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Úvod 
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Odraz hospodářsko-společenské situace 

v životě kaváren v Moravské Ostravě v letech 1900-1950.  

Výběr časového rozmezí byl vymezen historickými, hospodářskými i společenskými mezníky 

týkající se daného tématu. Rok 1900 lze považovat za mezník hospodářského vývoje 

v Moravské Ostravě. Město se začalo rychlým tempem rozvíjet. S tím jsou spojené také 

počátky slavné éry ostravského kavárenství. Významnost kavárenství přerušila druhá světová 

válka. Majitelé kaváren se ještě v poválečných letech pokoušeli dostat na úroveň kavárenství 

v 20. letech, přes vynaložené úsilí se jim to nepodařilo. Za definitivní konec této éry lze určit 

rok 1950, kdy docházelo k znárodňování. Kavárny byly buď zrušeny, nebo připojeny 

do národních podniků. V tomto období byl vyvíjen tlak na vytlačení soukromého sektoru, 

nové soukromé živnosti již povolovány nebyly.   

V první polovině 20. století byly centrem společenského života v Ostravě proslulé kavárny. 

Tyto podniky na počátku přispěly k utváření nově vznikajícího velkoměsta. Kavárenské 

podniky, které tu vyrostly jen během několika málo let, se staly výjimečné a proslulé. Vznikly 

tu kavárny velké jako zaoceánské parníky, o některých se dokonce říkalo, že takové ani Praha 

neměla. V samém centru města tak bylo za dob prosperity 15 velkolepých kaváren, které 

mohly pojmout až sedm tisíc hostů.  

Ve své bakalářské práci provedu komplexní zmapování kavárenství v Moravské Ostravě. 

Pokusím se objasnit důvody potřeb Ostravanů na otevření dalších a dalších kaváren, a také 

příčiny zániku kavárenství. Dále se budu zabývat vlivem změn v hospodářství právě na život 

kaváren v první polovině 20. století.  

Řešenou problematiku zpracuji v kapitole 4 do článku, ve kterém mimo jiné poodhalím 

současný stav kavárenství v Moravské Ostravě. Článek bude doplněn o rozhovor s majitelem 

kavárny Daniel. Pana Daniela Skeřila jsem oslovila, protože jeho kavárna vyniká svou 

odlišností od současných kaváren, mezi které patří. Jako jediná v Moravské Ostravě se snaží 

svou atmosférou a unikátním interiérem ve stylu 30. let navázat na historii zaniklých 

tradičních kaváren. Lze předpokládat, že článek i rozhovor bude otištěn v příloze místních 

novin. Obsah řešené problematiky je možné využít také jako podklad pro rozsáhlou televizní 

reportáž, která divákům nabídne pohled z jiného úhlu na tradiční ostravské kavárny, právě 

v kontextu s dopady změn hospodářství na existenci jednotlivých kaváren.  
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Jedním ze zdrojů této práce bude článek o Zaniklém světě kaváren v Moravské Ostravě 

ze sborníku Ostrava, který pravidelně vydává Archiv města Ostravy, a také kniha Dějiny 

Ostravy od K. Jiříka. Další zdroje budu používat z dostupné literatury v Knihovně města 

Ostravy, v Moravskoslezské vědecké knihovně a také z Archivu města Ostravy.   

Cílem mé bakalářské práce je zmapovat tehdejší hospodářsko-společenskou situaci a vliv 

změn v hospodářství na život kaváren v Ostravě. V této práci chci využít v praxi teoretické 

znalosti z oblasti ekonomie a také znalosti i dovednosti z žurnalistiky, které jsem získala 

během svého studia na Ekonomické fakultě.  
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1 Hospodářská situace v Moravské Ostravě a její dopady 
na společenský život  

1.1 Historie Ostravy ve sledovaném období  

Moravská Ostrava se na počátku 20. století stala centrem hospodářským, administrativním, 

správním a obslužným pro kompaktní shluk obcí s uhelnými, železářskými, chemickými 

a strojírenskými závody. [5, cit. s. 202]  

20. léta se vyznačovala hospodářskou prosperitou, rozvojem průmyslu i terciární sféry. S tím 

souvisel růst zaměstnanosti a do města migrovali další a další lidé s vidinou jisté práce. 

1. ledna 1924 se k Moravské Ostravě připojily Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvka, 

Nová ves a Zábřeh nad Odrou. Vznikla tak jediná obec s názvem Moravská Ostrava, které se 

také říkalo Velká Ostrava. Prosperitu města pozastavila hospodářská krize, která Moravskou 

Ostravu postihla ve třicátých letech.  

Už 14. 3. 1939 byla Moravská Ostrava obsazena německým vojskem. Následně zde probíhalo 

zničení židovské komunity. V roce 1939 byly na území města vypáleny židovské synagogy 

a uskutečnil se první transport židovských obyvatel do Niska nad Sanem. O tři roky později 

byla většina ostravských Židů deportována do terezínského ghetta. V letech 1944 a 45 byla 

Ostrava bombardována při více než třiceti leteckých náletech. Byla zničena řada 

průmyslových i bytových objektů. Město bylo osvobozeno Rudou armádou 30. dubna 1945.  

Integrační proces pokračoval v roce 1941, kdy bylo k Moravské Ostravě připojeno dalších 

12 obcí: Slezská Ostrava, Heřmanice, Hrušov, Muglinov, Michálkovice, Radvanice, Kunčice, 

Kunčičky, Výškovice, Stará Bělá, Nová Bělá a Hrabová. V r. 1946 byl úřední název města 

přejmenován na Ostrava. Ve stejném roce došlo k přesunu Vysoké školy báňské z Příbrami 

a Ostrava se tak stává univerzitním městem.  

Převrat v únoru 1948 znamenal pro Ostravu řadu změn. Politický tlak vedl k větší těžbě uhlí 

na Ostravsku a k dalšímu budování těžkého průmyslu. Ostrava se tak definitivně stává 

průmyslovým městem se zdevastovaným životním prostředím, vysokou prašností 

a průmyslovými exhalacemi.  
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1.2 Demografické ukazatale 

Počet obyvatel 

V relativně krátkém období se zde přistěhoval velký počet nových obyvatel. V r. 1872 žilo 

v Moravské Ostravě více než osm tisíc lidí. Už v roce 1880 dosáhl počet obyvatel 13 448, 

v roce 1910 zde žilo dokonce 36 754 osob. Za toto poslední období byl přírůstek o 173 %. 

V r. 1910 při sečtení hodnot Moravské Ostravy a později integrovaných obcí žilo zde 101 831 

obyvatel. Vývoj populace se již zpomalil. Důkazem je sčítání lidu v r. 1921, to v Moravské 

Ostravě bylo 113 709 osob, a sčítání v r. 1930, kdy tady bydlelo 125 304 obyvatel. Růst 

populace již neměl tak razantní vývoj jako na přelomu století. V obou případech se jednalo 

o přírůstek přibližně o necelých dvanáct tisíc lidí mezi jednotlivými sčítáními.  

Politika obnovy města po druhé světové válce a zaměření se na rozvoj průmyslu znamenalo 

pro Ostravu příliv nových obyvatel, kteří sem migrovali z celé republiky. Jenom mezi roky 

1947 a 1950 v celé Ostravě zde přibylo přes osm tisíc lidí. Údaje o počtech obyvatel pouze 

v Moravské Ostravě v různých obdobích jsou znázorněny v následujícím grafu.  

Vývoj počtu obyvatel Moravské Ostravy
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Graf 1 - Vývoj počtu obyvatel v Moravské Ostravě 

Zdroj: JIŘÍK, K. Dějiny Ostravy, cit. s. 670-671. 
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Sociální struktura obyvatelstva 

Sociální skladba populace úměrně odráží hospodářskou situaci v daném období. Sčítání lidu 

v r. 1910 získalo údaje rozdělení obyvatelstva do společenských tříd na území Moravské 

Ostravy a Vítkovic.  

Moravská Ostrava + 
Vítkovice Společenská třída 

absolutní 
počet podíl v % 

Buržoazie 2 075 7,0 
sam. podnikající v zeměd. a lesn. 25 0,1 
sam. podnikající v horn., prům. a živnost. 1 111 3,7 
sam. podnikající v obch., dopr., pohost. 933 3,2 
Dělnictvo 22 298 75,4 
v zemědělství a lesnictví 86 0,3 
v hornictví, průmyslu a živnostech 15 852 53,6 
v obchodě, dopravě a pohostinství 3 392 11,5 
v domácích službách 2 968 10,0 
Inteligence 2 813 9,5 
spjatá s horn., prům., dopr., peněž. 2 637 8,9 
zam. státních a veřej. institucí, svob. povolání 176 0,6 
Ostatní a bez uvedení povolání 2 377 8,1 
Celkem ekonomicky aktivních 29 563 100,0 

Tabulka 1 – Sociální struktura ekonomicky aktivní populace v Moravské Ostravě a Vítkovicích 

Zdroj: JIŘÍK, K. Dějiny Ostravy, cit. s. 204. 

Na obživu populace měl před první světovou válkou největší vliv uhelný průmysl a hutní 

prvovýroba, kde bylo zaměstnáno nejvíce dělnictva. V této době v Moravské Ostravě 

soustavně rostl podíl inteligence. To bylo dáno faktem, že si Moravská Ostrava vybudovala 

na přelomu století pozici administrativního, kulturního a politického centra celého Ostravska.  

Při sčítání lidu v r. 1930 byla zjištěna profesní skladba ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

V Moravské Ostravě v průmyslu a výrobních řemeslech pracovalo 40 093 lidí (61,98 %), 

v terciární sféře 23 344 osob (36,09 %), v zemědělství 667 osob (1,03 %) a do ostatních 

patřilo 578 lidí (0,90 %). V r. 1930 mělo město výrazný průmyslový ráz, nejvíce byl 

zastoupen těžkým průmyslem – hornictvím, hutnictvím, zpracováním kovů a strojírenstvím. 

Velký vliv měla i terciární sféra, kde dominoval obchod a hostinské živnosti. Téměř dvě 

třetiny ekonomicky aktivních obyvatel Moravské Ostravy tvořili v roce 1930 dělníci. [5, cit.  

s. 311-312] 
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Další vývoj lze určit podle profesní skladby ekonomicky aktivního obyvatelstva. Konkrétní 

údaje za rok 1950 jsou zobrazeny v následující tabulce:   

Ekon. aktivní obyv.  Hospodářské odvětví    Počet      % 
Průmysl   47 766     56,54 
Výrobní řemesla     3 631       4,29 
Stavebnictví     6 387       7,56 
Zemědělství, lesnictví, rybníkářství     1 702       2,01 
Doprava     5 301       6,27 
Obchod a peněžnictví     8 788     10,40  
Veřejné služby (zdravotnictví, školství, státní správa aj.)     8 785     10,40 
Osobní a domácí služby (hostinské, úpravnické živnosti aj.)     1 380       1,63 
Neudáno        728       0,90 
Celkem   84 468   100,00 

Tabulka 2 - Profesní skladba ekonomicky aktivního obyvatelstva v Ostravě v r. 1950  

Zdroj: JIŘÍK, K. Dějiny Ostravy, cit. s. 470.  

Národnostní struktura obyvatelstva 

Za Rakouska-Uherska se nevedly statistiky podle národnostního složení obyvatelstva. 

Od r. 1880 však bylo zavedeno kritérium tzv. obcovací řeči. Lze to tedy alespoň částečně 

považovat za příslušnost k určité národnosti. V Moravské Ostravě měla národnostní struktura 

obyvatel nepříznivý vývoj, kdy v r. 1910 zde  převládla německá národnost na českou. 

Po první světové válce se vývoj změnil ve prospěch českého etnika. Sčítání obyvatelstva 

v letech 1921 a 1930 uvádí procentní podíl národnostní struktury za Moravskou Ostravu 

včetně integrovaných obcí. Další sčítání v r. 1950 uvádí procentní podíl za celou tehdejší 

Ostravu. Konkrétní údaje (v %) jsou zobrazeny v následující tabulce: 

Národnost 
Roky 

česká/slovenská německá židovská polská ostatní     
1880 65,2 29,1     5,7       
1890 58,7 28,0   13,3       
1900 43,9 34,6   21,5       
1910 36,2 47,1   13,9       
1921 73,8 22,1 2,6   1,4 0,1     
1930 79,0 18,6 1,9   0,4 0,1     

  
česká slovenská německá   polská

  ruská a 
ukrajinská maďarská

1950  93,0      4,8      0,5       0,7    0,7       0,1       0,2 

Tabulka 3 - Národnostní struktura obyvatelstva 

Zdroj: JIŘÍK, K. Dějiny Ostravy, cit. s. 207, 309, 470. 
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Porodnost 

Porodnost (neboli natalita) udává podíl narozených za určité časové období. Počítá se 

v promilích (‰), tedy přepočteno na 1 000 jedinců. 

Porodnost v Moravské Ostravě byla vysoká, především v posledním desetiletí 19. století 

převyšovala průměr českých zemí. Jednalo se o tyto faktory, které zapříčinily vysokou 

porodnost: 

a) populace Moravské Ostravy měla příznivé věkové složení pro reprodukci, 

b) přistěhovalé skupiny obyvatel sem přišly za prací z oblastí, kde byla obvyklá vysoká 

porodnost. Příkladem takové oblasti byla polská Halič. 

V grafu je zobrazen rozdíl v porodnosti v Moravské Ostravě a v českých zemích. Za první 

období bohužel literatura neuvádí celozemský průměr.  

Porodnost v období 1891-1905

31,4

39,4
40,8

34,635,8

25

30

35

40

45

1891-1895 1896-1900 1901-1905 Období

‰

Moravská Ostrava České země
 

Graf 2 – Porovnání porodnosti 

Zdroj: JIŘÍK, K. Dějiny Ostravy, cit. s. 202. 

V období první světové války a během prvních let samostatné Československé republiky 

porodnost výrazně klesla. V druhé polovině 20. let se počet narozených ustálil na 1 600 dětí 

ročně. Za dob hospodářské krize klesla porodnost až na 1 000 dětí.  

Přirozená reprodukce obyvatelstva v poválečných letech nemohla podstatně ovlivnit počet 

obyvatelstva, i když v té době byla mimořádně vysoká porodnost. V r. 1946 se narodilo 3 803 

dětí, o rok později 3 629 dětí a v r. 1948 bylo narozených dětí 3 441. [5, cit. s. 401] 
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Úmrtnost  

Úmrtnost (mortalita) se uvádí v promilích (‰), tedy v přepočtu na 1 000 jedinců. Jedná se 

o podíl zemřelých za určité časové období.   

Stejně jako vysokými hodnotami porodnosti se Moravská Ostrava vyznačovala i vysokými 

hodnotami úmrtnosti. Příčinami byly především velmi těžké, zdraví škodlivé pracovní 

podmínky, nezdravé bydlení ve vlhkých domech plných plísní a bakterií, nedostatečná výživa, 

chybějící zdravotní péče a také velmi rychlé tempo zhoršení životního prostředí. Poměrně 

velký podíl na úmrtnosti měli násilné smrti jako důsledek kriminality, ale také zde docházelo 

často k smrtelným pracovním úrazům.  

V následujícím grafu lze rozpoznat rozdíly v úmrtnosti v Moravské Ostravě a ve stejné době 

celozemského průměru mortality.  

Úmrtnost v období 1881-1905
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Graf 3 – Porovnání úmrtnosti  

Zdroj: JIŘÍK, K. Dějiny Ostravy, cit. s. 202. 

Na počátku 20. století byla také vysoká úmrtnost dětí do 1 roku života (činila 28,6 %) 

a v rozmezí 1 – 5 let věku byla úmrtnost 12,6 %.  

Za první světové války byla Moravská Ostrava sužována epidemiemi, kvůli kterým výrazně 

rostl počet zemřelých. Úmrtnost po válce klesala jen zvolna. Počet zemřelých se od druhé 

poloviny dvacátých let a po celá 30. léta ustálil na 1 000 – 1 200 osob ročně.  

Vývoj v poválečných letech byl následující: v r. 1946 zemřelo 1 866 osob, další rok bylo 

1 871 zemřelých osob a v r. 1948 se počet zemřelých snížil na 1 651 osob. [5, cit. s. 401] 
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Další ukazatele v demografii 

Potratovost 

Oficiální statistiky pro potratovost v námi sledovaném období bohužel neexistují. V té době 

potrat nebyl legální lékařský zákrok. Teprve v r. 1958 byl legalizován Zákonem o umělém 

přerušení těhotenství (č. 68/1957 Sb.).  

Nemocnost 

Mezi nejčastější nemoci patřily především na přelomu 19. a 20. století i v dalších obdobích 

zápaly plic, tuberkulóza a infekční nemoci. Tyto nemoci byly v mnoha případech smrtelné. 

Například na počátku 20. století umíralo na tuberkulózu 21 % nemocných v Ostravě. Infekční 

nemoci měly spojitost s nevyhovující bydlením a nedostatečnou hygienou. Zlepšení situace 

bylo jen velmi pomalé. Nemocnice měla nevyhovující kapacitu. Obecně Moravskou Ostravu 

dlouhou dobu trápil nedostatek lékařů.  

Rozvoj průmyslu na Ostravsku a s tím související těžké pracovní podmínky způsobovaly 

nárůst různých nemocí z povolání. Těžký průmysl souvisel i se zhoršením životního prostředí, 

a to nepříznivě působilo na zdraví Ostravanů.  

Sňatečnost a rozvodovost 

V dostupné literatuře nelze zjistit údaje pro sňatečnost a rozvodovost za Moravskou Ostravu. 

Lze předpokládat podobný vývoj v Moravské Ostravě jako na území Československa, 

samozřejmě s drobnými odchylkami.  

Můžeme usuzovat z dostupných informací o vývoji sňatečnosti v historii, že v období první 

republiky se zvyšoval počet sňatků na celém území Československa. Naopak ke snížení došlo 

za první i druhé světové války a za hospodářské krize ve 30. letech. Znázornění absolutního 

počtu sňatků ve 20. století na území dnešní ČR je v následujícím grafu: 
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Graf 4 – Absolutní počet sňatků ve 20. století na území dnešní ČR 

Zdroj: Dostupné z www: <http://www.demografie.info/?cz_snatecnosthistorie=>. [cit. 2010-04-02] 

Rozvodovost v Československu za první republiky byla poměrně vysoká. Teprve po druhé 

světové válce se vývoj zmírnil. Uvádí se, že začátkem 50. let bylo rozvedeno přibližně deset 

tisíc manželství ročně. [14], [cit. 2010-04-02] 

 

1.3 Hospodářský vývoj v Moravské Ostravě 

V posledních dvaceti letech 19. století se Ostravsko stává jednou z nejvýznamnějších 

průmyslových oblastí v celém Rakousku-Uhersku. Po ekonomické krizi v sedmdesátých 

letech tak nastoupil hospodářský rozvoj, který byl zastaven až první světovou válkou.  

Po první světové válce a rozpadu Rakousko-Uherské říše české hospodářství utrpělo ztrátou 

zahraničních lokalit pro odbyt průmyslu. Po překonání těchto potíží s odbytem se po roce 

1923 už československému hospodářství začíná dařit. Průmyslová výroba byla na vrcholu 

v letech 1928 a 1929. Pak již  nastoupila velká hospodářská krize, kvůli které hospodářství 

trpělo nejvíce až do r. 1933. Oživení nastalo až v druhé polovině 30. let. Podíl na tom měly 

nové investice a také zbrojení před druhou světovou válkou.  

Za nacistické okupace došlo k ovládnutí hospodářství na Ostravsku nacisty a přispěla k tomu 

řada činností, jako zabavování židovského majetku, zabavování jmění zatčených osob, 

obsazování řídících pozic ve významných průmyslových společnostech Němci atd.  
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Nejdůležitější pozice získal na Ostravsku říšskoněmecký koncern Göringových závodů, který 

zcela ovládl Vítkovické horní a hutní těžířstvo, Severní dráhu Ferdinandovu, Českomoravské 

dusíkárny, cihelnu v Moravské Ostravě. Německé společnosti, především banky, ovládly 

i řadu dalších  ostravských společností, např. Českou obchodní společnost s uhlím Union 

v Moravské Ostravě, Válcovny železa v Moravské Ostravě-Přívoze, Městský pivovar  a další. 

[5, cit. s. 365] 

Po ukončení druhé světové války docházelo na Ostravsku stejně jako na celém území 

k znárodňování průmyslových podniků. Obnova hospodářství v poválečných letech probíhala 

především podle plánu obnovy a výstavby republiky pro léta 1947 – 1948, který byl schválen 

v říjnu 1946 vládou K. Gottwalda. Dvouletý hospodářský plán měl stanovený cíl zvýšit 

produkci průmyslu o 10 % nad předválečnou úroveň z roku 1937, odstranit bytovou nouzi 

a dostat na předválečnou úroveň stavební průmysl i zemědělství.  

Politický převrat v únoru 1948 měl za následek výraznou změnu ve vývoji hospodářství, které 

nyní bylo úzce orientováno na Sovětský svaz. Hospodářství bylo ještě více zaměřeno na těžký 

a zbrojní průmysl. Díky tomuto se Ostravsko stává tzv. ocelovým srdcem republiky. 

V prvním pětiletém plánu 1949-1953 byl Ostravsku stanoven zásadní podíl na hospodářském 

vývoji, jehož rozsah byl však nad možnosti regionu. Vzniklé potíže od 1. ledna 1950 začala 

řešit Vládní komise pro výstavbu Ostravska zabývající se otázkami průmyslové, občanské 

a bytové výstavby, zvyšování stabilizace počtu pracovních sil, zlepšení pracovních a životních 

podmínek. Pro získání pracovních sil se po celé republice pořádaly nábory pro báňský a hutní 

průmysl na Ostravsku. Do samotných provozů byly vloženy významné materiální a finanční 

prostředky, které však nebyly využity příliš efektivně.  

Báňský průmysl 

Báňský průmysl na Ostravsku na počátku 20. století ovládali soukromí těžaři: hrabě Wilczek, 

kníže Salm (od r. 1896 jako Ostravská báňská akciová společnost), dále společnost Ostravské 

kamenouhelné těžířstvo Marie-Anne (Společnost hornoslezských koksoven), společnost 

Severní dráha Ferdinandova či Vítkovické kamenouhelné doly (nebo také VHHT).  

Na přelomu století se zaváděly technické inovace, docházelo k slučování důlních polí 

a vytváření velkých závodů, neproduktivní doly byly uzavřeny. To vše se dělo se snahou 

snížit výrobní náklady. Ze soukromých majitelů dolů zůstal pouze hrabě Wilczek, ostatní 

těžaři postoupili své majetky při slučování větším společnostem. Do odvětví pak vstupují 



12 

vídeňské banky, např. Pozemkový úvěrní ústav či Rothschildův Úvěrní ústav pro obchod 

a průmysl, které vložily kapitál potřebný na realizaci technických inovací.  

20. léta se vyznačovala novými způsoby řízení práce, mechanizací rubání, zdokonalováním 

vybavení těžních jam, větráním a ve výrobě se postupně začalo využívat elektrické energie. 

Těžba uhlí v dolech na Ostravsku však byla výrazně ovlivněna výkyvy v hospodářství. 

S těžbou uhlí úzce souvisí výroba koksu na Ostravsku, která byla významná 

pro československé hospodářství i zahraniční trhy. Konkrétní produkci výroby koksu a těžby 

uhlí v období let 1913 - 1937 lze vidět v tabulce: 

Rok Těžba uhlí  
  v tunách 

        Výroba   
  koksu v tunách 

1913      1 769 930        1 360 450 
1929      2 291 900        1 889 000 
1934         983 300           750 700 
1937      1 886 500        1 935 900 

Tabulka 4 – Těžba uhlí a výroba koksu v koksovnách v Moravské Ostravě 

Zdroj: JIŘÍK, K. Dějiny Ostravy, cit. s. 283, 284. 

Za okupace nacisté těžili více a více uhlí. Taktéž se zvyšovala produkce koksu, 

který potřebovali pro rozšíření zbrojní výroby. Produkce na Ostravsku je zobrazena 

v následující tabulce:   

Rok Těžba uhlí   
v tunách 

       Výroba     
  koksu v tunách 

1937    11 871 000        2 459 700 
1940    16 563 696        3 658 204 
1943    20 435 980        4 209 070 

Tabulka 5 – Produkce báňského průmyslu  na Ostravsku za nacistické okupace 

Zdroj: JIŘÍK, K. Dějiny Ostravy, cit. s. 365. 

Po r. 1943 nacisti všemi prostředky, i těmi donucovacími, nutili ke zvyšování produkce 

báňského průmyslu. Přesouvali zaměstnance z obchodních společností, živnostníky 

i pracovníky z dalších odvětví na těžbu uhlí. Zvýšení produkce se jim už ale nepodařilo. 

Vedla k tomu také nespokojenost dělníků dána stále se prodlužující pracovní dobou, 

drastickým poklesem mezd, snižováním přídělových dávek potravin a všeobecným 

nedostatkem běžného zboží.  

S nástupem první pětiletky 1949-1953 souvisela změna v celkovém zaměření hospodářství 

na těžký průmysl, která vyžadovala enormní požadavky na zvýšení těžby uhlí. Situace však 
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v ostravsko-karvinském revíru nebyla ideální, na nízkém stupni byla elektrifikace dolů, strojní 

vybavení i důlní technika. Na konci 40. let těžba uhlí stagnovala v rozmezí 13 až 14 mil. tun, 

celonárodní potřeba uhlí se však neustále zvyšovala. Plány těžby se převážně plnily jen díky 

nedodržování bezpečnostních opatření. Často docházelo ke smrtelným úrazům a důlním 

neštěstím, např. v r. 1949 zde zahynulo 173 pracovníků. Na dolech trval neuspokojivý počet 

horníků, který byl řešen přechodnými pracovníky – vojenskými brigádníky, většina z nich 

byla z Pomocných technických praporů, či pracovníci ve výkonu trestu a příslušníci Táborů 

nucených prací. Vláda se neuspokojivou situaci snažila řešit, a i přes přijetí usnesení v r. 1951 

„O opatřeních ke zvýšení těžby uhlí a výrobnosti práce OKR“ se stav nijak závratně nezměnil. 

Produktivita práce stagnovala, rekonstrukce a modernizace probíhala jen velmi zvolna 

a těžební produkce stále nesplňovala plán první pětiletky.  

Průmysl hutní a strojírenský 

V tomto průmyslu byly stěžejní železárny a strojírny ve Vítkovicích, které vlastnilo 

Vítkovické horní a hutní těžířstvo (VHHT). VHHT v r. 1888 zakoupilo od První rakousko-

uherské vysokopecní společnosti Žofinskou huť v Moravské Ostravě. Výroba byla 

soustředěna především na území Vítkovic, Moravské Ostravy a Zábřehu n. O., kde se 

realizovala výstavba nových výrobních kapacit. Vývoj produkce vysoce dynamický. 

V r. 1900 vyrobili 260 tis. tun surového železa a 154 tis. tun ocelových ingotů. V r. 1912 

železárny produkovaly téměř 500 tis. tun surového železa a 300 tis. tun oceli. [5, cit. s. 189-

190] 

V souvislosti s expanzí tohoto odvětví na počátku 20. století vznikaly na území Ostravy 

drobné závody, mezi kterými byly slévárny kovů, strojírny, továrna na důlní vozíky, válcovna 

trub a řada dalších. Příkladem byly firmy Elbertzhagen a Glassner, společnost s r. o., strojírna 

v Moravské Ostravě, Moravskoslezská železářská akciová společnost Akmos v Moravské 

Ostravě, Válcovny kovů, akciová společnost v Přívoze, Mariánskohorské strojírny, slévárna 

železa a ocelárna, spol. s r. o. v Mariánských Horách a řada dalších. Dominantní v odvětví 

v Ostravě však byl pouze podnik Vítkovické železárny, který vlastnilo Vítkovické horní 

a hutní těžířstvo.  
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V meziválečném období prošel podnik řadou změn, především modernizací výroby a zařízení. 

Produkce Vítkovických železáren mezi lety 1913 – 1937 je zobrazena v následující tabulce:  

         Surové železo           Surová ocel     Válcovaný materiál Rok        tun        %        tun        %        tun         % 
     1913    482 900       100    319 325       100    241 371        100 
     1929    716 500       148    749 458       235    529 984        220 
     1932    164 000         34    187 402         59    153 382          64 
     1937    757 300       157    775 829       243    556 244        234 

Tabulka 6 - Výroba ve Vítkovických železárnách  

Zdroj: JIŘÍK, K. Dějiny Ostravy, cit. s. 285. 

Podobně jako v báňském průmyslu se nacisté za okupace soustředili i na ostravský hutní 

průmysl. Vybudovali tak nové provozy Vítkovických železáren, a stále se snažili zvyšovat 

produkci.  

Po druhé světové válce získaly strategickou pozici v národním hospodářství Vítkovické 

železárny, přejmenované od 20. 11. 1948 na Vítkovické železárny Klementa Gottwalda. Jako 

řešení požadavku na zvýšení hutní produkce byla schválena výstavba nového hutního závodu 

v Ostravě-Kunčicích, kterou řídily a materiálně podporovaly Vítkovické železárny. Nový 

závod zahájil provoz na konci r. 1951 jako samostatný národní podnik Nová huť Klementa 

Gottwalda v Ostravě-Kunčicích.  

Ostatní odvětví průmyslu v Ostravě 

Na přelomu 19. a 20. století se postupně rozšiřoval chemický průmysl, hlavní činností se stalo 

zpracování vedlejších produktů koksování černého uhlí. Rozvoj chemického průmyslu v té 

době však měl své negativní důsledky. Významně se podílel na zhoršení životního prostředí 

a zdraví obyvatel Ostravska.  

Zásadní změnu přináší do odvětví založení v r. 1927 Čs. továren na dusíkaté látky, akc. spol. 

v Praze. Společnost byla vytvořena těžařstvy z OKR k dalšímu zhodnocování koksárenské 

produkce a vybudovala velký závod v Mariánských Horách. [5, cit. s. 289] 

Dalším významným odvětvím na přelomu 19. a 20. století byl stavebnický průmysl. Bylo to 

dáno zvýšeným stavebním ruchem podpořeným velkou migrací nových obyvatel. Jiřík ve své 

knize Dějiny Ostravy uvádí, že v 90. letech 19. století na území Moravské Ostravy bylo 7 až 

10 stavebních firem, které zaměstnávaly až dva a půl tisíce pracovníků.  
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Na počátku 20. století byl naopak v útlumu potravinářský průmysl. V Moravské Ostravě byly 

významné jen závody Pivovar M. Strassmanna a Český akciový pivovar, v okolí pak 

I. Moravsko-slezský pivovar v Radvanicích.  

Ostatním odvětvím průmyslu se v období první republiky také dařilo, ale rozhodně se 

nemohly měřit s výsledky těžkého průmyslu. Významným podnikem se stala továrna 

na hliněné zboží v Hrušově. Také se dařilo Českému akciovému pivovaru 

a Moravskoostravskému pivovaru a sladovnám, akc. spol., v Moravské Ostravě (dříve pivovar 

M. Strassmanna). Mezi drobné podniky patřily řemeslné dílny, jako výrobny nábytku, výrobci 

oděvů, tiskárny či výrobny potravin a lihovin.  

Vývoj hospodářství po druhé světové válce byl úzce zaměřen na těžký průmysl. Ostatní 

odvětví byla státem opomíjena. Obzvláště se to projevilo v potravinářském průmyslu, který 

stagnoval. V Ostravě zůstaly alespoň částečně významné znárodněné podniky Centrální 

mlékárna v Přívoze, Slezské lihovary, Český akciový pivovar v Moravské Ostravě a jatky 

v centru města.  

Jinak tomu bylo v té době ve stavebnictví. Rozvoj těžkého průmyslu vedl k průmyslové 

výstavbě a příliv nových dělníků do regionu zase vyvolával potřebu řešit neuspokojivou 

bytovou situaci. Odvětví stavebnického průmyslu na přelomu 40. a 50. let postupně 

přecházelo k velkovýrobnímu způsobu práce a řešilo potíže s nedostatkem inženýrů a jiných 

technických odborníků, stejně tak i s nedostatkem strojového vybavení či dopravních 

prostředků. Drobné provozovny se postupně sjednocovaly do velkých stavebních podniků. 

Vznikly tak národní podniky Vítkovické stavby, Bytostav, Pozemní stavby, Městský stavební 

podnik či národní podnik Silnice.  

Řemesla, obchod a služby 

Industrializace a růst populace vedly na přelomu 19. a 20. století k rozvoji živnostenského 

a obchodního podnikání. V roce 1907 bylo v Moravské Ostravě 429 obchodních 

a 428 živnostenských závodů. To znamenalo, že jeden živnostník nebo obchodník připadl 

na 39 obyvatel.  [5, cit. s. 197]  

Výrobní živnosti ustoupily do pozadí a podnikalo se nejvíce ve službách. Nejvíce se jednalo 

o živnosti hostinské, dále například živnosti zajišťující místní dopravu či provozování 

nevěstinců.  

V tomto období se v Moravské Ostravě rozvíjí také finanční podnikání. V r. 1898 zde zřídila 

svou filiálku Živnostenská banka z Prahy, následně zahájily podnikání Moravská agrární 
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a průmyslová banka a Pozemková banka. V r. 1906 byla otevřena pobočka Vídeňské 

bankovní jednoty a C. k. priv. úvěrního ústavu pro obchod a průmysl.  

Moravská Ostrava se v meziválečných letech vyznačovala také značným rozvojem terciární 

sféry. Otevíraly se stále nové obchody, pohostinské a ubytovací zařízení. Mnoho živnostníků 

začalo podnikat v různých opravách domů, domácích zařízení a spotřebičů, automobilů, 

oděvů a obuvi a jiného spotřebního zboží. Dařilo se také živnostníkům poskytujícím služby 

jako holičství, kadeřnictví či krejčovství. V této době jako protiklad drobných živnostníků 

vznikaly v Moravské Ostravě velké obchodní domy jako Rix, Textilie, Baťa, Brouk a Babka, 

Bachner a další. Většina živností a obchodů byla umístěna v centru Moravské Ostravy a jeho 

bezprostřední blízkosti.   

Po růstu ve 20. letech následovaly těžké časy drobných živnostníků během hospodářské krize 

ve 30. letech. Řada z nich zanikla nebo krizi přetrpěla s příjmy pod hranicí životního minima. 

Obnova probíhala jen velmi zvolna a terciární sféře se po krizi už nepodařilo dostat 

na srovnatelnou úroveň z 20. let. Potíže obnovy úzce souvisely s vyhraněnými nároky 

a omezenou koupěschopností převážně dělnického obyvatelstva. 

Nacistická okupace tvrdě zasáhla obchod na Ostravsku. O své vedení přišly obchodní domy 

Textilia, Bachner, Rix a podniky ve vlastnictví ostravských Židů. Postupně se obchod 

převáděl do německého vedení. Germanizace probíhala i v živnostech. Drobné podniky byly 

uzavírány, jejich majitelé a bývalí zaměstnanci byli nasazeni jako pracovní síly v těžkém 

průmyslu, převážně v hornictví, hutnictví, strojírenství a zbrojním průmyslu.  

Znárodňování v poválečných letech se dotklo také ústředních bank a pojišťoven, které měly 

v Ostravě své filiálky. Reforma se dotkla celého obchodu, kdy došlo k postupnému vytlačení 

soukromého sektoru. Např. v r. 1947 zbylo v Ostravě pouze 16 423 soukromých podnikatelů, 

to bylo necelých 10 % zdejšího obyvatelstva. O rok později bylo evidováno už jen necelých 

6 000 živnostenských oprávnění a v r. 1950 se stav samostatně výdělečně činných podnikatelů 

snížil na 3 747 osob. Jednostranné zaměření národního hospodářství na průmysl mělo 

samozřejmě pro obchod a celkově terciární sféru negativní důsledky. I tato sféra se potýkala 

s velkým podílem nekvalifikovaných pracovníků.    
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2 Živnosti hostinské a zrod jednotlivých kaváren 

2.1 Živnosti hostinské 

Živnostenské a obchodní podnikání bylo na přelomu 19. a 20. století průvodním jevem 

oživení industrializace a populačního růstu. Soustředilo se zejména do Moravské Ostravy, 

která se mohla vykázat nejen starou tradicí, ale i optimálními komunikačními podmínkami. 

V r. 1907 napočítali v Moravské Ostravě 429 obchodních a 428 živnostenských závodů. [5, 

cit. s. 197] 

Přelom století znamenal ústup výrobních živností a větší podíl podnikání ve službách. 

V Moravské Ostravě se velkou rychlostí rozrůstaly živnosti pohostinské. Jak píše Jiřík ve své 

knize Dějiny Ostravy, v r. 1888 zde bylo 42 pivních a vinných šeků. Majiteli těchto podniků 

byli nejvíce Židé z Haliče a z Ruska. Konkrétně v pohostinství jim v té době patřilo z 50 

živností 33.  

Rozmach hostinských živností měl i své stinné stránky. Už v 70. letech 19. století se objevily 

první nevěstince ve Františkově údolí (to se nacházelo na pomezí Moravské Ostravy 

a Vítkovic). Ostravské nevěstince se odlišovaly od podobných podniků v jiných městech svou 

zvláštností – místo barvy šarlatové byly ty ostravské modré. Vyhlášený byl například Bar 

u modré myšky v kavárně Astoria či Modrá lucerna. [7] 

V r. 1900 bylo v Ostravě zhruba 1500 profesionálních prostitutek. Ostravský deník v r. 1908 

dokonce napsal, že „každá druhá hospoda v Ostravě platí za bordel“. [7] V těchto 

nevěstincích se konaly pravidelné policejní zásahy, které však neměly příliš velký vliv 

na eliminování prostituce.    

Ve 20. letech 20. století se projevil velký rozvoj živnostenského a obchodního podnikání. 

Nové zákazníky bylo potřeba někam usadit, proto majitelé pohostinských živností uskutečnili 

různé přístavby či rekonstrukce svých závodů.  

Mezi nejmoderněji vedená hotelová a restaurační zařízení se hlásil hotel National, Imperial, 

Slavia, Atlantik, Royal, Metropol, kavárny Elektra, Savoy, Praha atd. Zejména pohostinská 

zařízení a obchody vstoupily do meziválečného období převážně v majetku německých 

a židovských podnikatelů. [5, cit. s. 306] 
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Tyto a řadu dalších podniků velmi ohrozila ve 30. letech velká hospodářská krize a následně 

i nacistická okupace. Židé přišli o své majetky, a tak podniky buď zanikly nebo jejich provoz 

převzali Němci.  

Následkem leteckých náletů na Ostravu během války bylo poškozeno či zničeno téměř 20 % 

všech domů. Např. ostravské hotely měly obyvatelnou pouze necelou stovku pokojů 

z původních 650 pokojů v předválečném období. Některé z hotelů byly během války 

přeměněny na byty či úřady. [5] 

Poválečná léta se vyznačovala obnovou válečných následků, snahou o další ekonomický 

rozvoj, znárodňováním klíčových odvětví hospodářství a tím i snahou vytlačit soukromý 

sektor. Zvláště v r. 1948 a v následujících letech byly mnohé hostinské a ubytovací podniky 

znárodněny, ostatní hotely byly přeměněny na byty. Na konci r. 1948 bylo v Ostravě necelých 

tři tisíce soukromých řemeslných živností a přibližně stejné množství soukromých obchodů 

a pohostinských živností.  

Už po únoru 1948 byl zakázán vznik nových živností. V živnostenských podnicích se 

prováděly stále častější kontroly zásob a cen. Byl jim omezován také přísun surovin a zboží. 

Většinu živnostníků a řemeslníků řadil režim mezi tzv. třídní nepřátele. Neustálý ekonomický 

a politický nátlak způsobil, že živnostníci a řemeslníci rušili hromadně své živnosti nebo je 

hromadně předávali do komunálních, družstevních či národních podniků a sami odcházeli 

většinou do průmyslových podniků a dolů. [5, cit. s. 451]  

 

2.2 Zrod kaváren v Ostravě 

Za první podnik oprávněný podávat kávu lze považovat lokál Josefa Lihotzkého v domě 

čp. 14 v Kostelní ulici v Přívoze, jehož šenkovní dům byl provozován již v roce 1827. Káva 

však nebyla natolik oblíbeným nápojem, proto se z lokálu nikdy pravá kavárna nestala.  

Ve čtyřicátých letech 19. století se v Ostravě již rozvíjely pokusy o kavárenství. Příkladem 

byla prvotřídní kavárna Johanna Pflegera v domě čp. 98 taktéž v Kostelní ulici. V té době 

byla známá také kavárna Karolínských lázní, která však několikrát měnila majitele. Dům byl 

centrem společenského života, dokonce zde byl plesový sál pro 400 návštěvníků. V r. 1886 

koupil dům Anton Zuber a zřídil v něm hotel Zuber. [3] 



19 

Café Austria později známá jako kavárna Fénix 

Obrázek 1 - Kavárna Austria, r. 1901 
Zdroj: VYBÍRAL, J. Zrození velkoměsta: architektura v obraze Moravské Ostravy 1890 – 1938, cit. s. 32 a n. 
 

Kavárna byla otevřena někdy kolem roku 1893 v jednopatrové novostavbě, kterou vlastnil 

Karel Kraus známý jako majitel realit. Budova stála na rohu Nové ulice a Luxova náměstí 

(dnes ul. Čs. Legií a nám. Msgre Šrámka). [3] 

Městská smetánka si kavárnu brzy oblíbila, byla totiž umístěna na strategickém místě. 

V bezprostřední blízkosti se nacházel nedávno dostavěný kostel Božského Spasitele společně 

s Národním domem, který byl dokončený ve stejné době jako kavárna. Návštěvníci těchto 

budov často spojili svoji návštěvu s příjemným posezením u kávy právě v nedaleké kavárně 

Austria.    

Po otevření kavárny Union musel Karel Kraus r. 1901 z obav ztráty dosavadní klientely dům 

zmodernizovat. Později se podnik přejmenoval na kavárnu Sommer.  

Později dům koupila Životní pojišťovací společnost Fenix. V r. 1928 získala povolení dům 

zbourat a postavit nový. Provoz nové kavárny převzala Lázeňská a hotelová společnost 

z Bratislavy, která požádala o koncesi k výčepu sudového piva a vína. Toto dosud nebylo 

obvyklé. Rozpoutalo to mezi ostravskými kavárníky velké obavy a následně tvrdý 

konkurenční boj prostupující celým pohostinským odvětvím.  

Nová kavárna Fénix byla otevřena 19. dubna 1930. V r. 1943 byl zastaven provoz části 

podniku zvané AS-Bar. Po válce byl jeho provoz opět obnoven jako bar Bolero. V září 1949 
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byla kavárna znárodněna. V červenci 1997 byla po rekonstrukci interiérů kavárna připravena 

o svůj původní účel a nahrazena prodejnou domácích potřeb.  

Kavárna Central (později Astoria) 

Obrázek 2 - Kavárna Central, před r. 1912 
Zdroj: GLOMBÍČKOVÁ, Š. Zaniklý svět kaváren v Moravské Ostravě. Ostrava 22, cit. s. 32 a n. 

 

Rok po otevření Café Austria Ignatz a Katharina Reiszovi začali v prvním patře domu čp. 49 

na hlavním náměstí provozovat kavárnu Central. Jednalo se o jeden sál rozdělený skleněnou 

přepážkou. V r. 1898 byla kavárna rozšířena o čítárnu a hernu. [3] 

V listopadu 1920 si od majitelky pronajal kavárnu Karel Hampel, který byl předtím číšníkem 

v kavárnách Union a Royal. Za jeho působení v Central se kavárna přejmenovala na Astoria, 

a také zde byl v r. 1925 zřízen v zadní části kavárny proslulý bar Modrá myš. Hampel 

zaměstnával, jako v řadě jiných podniků v té době z důvodů zvýšení tržeb, několik žen, 

tzv. animírky, které bavily hosty a tím přispívaly k jejich větší útratě. Případné intimní styky 

jim mlčky majitelé těchto podniků trpěly. Hampel tím zajistil svému podniku trvalé problémy 

s úřady. [3]  
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2.3 Kavárny zřízené na počátku 20. století  

Na přelomu století se Ostrava rychle rozrůstala, a tak se měnilo rozvrstvení městského 

obyvatelstva. Přibyli úředníci, obchodníci i průmyslníci a další společenské třídy, které 

vyžadovaly společenský život. Zatím dvě provozované kavárny obyvatelům Moravské 

Ostravy už nestačily. Tento nedostatek se projevil na počtu podaných žádostí o udělení 

koncese na provozování dalších kaváren. Jednou z prvních byla žádost Charlotty 

Schönhofové o zahájení provozu kavárny Union v novostavbě vedle radnice, kterou si podala 

již v r. 1897.  

Café Union 

Slavnostní otevření kavárny se konalo 4. března 1899 za velké účasti ostravských měšťanů.  

Na výstavbě domu se nejvíce podílel architekt a stavitel Felix Neumann a sochař Pilz, 

kteří svou práci odvedli ve velmi krátkém období šesti měsíců.  

Interiér kavárny byl zařízen ve stylu Ludvíka XV. Byla to světlá a prostorná restaurační 

místnost v prvním patře domu, která se vyznačovala svou elegancí a přitom i vysokým 

komfortem. Židle měly potahy z olivově zeleného plyše, desky stolů byly z benátského 

mramoru. Součástí domu byla i čítárna s časopisy, kulečníková místnost a také herna. 

Všechny místnosti byly vytápěny ústředním topením a měly elektrické a plynové osvětlení. 

Dodatečně se Mathyas Schönhof rozhodl otevřít v přízemí hostinec. V druhém patře 

a v podkroví majitelé ubytovali personál. [3] 

V r. 1912 dům a kavárnu i s koncesí koupil Simon Segal, který se předtím stal v Ostravě 

známým svým dobrým vedením hostince hotelu Imperial a také díky věhlasné kuchyni jeho 

manželky Berty. Za jeho vedení se kavárně Union dařilo. Obnovil výčep v přízemí, později 

pojmenovaný Eden, který byl provozován jako noční podnik. V r. 1934 získal povolení 

k čepování vína a upravil přízemní místnosti hostince na tabarin (pozn. Tabarinem se 

nejčastěji se označovaly noční lokály s tanečním parketem, které spíše působily jako vinárna. 

Stoly byly uspořádány do boxů, navozovaly intimní atmosféru a pocit soukromí.). O koncesi 

na provozování kavárny Union majitel za války přišel a jeho podnik převzali do správy 

Němci.  
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Café Habsburg přejmenované po r. 1928 na kavárnu Praha 

25. března 1902 zahájilo provoz Café Habsburg. Majiteli kavárny byli bratři Chmelové 

vlastnící mimo jiné také ostravskou parní cihelnu. Budova Café Habsburg se nacházela 

na nároží Zámecké ulice a hlavního náměstí.  

Dům i jeho interiér v secesním stylu se Ostravanům velmi líbil. Hosté kavárny měli výhled 

z třinácti vysokých oken, na stěnách visela zrcadla. Dále mohli obdivovat pokladnu 

osvětlenou dvěma křišťálovými koulemi, která prý byla k vidění jen v Karlových Varech. 

Vznešeným dojmem působily na první návštěvníky divany se zelenými potahy s vetkávanými 

secesními květy a také 30 umělecky provedených lustrů se zelenými skleněnými cylindry, 

díky nimž bylo světlo 130 žárovek příjemně tlumené. [3, cit. s. 13-14] Ke kavárně 

samozřejmě patřila herna s třemi kulečníky a bohatá denní nabídka novin a časopisů.  

V r. 1906 dům koupil Antonín Mikeska, který v přízemí domu otevřel svůj obchod 

s dámským a pánským textilem a také vinárnu přístupnou ze Zámecké ulice. [8]  

28. října 1918 díky spontánní reakci na vznik samostatného Československa herců 

divadelního souboru Národního domu včetně Oldřicha Nového, který v té době zde měl 

angažmá, byly odstraněny z budovy písmena nápisu kavárny Habsburg.  Později ji tedy 

kavárník přejmenoval na kavárnu Praha.  

Kavárna Praha se pak stala oblíbenou pro lidi svobodných povolání. Mezi nejznámější 

návštěvníky patřili malíř Vladimír Kristin a sochař Augustin Handzel. Kavárna se stala 

centrem politických, uměleckých i filozofických diskusí. Nechodili sem však jen herci, malíři 

či sochaři, ale stálými hosty byli také učitelé, hudebníci, novináři a spisovatelé. Kavárnu si 

oblíbili také Oldřich Nový, Voskovec s Werichem a spisovatelka Jarmila Glazarová. [8]  

Po druhé světové válce se postupně z kavárny stávala spíše restaurace a kouzlo tohoto místa 

se vytrácelo. V r. 1990 získal kavárnu Praha v restituci syn Antonína Mikesky. Zdeněk 

Mikeska ale neměl finanční prostředky na rozsáhlou rekonstrukci celé budovy, proto ji prodal 

a dnes je zde obchod s knihami. Mikeska si však ponechal prostor v přízemí, kde bývala dříve 

vinárna, a má zde obchod s papírnictvím nesoucí jeho jméno. [8]  

Kavárny ostravských hotelů 

Některé ostravské hotely pro snahu poskytnout maximální komfort a služby svým hostům 

otevíraly vlastní kavárny. Ve stejný den jako kavárna Union zahájil Jan Winkler provoz 

hotelu Slavia na rohu Homarovy a Poděbradovy ulice, který nabízel 22 elegantních pokojů 
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a českou kavárnu. Hotelovou kavárnu měly i hotel Gambrinus na hlavním náměstí, dále 

Grandhotel, Hotel Brioni ve Stodolní ulici, Hotel Quittner a také hotel Imperial. [3, cit. s. 14] 

Lze však říci, že podobu velkoměstského podniku měla z těchto hotelových kaváren pouze 

kavárna Hotelu Brioni, kterou r. 1912 otevřel Karel Schindler. Součástí hotelu byla nejen 

zmiňovaná kavárna, ale také restaurace, kulečníková a karetní herna. [3]  

Kavárna Bellevue (později U říšského mostu) 

Za kavárnu s bohatým kulturním programem lze před první světovou válkou považovat 

kavárnu Bellevue, která byla zřízena v novostavbě u mostu spojujícího Moravskou a Polskou 

Ostravu 10. prosince 1910. V budově byl zároveň otevřen hotel, pivnice a místnost 

k podávání snídaní. Díky aktivitám George Schmechera, který měl tyto podniky v nájmu, 

se kavárna stala vyhlášeným zábavním podnikem v celé Ostravě. Podnik musel však během 

první světové války provoz přerušit. Kavárna s barem Lucerna se tak znovu otevírá  

na počátku roku 1918. [3] Později však tato kavárna nepatřila mezi ty významnější.  

Kavárna Orient 

Obrázek 3 - Kavárna Orient, asi po r. 1927 
Zdroj: GLOMBÍČKOVÁ, Š. Zaniklý svět kaváren v Moravské Ostravě. Ostrava 22, cit. s. 32 a n. 

 

František Hanousek, majitel hudebního ústavu v Moravské Ostravě, zahájil provoz kavárny 

Orient 1. srpna 1912. Orient si oblíbili příslušníci středního stavu a místní inteligence. Většina 

z nich chodila pravidelně na ranní kávu, která se zde prodávala za 24 haléřů. [3] 
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V kavárně Orient byla provedena r. 1927 přístavba třípatrového domu v Janáčkově ulici. 

Dosavadní prostory kaváren se rozšířily o hernu a kulečníky, výčep, klubovní místnost 

a obchodní místnost. [3, cit. s. 29]  

Kavárna Orient  ukončila svůj provoz v r. 1943 a po válce už jej neobnovila.  

Kavárna de l´Europe 

Obrázek 4 - Kavárna de l´Europe, r. 1932 
Zdroj: GLOMBÍČKOVÁ, Š. Zaniklý svět kaváren v Moravské Ostravě. Ostrava 22, cit. s. 32 a n. 

 

De l´Europe zahájila provoz 24. října 1912. Kavárna s galerií nabízela zábavu kulečníků 

a herny. Od jiných kaváren se lišila vlastní cukrárnou vyrábějící zákusky pro kavárnu. 

Původně koncesi získal G. Kulka, od kterého ji ještě před výstavbou domu koupili manželé 

Ferdinand a Elsa Aufrichtovi.  

Od r. 1919 byl v kavárně zaměstnán Jacob Gronner. V lednu 1922 mu majitelé de l´Europe 

pronajali, řídil ji až do roku 1931. [3]  

Pro zlepšení nabízených služeb byla v r. 1922 zřízena dřevěná estráda před budovou kavárny, 

která byla za dva roky vyměněna za terasu krytou plachtou a s květinovou výzdobou. Elsa 

Aufrichtová nakonec r. 1932 získala povolení zřídit stálou zasklenou terasu, jejíž krytí 

sloužilo jako otevřená letní terasa v prvním patře. Povolení předcházelo zavázání se 

k uhrazení poplatku 500 Kč měsíčně a také zaplacení 8000 Kč na fond nezaměstnaných. Ještě 

před zahájením stavby si Aufrichtová půjčila 2,5 milionu korun od Penzijního ústavu Severní 
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dráhy Ferdinandovy. V průběhu stavby se však majitelka dostala do finančních potíží, a tak 

na její podnik byla v září 1934 uvalena nucená správa. Na konci roku 1935 koupil dům 

i kavárnu penzijní ústav v exekuční dražbě. V r. 1936 byla kavárna přejmenována  

na divadelní kavárnu Opera.  

Podobně jako kavárnu Union postihl tento podnik stejný osud za druhé světové války.  

Majiteli kavárny  byla odebrána koncese na provozování, a tak provoz převzali Němci. 

Kavárna hotelu Royal 

Hotel Royal byl otevřen 17. dubna 1912. Majitelem byl kavárník Reicher, který šest let vedl 

kavárnu Union. Royal umístěný na nároží ulic Reální a Poštovní byl dalším charakteristickým 

velkoměstským podnikem v Moravské Ostravě.  

V přízemí  se nacházela velká kavárna s jedenácti okny sahajícími až po strop, poskytující 

velký výhled návštěvníkům. Kavárna nabízela obvyklou zábavu – četbu denního tisku či 

rozmanitých časopisů, kulečníky i hrací stolky. [3] 

V r. 1925 byla budova rozšířena o přístavbu sahající až k tělocvičně německé státní reálky 

v Reální ulici. Kavárenská místnost tím byla prodloužena o devět metrů a v mezipatře byla 

vytvořena menší galerie a také herna s kulečníky. [3] 

Manželé Reicherovi prodali v r. 1939 hotel i s kavárnou z politických důvodů Penzijnímu 

ústavu Jana Wilczka, který pak podnik přejmenoval na Glück auf. V budově kdysi luxusní 

kavárny se v dnešní době nachází vysokoškolská menza.  

 

2.4 Vliv první světové války na ostravské kavárny 

Během první světové války mnoho kaváren ukončilo či velmi omezilo provoz. Nedostatek 

daný válkou se projevil i v úředních nařízeních týkajících se ostravských kaváren. 

Z nedostatku uhlí se úředně zkracovala zavírací hodina a omezován byl i samotný prodej 

kávy.  

V roce 1916 byly příprava a podávání kávy povoleny jenom v určených hodinách, a to od pěti 

do deseti hodin dopoledne a od osmi do deseti hodin večer. Kavárníci se museli spokojit 

pouze s přídělem poloviční reálné spotřeby a přípravě kávy tak byly často používány 

nejrůznější náhražky. Také mléko se při přípravě nápojů mohlo používat pouze mezi jednou 
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hodinou odpoledne a sedmou hodinou večerní. Pravidelně také musely být hlášeny zásoby 

kávy, které mohly být kdykoliv úředně zabaveny. [3, cit. s. 26] 

 

2.5 Kavárny první republiky 

Většina restauračních podniků se těžce vzpamatovávala z důsledků války. V Moravské 

Ostravě do roku 1925 zachovaly svůj provoz pouze české kavárny Praha a Orient. Hotely byly 

ve vlastnictví německých majitelů. Teprve v druhé polovině 20. let kavárenství v Ostravě 

nabralo druhý dech. Staré kavárny byly draze renovovány a v té době provoz zahájily nové 

luxusní podniky.  

Ve 20. letech 20. století dosáhlo kavárenství v Moravské Ostravě svého vrcholu. V té době 

zde bylo patnáct velkých kaváren, které měly k dispozici téměř 7000 míst k sezení (Elektra 

1500 míst k sezení, Orient 500, Astoria 500, Royal 650, Paříž 150, U říšského mostu 120, 

Boston 300, Union 600, Mocca 100, International 200, Legion 100, Evropa 1000, Bristol 160, 

Sommer – dočasně uzavřená, měla 650 míst, kavárna Palace ještě nebyla otevřena). [3, cit. 

s. 36]  

Ostrava se ve 20. letech vyznačovala značnými preferencemi Ostravanů k americkému stylu. 

Po tzv. vídeňské éře se upřednostňovalo vše americké: jezdit americkým autem, nosit 

americké obleky, kouřit americké dýmky, pít americké drinky, poslouchat americké jazz-

bandy či obchodovat energeticky a nekompromisně podle americké školy, atd. Oblíbenou 

kavárnou mladých ostravských příznivců amerikanismu byla kavárna Palace. [3]  
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Kavárna Elektra 

Obrázek 5 - Kavárna Elektra, r. 1926 
Zdroj: MOTÝL, I. Kavárnu Elektra zničili stavbaři: Načerno tam vzniká mexická restaurace. Mladá 

fronta DNES, příl. Kraj Moravskoslezský dnes, cit. s. D a D/2 
 

Kavárna Elektra byla otevřena dne 18. listopadu 1926 v přízemí Hornického domu, kde bylo 

sídlo hornického sekretariátu, revírní rady a Družstevní banky. Mezipatro budovy taktéž 

náleželo ke kavárně, kromě několika stolů tam byly kulečníky a klubovny.  

Prvním kavárníkem, vedoucím provoz nové a moderní kavárny Elektry, byl ostravský 

podnikatel Josef Semkovič, který od roku 1916 měl již v pronájmu kavárnu Praha a v r. 1930 

otevíral také kavárnu Savoy. Dalším kavárníkem byl Josef Čepek, dědeček herce Petra Čepka 

a ostravského operetního pěvce Karla Čepka. [3, cit. s. 26]  

Elektra byla jednou z prvních kaváren, které získaly koncesi na čepování piva. Zlatavý mok 

se stal velmi oblíbeným, jak vyplývá z pamětí, v r. 1928 hosté Elektry vypili osm set 

hektolitrů. [10] 

Za provozu kavárníka Čepka zažívala Elektra „zlaté časy“. Hosté sem chodili za bohatým 

kulturním programem. Dvakrát za den se konaly koncerty, pravidelně zde vystupoval virtuos 

na xylofon a tubafon Jean Walden, pražská subreta Gollewská, elastická tanečnice Tonitta 

Billward, iluzionista a mistr magie Kollini či černošský tanečník Tommy Nigger. Elektru 

pravidelně navštěvovali Voskovec a Werich nebo Oldřich Nový. [6] 



28 

Vliv konkurence však po otevření nových kaváren Savoy a Fénix dostal podnik 

do existenčních problémů z důvodu úbytku hostů. Proto musela být Elektra dočasně uzavřena. 

Opětovné otevření 25. září 1930 se povedlo díky Gustavu Hütterovi, který dokončil renovaci 

prostor kavárny. Hütter pak převzal vedení Elektry.  

Kavárna pak fungovala s přestávkou v letech 1993 - 1996, kterou si vyžádala rekonstrukce 

budovy, až do 31. března 2001, kdy byl její provoz ukončen. [2, cit. s. 20] V současné době je 

v přízemí domu umístěna Mexická restaurace.   

Kavárna Savoy 

Obrázek 6 - Dámské oddělení kavárny Savoy, r. 1930 
Zdroj: GLOMBÍČKOVÁ, Š. Zaniklý svět kaváren v Moravské Ostravě. Ostrava 22, cit. s. 32 a n. 

 

1. března 1930 byla otevřena kavárna Savoy v domě na rohu ulic Zámecké a Puchmajerovy. 

Vedení se ujal Josef Semkovič, který měl Savoy v pronájmu do roku 1940. Kavárna byla 

zřízena v přízemí domu, kde bylo také oddělení pro nekuřáky a cukrárna. V prvním patře byla 

klubovna, kulečníková místnost a herny. Po Josefu Semkovičovi získal Savoy do nájmu 

Jaroslav Pavelka.  

Kavárna však již po válce provoz znovu nezahájila. V bývalých kavárenských místnostech byl 

zřízen Módní dům Albina Chamrada, později obchodní dům Rozvoj. Obchodním účelům 

slouží místnosti bývalé kavárny Savoy dodnes. [2, cit. s. 17] 
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Kavárna Palace 

Obrázek 7 - Kavárna Palace, r. 1944 
Zdroj: GLOMBÍČKOVÁ, Š. Zaniklý svět kaváren v Moravské Ostravě. Ostrava 22, cit. s. 32 a n. 

 

Kavárna Palace byla zřízena v hotelu National. Důležitá část historie hotelu National se začala 

psát v r. 1928, kdy hotel koupili bratři Ferdinand a Jacob Gronnerové. Před koupí zde 

od r. 1909 provozovali lidovou kavárnu Ostravia, která byla zřízena už v r. 1906. Ostraviu si 

oblíbili úředníci, hudebníci, divadelníci či sloužící. Ferdinand Gronner v r. 1926 kavárnu 

zrušil a po úpravách zde zprovoznil vinárnu. [3] 

Samotný hotel původně vlastnili manželé Czuczkovi. Kamila Czuczková hotel vedla sama 

od smrti manžela v r. 1925. Na řízení provozu však nestačila, proto hotel prodala bratrům 

Gronnerům. Ti hned v r. 1928 získali povolení k přestavbám budovy. Domu přistavěli jedno 

patro a dostavěli zcela novou přístavbu.  

Slavná kavárna Palace v přízemí s galerií, na kterou se vstupovalo dvěma schodišti, a bar 

Boccaccio byly otevřeny 9. října 1930. Hosté měli k dispozici i letní kavárnu v zadním traktu 

hotelu. [3, cit. s. 28]  

Kavárnu Palace si oblíbili různé sorty lidí. Nejvíce zde chodili mladí přívrženci 

amerikanismu, vysedávali na vnitřním balkoně kavárny. Druhou skupinou byli solidní občané, 

kteří seděli v tzv. evropském koutě, kritizovali mladíky a jejich napodobený styl amerického 
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života. Třetí část kavárny byla zvána jako Malá Asie, zde se setkávali hráči karet, obchodní 

cestující, kšeftaři a různí podvodníčci.  

 

2.6 Provoz kaváren za druhé světové války a v poválečných letech  

Většina kaváren za války svůj provoz ukončila či omezila. Židovští majitelé ostravských 

kaváren se museli nuceně vzdát svých koncesí a jejich podniky pak převzali Němci. Toto 

potkalo kavárny Union, U mostu, Evropa, National, Merkur a International. Majitel kavárny 

Bristol odešel z politických důvodů do Palestiny už v r. 1935 a jeho kavárna byla úředně 

uzavřena. Majitelé hotelu Royal manželé Reicherovi prodali hotel i s kavárnou v r. 1939 

Penzijnímu ústavu Jana Wilczka, který pak podnik přejmenoval na Glück auf.  

Ostravským kavárnám, které zachovaly svůj provoz, se nevedlo dobře. Některé z nich už 

po válce otevřeny nebyly. Příkladem byla kavárna Orient, která ukončila svůj provoz 

v r. 1943. Kavárna Savoy měla také podobný osud, po válce v budově byl místo kavárny 

otevřen obchodní dům Albina Chamrada.  

Ty kavárny, které si udržely provoz i v poválečném období, byly po únoru 1948 znárodněny 

a začleněny do národních podniků. Nejdéle se udržela kavárna Elektra, která ukončila provoz 

v r. 2001. Kavárna Praha byla uzavřena v r. 1991 a kavárna Fenix skončila v r. 1997.  [3, cit. 

s. 38] 
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3 Dopady změn v hospodářství na situaci kaváren 
Změny v hospodářství a sociálních poměrech se samozřejmě odrážely i v kavárenství. Situace 

kaváren se vyvíjela podle toho, zda do Moravské Ostravy přicházely nové investiční záměry, 

zda byla či nebyla kupní síla mezi obyvateli města a podobně. Některé změny 

v hospodářském vývoji přímo ovlivnily např. existenci kaváren, některé se projevily v celém 

kavárenství až se zpožděním.  

Konjunktura 

Moravská Ostrava na přelomu 19. a 20. století zažívala investiční a průmyslový boom, stejně 

tak i vývoj počtu obyvatelstva, které se sem přistěhovalo za prací. Kavárenství zažívá velkého 

rozmachu, který přeruší až první světová válka.  

Konjunktura po rozpadu Rakousko-Uherska nastala na samém počátku 20. let 20. století, a to 

po překonání obtížné hospodářské i sociální situace nastolené ukončením první světové války. 

Obecné příznaky konjunktury se projevovaly překonáním průmyslové výroby 

z předválečného období, investiční boom, růst zaměstnanosti, tendence k prodlužování 

pracovní doby, růst nominálních a v menší míře i reálných mezd, rozšiřování spotřeby 

obyvatelstva a bytové výstavby, atd. [9, cit. s. 112-113] 

Ostravské kavárenství však svou éru konjunktury zahájilo až v polovině 20. let. Do té doby 

zde podnikali převážně němečtí hoteliéři a čeští majitelé kaváren Orient a Praha. Tyto 

kavárny s obtížemi přestály válečné události a následnou krizi v celém kavárenství, 

která trvala až do r. 1925 na rozdíl od vývoje národního hospodářství v konjunktuře v letech 

1920-1921. V r. 1926 se například začala psát slavná historie nové kavárny Elektra. Mírné 

oživení v situaci kaváren nastává v druhé polovině 30. let, po překonání obtíží nastalých kvůli 

hospodářské krizi.    

Vrchol 

Vrchol hospodářské prosperity samostatného Československa i Moravské Ostravy dosáhl 

v letech 1928-1929, kdy se hospodářství vyvíjelo především díky prosperujícímu průmyslu. 

Tehdy dochází ke svému vrcholu i v kavárenství v Moravské Ostravě. V r. 1928 je zahájen 

provoz kavárny Savoy, která se stala jednou z řady významných kaváren své doby. Proslulost 

jednotlivých kaváren stoupala, stejně tak i návštěvnost jednotlivých podniků. Obyvatelstvo 

Moravské Ostravy však bylo vrtkavé. Často se měnila preference k oblíbeným kavárnám. 
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To postihlo například kavárnu Elektra, která utrpěla ztrátou klientely po otevření nových 

kaváren Savoy a Palace.   

Stagnace  

České, resp. československé hospodářství bylo ovlivněno v první polovině 20. století řadou 

nepříznivých událostí. A právě když dosáhlo oživení či svého vrcholu, nečekaně ho těžce 

zasáhla krize. Tehdy došlo vlastně k absolutní absenci standardního vývoje hospodářských 

cyklů. Některá stádia, především stagnace a někdy i konjunktura, byla v důsledku nastalých 

událostí vynechána.  

Typický případ stagnace v kavárenství nastává po krátkém oživení po krizi první poloviny 

30. let. Stagnace se projevovala nízkou návštěvností zákazníků související s převážně 

dělnickým obyvatelstvem Ostravy, které se vyznačovalo v té době nízkou koupěschopností.  

Krize 

Hospodářských krizí prošla Moravská Ostrava hned několik. Ať už během trvání obou 

světových válek, tak i v letech 1922-1923 a v první polovině 30. let.  

Krize trvající v rozmezí let 1922 a 1923 měla kořeny ve světové hospodářské krizi 

z nadvýroby, která se projevila ve světě už v r. 1920. V důsledku nadvýroby se projevily 

krizové příznaky nejprve v hutním průmyslu a těžbě uhlí a následně v celém průmyslu 

na území republiky. Tato krize je také nazývána jako deflační krize, kdy deflace je 

označována za hlavní příčinu krize. Deflační politiku prosazovali ministři financí A. Novák 

a dr. Alois Rašín. Tento směr měnové politiky přinesl zhodnocení koruny v poměru 

k švýcarskému franku z 0,07 na 0,16 franku za 1 Kč. Dovozci tuto skutečnost vítali, 

protože v okolních státech právě gradovala inflace. Pro československé vývozce to však bylo 

katastrofou, vyvážené zboží se tak stalo pro zahraniční trhy příliš drahé. [9]  

Tato krize kavárenství v Moravské Ostravě příliš neovlivnila, protože to se stále 

vzpamatovávalo z následků první světové války, která těžce přerušila vývoj na počátku 

20. století.  

Dny 24. a 29. října 1929, kdy došlo k náhlému zhroucení kurzů akcií na burze v New Yorku, 

odstartovaly nejhorší světovou hospodářskou krizi. Zpočátku se zdálo, že krize bude mít 

na československé hospodářství mírný dopad. Vývoj hospodářství v letech 1931 a 1932 však 

jasně ukazoval opak. S tím souvisel útlum investiční výstavby, která gradovala v druhé 

polovině 20. let, a menší počet poskytovaných bankovních úvěrů právě v době krize 
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na realizaci investičních záměrů. Krize v celém hospodářství doznívala až do r. 1936. Další 

hospodářský vývoj přímo souvisel s územní nerovnoměrností rozložení odvětví hospodářství. 

Oživení se nastartovalo tam, kde se přistoupilo ke zbrojení, budování opevnění 

a strategických komunikací.  

Ještě před tím, než krize dosáhla svého dna, v Moravské Ostravě zahájily svůj provoz nové 

kavárenské podniky Fénix, Savoy či Palace (v r. 1930). Realizace těchto investic se započala 

totiž za dob největšího hospodářského rozkvětu v druhé polovině 20. let. Později započaté 

investiční záměry na přestavbách či rozšířeních prostor kaváren měly v důsledku krize 

za následek způsobení existenčních potíží některým kavárnám, příkladem takové byla kavárna 

de l´Europe.  

Kavárenství se v Moravské Ostravě v důsledku okupace a druhé světové války již 

nevzpamatovalo. Docházelo ke změnám vlastnictví kaváren židovských majitelů 

na německou správu. Hospodářství bylo úzce spjato se zbrojením, takže vynikal těžký 

průmysl a na ostatní se nehledělo. Kavárny následkem omezených možností nabídky, nízkým 

zájmem klientely, omezovaly provoz či jej ukončily. V podstatě již nikdy kavárenství 

Moravské Ostravy nedosáhlo úrovně z druhé poloviny 20. let, kdy bylo na absolutním 

vrcholu.   
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4 Využití řešené problematiky v médiích 
V této kapitole je zpracován návrh na využití řešené problematiky v médiích do článku, 

ve kterém bude poodhalen současný stav kavárenství v Moravské Ostravě. Článek doplňuje 

rozhovor s majitelem kavárny Daniel, která se jako jediná snaží navázat na historii zaniklých 

tradičních kaváren. Lze předpokládat, že článek i rozhovor bude otištěn v příloze místních 

novin. Obsah řešené problematiky je možné využít také jako podklad pro rozsáhlou televizní 

reportáž, která divákům nabídne pohled z jiného úhlu na tradiční ostravské kavárny, právě 

v kontextu s dopady změn hospodářství na existenci jednotlivých kaváren.  

 

SSLLAAVVNNÉÉ  OOSSTTRRAAVVSSKKÉÉ  KKAAVVÁÁRRNNYY  PPAATTŘŘÍÍ  MMIINNUULLOOSSTTII    

Luxusní kavárenské podniky 

v Moravské Ostravě patří 

nenávratně minulosti. Poslední 

kavárnu Elektra, která tuto historii 

připomínala, uzavřel její majitel 

v r. 2001.  O pár let dříve potkal 

podobný osud kavárnu Praha 

(v roce 1991) a kavárnu Fénix, která 

se definitivně uzavřela v r. 1997.  

Pamětníci s láskou vzpomínají 

na nezapomenutelnou atmosféru, 

linoucí vůni kvalitní kávy, úslužný 

ale nevtíravý personál, bohatý 

kulturní program a řadu dalších 

typických charakteristických rysů, 

které většinou v dnešních 

kavárnách nenajdete. Těm, kteří již 

kouzlo těchto kaváren nezažili, se 
pokusím nastínit tuto atmosféru.  

Moravská Ostrava za dob slávy kavárenství 

ve 20. letech 20. století měla 15 významných kaváren, které dohromady nabízely kolem 

Obrázek 8 - Předzahrádka kavárny Elektra 

Zdroj: GLOMBÍČKOVÁ, Š. Zaniklý svět kaváren 
v Moravské Ostravě. Ostrava 22, cit. s. 32 a n. 
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sedmi tisíc míst k sezení. Každá z těchto kaváren nabízela svým zákazníkům bohatý program. 

Zpravidla každá měla svůj orchestr a pravidelný program večerních představení, během 

kterých vystupovali iluzionisté, kouzelníci, tanečníci či subrety. Personál Vás obsloužil 

nevtíravým způsobem, přitom pro Vás udělal první poslední. Kavárny nabízely svým hostům 

po celý den širokou nabídku zábavy. Součástí každé byla herna s kulečníkovými stoly 

a karetními stolky, hosté si mohli vybrat z nepřeberného množství denního tisku českého 

i zahraničního a různých časopisů. Do kaváren se chodilo na milostné schůzky, popovídání 

s kamarádkou, za zábavou s přáteli u kulečníku či hry karet, atd. Šlo o to hlavně nasát a užít si 

tu skvělou atmosféru, dopřát si chvíle odpočinku u dobré kávy v luxusním interiéru kaváren.   

Kavárnu Elektra navštěvovali svého času Voskovec s Werichem, když přijeli do Ostravy. 

Tato známá dvojice měla oblíbenou i kavárnu Praha, kam také chodil Oldřich Nový. Praha 

byla navštěvována nejvíce lidmi z uměleckých kruhů, malíři, herci, sochaři či spisovateli. 

Po svém otevření v roce 1930 měla nejrozličnější zastoupení klientely kavárna Palace. 

V tzv. evropském koutě sedávali solidní občané, na galerii mladí lidé propagující v té době 

oblíbený americký způsob života a vzadu kavárny v části Malá Asie se setkávali hráči karet, 

kšeftaři a podvodníčci.  

S postupným uzavíráním tradičních kaváren Moravská Ostrava ztratila jeden 

z charakteristických rysů, který připomínal doby rakousko-uherské monarchie. Ostrava tak 

přišla o významné architektonické památky, unikátní interiéry a místa, která navštěvovali 

významní lidé a rodáci. Ostravané nejvíce prožívali uzavření kavárny Elektra, která tu zůstala 

poslední připomínkou vídeňského stylu. Majitel kavárny zahájil rok po uzavření Elektry 

na černo probíhající stavební práce v interiéru domu, které měly vést ke vzniku autosalonu 

značky Jaguár. Proti takovému jednání ostře vystoupili památkáři. Následně byla na počátku 

roku 2004 majiteli uložena pokuta ve výši 300 000 Kč. Nyní je v přízemí domu otevřená 

mexická restaurace, v jejímž interiéru už vzácné vybavení kavárny Elektra nic nepřipomíná. 

  

  

  

  

  

  



36 

ZZnnaallii  jjssttee  pprroosslluulléé  ttrraaddiiččnníí  kkaavváárrnnyy  zz  mmeezziivváálleeččnnééhhoo  oobbddoobbíí??  CCoo  řřííkkááttee  nnaa  ssoouuččaassnnéé  

kkaavváárrnnyy  vv  MMoorraavvsskkéé  OOssttrraavvěě??  MMááttee  nněějjaakkoouu  oobbllííbbeennoouu??    

Jana Plachá 
Prodavačka, 45 let 
Ano, pamatuji si 
na kavárny Elektra 
a Fénix. Chodila 
jsem do nich jen 
příležitostně, ale je 
velká škola, že jsou 
zavřené. V poslední 
době jsem si  
oblíbila Literární 
kavárnu v centru.  
 

Petr Okálník 
Podnikatel, 32 let 
Dřív jsem do 
kaváren nechodil. 
Vše se změnilo, 
když jsem začal 
podnikat před pěti 
lety. Do kaváren 
chodím na obchodní 
schůzky a je mi 
celkem jedno kam. 
Kávu stejně nepiju.  
 

Dalibor Novák 
Student, 24 let 
Ty kavárny neznám. 
Nejsem totiž 
z Ostravy, bydlím 
na kolejích a studuji 
na VŠB. Na kávu 
chodím pravidelně 
s přáteli do kavárny 
Café No. 10 na 
Jiráskově náměstí. 
Ale zajdeme i jinam. 
  

Eva Otroubková 
Úřednice, 58 let 
Jsem velký milovník 
kávy a zároveň se 
zajímám o historii 
místních kaváren. 
Ty současné už 
nemají to kouzlo. 
Pro kávu chodím do 
Ostravanky. Není 
nic lepšího než 
začít pracovní ráno 
s dobrou kávou.

 

NNaassttuuppuujjee  nnoovváá  éérraa  kkaavváárreennssttvvíí..  KKaamm  tteeddyy  zzaajjíítt  nnaa  ddoobbrroouu  kkáávvuu??  

Dobrou kávu si můžete připravit doma. Široká nabídka kvalitní kávy a výkonných domácích 

kávovarů k tomu vybízí. Ale zajít si do kavárny znamená něco jiného. Zážitek, odpočinek – 

pro každého to má jiný význam. V současnosti však existuje kromě toho několik trendů, proč 

jít do kavárny.  

Kavárny v obchodních centrech patří mezi jednu velkou skupinu. Jsou převážně stejné, jedná 

se o několik sítí kaváren zřizovaných po celé republice a některé na vlas stejné potkáte 

při nakupování i v zahraničí. Interiér je moderně vybaven, tomu odpovídá i moderní nabídka 

nápojů a jiného občerstvení. Tyto kavárny však bývají často hlučné. Neustále proudící dav 

nakupujících také nepřidá na klidu. Dalo by se však říci, že v dnešní době zajít si na kávu 

mezi obchůzkami po obchodech s nejnižší slevou je módní záležitost.  

Dalším trendem jsou obchodní schůzky. Podnikatelé, manažeři a pracovníci pojišťoven chodí 

do kaváren uzavírat své obchody, vybírají si zpravidla luxusnější kavárny. Pro názorný 

příklad si stačí zajít do hotelu Imperial.  

Dnešní uspěchaná doba mění preference pijáků kávy. Těm uspěchaným nabízí drtivá většina 

kaváren kávu s sebou neboli coffe to go. Otázkou však je, jestli kvalita kávy není narušena, 

pokud ji pijete z umělohmotného nebo papírového kelímku. A ještě něco – dokážete si ji 

vůbec vychutnat za chůze po špinavých ulicích města či v poloběhu do práce? Nedávno 

otevřená nová kavárna Ostravanka na ulici Čs. legií se na tuto oblast úzce specializuje. 
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Jak dopadl průzkum současných kaváren? 

Během měsíců března a dubna 2010 jsem navštívila kavárny v Moravské Ostravě, aby jste si 

Vy, naši čtenáři mohli udělat správný obrázek o nové éře kavárenství. Za nejzajímavější 

kavárny můžeme považovat Literární kavárnu v prvním patře domu s knihkupectvím 

Academika na Masarykově náměstí, která nabízí mimo jiné speciální kávy a možnost zapůjčit 

si bezplatně knihu v knihkupectví a při odchodu ji zde vrátit, a také kavárnu Daniel 

v Žerotínově ulici, která vyniká unikátním interiérem z 30. let, milou atmosférou vytvořenou 

vstřícným personálem. Při návštěvě této kavárny máte pocit, jako byste se ocitli v jiném světě. 

Z reproduktorů se line jazzová hudba, z každého kusu nábytku, ze stěn plných starých 

fotografií, na Vás dýchne historie 30. let. Výbornou kávu si dáte také v Coffee shop 

Ostravanka i v Café No. 10, která nabízí prostory v přízemí i prvním patře domu na Jiráskově 

náměstí. Zajímavý interiér má také Café Mozart Club v obchodní domě Laso. Kulaté dřevěné 

stolky mají uprostřed prosklenou desku, ve vitrínce jsou vloženy listy s notovým zápisem.  

Současné kavárny trpí několika nešvary. Prvním z nich jsou zarovnané stolky reklamními 

letáčky či různými skládankami s upoutávkou na určitý produkt. Zákazník nejen že je tím 

obtěžován, ale především nemá místo ani na svůj šálek kávy, knihu či papír, pokud zde chce 

pracovat. Druhý nešvar lze jednotně pojmenovat jako chybějící smysl pro detail a čistotu. 

Obsluha nedbá na čistotu stolů a samotné kavárny. Neobtěžuje se zkontrolovat, jak kávu 

připravila, jestli ji náhodou nerozlila, než ji donese od kávovaru na stůl zákazníka. Pokapané 

šálky a podšálky jsem dostala v Café Mozart Club, v kavárně Euro Café One na Sokolské 

ulici i v kavárně Atlantik v ul. Čs. legií. Tam bylo espresso nejhorší – téměř bez krémové 

pěny a na dně šálku bylo dokonce několik zrníček namleté kávy, což svědčí o špatně 

odvedené přípravě kávy.   

Dát si „presso s mlékem“ neznamená všude to samé. Někde (například v kavárnách Literární 

kavárna, Ostravanka, Daniel, Café Mozart Club, Café No. 10) dostanete k espressu nahřáté 

mléko, sušenku a malou sklenku vody, což by mělo odpovídat za standard kvality 

poskytovaných služeb. Ve většině ostatních kaváren se toho nedočkáte. A pokud o to 

požádáte, může se stát, že obsluha se na Vás bude dívat jako na mimozemšťana. Cena kávy se 

přitom pohybuje v průměru kolem třiceti dvou korun. Nejlevnější a přitom velmi dobrá byla 

v Literární kavárně (24 Kč) a nejdražší jen o kousek dál v Café Mozart Club, kde stála 42 Kč. 

Při průzkumu vyšlo najevo, že Ostravané téměř nemají možnost zajít si na dobrou kávu 

o víkendech. Zeptala jsem se proto majitele jedné kavárny, proč tomu tak je. „Problém je 

v tom, že centrum Ostravy je o víkendu totálně mrtvé, vylidněné. S úderem poledne se 
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v sobotu zavřou obchody, a pomalu tu nenajdete ani živáčka“, říká. Na tom se shodují 

i majitelé ostatních kaváren.   

Jakou značku kávy volí ostravské kavárny?  

V dnešní době jsou oblíbené značky italské kávy, nejrozšířenější je značka Illy či Segafredo. 

Během průzkumu se však ukázal nový trend – nabídka odlišné značky kávy. V Ostravance 

dostanete kávu La Bohéme caffe, v Literární kavárně kávu arabica Vergnano 1882. Všechny 

tyto kávy jsou buď nové značky či značky 

tradiční pro trh západní Evropy, které byly dříve 

v Česku nedostupné.  

Mezi tradiční se v našich poměrech stále 

považuje značka Julius Meinl, rakouský 

prodejce kávy. Za dob proslulých ostravských 

kaváren v meziválečném období měla 

společnost Julius Meinl přibližně 150 filiálek 

ve střední Evropě, z nich minimálně 20 bylo 

na území tehdejšího Československa. Jednalo se 

o klasické koloniální obchody, v nichž káva byla jednou z nabízených specialit. 

"V současnosti česká pobočka prodává kolem 10 tun kávy měsíčně. V Ostravě moc 

zastoupeni nejsme, spíše se zaměřujeme na Prahu a Brno. Namátkou mě napadá kavárna 

Paparazzi ve Futuru, nebo hotel Zlatý Orel na Ostravici. Co se týká rozdílu mezi pražením 

kávy dnes a před sto lety, tak ten je obrovský jako v každém oboru. Vše je automatizované, 

nákupy centralizované, tlak na kvalitu mnohem větší“, říká Ing. Václav Lednický ml., country 

manager Julius Meinl Intl., a. s.  

Autor: Hana Pecháčková 

  

 

 

Obrázek 9 - Šálek kávy Julius Meinl 

Zdroj: Dostupné z www: 
<http://www.meinlcoffee.com/news-

press/press3>. [cit. 2010-04-25] 
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RROOZZHHOOVVOORR  SS  DDAANNIIEELLEEMM  SSKKEEŘŘIILLEEMM    

mmaajjiitteelleemm  uunniikkááttnníí  oossttrraavvsskkéé  kkaavváárrnnyy  DDaanniieell  

Daniel Skeřil je majitel 

netradiční kavárny 

s vizáží kavárny 30. let 

minulého století. Jak 

sám říká, jeho posláním 

je vařit kávu a nabídnout 

lidem duševní klid a 

pohodu. Nesnáší neúctu, 

pohrdání a chamtivost. 

 

 

 

Pane Skeřil co Vás přivedlo k tomu, že jste si pořídil kavárnu? 

Kavárna vznikla v roce 1999, když jsem se rozhodl změnit pracovní místo a chtěl jsem se 

osamostatnit. Prvotní plán nebyl kavárna. Měl to být klub s odlišným přístupem 

k zákazníkovi. Kavárna v dnešní podobě vznikla díky podnětům hostů, přátel a fanoušků. 

Co jste dělal předtím? 

Vystudoval jsem hotelovou školu v Havířově, studoval jsem také ve Švýcarském Churu. Praxi 

jsem získal v Německu a Francii a poté jsem pracoval jako číšník v ČR. 

Máte nějaký vzor, např. ze slavných ostravských kavárníků?   

Jediným vzorem je pro mne pan Leopold Hawelka – café Hawelka ve Vídni: Tradice a velmi 

osobní přístup. 

Kde vznikl nápad na vybavení interiéru ve stylu 30. let? 

Zakoupením prvního kusu vybavení Kavárny Daniel – originál sedačky ze 30. let, která stála 

2 400 Kč. Celý další interiér byl vybírán v souladu stylu třicátých let. Většina zařízení je 

darována od hostů, známých a přátel kavárny. 

Obrázek 10 - Interiér kavárny Daniel 

Zdroj: Dostupné z www: 
<http://www.kavarnadaniel.com/fotoalbum/>. [cit. 2010-04-23] 
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30. léta však byla ve znamení světové hospodářské krize, která těžce postihla 

i ostravské kavárenství. Myslíte si, že by Vaše kavárna tehdy takovou zkoušku 

obstála? 

Myslím si, že by obstála.Ve srovnání s velikostí kaváren tehdejší doby by byla považována 

za malou, tedy ekonomicky méně nákladnější. 

V meziválečných letech bylo ostravské kavárenství na vysoké úrovni, dokonce 

prý podle tehdejšího návštěvníka Elektry takové kavárny ani v Praze neměli. 

Chtěl byste v té době žít a např. být kavárníkem?  

Ano, kavárny a gastronomie vůbec byla na velmi vysoké úrovni a vztah personálu s hostem 

byl vstřícnější a uctivější. 

Na Vašich webových stránkách jsem se dočetla o spolku, který máte v kavárně. 

Přibližte mi jeho činnost a současné členy. 

Je to pozornost ze strany kavárny nabídnout hostům jistý benefit a formu sounáležitosti. 

Mimo jiné je tato Kávová karta spolku pijáků kávy reklamní věc. Otevřete peněženku, 

a dotyčný se Vás zeptá: „copak to máš???“ 

Jaký typ zákazníka je Váš stálý klient? 

Stálý klient je každý, který přijde více než jednou. 

Co je nejoblíbenějším produktem mezi zákazníky? 

Sezonní nabídka, momentálně Jahody a jejich variace. Favoritem Kavárny je Café au Lait   

(velká káva s našlehaným mlékem). Zvýhodněné menu Triga (Café au Lait, medovník a džus) 

a Domácí štěstí (Café au Lait s jablkovým koláčem). 

Co říkáte na dnešní fenomén – coffe to go? 

Fantastická věc. Nabízí z mého pohledu vychutnat si kávu s možností úspory času. 

Vaše kavárna je unikát v současné Ostravě. Spatřujete v ostatních kavárnách 

konkurenci? 

Ne. V kavárně mám neustále velmi osobní zainteresovanost, co se týče provozu. Sám zde 

pracuji, tedy jsem ve stálém kontaktu se zákazníky a mohu eliminovat chyby či vytvářet 

rozličnou atmosféru. Každá další konkurence je pro mne velmi přínosná a nutí mne zamýšlet 

se nad dalším růstem či změnami. 
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Jak vnímáte současnou úroveň kvality služeb v ostravských kavárnách? 

Nenašel jsem doposud podnik, do kterého bych se rád vrátil. Bohužel pro mne, zejména je to 

kvůli personálu.  

Dnes je módou chodit na kávu do nákupních center. Co na to říkáte? 

Myslím, že je to perfektní místo pro společenský styk. Je to forma kulturního setkání. Nejde 

ani tak o produkt, jako o místo. Lidé mají potřebu se dívat a být vidět. 

Pocítil jste, že by kavárnu zasáhla současná ekonomická krize? 

Např. v návštěvnosti, … 

Ne, krize se nedotkla kavárny žádným způsobem. Snažíme se zachovávat pro hosty rituální 

význam. Ten je podstatnější než potřeba dát si kávu. Tu si člověk může uvařit doma. 

Do kavárny Daniel si zajde spíše pro duševní prožitek.  

Máte nějakou vizi do budoucnosti co se týče kavárny?  

Vydržet. Snažím se zakomponovat více domácích baget a sendvičů, ale provozní a hygienické 

požadavky zatím nejsou nakloněny.  

Děkuji za rozhovor.  
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Závěr 
Tato práce je zaměřena na historický vývoj hospodářsko-společenské situace v Moravské 

Ostravě v letech 1900-1950 a na jeden ze segmentů hospodářství – kavárenství. Ostrava se 

vyznačovala v tomto období závratným rozvojem města i hospodářství na jeho území. 

S utvářením velkoměsta úzce souvisí rozvíjející se společenský život, který měl centrum 

právě v ostravských kavárnách.  

Příliv nového obyvatelstva za prací měl zpočátku na kavárenství pozitivní vliv. Kapacitně 

současné kavárny nestačily, proto se přistupovalo k modernizacím a rozšiřování dosavadních 

prostor. Město podporovalo další a další investiční záměry, a tak se realizovaly stavby nových 

kaváren. Vznikly proslulé kavárny s vzácnými luxusními interiéry. Byly schopné pohostit 

i několik set lidí najednou a zároveň je i pobavit, každá z nich nabízela pro své návštěvníky 

bohaté kulturní vyžití. Kavárenství dosáhlo svého vrcholu v druhé polovině 20. let.  

Na počátku této slavné éry ostravského kavárenství měl příliv nových obyvatel vliv na jeho 

rozmach, a na konci byl jedním z důvodů zániku jednotlivých kaváren. Zánik byl způsoben 

řadou nepříznivých historických událostí, nacistickou okupací, druhou světovou válkou 

a znárodňováním v poválečných letech, tak i vývojem hospodářství stále více zaměřujícího se 

na těžký průmysl. S tím souvisela potřeba zvyšovat počty dělnických pracovníků, jejichž 

sociální skupina byla v Ostravě nejvíce zastoupena. Nepříznivé pracovní a platové podmínky 

vedly od 30. let k razantně snižující se koupěschopnosti obyvatelstva. Proto se po nastalé 

hospodářské krizi na počátku 30. let jen velmi těžce kavárenství vzpamatovávalo. Na úroveň 

z 20. let se však již nedostalo. Válečné události přispěly k zániku dalších kaváren. Těm, které 

odolaly, však vstoupilo po válce do cesty znárodňování. To bylo pomyslným mezníkem 

zániku proslulého ostravského kavárenství. Zůstalo jen několik málo kaváren, byly však 

postupně uzavírány. Poslední z nich byla kavárna Elektra, která byla uzavřena v r. 2001.  

Poslední část práce je věnována návrhu na využití řešené problematiky v médiích. Ta je 

zpracována do článku, v němž je nastíněna historie i současný stav ostravských kaváren. 

Na článek navazuje rozhovor s majitelem kavárny Daniel, která je jedinou ze současných 

kaváren navazující či napodobující úroveň zaniklých tradičních kaváren.  

Cílem této práce bylo zmapovat hospodářsko-společenskou situaci a vliv změn v hospodářství 

na život kaváren v Ostravě v první polovině 20. století. Jednalo se o nový pohled na tehdejší 

proslulé ostravské kavárenství, právě v provázanosti na hospodářský vývoj. Předpoklad, 
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že kavárenství ve sledovaném období má obdobný vývoj jako změny v hospodářství, 

se nakonec potvrdil. Proto si myslím, že tento cíl byl v práci naplněn. 

Při vyhledávání zdrojů se ukázalo, že množství literatury týkající se ostravských kaváren je 

velmi omezené. Kromě stěžejního článku ve sborníku Ostrava 22 o Zaniklém světě kaváren 

v Moravské Ostravě a v edici Ostravica 2. svazku s názvem Račte vstoupit tato problematika 

byla řešena jen v několika článcích v přílohách Mladé fronty DNES a novin Svoboda. 

Pro získání dalších informací jsem navštívila Archiv města Ostravy. Předpokládala jsem, 

že získám rozhovor od divadelního režiséra Radovana Lipuse, který o sobě říká, že je 

kavárenský povaleč a znalec zaniklých ostravských kaváren. Bohužel však na mou žádost 

o rozhovor nijak nereagoval. Další obtíže se vyskytly při analýze demografických ukazatelů. 

Především u ukazatelů porodnosti a úmrtnosti nebylo možné zjistit v dostupné literatuře údaje 

za léta během obou světových válek. Ukazatel sňatečnost a rozvodovost taktéž nelze zjistit 

pro území Moravské Ostravy. Český statistický úřad eviduje demografické údaje 

až od r. 1971.    

Tato práce poskytla pohled na zaniklé kavárny v odrazu hospodářských změn v Moravské 

Ostravě. Dalším směrem v bádání by mohlo být zohlednění státních opatření, tedy podmínky 

vydávání koncesí na provoz kaváren, na čepování piva či prodej vína, atd. Z jiného úhlu 

pohledu by práce mohla být rozšířena o vliv konkurenčního boje mezi kavárnami a ostatními 

restauračními podniky v Moravské Ostravě.  
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