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Summary 

The aim of this work is to introduce readers with a history and present of a coffee 

houses of Ostrava. Preliminary we introduce with origins of coffee houses in the World 

and also with history of coffee. Another chapter is about history of caffee houses in 

Ostrava. Are mapped origins of coffee, break of 19. and 20. century, period of the First 

republic, interwar period and also situation after second world war and about inhibition of 

coffee houses in Ostrava. Included is specification of historically most considerable coffee 

houses with period photos. Finish of the work is devoted to present coffee houses and it is 

drawn like an itinerary. Finish itinerary is currently processed according to own 

experiences and can be instrumental for possible visitors of Ostrava.  

Keywords: coffee house, Ostrava, coffee       

 

Anotace 

Cílem této práce je seznámit čtenáře s historií a současností kavárenství v Ostravě. 

Na úvod se seznámíme s počátky kavárenství ve světě a také s historií kávy. Další kapitoly 

jsou věnovány historii ostravského kavárenství. Zmapovány jsou úplné počátky, přelom 

19. a 20. století, období první republiky, meziválečné období a také situace po 2. světové 

válce a útlum kavárenství v Ostravě. Zahrnut je výčet historicky nejvýznamnějších 

kaváren, doplněn o dobové fotografie. Závěr práce je věnován současným nejznámějším 

kavárnám Ostravy a je koncipován jako průvodce. Závěrečný průvodce je aktuálně 

zpracován dle vlastních zkušeností a můţe slouţit potenciálním návštěvníkům k výběru 

kavárny při návštěvě Ostravy.       

Klíčová slova: kavárna, kavárenství, Ostrava, káva 
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1. Úvod 
 

Kavárenství má v České republice dlouholetou tradici. První kavárna byla otevřena 

jiţ v roce 1702 v Brně, ani hlavní město Praha však nezůstalo dlouho pozadu a svoji první 

kavárnu otevřelo v roce 1714. Také průmyslová Ostrava měla a stále má v oblasti 

kavárenství, co nabídnout. I kdyţ kavárenská kultura nebyla tak významná jako v ostatních 

městěch, určitě se neodmyslitelně zapsala do historie města. Na následujících stránkách 

bude poodhalena minulost kaváren v Ostravě, neboť nešlo jen o tradici pití kávy, ale 

hlavně o kulturu a styl ţivota. Kavárny se mění s dobou, architekturou, s poţadavky 

obyvatelstva, ale atmosféra je to hlavní co láká proudy hostů. Po těţkých začátcích, na 

konci 19. století, Ostrava zaţívá kavárenský boom (1910 - 1913). Otevíraly se velkolepé 

podniky, společenský ţivot se odehrával právě v místnostech s vůní kávy a výjimkou 

nebyla ani prostituce a hazardní hry, coţ bylo charakteristické pouze pro kavárny v 

Ostravě. Následující kapitoly přiblíţí také útlum kavárenství po 2. světové válce a rovněţ 

vlivem nástupu nového komunistického reţimu roku 1948. Představeny budou nejznámější 

kavárny minulosti a průvodce současnými kavárnami v Ostravě můţe poslouţit jako rádce 

kam se vydat na šálek při návštěvě moravskoslezské metropole.          
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2. Kavárny jako centrum kulturního života měst 
 

2.1 Kávovník a jeho objevení 

 

První údaje o kávě jsou provázeny legendami a pověstmi. Asi nejvíce tradovanou je 

pověst o rozdováděných kozách, které patřily pastevci jménem Chaldi, vyobrazeném na 

obrázku č. 1. Ten pozoroval své stádečko koz a nemohl přijít na to, proč jsou najednou tak 

neobvykle veselé a bujaré. Zvědavost mu nedala a vysledoval, ţe kozy objevily neznámý 

keř a spásají jeho plody. Ochutnal je tedy také a sám na sobě pocítil jejich povzbuzující 

účinky. Pravidelným ţvýkáním těchto plodů zaháněl únavu a pocit spánku. Časem se svěřil 

se svým tajemstvím opatovi z nedalekého kláštera. Ten pastevci nevěřil a bobule, které od 

něho dostal, odhodil do ohně. Ţár uvolnil kávové aroma 

a zvědavý opat je vyhrabal z ohně. Pak je zkoušel vařit 

ve vodě a nápoj, který vznikl, začal pít. Kdyţ sám na 

sobě vyzkoušel jeho povzbuzující účinky a jeho 

unavená mysl aţ zázračně pookřála, postaral se o 

rozšíření kávového nápoje mezi mnichy v klášteře. Těm 

káva umoţňovala zvýšit bdělost mezi nekonečnými 

modlitbami (Ţáček, 1981). 

 

Kávovník (obr.č.2) (Coffea), ze kterého 

získáváme kávová zrna, je keřem subtropického a tropického podnebného pásma. Je 

pěstován v Asii, Jiţní a Střední Americe, v Africe, 

Arabském poloostrově a Indonésii, především v hornatých 

krajinách.  Nelze bohuţel přesně určit odkud tato rostlina 

pochází. Většina odborné literatury se však přiklání 

k tomu, ţe kávovník pochází nejspíše z Etiopie, odkud 

proniklo jeho pěstování do jihozápadní Arábie.   

 

Obr. č. 1  Chaldi s kozami 

(internet 15) 

Obr. č. 2  Coffea arabic  

(internet 7)  
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Podle Glombíčkové (2005) se právě tam nejpozději během první poloviny 15. 

století rozšířil také zvyk připravovat z praţených zrn nápoj. Přes osmanskou říši a 

prostřednictvím benátských kupců se pak káva dostala do Evropy. V roce 1643 se objevila 

poprvé v Paříţi a nejspíše roku 1651 v Londýně. O popularitu a všeobecné rozšíření 

nového cizokrajného nápoje se postarala Paříţ, v jejichţ ulicích se během 70. let 17. století 

začali objevovat Arméni převlečeni za Turky, kteří nabízeli horký nápoj kolemjdoucím. 

Veškeré zařízení k přípravě kávy, hořící kamínka, konvici i šálky, nosili na podnosu před 

sebou.  

Postupem času se káva stala velmi populárním nápojem a dnes se pěstuje v podstatě 

na celé jiţní polokouli. Můţeme se setkat se stovkami různými druhy, přičemţ je chuť i 

aroma pro kaţdou oblast pěstování velmi charakteristická. Typickými dovozci kávy jsou 

např. Kostarika, Brazílie, Kolumbie, Venezuela, Etiopie, Keňa, Indonésie a další. Zde stojí 

za zmínku také tzv. hnutí Fair trade, kdy takto označená káva je nakupována přímo od 

pěstitelů za garantovanou cenu (obr.č.3). Zemědělci z rozvojových zemí Afriky, Asie a 

Latinské Ameriky tak díky Fair trade dostanou za své produkty spravedlivě zaplaceno.    

 

 

Obr. č. 3  Pěstitel Fair trade kávy  

 (internet 9)  
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2.2 Vznik kavárenského života 

 

První lokál na pevném místě určený ke konzumaci kávy zřídil roku 1672 na trţišti 

Saint – Germain Armén Pascal v Paříţi. Nejznámější, dodnes existující paříţskou kavárnu 

Procope otevřel v roce 1686 Sicilan Francesko Procope Coltelli, bývalý Pascalův číšník. 

Ta jiţ měla některé znaky pozdějších luxusních kavárenských podniků, jako byly tapiserie 

a zrcadla na stěnách nebo velké stropní lustry. První praţskou kavárnu otevřel ve Zlaté 

uličce v roce 1714 Syřan Georg Damascenus. Prahu však předběhlo Brno, kde byl první 

podnik nabízející kávu otevřen jiţ o dvanáct let dříve Turkem Achmetem. Nový nápoj 

samozřejmě zprvu vzbuzoval nedůvěru a někteří lékaři před jeho konzumací varovali. Jiní 

jej naopak vychvalovali a doporučovali jako lék na neduhy nejrůznějšího druhu. Nadšení 

pro kávu ovládlo nejprve elitu, později se díky svým povzbuzujícím účinkům, které 

udrţovaly v bdělosti mysl i tělo, stala lidovým nápojem, který částečně nahradil běţné pivo 

a víno (Glombíčková, 2005). 

 

2.3 Charakter českých kaváren do roku 1948 

 

 Za zlatý věk kaváren a kavárenského ţivota bývá povaţováno období od přelomu 

19. a 20. století a především období po roce 1918, které bylo 

násilně přerušeno druhou světovou válkou. Kavárny byly 

místem, kde probíhal společenský ţivot a také se rodily 

důleţité umělecké směry. Staly se pro střední vrstvu 

útočištěm, kde se mohli scházet, být viděni, získávat 

informace z domova i ze světa a také samozřejmě utrácet 

vydělané peníze. V kavárnách se ţilo, diskutovalo, tančilo a 

poslouchala hudba, konala se zde obchodní i politická 

jednání, byla to oblíbená místa mnoha slavných umělců, kteří 

zde často tvořili. 

Obr. č. 4  Thonetova 

židle  

 (internet 23)  
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 Kavárny se odlišovaly od běţných hostinců nejen druhem podávaného občerstvení, 

ale také svým zařízením. Inspirací pro české kavárny se staly hlavně podniky ve Vídni a 

Berlíně. Honosný interiér připomínal bohaté měšťanské residence, typické byly menší 

kulaté nebo čtvercové stoly s mramorovými deskami. V roce 1849 se poprvé objevila 

Thonetova ţidle (obr.č 4) z ohýbaného dřeva, později neodmyslitelně patřící díky své 

pohodlnosti a snadné přenosnosti do kaţdé kavárny. Denní světlo vnikalo do místnosti 

zpravidla velkými okny a po setmění byly kavárny osvětlovány svíčkami a olejovými 

lampami. Za více světla si mohl host dokonce připlatit. Svíčka však často stála tolik co 

šálek kávy. Zavedení plynových a později elektrických lamp znamenalo opravdu revoluci 

v osvětlení. Pro optické zvětšení místnosti a také dosaţení větší reprezentativnosti kavárny 

byly zdi pokrývány často zrcadly. Nezbytnou součástí pravé kavárny byly také herny pro 

dovolené hry(např. domino, šachy, dáma), kulečníky a čítárna. Značné nároky byly 

kladeny také na zevnějšek číšníka (obr.č.5). Ten musel být vţdy perfektně upraven, 

kalhoty i košili čisté a vyţehlené, boty pečlivě vyleštěny. Důleţité byly také čisté ruce, 

nehty a úhledně učesané vlasy. 

Kromě kávy všech druhů se v kavárnách podával čaj, čokoláda, jemné likéry a jiné 

občerstvující nápoje. Pivo a víno se zpravidla nečepovalo ze sudu, ale podávalo se 

v lahvích. Z tvrdého alkoholu byl typický pro takovéto podniky absint. K jídlu mohli hosté 

dostat rozmanité druhy obloţených chlebů a housek, vejce ve sklenici, zákusky, sladké 

pečivo (Glombíčková, 2005). 

 

Obr. č. 5  Kavárník s  obsluhou 

(Internet 11)  
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Období po první světové válce zastihlo nově vzniklou Československou republiku 

v prudkém ekonomickém i kulturním rozmachu. Tento trend se přesouvá i do 

kavárenského ţivota. Československo, zejména pak Ostravu, ovlivňuje americký styl. 

Kavárna se tak musí přizpůsobit konkurenci nově se otevírajících barů, kde se mladá 

generace setkává jiţ v odpoledních hodinách, aby si poslechla mnohé jazzové a ragtimové 

kapely. Mnohé kavárny zvětšují své prostory pro vyšší kapacitu návštěvníků. O ty jistě 

nebyla nouze neboť je to  právě atmosféra, která dělá kavárnu tím čím opravdu je. Tu tvoří 

hlavně místo, lidé kteří tam chodí, hudba, prostředí a v neposlední řadě i personál, který 

v kavárně pracuje. Právě prvorepubliková kavárna, jakou můţeme např. vidět na obr. č. 6,  

je vyhlášena prvotřídní péčí o své hosty. Kavárník není pouze majitelem, ale důleţitou 

osobou v kaţdodenním chodu svého podniku. Dohlíţí na její provoz, rozmlouvá s hosty, 

pro které je jeho přítomnost zárukou vysoké kvality a péče. Personál také přispívá ke 

vzniku různých rituálů a zvyků, které z kaváren dělají místa, kam se lidé rádi vrací. Tuto 

kulturu se svými umělci, osobitými postavami a rituály však nejdříve narušuje druhá 

světová válka, aby ji několik let po jejím konci téměř definitivně vymazalo 40 let 

komunistického totalitního reţimu (internet 13). 

 

2.4 Kavárenství  v době totality 

 

Rok 1948, kdy se dostala k moci komunistická diktatura, znamenal pro kavárenský 

ţivot a jeho bohatou tradici začátek konce. Kavárny totiţ znamenaly pro komunisty 

symbol burţoazního ţivota. K tomuto tématu se trefně vyjadřuje brněnský architekt Tomáš 

Rusín: "Je jasné, ţe v kavárnách se scházejí „ţivly“, kteří o něčem diskutují, nebo 

nepracují, nebo dělají něco, co se ţádnému totalitnímu reţimu nehodí do plánu. Proto je 

samozřejmě likvidovali.“ Komunisté začali i s cílenou devastací kavárenské kultury a v 

mnoha případech i klientely, která do kaváren tradičně mířila. Příslušníci svobodných 

povolání a uměleckých profesí spolu s ţivnostníky jiţ nadále nemohli svobodně vykonávat 

svoje zaměstnání, a pokud neskončili ve vězení nebo v emigraci, byli organizováni do 

různých klubů nebo státních podniků. Kavárenskou kulturu postupně ubíjí i nově 

zaměstnaný personál. Kavárny totiţ po znárodnění přešly do majetku státního podniku 
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Restaurace a jídelny (obr.č.7). Zaměstnanci se stali číšníci sdruţení v různé brigády 

socialistické práce, kterým péče o zákazníka v prvorepublikovém duchu byla více neţ cizí. 

Posledními, kteří částečně „drţí pochodeň“ úrovně kaváren jsou jejich bývalí majitelé. 

Přestoţe kavárenské podniky komunisté sebrali původním majitelům, ti v nich byli 

zaměstnáni a drţeli jako číšníci kvalitu. 

V šedesátých letech se k potlačování ze strany totalitního reţimu přidaly i jiné 

faktory, které byly společné celkovému ústupu kaváren ze ţivota tradičních kavárenských 

metropolí. Tak jako v Paříţi nebo Římě začínají kavárnu částečně nahrazovat americké 

bary a fast-foody, v tehdejším Československu přebírají funkci kavárny jako místa pro 

setkání nově se rodící vinárny, bistra nebo velkokapacitní pivnice. Některé kavárny jsou 

přeměňovány v taneční zařízení nebo diskotéky, kdy alespoň v tanci připomínají jeden z 

původních účelů kaváren hlavně ze 30. let, kdy se kavárny staly „baštou“ jazzu v Čechách. 

I kdyţ některé kavárny zázrakem přeţívaly, svůj původní účel být prostorem, kde se lidé 

setkávají, tvoří, diskutují, tančí a baví se, přestávají plnit. Ani 70. a 80. léta nepřinesla 

ţádnou pozitivní změnu. Velký zlom nastává aţ roku 1989, kdy Sametová revoluce 

konečně otevírá nové moţnosti (internet 14). 

Na obrázcích č.6 a č.7 je zřetelně vidět rozdíl mezi prvorepublikovou kavárnou a 

kavárnou z 60. let. Prvorepubliková (obr.č.6) je na první pohled velmi stylová s typickými 

thonetovými ţidlemi a malými stolky. Honosně působí také dominantní ozdoby jako 

obrazy a zrcadla, styl podtrhují také velké lustry. Totalitní kavárna (obr.č.7) je naopak 

velmi strohá, ničím zajímavým neupoutává. Ţidle, typické pro školní jídelny, zde bohuţel 

kazí dojem pohodlné kavárny a navíc je vidět několik různých druhů. Stejně tak lustry jsou 

zde hned tři druhy. Absolutně „nekavárensky“ působí ubrusy na stolech, rovněţ 

nesjednoceného vzoru. Stěny nezdobí ţádná umělecká díla, jsou pokryty jednotvárným 

vzorem malby či tapety. Místnost je velmi dobře prosvětlena velkými okny, přesto budí 

celý prostor poněkud strohý dojem. Vše zde plní svou funkci, avšak na estetickou stránku 

se zde úplně zapomíná.   
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2.5 Současný kavárenský život 

 

Polistopadová kavárna se rodila pomalu, tak jak se pomalu formovala novou 

svobodou opojená společnost. Začátek 90. let přeje spíše rozpuku hostinců a většina 

Obr. č. 6  Interiér pražské kavárny Slavia v  období 1. Republiky  

(Internet 12) 

 

Obr.č.7  Interiér kavárny Šumava, 60.léta  

(Intenet 8) 
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velkých slavných kaváren se změnila v banky, spořitelny a jiné instituce. Někteří 

podnikatelé se však snaţí navázat na starou kavárenskou tradici a znovu zakládají tradiční 

kavárny. Důkazem je tomu např. brněnská Zemanova kavárna otevřena roku 1995, která je 

v podstatě replikou stejnojmenné kavárny z roku 1925 postavena ve funkcionalistickém 

stylu. V posledních letech se však rozrostl počet menších kaváren ve všech městech České 

republiky, které tak nejvíce navazují na tradici kavárny jako místa setkávání a 

společenského ţivota. Je však časté, ţe majitelé nově vznikajících kaváren nejsou lidmi 

z oboru a nechávají se inspirovat zahraničními podniky. Snaţí se tak přenést své dojmy ze 

zahraničních cest do české reality. Takové inspirace nalézají nejčastěji ve Francii 

(internet 14). 

V současnosti se kavárny stávají stále více oblíbenými místy a s jistotou můţeme 

říci, ţe se opět stávají centrem kulturního a uměleckého ţivota. Spousta z nich poskytuje 

své zdi výstavám malířů i fotografů. V kavárnách se pořádají divadelní představení i 

zkoušky, hraje se jazz i jiná hudba, na ţivo i reprodukovaně. Schází se tu architekti, 

spisovatelé, malíři i vysokoškolští profesoři a jejich studenti, potkáme zde veškeré věkové 

skupiny. Styly dnešních kaváren jsou rozmanité a mnoho z nich se snaţí navodit v nich 

atmosféru 30. či 60. let svým stylem interiéru. Jiné zase sází na moderní design (obr.č.8) 

avšak prvky tradičních kaváren zde s jistotou nalezneme. Mnohé dnešní kavárny jsou také 

účelové, jsou součástí kin nebo knihkupectví, ale také velkých nákupních center. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 8  Příklad interiéru novodobé kavárny  

(Internet 16)  



15 
 

3. Ostravský kavárenský život od konce 19. století do 2. světové 

války 
 

Město Ostrava (obr.č.9) je správní, společenské i kulturní centrum severní Moravy. 

Rozlohou 214 km
2
 je  třetím největším městem republiky, s počtem obyvatel okolo 315 

000. Leţí na řece Ostravici v níţině mezi pohořími Beskydy a Jeseníky. Ráz města je 

neobyčejně spojen s průmyslovou činností. Hornictví, tak charakteristické pro Ostravu, se 

však jiţ stává minulostí a město se v posledních letech dynamicky rozvíjí a stává se 

velkým společenským, multikulturním a sportovním centrem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento příznivý vývoj se samozřejmě dotýká i pohostinství a v neposlední řadě také 

rozvoje kavárenství, které si zde získává stále větší oblibu. Ohlédněme se však nejprve za 

historií ostravských kaváren, která je velmi bohatá. Smutný však zůstává fakt, ţe všechny 

slavné velké ostravské kavárny nenávratně zanikly. Pro znázornění lokality umístění 

některých historických kaváren poslouţí mapka v příloze č.1. 

Obr.č.9  Moravská Ostrava, dobová kresba  

(Internet 17) 
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3.1 Počátky ostravského kavárenství 

 

V Ostravě dosáhla kavárenská kultura značných rozměrů. Počátky však byly 

skromnější neţ ve velkých městech typu Prahy nebo Brna a aţ do 90. let 19. století 

neexistovala ve městě patrně ţádná luxusnější kavárna nebo alespoň podnik zařízený 

pouze pro tento účel. Nejstarším dosud zjištěným podnikem s oprávněním podávat kávu, a 

který byl rovněţ jako kavárna označován, byl lokál Josefa Lihotského v domě na Kostelní 

ulici. Ten fungoval nejpozději od roku 1827 a hosté si zde také mohli zahrát kulečník. 

Káva se zde však nestala hlavním podávaným nápojem a podnik byl později znám jako 

hostinec „U vinného hroznu“.  

Nejpozději v roce 1846 zřídil kavárnu také Johann Pfleger na tzv. Přívozském 

předměstí, svou kavárnu měly i tzv. Karolínské lázně, které se brzy staly centrem 

společenského ţivota. V roce 1870 zde bylo sehráno první české ochotnické představení. 

Kolem roku 1854 jiţ bylo moţné si v Ostravě zakoupit kávu na trhu. 

Na obrázku č.10 je zobrazena patrně první ostravská kavárna v pravém slova 

smyslu - kavárna Austria (později Sommer, Fenix), která byla otevřena nejspíše roku 1893 

v jednopatrové novostavbě, na rohu dnešních ulic Čs. Legií a nám. Msgre Šrámka, a stala 

se brzy shromaţdištěm městské smetánky. O rok později byla na hlavním náměstí otevřena 

další kavárna – Central (později Astoria). Ta byla zřízena v prvním patře a sestávala pouze 

z jednoho sálu rozděleného skleněnou zdí. V roce 1898 byla kavárna rozšířena do přední 

části domu, kde měla být pro stále 

početnější návštěvníky zařízena 

samostatná čítárna nebo herna. 

Dvě nevelké kavárny pro rychle 

rostoucí město však dlouho 

nemohly stačit (Glombíčková, 

2005). 

 

 

Obr. č.  10   Interiér kavárny Austria  

(Glombíčková,2005)   
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3.1.1 Kavárna Union 

 

 Na přelomu 19. a 20. století byl na hlavním náměstí v bezprostřední blízkosti 

radnice postaven dle projektu architekta Felixe Neumanna dvoupatrový rohový dům. Patřil 

mezi první soukromé stavby vskutku velkoměstského charakteru.  

Kavárna Union (obr.č.11), zatím 

nejelegantnější kavárenský podnik ve městě 

zřízený v prvním patře novostavby, byla otevřena 

za velké účasti veřejnosti 4. března 1899. 

Z náměstí pohodlným schodištěm přístupná velká 

centrální místnost, čítárna, kulečníková místnost i 

herna s ústředním topením, elektrickým a 

plynovým osvětlením odpovídaly těm nejvyšším 

poţadavkům na pohodlnost a eleganci. Interiéry 

kavárny byly zařízeny ve stylu Ludvíka XV. 

Ţidle byly potaţeny olivově zeleným plyšem a 

desky stolů byly provedeny z benátského 

mramoru. Hosté měli k dispozici rovněţ telefonní 

přípojku. Vedením kavárny Union byl pověřen 

Vladimír Koschin, který se mohl prokázat bohatou 

praxí (Glombíčková, 2005). 

Kavárna zde fungovala aţ do roku 1940, 

kdy dům získalo do vlastnictví město Ostrava a 

celý objekt, kromě přízemí, byl adaptován pro 

potřeby hudební školy. Po 2. světové válce byl 

dům špatně udrţován, proběhlo zde mnoho 

rekonstrukcí. Do podvědomí Ostravanů se zapsal 

hlavně působením Krajského divadla loutek. 

V současné době (obr.č.12) zde sídlí bankovní 

společnost.  

Obr. č.11  Kavárna Union  

(Glombíčková,2005)  

Obr.č.12  Současná fotografie budovy 

bývalé kavárny Union  

(foto autor)  
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3.1.2 Kavárna Habsburg 

 

 Nedlouho po otevření kavárny Union, 25. března 1902, byl zahájen provoz dalšího 

velkoměstského podniku kavárny Habsburg (později Praha) na nároţí Zámecké ulice a 

hlavního náměstí (obr.č.13). Exteriér i interiér domu 

a kavárny v prvním patře provedený v novém 

secesním stylu ostravskou stavitelskou firmou A. 

Mihatsch a H. Urlich sklidil u ostravského publika 

úspěch. Návštěvníci se mohli kochat výhledem 

z třinácti vysokých oken na dnešní Masarykovo 

náměstí. Úţas vzbuzovaly stěny pokryté zrcadly, 

také pokladna osvětlena dvěma křišťálovými 

koulemi, kavárna se pyšnila 30 umělecky 

provedenými lustry a posezení pro hosty bylo 

zdobeno vetkávanými secesními květy.  

 Na hlavní sál navazovala nezbytná herna se 

třemi kulečníky vídeňské firmy Seifert und Söhne. 

Nechyběla rovněţ bohatá nabídka novin a časopisů. 

V přízemí budovy byly brzy otevřeny obchody a 

také vinárna (Glombíčková, 2005).  

Provoz kavárny byl ukončen 

aţ roku 1989. Roku 2004 zde bylo 

otevřeno knihkupectví Academia a 

společně s ním také Literární 

kavárna (obr.č.14). Jedná se o první 

ze dvou současných Ostravských 

kaváren, které navazují na historii 

kavárenské kultury.     

 
Obr.č.14  Současná fotografie kavárny  

(foto autor) 

Obr.č. 13  Kavárna Habsburg 

(později  Praha) 

(internet 21) 
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3.2 Ostravské kavárenství na přelomu 19. a 20. století 

 

 Od počátku 20. století se snaţili mnozí kavárníci přitaţlivost svého podniku zvýšit 

pořádáním koncertů a kabaretních představení. Vše, co mělo přídech Vídně, působilo v té 

době na lidi téměř magicky. Proto si majitelé často zvali umělce právě z Vídně a 

vystoupení sklízela nelíčený obdiv. Mezi členy takovéto varietní skupiny nesměl chybět 

humorista, operetní a valčíkový zpěvák, zpěvačka šansonů ani subreta. Takové speciální 

kulturní programy byly typické právě pro Ostravské kavárny.  

Vlastní kavárny zřizovaly i některé ostravské hotely, aby svým hostům poskytly 

všestranné pohodlí a zázemí. Ve stejný den jako kavárna Union zahájil Jan Winkler provoz 

hotelu Slavia, který nabízel 22 elegantních pokojů a českou kavárnu. V roce 1912 otevřel 

kavárnu také hotel Gambrinus na hlavním náměstí. Vlastní kavárnu měl také Grandhotel, 

jeden z nejstarších ostravských hotelů, který fungoval jiţ od roku 1874 pod názvem U 

slavíka. Ještě v roce 1912 otevřel Karel Schindler na Stodolní ulici hotel Brioni, který 

hostům rovněţ kromě ubytování nabízel kavárnu, restauraci, kulečníkovou i karetní hernu.  

 Názvy kaváren se volily mezinárodní, snad s ohledem na národnostní poměry, ale 

spíše ve snaze vzbudit dojem světovosti a přilákat tak více návštěvníků. Se jmény jako 

Union, Habsburg, International, Bristol, National, Savoy, Edison, Central, Arco nebo 

Boston se můţeme setkat ve všech evropských metropolích. (Glombíčková, 2005) 

   

3.2.1 Hotel Central 

 

 Také v Přívoze, tehdy ještě samostatné obci, byl ohromný zájem o kavárenské 

podniky. Obec se na přelomu 19. a 20. stol. prudce rozvíjela vlivem obrovského přílivu 

nových obyvatel, nakupovala pozemky a rozšiřovala výstavbu. 

 V srpnu roku 1895 si zde otevřel Adolf Friedrich kavárnu a restauraci Central, 

kterou provozoval společně s hotelem. Byl to velmi oblíbený podnik, který navštěvovali 

především úředníci, inţenýři, majitelé domů apod. Přestoţe podnik často střídal majitele, 

kavárna fungovala aţ do roku 1941, kdy přešla pod Ústřední konsumní a úsporné druţstvo 

Budoucnost (Glombíčková, 2007). 
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3.2.2 Hotel Moravia 

 

 Váţná konkurence vyrostla hotelu Central v roce 1899. Hotel Moravia (obr.č.15) 

vystavěl v Přívoze na rohu Nádraţní ulice architekt Václav Kučera a právě díky výhodné 

poloze si brzy získal převahu. Jiţ čtyři měsíce po svém otevření hostil hotel patrně 

nejslavnějšího návštěvníka ve své historii vůbec. Při příleţitosti vysvěcení kostela 

Neposkvrněného početí Panny Marie zde byl ubytován arcivévoda Evţen jako zástupce 

císaře Františka Josefa I. 

 Kavárna zde byla otevřena však aţ po roce 1906, kdy bylo prováděno několik 

stavebních úprav. Od tehdejších luxusních kaváren se ničím výjimečným nelišila, byla 

však součástí slavného hotelu a také proto se zde často scházeli příslušníci středních, 

převáţně německých vrstev, městští radní a členové zastupitelstva, majitelé domů apod. 

Pořádaly se zde také pravidelné akce jako např. martinské hody, silvestrovské zábavy. 

 Majitelé a nájemci se stejně jako u vedení hotelu Central často střídali a jeho 

provoz byl rovněţ ukončen zřejmě kolem roku 1940. V dnešní době je pouze část přízemí 

vyuţívána pro restauraci, zbylé prostory jsou vyuţívány většinou jako kanceláře (Šírová, 

2004). 

 

Obr.č.15  Hotel Moravia  

(Internet 22)   
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3.2.3 Hotel Metropol 

 

 Další významnou kavárnou provozovanou společně s hotelem byla kavárna 

Metropol (obr.č.16). Otevřena byla roku 1912 a byla výjimečná svým umístěním, 

představovala jednu z dominant hladnovského kopce ve Slezské Ostravě. Scházeli se zde 

hlavně čeští podnikatelé, umělci, představitelé města, ale také čeští dělníci. Hosté rádi 

navštěvovali tento podnik také pro nádherný výhled na Moravskou Ostravu. Sídlo zde 

mělo Společenstvo hostinských a výčepních a také redakce časopisu Slezský hostinský. 

 Po druhé světové válce se v části budovy hotelu Metropol nacházela krejčovská 

dílna a po roce 1948 na čas školní druţina. Od 60. let 20. století je hotel Metropol znovu 

známým restauračním zařízením (obr.č.17) fungujícím dodnes (Šírová, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Kavárenský „boom“ v Ostravě (10. – 30. léta 20. století)  

 

 Léta 1910 – 1913, počínaje otevřením kavárny Bellevue aţ po nákladnou přestavbu 

hotelu National, znamenala opravdový boom kavárenských podniků v Ostravě. Vznikaly 

jak moderní luxusně zařízené kavárny, tak malé lidové kavárničky, které nabízely totéţ 

zboţí ve skromnějších podmínkách a za dostupnější ceny. Z některých z nich se později 

staly díky rušnému nočnímu ţivotu a trpění prostituce nechvalně proslulé podniky.  

Obr.č.16  Hotel Metropol,  20. století  

(Šírová,2004 ) 

Obr.č.17  Současná fotografie  

(Internet 19) 
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 K takovým patřila kavárna International pod vedením Samuela Gronnera, otevřená 

začátkem roku 1911. V domě fungoval také hostinec U bílé růţe nevalné pověsti, který se 

nacházel v přízemí. Oba podniky byly známy jako shromaţdiště „nejhorších ostravských 

chacharů, pouličních nevěstek té nejpochybnější krásy a zdraví“. Trpělivost úřadů přetekla 

v červnu 1912, kdy byly hostinec a kavárna dočasně úředně uzavřeny. V neposlední řadě 

byl nechvalně známý také bar Modrá myš, který byl provozován od roku 1925 v zadní 

části jedné z nejstarších ostravských kaváren Central na dnešním Masarykově náměstí 

(Glombíčková, 2005). 

 

3.3.1 Kavárna Bellevue 

 

 K jedněm z oblíbených podniků s nejnabitějším kulturním programem patřila před 

první světovou válkou kavárna Bellevue (později U říšského mostu). Byla otevřena 

v třípatrové novostavbě na dosti frekventovaném místě u mostu spojujícího Moravskou a 

Slezskou (tehdy Polskou) Ostravou 10. prosince 1910.  

 Kavárna se mohla chlubit elegancí a vybraným zařízením, popularitu si však 

nejvíce získala díky zábavným večerům, které zde denně pořádal nájemce Georg 

Schmecher. Zval zde nejrůznější hudební soubory, salonní orchestry, kabarety, humoristy 

přičemţ většina byla z Vídně. Vystupovala zde také cikánská kapela, americký soubor 

s egyptskou tanečnicí. Večerní vystoupení se stala nedílnou součástí provozu kavárny. 

Program, který byl co čtrnáct dní obměňován, začínal zpravidla v devět hodin večer, vstup 

byl volný, přičemţ ceny nápojů a občerstvení se nezvyšovaly. První světová válka však 

měla za následek zastavení slibně se rozvíjejícího podniku. Dobová fotografie se bohuţel 

nedochovala (Glombíčková, 2005).  

 

3.3.2 Edison, Orient a další kavárny 

 

 V létě 1912 byly na Nádraţní třídě téměř naproti sobě otevřeny lidové kavárny 

Edison a Orient. První ze zmiňovaných podniků několikrát změnil název a také majitelé se 

často střídali. Fungovala do roku 1920. Kavárna Orient nabízela návštěvníkům kávu za 24 



23 
 

haléřů, k dispozici byly tři kulečníky a herna a klientela se skládala především ze střední 

vrstvy. 

 Je třeba zmínit ještě další kavárny, které tehdy vznikaly a to např. kavárna Piccolo a 

Promenade v Přívoze, Industrial ve Vítkovicích, Belvedere v Mariánských horách. 

V Moravské Ostravě byly kromě jiných významnější hotelové kavárny Royal a National.  

 Všeobecný nedostatek a špatná zásobovací situace v období první světové války se 

projevily i v omezeném provozu kaváren. Zavírací hodina byla pro nedostatek uhlí úředně 

zkracována a omezován byl také prodej kávy (Glombíčková, 2005). 

 

3.4 Období první republiky 

 

 Nové státoprávní poměry přinesly i některé změny. Kavárna Habsburg jiţ 28. října 

1918 přišla o své honosné jméno. Hlavní podíl na této změně měli čeští herci angaţováni 

v divadelním souboru Národního domu, také společně s Oldřichem Novým. Ti při oslavách 

vyhlášení samostatného státu v ulicích města vylezli na balkón kavárny a provokativní 

název shodili. Pak zde bouřlivě oslavovali. Podnik byl později přejmenován na kavárnu 

Praha. 

 Nevalná ekonomická situace převládala ještě nějakou dobu po vytvoření 

samostatného Československa. Nové podniky nevznikaly a staré se snaţily udrţet na 

dosavadní úrovni. Ještě v roce 1925 existovaly v Ostravě pouze dvě české kavárny – Praha 

a Orient. Většina hotelů byla rovněţ v německých rukou. Aţ druhá polovina 20. let 

přinesla čerstvý vítr do kavárenského ţivota Ostravy. Staré kavárny byly velkými náklady 

renovovány a otevírány byly zcela nové luxusní podniky (Glombíčková, 2005). 

 

3.4.1 Kavárna Elektra 

 

 Čtyřposchoďová budova Hornického domu (obr.č.18), postavena na popud revírní 

rady, nacházející se na rohu ulic Nádraţní, Umělecká a Jurečkova se měla stát „ novým 

centrem českého společenského ţivota, jeţ popřevratová Moravská Ostrava citelně 
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postrádala“. Budova, postavena dle projektu architektů Františka Koláře a Jana Rubého, 

byla vskutku velmi moderní a reprezentativní, fasáda domu byla ozdobena figurami 

horníků a tavičů. Stala se sídlem hornického sekretariátu, revírní rady a Druţstevní banky a 

nacházelo se zde čtrnáct moderních bytů. 

 Kavárenské místnosti, které byly otevřeny 18. listopadu 1926 zaujímaly přízemí, 

kde byly umístěny rovněţ obchody a kino. V mezipatře (galerii) byly kromě kavárenských 

stolů také kulečníky a klubovny (obr. č. 19). V suterénu se pak nacházel bar a kabaret. 

V kavárně mohli hosté denně slyšet od čtyř hodin odpoledne a osmi večer koncert. 

Vystupovali zde mnozí naši i zahraniční varietní umělci. Kavárna byla také oblíbeným 

místem, kam po představeních chodil Oldřich Nový a Jiří Voskovec s Janem Werichem, 

kteří měli v kavárně otevřený účet.  

 

Obr. č.18  Budova kavárny Elektra 

(Šírová,2004 ) 

Koncese udělená pro Hornický dům byla jedna z prvních kavárenských koncesí, 

která měla povoleno čepovat sudové pivo. V roce 1930 postihl podnik úbytek hostů 

způsobený konkurencí nově otevřených kaváren Savoy a Fénix, a proto byl dočasně 

uzavřen. Renovace a znovuotevření kavárny 25. září 1930 byly zásluhou Gustava Hüttera, 

který převzal vedení. Jedna z největších a nejoblíbenějších prvorepublikových kaváren pak 

fungovala s přestávkou aţ do 31. března roku 2001, kdy byl její provoz ukončen. 

V současné době (obr.č.20) je zde umístěna restaurace (Šírová, 2004). 
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Obr. č.19  Interiér kavárny Elektra  

(Šírová,2004 )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Kavárna Savoy 

 

 Otevření kavárny Savoy (obr.č.21), na rohu ulic Zámecké a Puchmajerovy,  

předcházela téměř roční snaha firmy Jaroslav Kozák a spol. získat k provozování kavárny 

koncesi. Proti udělení koncese v místě, kde se v té době jiţ nacházelo celkem patnáct 

kaváren (nejblíţe byly např. kavárny Elektra, National, Astoria, Praha, Royal) a kde bylo 

Obr.č.20  Současná fotografie Palác Elektra  

(foto autor) 
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v okruhu pětiset metrů pětasedmdesát výčepních koncesí, se postavilo Společenstvo 

hostinských a kavárníků. 

 Koncese však nakonec udělena byla a otevření kavárny 1. března 1930 přilákalo 

početné publikum. V přízemí byla zřízena velká kavárenská místnost, a také oddělení pro 

nekuřáky a cukrárna. Nechyběl také velký výběr novin a časopisů. V teplých měsících zde 

byla v provozu také letní zahrádka. Vnitřní zařízení bylo jednoduché a působivé.  

 Po válce jiţ nebyl provoz kavárny obnoven. V bývalých kavárenských místnostech 

byl zařízen Módní dům a obchodním účelům 

slouţí dodnes (obr.č.22) (Šírová, 2004). 

  

 
 

 

Obr č.21  Kavárna Savoy  

(Šírová,2004)    

Obr.č.22  Současná fotografie bývalé 

kavárny Savoy  

(foto autor) 
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4. Kavárenský život v Ostravě v poválečném Československu 
 

 Druhá světová válka zasáhla nepříznivě do osudu většiny ostravských kaváren 

(obr.č.23). Kavárníci, vesměs Ţidé, byli nuceni vzdát se koncese a jejich podniky přešly do 

správy německé. Takový byl osud majitelů kaváren Union, U mostu, Evropa, National, 

Merkur, International. Ani ostatním kavárnám se v té době nevedlo nejlépe a mnohé uţ po 

válce otevřeny nebyly. Kavárna Orient ukončila svůj provoz v roce 1943, v kavárně Savoy 

byl po válce zřízen obchodní dům Albina Chamrada.  

 

Obr č.23  Bombardování Ostravy  

(Internet 18)    

 

Ty ostatní fungující byly v důsledku politických změn po únoru 1948 znárodněny a 

začleněny do státních podniků. Komunistický reţim kavárenskou kulturu v podstatě zničil. 

Jak je jiţ uvedeno v druhé kapitole byly kavárny nuceny přejít pod státní společnost 

Restaurace a jídelny tzv. RaJ. Ani Ostrava nebyla výjimkou. Většina kaváren se změnila 

v účelové jídelny, restaurace, vinárny, hospody nebo v úplně jiný neţ pohostinský účel. 

Některé kavárenské budovy byly zničeny během války, jiné byly cíleně likvidovány 
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s politických důvodů. Některé, jako např. kavárna  Elektra, Praha nebo Fenix, však tuto 

dobu přečkaly a paradoxně byly všechny zavřeny aţ v 90. letech, kdy uţ komunismus 

nebyl u moci. O osudu těchto kaváren v totalitní době není nikde zmínka, je však jasné ţe 

se mnoho věcí změnilo. Interiéry jiţ nehledaly inspiraci v paříţských či vídeňských 

kavárnách, ale stávaly se více účelové. Hledělo se více na funkčnost neţ na estetiku.  

Obsluha, jeţ bývala vţdy „srdcem“ kavárny, nezůstala původní. Noví zaměstnanci, 

kteří nahradili kavárníky, byli často různí brigádníci socialistické práce a péče o hosty ve 

stylu první republiky jim byla cizí. Zahraniční časopisy, které bývaly v kavárnách kdysi 

tak ţádané samozřejmě nebylo v té době moţné sehnat. Tyto a jistě mnoho dalších faktorů 

přispívaly k tomu, ţe lidé šli raději do podniků s větší nabídkou nápojů a jídel a kavárny 

zely prázdnotou (obr.č.24).    

 

 

           Obr.č.24  Restaurace v Hotelovém domě Družstevník, 70.léta  

             (Internet 8)   
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5. Průvodce ostravskými kavárnami 
 

 V současnosti se o ostravském kavárenství dá říci, ţe proţívá velké období 

příznivého rozkvětu a těší se u Ostravanů stále větší oblibě.  Podnikatelé jsou si toho 

vědomi a proto se často stává, ţe je otevřena nová restaurace, která  hosty láká na 

přitaţlivý název „Kavárna“, přestoţe by jsme zde tu pravou kavárenskou atmosféru hledali 

jen velmi těţko. Nicméně Ostrava (obr.č.25) můţe nabídnout řadu velmi kvalitních a 

stylových kaváren, z nichţ budou některé v této kapitole představeny.    

 

 

Dnešní Ostravské kavárny jsou velmi různorodé a kaţdá má svou specifickou 

atmosféru. Majitelé se snaţí své podniky odlišit od ostatních, neboť v dnešní době je 

konkurence velmi vysoká. Ostrava tedy můţe nabídnout posezení v kavárnách ve 

francouzském stylu, literární kavárny, 30. léta i moderní styly. Některé kavárny nabízejí 

své prostory umělcům či slouţí jako výstavní galerie. Personál je většinou velmi milý, coţ 

Obr č.25  Ostrava Masarykovo náměstí  

(foto autor)  



30 
 

jistě přidává na oblíbenosti. Většina kaváren jiţ nabízí také moţnost bezdrátového 

připojení k internetu. Některé z kaváren mají také vlastní internetové stránky s nápojovými 

lístky a fotogalerií, takţe případní hosté si mohou kavárnu předem prohlédnout a podívat 

se co nabízí.  

Průvodce je sestaven ze sedmi ostravských kaváren. Kritérii výběru byla zejména 

oblíbenost mezi Ostravany (Daniel, Café au pére tranquille), ale také mezi 

mimoostravskými (Černá hvězda), určena z vlastní zkušenosti a jednak také hodnocením 

klientů na internetových diskusích zaměřených na hodnocení některých kaváren. Zahrnuty 

jsou dále kavárny čímsi specifické nebo se zajímavou historií a pro zpestření výběru také 

kavárny mimo centrum města. Průvodce hodnotí dostupnost kavárny, její exteriér a 

interiér, ceny, obsluhu, kvalitu a pestrost nabízených produktů a v neposlední řadě také 

atmosféru místa. V příloze č.2 jsou obsaţeny také mapky zobrazující polohu kaváren.      

 

5.1 Café Boulevard 

 

 V minulosti byla hlavním místem zrodu nejlepších kaváren Moravská Ostrava. 

Dnes můţeme však navštívit kavárny i v jiných částech města a takovým příkladem je Café 

Boulevard. Menší útulná kavárna, nacházející se na konci Hlavní třídy v Porubě nabízí 

hostům příjemné posezení.  

 Interiér je sladěn do přírodních barev, které doplňuje dřevěné obloţení. Stejně tak 

malé kulaté stolky s thonetovými ţidlemi 

jsou provedeny v tmavém dřevě. Stěny 

zdobí rámečky obrázků různých koktejlů, 

moučníků ale také dobových náměstí 

navozujících atmosféru starých kaváren. 

Prostor je rozdělen na větší kuřáckou část 

a menší nekuřáckou se čtyřmi stolky, za 

kterou je vchod na toalety. Posezení je 

moţno i u baru (obr.č.26), který se 

nachází hned u vstupu.  Samozřejmostí 

Obr.č.26  Bar Café Boulevard  

(foto autor) 
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je denní tisk, v letních měsících zde oceníme také klimatizaci. Velké plus, které ocení 

zejména studenti a podnikatelé, je moţnost wi-fi připojení zdarma. 

 Na kaţdém stolku jsou připraveny dva menší nápojové lístky. Objednat si zde 

můţeme nejrůznější druhy káv, čokolád, koktejlů, vín, studených a alkoholických nápojů 

včetně točeného piva. Pokrmy se zde nepřipravují, ale můţeme okusit zmrzlinový pohár 

nebo moučník, např. medovník, tiramisu nebo ovocný koláč. Obsluha je zde přátelská a 

poměrně rychlá, ceny jsou přiměřené. Pozitivní dojem ruší pouze zbytečně velké mnoţství 

letáčků s nápoji, které jsou jiţ zahrnuty v nápojovém lístku. Útulná kavárna s příjemnou 

atmosférou je místem, kam se hosté rádi vrací. 

   

5.2 Literární kavárna Academia 

 

 Společnost Academia, která provozuje od roku 2001 v Zámecké ulici na 

Masarykově náměstí knihkupectví, navázala na historii kavárny Habsburk, později Praha, a 

otevřela v patře literární kavárnu (obr.č.27). Velké prostory, kde kdysi bývala kavárna, 

dnes slouţí jako prodejna, ale za výstavními pulty se skrývá malá kavárna. Není pochyb, 

ţe se těší velké oblibě, je všední odpoledne a volné jsou pouze dva stoly. 

 Celý prostor (obr.č.28) je 

velmi otevřený, impozantně 

působí vysoké zdobené stropy. 

Světlo přichází od velkých 

typicky kavárenských oken. 

Dnešní kavárně však patří jen 

jedno z oken a úzký prostor za 

knihkupectvím. Za roţkem 

prodejny se nachází místo pro 

poměrně velký bar s barovými 

ţidličkami a velkým strojem na 

kávu. Kávovary vlastně zdobí celý interiér, nalezneme zde několik starých strojů. 

Dominantou však zůstává původní velké zrcadlo. Na ţlutých stěnách visí fotografie nebo 

Obr.č.27  Secesní budova kavárny  

(foto autor) 
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obrázky, které jsou často obměňovány. Kavárna totiţ nabízí umělcům své prostory, dnes 

jsou zde zajímavé černobílé fotografie zákoutí našeho města. Zajímavým zpestřením je zde 

moţnost si zahrát šachy.  

   Ţidle s kulatými stolky jsou vyvedeny do 

černé barvy. Dvojlist nápojového lístku nabízí 

bohatý výběr a potěší i příjemnými cenami. Velmi 

chutná je zde horká čokoláda s nabídkou mnoha 

různých příchutí. Nezapomíná se zde ani na 

moučníky a také velký výběr čajů. Sympatická 

slečna kavárnice je velmi příjemná a poradí 

s výběrem pití. K posezení u kávy si lze zapůjčit 

jednu z knih v knihkupectví. Nevýhodou je umístění 

toalet, za kterými musíme projít prodejnou.  

 Tato kavárna nabízí opravdu příjemně 

strávený čas u lahodného šálku. Vzhledem k historii 

tohoto místa a také oblíbenosti by si moţná zaslouţila menší rozšíření. Poslední informace 

společnosti Academia však hovoří o moţném zrušení celého komplexu knihkupectví i 

s kavárnou, vzhledem k neziskovosti podniku. Toto se setkává s velmi negativním ohlasem 

Ostravanů. 

 

5.3 Minikino kavárna 

 

 Jedinečným podnikem nabízejícím kromě lahodného nápoje také filmový záţitek je 

Minikino kavárna (obr.č.30) nacházející se na Kostelní ulici blízko Masarykova náměstí. 

Nekuřácká kavárna je umístěna v prvním patře budovy a její součástí je také kino 

s kapacitou sedmdesát diváků. 

 Interiér (obr.č.29) na první pohled zaujme velkými osvětlenými fotografiemi 

znázorňující Charlieho Chaplina procházejícího se po střechách Ostravy v pozadí 

Obr.č.28  Literárnní kavárna  

(foto autor) 
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s Masarykovým náměstím. Prostorná 

místnost s barem je jednoduše a moderně 

vybavena. K posezení lákají hranaté stolky 

nebo několik menších stolků u velkých 

oken.  

Stěny jsou ozdobeny plakáty filmů, na 

které se filmoví fanoušci mohou těšit nebo 

které právě probíhají, působí tak také jako 

reklama. Nechybí ani piáno. Působí zde 

také galerie výtvarného umění, která kaţdý měsíc nabízí své prostory umělcům. Vyuţít lze 

rovněţ bezdrátového internetového připojení zdarma. 

 Nabídka nápojů není příliš velká, ale uspokojit by měla většinu průměrných hostů. 

Vybrat si můţeme z několika druhů studených nápojů, několik druhů káv a čokolád, čaj a 

samozřejmě pivo a alkoholické nápoje. Zpestření přináší nabídka domácích moučníků a 

sušenek. Ceny jsou přiměřené, obsluha je příjemná.  

 Program kina nabízí nekomerční, 

umělecky kvalitní filmy za příznivé ceny. 

Projekce v rámci Filmového klubu 

(kaţdé úterý) jsou obohaceny krátkým 

lektorským úvodem. Občerstvení si 

kaţdý host můţe vzít s sebou ke 

sledování filmu.  

 Minikino kavárna je příjemným 

místem určeným především pro diváky, 

kteří přijdou do zdejšího kina.  

 

Obr.č.29  Interiér Minikina  

(Internet20) 

Obr.č.30  Exteriér Minikino kavárna  

(foto autor) 
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5.4 Kavárna Daniel 

 

 Jeden z nejzajímavějších kavárenských záţitků v Ostravě nabízí specifická kavárna 

Daniel. Ta byla otevřena roku 1999 v druhém patře secesního domu (obr.č.31) na rohu 

Ţerotínovy ulice. Kavárna je vyvedena ve stylu 30. let a nachází se v prostorném bytě, coţ 

navozuje pocit soukromé návštěvy.  

 U vstupu se nachází velký bar, 

prostor pro hosty se rozprostírá 

v několika místnostech. Vybavení je 

různé – větší či menší stolky, kulaté i 

hranaté, ţidle, křesla odlišných tvarů i 

velikostí, stejně jako různě velké gauče 

(obr.č.33). Barvy nejsou nijak sladěny, 

staromódní nábytek doplňují černobílé 

dobové fotografie a obrázky ale i větší 

dominantní obrazy. Atmosféru podtrhuje 

hudba. Obsluha je zde příjemná a rychlá i při velkém mnoţství návštěvníků. Celá kavárna 

je rozdělena na kuřácké a nekuřácké části.  

 Nápojový lístek je velmi rozsáhlý a 

kromě běţné nabídky káv, čokolády, čajů, 

koktejlů, alkoholických i nealkoholických 

nápojů v něm nalezneme také speciální 

čokoládový lístek s nabídkou čokoládové nebo 

nugátové fondue pro dvě nebo čtyři osoby. 

Nechybí ani domácí moučníky, ovocné saláty a 

bagety (obr.č.32). Hosté si mohou vybrat také 

jedno ze dvou výhodných menu a to Triga 

(káva dle nabídky, medovník a dţus) nebo 

Domácí štěstí (káva dle nabídky a jablečný 

Obr.č.31  Budova kavárny Dan iel  

(foto autor) 

Obr.č.33  Interiér kavárny  

(foto autor) 
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koláč) za velmi příznivou cenu. Celkově ceny jsou velmi dobré a nabízené nápoje jsou 

podávány ve skutečně velkém mnoţství a vţdy čerstvé.  

 Daniel je jedna z nejstarších 

současných kaváren v Ostravě a dá se říci, 

ţe patří u Ostravanů k těm 

nejoblíbenějším. Otevřena je kaţdý den aţ 

do pozdního večera. Přestoţe se nachází 

v centru města je však pro běţné turisty 

poměrně špatně dostupná svým 

nezvyklým umístěním v obytném domě. 

Kaţdý místní milovník kávy však tuto 

kavárnu jistě doporučí.    

 

5.5 Café au pére tranquille 

 

 Jiţ název napovídá, ţe jde o kavárnu ve 

francouzském stylu. Nachází se v komplexu klubů na 

vyhlášené stodolní ulici v centru města. Mezi Ostravany 

je známá také jako „Palačinkárna“, neboť právě 

palačinky jsou jedním z velkých lákadel této kavárny.  

 Z venku vypadá kavárna (obr.č.34) malá a 

zapadlá, avšak vevnitř se rozprostírá patrová prostorná 

kavárna s nádechem luxusu. Přízemí nabízí posezení u kulatých nebo i hranatých stolků, 

sympaticky působí čerstvý tulipán na kaţdém stole. Velký bar je umístěn hned u vchodu a 

obsluha je zde velmi rychlá a příjemná. Stěny jsou moderně sladěny do sytých barev a jsou 

zdobeny rozměrnými černobílými fotografiemi alternativního umění a zrcadly. Pod 

schodištěm má své místo piáno a večer se zde pravidelně vţdy kaţdé úterý, středu a pátek 

pořádají „večery s klavírem“. V podkroví kavárny (obr.č.36) se nachází ještě větší, ale 

stejně příjemný prostor pro posezení. Interiér je vyveden stejně jako přízemí, ale prostor je 

umocněn výraznými střešními krovy a podkrovními okny.  

Obr.č.32  Nápoje v  kavárně  

(foto autor) 

Obr.č.34  Exteriér kavárny  

(foto autor) 
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Zajímavě působí nápojový a jídelní lístek. Oba jsou jiţ připraveny na kaţdém stole. 

Nápojový lístek je zamotán do ruličky a nabízí velké mnoţství kávových nápojů, aperitivy, 

víno, destiláty, nealkoholické nápoje. Jídelní lístek plní funkci stylového prostírání. Papír 

ve formátu A3 nabízí palačinky slané i sladké, saláty, bagety, zapečené chuťovky, 

zmrzlinové poháry, moučníky a snídaňové menu. Oba lístky jsou psány česky a 

francouzsky. Ceny jsou přiměřené a objednané jídlo velmi chutné. Ani v této kavárně 

nechybí klimatizace a moţnost bezdrátového připojení.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.35  Příklad nabídky  kavárny Café au pére tranquille  

(Internet 10) 

Obr.č.36  Podkroví kavárny  

(foto autor) 



37 
 

5.6 Amadeus cafe 

 

 Tato menší kavárna se nachází na ulici 28. října v Mariánských horách (obr.č.36). 

Je velmi dobře dostupná, neboť stojí hned vedle tramvajové zastávky na Mariánském 

náměstí. Jiţ její název napovídá, ţe jde o kavárnu věnovanou slavnému hudebnímu 

skladateli Wolfgangu Amadeus Mozartovi.  

 Interiér (obr.č.38) velmi překvapuje 

svými detaily. Vše má jakoby nádech Vídně. 

Dřevěné hranaté stolky jsou prosklené a pod 

skly jsou naaranţovány notové papíry. Ty se 

objevují i po stěnách, společně s houslemi, 

dále můţeme vidět různé obrázky rovněţ 

vţdy něčím připomínající Mozarta. Také 

polstrované ţidle svým opěradlem 

s vyřezanou harfou jsou zajímavým detailem. Celkově je místnost v přírodních barvách 

hnědé, ţluté a béţové. Kavárna je kuřácká. 

 Nabídka nápojů je obdobná jako u většiny podobných malých kaváren. Nechybí 

káva a čokoláda na mnoho způsobů, čaje, dţusy, alkoholické i nealkoholické nápoje a 

samozřejmě moučníky. Obsluha je rychlá, ale bohuţel neumí příliš poradit s výběrem. 

Ceny jsou zde dobré a nechybí ani denní tisk.  

 Amadeus cafe je příjemná 

kavárna v centru Mariánských hor. 

Mezi mnoha bary a hospodami zde 

jistě má svou klientelu, protoţe je 

zde jediným takto příjemným 

podnikem.  

 

 

 

Obr.č.37  Vchod do kavárny  

(foto autor) 

Obr.č.38  Interiér kavárny  

(foto autor) 
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5.7 Černá hvězda 

 

 Poslední kavárna se nachází hned na rohu Stodolní ulice. Je velmi oblíbena nejen u 

Ostravanů, ale rovněţ ji zná mnoho 

mimoostravských návštěvníků, kteří 

zde zavítají při návštěvě vyhlášené 

ulice. Díky svému perspektivnímu 

umístění je však jednou z nejdraţších 

kaváren v Ostravě. 

 Exteriér (obr.č.39) i interiér je 

pojat velmi moderně. Objevují se zde 

nejčastěji barvy šedá a červená 

v kontrastu s černým nábytkem. Před 

vstupem se nachází několik stolků 

s ţidlemi, které nabízejí venkovní posezení. Vnitřní prostor (obr.č.40) je stupňovitý a 

poměrně malý. Bar se nachází zcela vzadu. Zajímavě provedený interiér přináší pocit, ţe se 

vskutku nacházíme v Ostravě. Kavárna je pojmenována podle písně známého ostravského 

písničkáře Jarka Nohavici a části 

jejího textu můţeme vidět na 

stropě i po stěnách vtipně 

vyvedeny v industriálním stylu. 

Ostatní stěny jsou pak jakýmisi 

vitrínami několika fotografií 

běţného ţivota v Ostravě.  

 Nabídka nápojů je jako 

v běţné kavárně a ničím novým 

nepřekvapí. Host si můţe vybrat 

několik druhů káv, čokoládu, 

horké i studené nápoje, alkoholické i nealkoholické. Širší je nabídka moučníků, které lákají 

jiţ při vstupu v proskleném boxu. Černá hvězda je příjemnou kavárnou s velmi milou a 

ochotnou obsluhou.     

Obr.č.39  Exteriér kavárny  

(foto autor) 

Obr.č.40  Interiér kavárny  

(foto autor) 
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5.8 Ostatní kavárny 

 

 Je zřejmé, ţe nabídka kaváren se stále rozšiřuje. V březnu tohoto roku byla 

otevřena kavárna v místě bývalé kavárny Central, která byla jednou z nejstarších 

v Ostravě. Ve Staré aréně, jak se místo nazývá, je dnes sídlo projektu Ostrava 2015 a 

probíhají zde nejrůznější kulturní akce jako např. Kamera oko, vidět zde můţeme divadlo, 

filmy, výstavy. Dalšími oblíbenými kavárnami je například kavárna Klubu Atlantik, 

Sedmé nebe, Café No. 10, všechny tyto kavárny se nacházejí v centru města.  

Kavárny se stále více otevírají také v obchodních centrech, kterých je v Ostravě 

hned několik. Mívají sloţité názvy podle druhu kávy, kterou zde podávají a styl většinou 

volí moderní. V nákupním shonu se mohou stát příjemným odpočinkem, avšak atmosféra 

zde je spíše velmi neosobní stejně jako obsluha. Otevřený prostor je neustále rušen 

kolemjdoucími zákazníky a všeobecným hlukem nákupního centra. Ceny zde bývají 

poměrně vysoké.  
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6. Závěr   
 

 Ostrava je městem s bohatou historií. Kavárny a jejich svět do ní neodmyslitelně 

patří. Kultura i atmosféra, kterou bylo moţno právě v takových podnicích vidět a cítit byla 

odrazem tehdejší společnosti. Měnila se s časem, reţimem, snaţila se jít s dobou, být 

moderní.  

 Kavárny v jejich počátku to neměly jednoduché. Káva byla neznámým nápojem a 

mnozí od jejího pití odrazovali. Přesto si časem svou oblibu získala. Od pouličního prodeje 

se pomalu začaly objevovat první podniky otevřeny výhradně za účelem podávání kávy. A 

hostů, kteří se rádi vraceli přibývalo. Otevírány byly stále nové kavárny, které 

překvapovaly svou velikostí, vybavením, moderním pojetím interiérů i exteriérů a 

samozřejmě nabízenými sluţbami a produkty, stejně jako programem, který zde byl 

pořádán. Posezení v kavárně tehdy neznamenalo jen konzumaci kávy, ale byla to 

společenská událost. Lidé se zde setkávali a probírali všední radosti i starosti, dávali tak 

najevo své postavení ve společnosti. Podnikatelé zde dělali obchody, uzavírali smlouvy a 

stejně jako ostatní měšťané se zde účastnili bohatých kulturních programů a akcí. Hosté 

hojně vyuţívali kaváren také k hraní kulečníku, karet, šachu, čtení knih či k tanci a 

poslechu hudby. Kavárny měly svou specifickou atmosféru, kterou vytvářelo prostředí, 

hudba, lidé, kteří ji navštěvovali, ale zejména to byl personál, který byl „srdcem celého 

podniku“. Zejména v dobách první republiky byl vrchní člověkem, který se o své hosty 

staral s nehranou úctou. Bohuţel 2. světová válka zničila většinu kavárenské kultury. 

Veškeré podniky vedeny ţidy byly zavřeny, mnohé zkrachovaly během nehostinné válečné 

situace. Některé kavárny válku přečkaly, avšak jejich typická tak oblíbená bohémská 

atmosféra se ztratila či byla zadupána vlivem nového komunistického reţimu, který měl o 

takových podnicích své vlastní mínění.  

 Dnešní Ostravské kavárny se rodily velmi pomalu a postupně. Většina z nich se 

začala otevírat aţ na přelomu tisíciletí. Dnešní doba však přeje drobnému podnikání a 

proto se jich objevuje stále více. Stejně jako v minulosti plní funkci společného setkání a 

příjemného posezení s přáteli či s oblíbenou knihou. Kavárny se snaţí zaujmout svým 

interiérem, ve kterém se velmi často objevují prvky starých kaváren. Co je však dnes jiné, 

jsou téměř neomezené moţnosti. Na rozdíl od prvorepublikových Ostravanů mají ti 
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současní moţnost si vychutnat nepřeberné mnoţství nápojů. Káva italská, arabská či 

americká připravena na desítky různých způsobů, čokolády mnoha příchutí, horké ovocné 

dţusy, koktejly to vše je dnes k dostání.  

 Kavárny se stávají stále oblíbenějším cílem, kam se uchýlit po práci, škole, po 

kaţdodenním shonu. Lidé začínají více touţit po klidu a příjemném prostředí, které hlučné 

zakouřené hospody nemohou nabídnout. Je jisté, ţe Ostravanům není jejich kavárenská 

historie lhostejná. Kavárna Habsburg, která byla mnoho let zavřena jiţ několik let opět plní 

svůj původní účel a těší se velké oblibě. V prostorách jedné z nejstarších Ostravských 

kaváren Central byla teprve nedávno otevřena malá kavárna. Záměr byl zcela jasný – 

navázat na historii. Prostory zde jsou jakýmsi multiţánrovým místem, sídlem projektu 

Ostrava 2015 – Evropské hlavní město kultury. A město samotné má o historii kavárenství 

zájem, důkazem jsou komentované procházky „Ostravou po stopách vůně kávy“, kterých 

se zúčastnilo nespočet zájemců.        
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Příloha č.1 - Mapa lokality vybraných historických kaváren  
 

 

Mapa – Ostrava centrum, měřítko 1:5000 (http://maps.google.com/) 

1 – Kavárna Elektra 

2 – Hotel National 

3 – Kavárna Savoy 

4 – Kavárna Austria (později Fenix) 

5 – Kavárna Habsburg 

6 – Kavárna Central 
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Příloha č.2 - Mapa lokality vybraných současných kaváren 
 

 

Mapa č.1 – Ostrava Poruba – měřítko 1:5000 (http://maps.google.com/) 

1 – Café Boulevard 
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Mapa č.2 – Ostrava Mariánské Hory – Měřítko 1:5000 (http://maps.google.com/) 

1 – Amadeus cafe 



48 
 

 

Mapa č.3 – Ostrava centrum – Měřítko 1:5000 (http://maps.google.com/) 

1 – Literární kavárna Academia 

2 – Minikino kavárna 

3 – Černá hvězda 

4 – Café au pére tranquille 

5 – Kavárna Daniel 

http://maps.google.com/

