO“ a kavárny v obchodních centrech
Poměrně novým trendem, který do Evropy přišel z Ameriky lze připodobnit
k módě fast foodů, které zaplnily náš trh jiţ před více jak deseti lety. Fenomén
„coffee2go“ souvisí i s rozvojem velkých obchodních center, ve kterých se tyto
kavárny usídlily. Stejně jako fastfoody kavárny fungují na franchisingovém
principu27 např. CoffeeHeaven, Coffee shop Lavazza, Starbucks nebo také Gloria
Jean´s coffee.
Všechny výše jmenované kavárny podávají kávu poměrně vysoké kvality,
kterou svým zákazníkům servírují do papírových kelímků, často i s víkem chránícím
kávu před rozlitím.
Hosty kaváren jsou obvykle turisté a cizinci dlouhodoběji pobývající v České
republice. Českých zákazníků je například v Coffee shop Lavazza, které se nachází
v centru Brna v obchodním domě Rozkvět, opravdu minimum. Český zákazník dle
zjištěných informací stále preferuje klidné posezení u kávy.
Jako příklad interiérů kaváren tohoto typu poslouţí jiţ zmíněný Coffee shop
Lavazza v obchodním domě Rozkvět. Interiér kavárny je tvořený několika výklenky
v boční stěně, v sytých oranţových a modrých tónech, kde se nacházejí dva kulaté
stolky, dlouhá bílá čalouněná lavice a několik ţidlí. Protější stěna je prosklená
a výhled směřuje do foyer obchodního domu. V kavárně se u kaţdého dřevěného
stolku s kruhovou deskou nachází několik druhů křesel a ţidlí- celodřevěné černé
ţidle, čalouněné bílé ţidle, čalouněné červené ţidle atd. Výdejní pult je z tmavého
dřeva a dřevěnou deskou, na němţ jsou postaveny papírové kelímky a v prosklené
lednici zákusky.

27

Franchising je způsob podnikání, kdy franchisor poskytne franchisantovi podrobně popsaný obchodní

model spočívající obvykle v licenci k ochranným známkám, patentům, uţitným a průmyslovým vzorům,
jednotnému marketingovému vystupování a výrobních postupech.
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Obrázek 30 - interiér Coffee shop Lavazza

6.5 Handicapovaní lidé v kavárnách
Tento typ kaváren se v České republice začal objevovat okolo roku 1997. Jedná
se o pomoc lidem s lehkým nebo středním mentálním postiţením, kteří se chtějí
začlenit do běţného ţivota a kteří chtějí dále studovat nebo získat jinou práci.
V současné době je v České republice okolo osmi tréninkových kaváren.
V Brně je moţno navštívit dvě a to kavárnu Anděl na ulici Gorkého a Café
Práh v areálu galerie Vaňkovka. Obě kavárny mají společné to, ţe zde obsluhují
mentálně postiţení lidé, kteří mají osobního asistenta- zdravého člověka, který jim
pomáhá zvládat obtíţené situace a inkasuje peníze od zákazníků. V kavárně Anděl
mají speciální systém, který co nejvíce usnadňuje číšníkům práci. Kaţdý nápoj má
své číslo, podle kterého si zákazník objednává a obsluha se tak lépe orientuje při
přípravě nápojů. Navíc je kaţdý stůl označen barevnou svíčkou. Stejnou barvu,
jakou má svíčka, má i krabička na výdejním pultu, kam se vkládají objednávky.
Tréninkové kavárny mají několik cílů- pomoci handicapovaným lidem uplatnit
se na pracovním trhu a zejména odstranit předsudky, které mezi sebou mají zdraví
a handicapovaní lidé.
Kavárna Anděl byla na ulici Gorkého otevřena v roce 2008. K jejímu otevření
přispěla nejen firma Delikomat, která svým darem pomohla k zařízení interiéru, ale
i Tříkrálová sbírka a sbírka Brněnská cihla. Interiér kavárny není zcela omítnut,
v místě kde omítka chybí, jsou vidět podepsané cihly z jiţ zmíněné sbírky Brněnská
cihla. Omítnuté zdi mají zelenou barvu, která se v interiéru střídá s bílou. Barový
pult je z tmavého dřeva, do kterého je laserem vytvořen motiv anděla sedícího
u hrnku horké kávy, coţ je logo kavárny. Jelikoţ se kavárna nachází v suterénu
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domu chráněného bydlení oblastní Charity Brno, je tento prostor bez oken. Místnost
je osvětlena nástěnnými i stropními svítidly. V kavárně probíhají vernisáţe, tiskové
konference a je zde připojení k internetu.
Café Práh se nachází v brněnské obchodní galerii Vaňkovka. Kavárna vznikla
v roce 2005 díky finanční podpoře SROP28, Psychiatrické léčebny Černovice
a finanční podpoře z evropských strukturálních fondů EU. Kavárna je nekuřácká
a stejně jako v kavárně Anděl i zde se konají vernisáţe, koncerty a autorská čtení.
V prostorách kavárny probíhá také prodej výrobků z chráněných dílen.
Větší část interiéru této kavárny není omítnut, coţ můţe být vysvětleno jako
návaznost na exteriér galerie Vaňkovka. Omítnuté stěny jsou laděny do teplých
oranţových tónů. Vybavení kavárny tvoří dřevěné stoly s čtvercovou deskou. K nim
jsou přistaveny oranţové plastové ţidle na kovových nohách. Deska barového pultu,
za kterým obsluha chystá objednané nápoje, je z masivního dřeva. Ve výklenku
mezi hlavním vchodem a prostorem kavárny se nachází nízké oranţové podium, na
kterém jsou postaveny nízké dřevěné stolky a oranţové sedací pytle. Po levé straně
hned vedle vchodu, se nachází část s obchůdkem, kde se prodávají výrobky
z chráněné dílny.

Obrázek 31 - interiér Café Práh

28

SROP –Společný regionální operační program hejtmana.
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7

INTERIÉRY VYBRANÝCH BRNĚNSKÝCH KAVÁREN A
VIZE BUDOUCÍHO KAVÁRENSKÉHO ŢIVOTA
V současnosti stále převládají kavárny, které nejsou zaměřeny na speciální
sluţby nebo na skupiny lidí, jak bylo popsáno v předchozí kapitole. Interiéry těchto
kaváren by bylo moţné rozdělit do dvou typů: snaha o obnovení českého
kavárenství a kavárny italského typu.
Od doby první republiky, kdy byla kavárenská kultura na světové úrovni prošly
české kavárny velkou proměnou. Negativně byl tento vývoj poznamenán zejména
komunistickým reţimem, který kavárny ve velkém rušil a přebudovával na jiná
zařízení. V poslední době je zřetelný trend rozvoje kavárenství a snaha o povznesení
kavárenské kultury zpět do doby jejího největšího rozkvětu.
České kavárenské publikum se naučilo rozpoznat kvalitu kávy a v současnosti
začíná

vyhledávat kvalitní kávy i sluţby s ní spojené. Větší zájem o kávu

a kavárenskou kulturu umoţnil vznik speciálně zaměřených škol, které vyučují
různé techniky příprav a podávání kávy. Současný trend je moţné spatřit v umění
zvaném Latte Art, coţ je vytváření obrazů mléčnou pěnou.

Obrázek 32 - Ukázka umění zvaného Latte art29

29

Obrázek 33 -http://yahzcommon.wordpress.com/2009/06/09/latte-art/
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Současné interiéry se vyvíjejí různými směry. Jedním ze směrů je přísně
minimalistický styl, kdy kavárny působí velice stroze aţ neosobně. Zde se odráţí
jakýsi

návrat

do minulosti,

do doby největšího kavárenského

rozkvětu

meziválečného období. Minimalistické interiéry se snaţí o návaznost na interiéry
funkcionalistické, ukázkou můţe být například Café Onyx či Café Blau.

7.1 Café Onyx
Café Onyx sídlí v Zámečnické ulici nedaleko náměstí Svobody. Architektem,
který vytvořil interiér kavárny je Tomáš Rusín. V jeho práci je patrná snaha
o vytvoření luxusního kavárenského interiéru, který by kontrastoval s dosavadními
kavárnami. Dojem luxusu vzbuzují zejména nákladné materiály, mezi které z větší
části patří kámen onyx, podle kterého kavárna získala svůj název. V celém interiéru,
aţ na nekuřácký salonek, jsou pouţity světlé barvy a díky tomu kavárna působí
prostorně a světle. Od hlavní stěny obloţené onyxem se táhne v nepravidelných
liniích po celém obvodu kavárny onyxový pás a je za něj umístěno osvětlení.
Podsvětlen je také barový pult, který se nachází na opačné straně kavárny.
Hlavním zdrojem světla jsou velká okna i velké prosklené dveře, které jsou při
nedostatku světla doplněny stropním bodovým osvětlením. Dalším zdrojem světla
v prostoru kavárny jsou osvětlené zdi, které vytvářejí po svém obvodu nedokončený
čtverec studeného namodralého světla.
Kavárenský nábytek, který se v těchto prostorách nachází je čalouněný
převáţně bílou kůţí, opěrák těchto křesel je v zadní části vyhotoven ze dřeva.
V zóně, která spojuje přední a zadní část kavárny, jsou čalouněná křesla potaţená
růţovým semišem. Stolky jsou obdélníkové s mramorovou deskou a centrální
kovovou nohou.
Samostatný popis si zaslouţí nekuřácký koutek, který je označen také
piktogramem kočárku. Místnost je v tmavě šedých odstínech osvětlená pouze dvěma
stojacími lampami. Na zeď, která se nachází hned naproti vstupu do salonku, byla
pouţita dekorační tapeta s velkým vzorem. Stejně jako okolní stěny i barva tapety je
v šedém tónu, na které je vytvořen černý rostlinný motiv. Veškerý nábytek, kterým
je nekuřácká část kavárny zařízena, je proveden v šedých tónech, které jsou
ozvláštněny barevnými polštářky. Stolky v tomto salonu jsou nízké s kruhovou
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skleněnou deskou a kovovýma nohama. Tento salon svým stylem příliš nezapadá do
celé koncepce minimalistické kavárny.
Café Onyx navštěvují převáţně podnikatelé, kteří si do luxusní kavárny chodí
přečíst noviny nebo zde probíhají obchodní jednání. Kavárna mimo jiné nabízí
i obědové menu a kaţdý pátek sushi a koktejly.

Obrázek 33 - Café Onyx

Obrázek 34 - nekuřácký salonek Café Onyx
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7.2 Café Blau
Dalším zajímavým minimalistickým interiérem je kavárna, která se nachází na
ulici Běhounská. Kavárna je stejně jako Café Onyx dílem architekta Tomáše Rusína.
Kavárna nese název Café Blau, který si zaslouţila nejspíše díky interiéru, který je
v modrém

provedení.

Během

několika

let

existence

kavárny

je

čistota

minimalistického interiéru narušena všudypřítomnými umělými květinami, modrými
ubrousky a reklamními prospekty na mramorových deskách stolů. Interiér kavárny je
poměrně úzký, na levé straně se nachází barový pult s mramorovou deskou, za
kterým jsou zavěšena zrcadla v úhlu asi 70°. U baru se nachází velké mnoţství
barových stoliček, které jsou pevně uchyceny k zemi. Sedáky barových stoliček jsou
čalouněny černou koţenkou. Černá barva se dále objevuje na celodřevěných ţidlích
a také na kovových rámech, na které je připevněno modré mléčné sklo. Stejný druh
skla, jakým je tvořeno obloţení stěn, se vyskytuje také na stropě. Na skleněném
obloţení jsou napsány verše známé z písní Ivy Bittové. Na zdi, která se nachází hned
naproti vchodu jsou zavěšeny velké nádraţní hodiny, které ukazují čas
v různých světových metropolích. Desky stolů jsou, stejně jako deska barového
pultu, z tmavého mramoru šedavých tónů. Stoly v kavárně jsou obdélníkového tvaru
a na kaţdém z nich je poloţen malý modrý kostkovaný ubrousek, který působí
poněkud nepatřičným dojmem. Nad barovým pultem jsou pravidelně rozmístěna
bodová světla, která zajišťují osvětlení po celé délce baru. Stejná bodová světla se
objevují také na protější stěně, kde směřují vzhůru ke stropu, aby vytvořily
příjemnou atmosféru nepřímého osvětlení.
Hosty kavárny tvoří z větší části herci a jiné známé osobnosti, kteří právě
působí ve vedlejší budově České televize. Vzhledem ke stylu zařízení a míry
osvětlení kavárny, působí interiér více jako bar neţ jako proslulá brněnská kavárna.
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Obrázek 35 - interiér Café Blau

7.3 Kavárna Spolek
Kavárna Spolek byla otevřena 17. dubna v roce 2000 na místě, kde dříve býval
pánský krejčovský salon.

Interiér kavárny navrhl ve funkcionalistickém stylu

architekt Ivan Palacký.
Kavárna není specifická jen svým interiérem, ale zejména svou klientelou. Mezi
návštěvníky patří zejména studenti, intelektuálové, mladí spisovatelé a vědci. Dle
slov obsluhy, je kavárna stále plně vytíţená. Je moţné i koupě kávy s sebou. Lidé se
zde scházejí jak na delší diskuse, tak i krátké schůzky. Prostor svým dispozičním
řešením umoţňuje konání různých kulturních akcí v podobě koncertů, divadelních
představení, autorských čtení mladých spisovatelů, vernisáţí atd. Kavárnu Spolek by
bylo moţné zařadit také mezi kavárny literární, jelikoţ několik let po jejím otevření
v prvním patře fungovalo knihkupectví. To se časem přesunulo pouze do
internetového obchodu a obě patra jsou nyní vyuţívána jako kavárna. Pro hosty, kteří
do této kavárny chodí spíše pracovat je k dispozici WiFi připojení.
Interiér je vytvořen ve funkcionalistickém stylu, kde se lahvově zelená barva
objevuje na čalounění lavic a ţidlí. Ve výmalbě se střídá s kontrastní bílou. Zelená
je v tomto prostoru kombinována s kovem a tmavým dřevem. Z kavárny vedou
schody do prvního patra, kde se dříve nacházelo knihkupectví, nyní se zde nachází
kuřácká část. V přízemí je nekuřácký prostor s dětským koutkem, který je umístěn
v nevyuţitém prostoru pod schodištěm.
Kavárna nabízí mimo rozmanitého výběru káv značky LaBohéme, také velké
mnoţství pochutin. Kavárna Spolek je oblíbena díky svému Geniu Loci, které zde
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návštěvník silně pociťuje. Je zde cítit závan minulosti, díky společnosti, která
kavárnu navštěvuje. Kavárna je zvláštní tím, ţe hosté nejsou rušeni reprodukovanou
hudbou.

Obrázek 36 - interiér kavárny Spolek30

Obrázek 37 – interiér kavárny Spolek31

7.4 Kavárna Pelliny Top
K typickým představitelům italského kavárenství patří kavárna Pelliny Top.
Kavárna je situována na Jakubském náměstí. V jarním a letním období je rozšířena
o zahrádku, kde během letních prázdnin funguje bar míchaných nápojů. Interiér
kavárny je zařízen v tmavých barvách. Dostatek světla nevnáší do místnosti ani
30
31

Obrázek 37 – www.podnikatel.cz/clanky/gurman-ticha-brnenska-kavarna/
Obrázek 38 - www.podnikatel.cz/clanky/gurman-ticha-brnenska-kavarna/
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okna, která jsou zde malá a jejich rámy jsou natřeny tmavě modrou barvou.
V prostoru mezi barovým pultem a stoly jsou umístěny skříně z tmavého dřeva.
V policích se nachází deky slouţící hostům, kteří preferují posezení v zahrádce.
Interiér kavárny je sloţen ze tří místností, jejichţ stěny jsou laděny
do oranţových a červených tónů. První s několika stolky a velkým barovým pultem,
se nachází hned při vstupu. Po pravé straně barového pultu se nachází menší část
kavárny, coţ je prostor pro nekuřáky. Na levé straně od barového pultu leţí větší
místnost s pohodlnými křesly a pohovkami, s moţností usednutí na taburety.
Barva sedacího nábytku je různorodá, z nichţ převládají černé čalouněné ţidle,
tmavé koţené taburety a pohovky, které jsou potaţeny černou kůţí a látkou se
zvířecím dekorem.
Kavárna je oblíbena zejména mezi lidmi okolo třiceti let. Často sem zavítají
i hosté z divadla Bolka Polívky. Stěny kavárny zdobí fotografie s motivem kávových
zrn a s prodejní výstavou obrazů.

Obrázek 38 - interiér kavárny Pelliny Top

7.5 Cafe shop Kafárna
Další kavárna, kterou lze zařadit k italskému typu, je kavárna na ulici
Kounicova, jeţ nese název Cafe shop Kafárna. Exteriér kavárny připoutá pozornost
potencionálního

návštěvníka

svým

neobvyklým

vzhledem.

Před

vchodem

do kavárny stojí figurína černošky typickém oblečení pro sběr kávy. Vedle vchodu
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do kavárny je malý obchod, kde

se prodávají různé druhy čerstvé kávy, ale

i laskominy jako jablečný závin, nugát nebo sušené ovoce.
Výdejní pult je podloţen dvěma tmavými dřevěnými sudy, čímţ vznikl volný
prostor, který byl vyuţit jako úloţný prostor. Kavárna je výjimečná svojí atmosférou,
přestoţe interiér nelze zařadit mezi designově zajímavý ani ergonomicky správný.
Způsob, jakým jsou nesourodé věci vedle sebe uskupeny, bez jakéhokoli konceptu,
působí na celkový dojem interiéru útulně aţ domácky. Prostor kavárny je osvětlen
proutěnými lustry, které jsou zavěšeny nad zónou obchodu, stolky a poblíţ barového
pultu. U stropu je světlo dekorováno umělým podzimním listím.
V části, oddělující hlavní zónu kavárny od obchodu, je ze stropu zavěšen
houpací kůň. Jako dekorace je napříč prostorem zabudovaný ţebřík, na kterém je
vystaven např. starý telefon, rybářská loď, staré dózy na cukr a sůl atd. Na stěnách
je velké mnoţství obrazů lidí popíjejících kávu, starých pohlednic Brna, zrcadel ve
starých rámech, kukačkových hodiny, velkých nádraţních hodin a nespočet dalších
věcí.
Za barovým pultem, který je od zbytku kavárny oddělen dřevěným paravánem,
na kterém jsou přidělány umělé květiny, se nachází tematická vitráţ s kavárenskými
motivy. Celou atmosféru stylové kavárny dokresluje i majitel, který má své místo
rezervované u malého stolku pro jednoho vedle baru a jeho všude pobíhající pes. Jak
bylo zmíněno na počátku této práce- kavárna je místem protikladů. O kavárně na
ulici Kounicova tato pravda platí dvojnásob.

Obrázek 39 - část obchůdku - kavárna Cafe shop Kafárna v Kounicově ulici

56

Obrázek 40 - interiér kavárny Cafe Shop Kafárna v Kounicově ulici

V Brně samozřejmě existuje velké mnoţství dalších kaváren, které by stály za
zmínku. Je to například Café Steiner, jehoţ interiér je celý obloţen drobnými
destičkami, které vznikly jako tovární odřezky při výrobě skládacích metrů, nebo
kavárna na ulici Úvoz- Café 99, která je proslulá nejen svým příjemným prostředím,
ale také velkou zásobou her, které si host můţe vypůjčit. Pozornost si zaslouţí nejen
kavárny v centru Brna, ale také na jeho okraji. Na periferiích města jsou kavárny
zajímavé svým interiérem, filozofií, přístupem k zákazníkovi a především kvalitou
kávy.
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8

ZÁVĚR
Cílem práce bylo zmapovat současné brněnské kavárny z hlediska interiérového
zařízení. První část práce je věnována historii kávy a jejímu příchodu do českých
zemí. Nezbytnou součástí práce byla definice kavárenství a odpověď na otázku, čím
kavárna byla v minulosti a čím je dnes. To, co tvořilo dřívější kavárenskou
společnost a dotvářelo atmosféru historických kaváren v současnosti vymizelo, coţ
je dáno změnou společnosti. Ovšem nemůţeme říct, ţe kavárenský duch zmizel.
Spíše se začíná znovu objevovat. Ať uţ je to dáno trendem posledních let, kdy se
obnovují a renovují historické kavárny, nebo vznikem kaváren nových, které
se začínají více profilovat. Ať tak či tak, kavárenská kultura rozhodně neupadá, ale
neustále se vyvíjí a hledá nové směry.
V posledních letech český člověk opět dokáţe rozpoznávat kvalitu kávy
a vyhledávat ji. Vznikají nové školy, kde se vyučuje správná příprava kávy. Získané
znalosti můţeme uplatnit v probíhajících soutěţích o přípravu nejlepšího černého
moku. I do této oblasti zasáhlo umění, které se projevuje nejen designově zařízenými
kavárnami, grafickým ztvárněním loga, ale také na samotné kávě. Trendem
současného kavárenství je umění Latte art, které zdobí hladinu kávy mléčnou pěnou.
Práce se snaţila postihnout všechny fenomény objevující se mezi současnými
kavárnami. Jedná se zejména o kavárny s úzkou profilací na určitou skupinu.
Největší boom v současné době zaţívají především dětské kavárny, o kterých je
v práci pojednáno. Zajímavé je zejména srovnání kavárenské společnosti, zvláště pak
z hlediska přítomnosti ţen v kavárnách na počátku dvacátého století. V dřívějších
dobách ţeny nesměly samostatně navštěvovat kavárny, aniţ by to poškodilo jejich
pověst, zatímco v dnešní době je kavárenská společnost tvořena převáţně ţenami.
Právě toto byl pravděpodobně jeden z impulzů, proč začaly vznikat dětské kavárny.
V úvodu je zmíněna otázka: Je moderní minimalistický interiér zárukou dobré
kavárny? Během průzkumu bylo zjištěno, ţe největší oblibu mají právě kavárny,
které se tomuto trendu vyhýbají. Je tedy moţné říci, ţe současná kavárenská
společnost vyhledává spíše neţ sterilitu minimalistických kaváren poměrně
neuspořádané prostředí, které se více blíţí naším domovům. Snad nejlepším
příkladem je kavárna Cafe shop Kafárna, která je popsána v poslední kapitole.
Interiér kavárny je doplněn velkým mnoţstvím naprosto nesouvisejících věcí,
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dekorací a vybavení různých stylů. To nebrání tomu, ţe i v dopoledních hodinách, je
kavárna plná hostů, přestoţe jiné kavárny na své zákazníky teprve čekají. Odpovědí
na výše uvedenou otázku tedy je, ţe kavárenský interiér ovlivňuje oblíbenost
kavárny, a proto se nelze řídit pravidlem, ţe moderní interiér zaručuje úspěšnou
kavárnu.
Dalším bodem, kterým se tato práce zabývala, je duševní rozvoj člověka
v kavárenském prostředí a jeho souvislost s interiérem. Dle definice z Riegrova
slovníku zmíněné v úvodu plyne, ţe host nenavštěvuje kavárnu jen kvůli vypití kávy,
ale také k obohacení ducha. I zde bylo důleţité vrátit se do minulosti a provést
srovnání se současností. Dříve se v kavárnách scházeli především vzdělaní lidé
a intelektuálové, kteří zde diskutovali o různých tématech. Tím, ţe se zapojili do
diskuze nebo jí jen naslouchali, se duševně obohacovali a vzájemně vzdělávali.
Osobní rozvoj se neděje jen na straně hostů, ale i na straně obsluhy. Od roku 2000
vznikají kavárny, ve kterých obsluhují lidé s handicapem. Jedná se o lidi
s mentálním postiţením, kteří se snaţí začlenit do běţného ţivota. V současných
brněnských kavárnách tento způsob duševního rozvoje je moţné spatřit např.
v kavárně Anděl.
V kavárnách všech typů se scházejí studenti, vědci a intelektuálové, diskutující
soukromě i veřejně. Kavárny mimo jiné zajišťují i bohatý kulturní program
od divadelních představení, přes autorská čtení a veřejné diskuze aţ po módní
přehlídky. Skupina lidí zabývající se uměním, patřila ke kavárenské historii a je
nadále její součástí. Kavárenský duch nebránil umělcům tvořit svá díla často i na
mramorové desky stolů. V současné době je umění v kavárnách většinou přítomno
uţ jen v podobě vernisáţí a prodejních výstav začínajících i renomovaných umělců.
Interiéry kaváren prošly od jejich vzniku na počátku století aţ do současnosti
velkým vývojem. Historizující styl se stal východiskem kavárenského zařízení, který
byl postupně nahrazen stylem funkcionalistickým a v současné době je typické
minimalistické pojetí interiéru. Zatímco v první polovině dvacátého století
se v zařízení kaváren objevuje převáţně černý nábytek od firmy Thonet, druhá
polovina je ve svém vybavení rozmanitější. Objevuje se čalouněný sedací nábytek
všech barev a materiálů. V poslední době vzrostla obliba barevného plastového
a ratanového nábytku.
Dalším podstatným rysem je historie dekorace stěn kavárenských interiérů.
Tapety s florálními motivy a dřevěné obloţení stěn vystřídaly funkcionalistické čisté
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plochy, které byly v moderní době nahrazeny pestrou výmalbou. Současný trend
směřuje k vyuţívání různých odstínů barev, které na člověka v daném prostředí
působí. Je prokázáno, ţe existují barvy mající vliv na kreativitu člověka a jeho
sdílnost. Například barva ţlutá či oranţová, které se v kavárenských interiérech
poměrně často pouţívají mají povzbuzovat hosty ke komunikaci. Důleţitá je také
skladba interiéru. V případě, ţe je interiér příliš přeplněn,

působí na člověka

stísněným dojmem a host se v takovém interiéru necítí dobře.
Závěrem je nutné zodpovědět otázku, jakým směrem se bude kavárenský ţivot
dále ubírat. Dle informací ze současného světa kaváren je zřejmé, ţe kavárny
rozhodně nestagnují, ale naopak se vyvíjejí novými směry. Dnešní kavárenská
společnost se zásadně změnila a spolu s ní i kavárenská kultura. Do České republiky
se dostávají nové trendy ovlivňující vývoj kavárenství. Díky tomu se příprava kávy
i její podávaní v kavárnách stala poměrně dynamickým prvkem, který se stále vyvíjí
a podléhá módním vlivům. Z toho důvodu začaly vznikat kavárny, které podávají
kvalitní kávu v papírovém kelímku, jeţ si zákazník odnáší na další pochůzky. Jedná
se o fenomén „coffee2go“. Tak jako se v posledních letech zrychlilo tempo
společnosti i ţivota jednotlivců, zrychlilo se také pití kávy. Dříve bylo posezení
u kávy odpočinkovou částí dne, kdy si host sedl k hrnku kávy a jen odpočíval. Dnes
lidé na toto rozjímání a duševní odpočinek nenacházejí dostatek času, ale kávu chtějí
pít stále. Na tomto místě se nabízí otázka, zdali trend uspěchaného pití kávy vytlačí
obyčejné kavárny a posezení v nich? Paralelu k tomuto jevu je moţno sledovat
i v jiných typech pohostinství jako například restaurace. Trend rychlého občerstvení,
který je v České republice jiţ delší dobu pevně zakořeněn a má velké mnoţství
příznivců stále nedosahuje kvalit tradiční kuchyně. Lze tedy doufat, ţe ani současné
kavárny nebudou tímto fenoménem vytlačeny.
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SUMMARY
The life in coffeehouses was very significant in the development of Czech
society as well as Czech history. The first coffeehouse was opened in Brno in 1702
and since that time the life in coffeehouses was developing very quickly.
Coffeehouses became a place from which a lot of revolutions. As the society was
changing the same change experienced the interiors of coffeehouses. The
coffeehouses influenced the most the funkcionalism. The most coffehouses in Brno
were built in this style. Some of them are furthermore considered as a masterpieces of
funkcionalist architecture. Some of them unfortunately vanished during the secont
world war.
Contemporary coffeehouses are influenced by different styles so that we can not
exactly follow only one coffeehouse style. There is still obvious regress to the
funkcionalist coffehouses and the estabilishment to the minimalism in the present
time.
The great influence on the interior of coffeehouses has the present trends which
leads to the orientation on the close group of people. The interior differs according to
the purpose of the coffehouses.
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