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Summary 

This work treats of life in Brno coffee lounges.  In the first part there is a definition of 

coffee origin and how quickly it has got to Europe till to Brno city. After that follows a 

detailed description of coffee lounges equipment and their offer. There is also illustrated a 

coffee lounge function in society. In the next chapter is about the most considerable coffee 

lounges since the end of 19 century to the second world wars. In this part the chapter about 

interwar epoch is about that was big expansion for Brno´s coffee lounges. Nevertheless 

after the second world war came failure for these coffee lounges thanks to 

authoritarianism. It brought a change of function or total doom of some coffee lounges. In 

the last part is presented like a traveller´s guide for coffee lounges. 

Keywords: Brno, Coffee lounges, Coffee, Interior, Cofeehouse 

Anotace 

Předloţená práce pojednává o ţivotě v brněnských kavárnách.  V první části je vysvětleno 

co je to káva a jak rychle se káva šířila do Evropy, aţ na území Brna. Následně je 

podrobný popis vybavení kaváren a jejich nabídka. Vysvětleno je také jakou funkci tvořily 

kavárny ve společnosti. Další kapitola je věnována přehledem významných brněnských 

kaváren od konce 19. století aţ po druhou světovou válku. V této části práci je také 

zahrnutá kapitola meziválečná období, které znamenalo pro brněnské kavárny největší 

rozkvět. Po druhé světové válce ovšem přichází úpadek brněnských kaváren, díky změně 

reţimu, coţ pro některé kavárny znamenalo změnu funkce nebo úplný zánik. V poslední 

části práce jsou současné brněnské kavárny prezentovány jako turistický průvodce. 

  

Klíčová slova: Brno, kavárny, káva, interiér, kavárník 
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1. Úvod 

 Brno je druhým největším městem v České republice nacházející se 

v Jihomoravském kraji. Díky ideální poloze ve středu Evropy bylo město uţ před několika 

tisíci lety povaţované za křiţovatkou obchodních stezek, kde se setkávali lidé ze všech 

koutů tehdejšího světa. Brno se tak stalo kulturním městem a s ním jsou spjaty i brněnské 

kavárny, které slouţily jako společenská zařízení. Lze hovořit o prvenství kavárnictví na 

celém území České republiky. Fenomén kaváren a převáţně těch brněnských byl a je 

skutečně něco mimořádného díky svému vývoji a historii. Kavárny byly daleko více 

v minulosti významnějšími společenskými a zábavnými zařízením. V 21. století kavárny 

změnily svůj kulturní postoj ve společnosti. V této bakalářské práci jsou brněnské kavárny 

představené jako významná místa, která mají svou velkou historii, funkci a vývoj. 
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2. Funkce kaváren ve společnosti jako center společenského 

dění 

2.1. Historie kávy ve světě 

 Káva, kterou pijeme, jsou vlastně pecky plodu, které jsou podobné naší třešni. 

Tato maličká zrnka, skrývající mnohá tajemství chutí a vůní, jsou semena kávovníku s 

bílými květy, červenými plody a sytě zelenými listy (obr.č.1). Listy jsou oválné s 

vlnitými okraji, deset centimetrů dlouhé. Rostlina Coffea, z čeledi mořenovitých, kvete 

jen několik málo dní, zato však několikrát ročně. Kávovník pochází pravděpodobně z 

provincie Kaffa v Etiopii, odkud si zřejmě přinesl i svůj název. Z této oblasti se velmi 

rychle rozšířil do arabského světa, kde se konzumace kávy stala velice oblíbenou 

činností. Ostatně některé prameny uvádí právě arabský název Gahwa (Gahwak) jako 

slovní základ pro slovo káva. Původně lidé plody kávovníku ţvýkali, čímţ vyuţívali 

stimulující látky pro osvěţení organismu a povzbuzení ducha  (Thorn, 2000).  

 

   Obrázek č. 1 Plod kávovníku (Internet 9) 

 

2.1.2 První kavárny ve světě 

 První kavárny byly zřízeny v Mekce a nazývaly se Kaveh Kanes, a ačkoliv 

původně slouţily náboţenským účelům, rychle se přeměnily v místa zábavy. 

Následovaly další kavárny v Adenu, Medině a Káhiře. Po dobytí Egypta Salimem I. se 

káva dostala do Konstantinopole a odtud se rychle šířila dál. Roku 1530 se ujalo pití 

kávy v Damašku a 1532 v Aleppu. Dvě nejznámější kavárny v Damašku byly Růţová 

kavárna a Cesta ke štěstí. V roce 1554 zaloţili dva obchodníci první kavárnu 

v Konstantinopoli. Kavárny se staly místem společenských a pracovních setkání a stále 

častěji se tu vedly politické diskuse (Thorn, 2000). 
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 Prostřednictvím benátských kupců se káva nakonec dostala roku 1615 do 

Evropy. Kdyţ se objevily první kavárny v Itálii, chtěli někteří horliví kněţí černý 

ďábelský nápoj zakázat. Papeţ Kliment VIII. však rozhodl, ţe si nejprve vytvoří svůj 

názor. Šálek kávy mu zachutnal, ţe se místo zákazu rozhodl kávu pokřtít, aby se stala 

bohulibým křesťanským nápojem. Protoţe se zpočátku s kávou zacházelo jako s lékem, 

byla příslušně drahá (Thorn, 2000). 

  Pokud se dá zjistit, byla první kavárna Bottega del café otevřena v Benátkách 

roku 1683, jiný pramen uvádí rok 1645. Caffé Florian na náměstí Svatého Marka, jednu 

z nejznámějších a nejdraţších kaváren na světě, otevřel v roce 1720 Florian 

Francesconi. Italské kavárny se ještě dnes označují jako caffé, zatímco v ostatní Evropě 

se nazývají café. První kavárnu v Anglii otevřel roku 1650 v Oxfordu muţ jménem 

Jacob. Nejznámější londýnská kavárna, která existuje do dnešních dnů, byla otevřena 

Edwardem Lloydem roku 1688 původně v Tower Street (Thorn, 2000). 

 Podle (Altman, 1993) byla v Paříţi otevřená první kavárna roku 1724, kdyţ ji 

tam otevřel Ital Prokope. Ve Vídni bylo roku 1683 v dobytém leţení Turků, kteří ji 

obléhali, nalezeno takové mnoţství kávy, ţe se tato brzy stala oblíbeným nápojem 

Vídeňanů. Proslulý polský vyzvědač Kulczicki tehdy obdrţel koncesi ke zřízení první 

vídeňské kavárny. 

2.2 Charakteristika kavárny 

Kavárna je zcela nepochybně specifickým a nadto velmi výrazným typem 

hostinského zařízení, který je u nás nejen hojně rozšířen, ale také má vlastní 

pozoruhodnou historii. Výjimečnost kaváren je narozdíl od jiných hostinských podniků 

v tom, ţe se v nich lidé scházeli nejen kvůli hmotným poţitkům, nýbrţ i k pěstování 

vyšších, duchovních zájmů. Kavárny prošly zjevným vývojem, který souvisel i se 

změnou vztahu ke kávě, jeţ byla v těchto podnicích hlavním nápojem. Káva byla z prvu 

povaţována za výslovně módní nápoj, který si oblíbili aristokraté a lidé z vyšších vrstev 

společnosti. Ale stále více se k nim přidávali i příslušníci dalších sociálních vrstev, kteří 

si mohli dovolit posezení v kavárně. Přednosti kaváren a poţitky, které skýtaly, tak 

posléze uměli ocenit nejen zámoţní měšťané a šlechta, ale kultivovaní vzdělanci, 

umělci, literáti či studenti. Ti všichni si chtěli posedět v klidném a příjemném prostředí. 

Kavárny byly v tomto ohledu jakýmisi veřejnými čítárnami. V naších zemích tak byly 

povaţovány téměř za jakési vzdělávací ústavy. Vhodné prostředí pro studium bylo také 
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jednou z příčin, proč se tyto podniky staly druhým domovem studentů (Altman et al, 

2008). 

2.2.1 Nápoje, pokrmy a vybavení  

 Od samého počátku středoevropské existence kaváren se v nich podává 

především káva všech druhů, bílá i černá, ale také čaj, čokoláda, kakao, punč, limonády, 

sodová voda a minerálky a různé jiné nápoje. Pivo se nečepovalo, ale nalévalo se 

z lahví. K jídlu se podávaly kavárenské pokrmy, za které byly povaţovány obloţené 

chlebíčky, housky se šunkou, vajíčka na měkko, chléb s máslem. Mimo jiné se také 

podávaly všechny druhy pečiva, rohlíky, loupáčky, bábovky, koláče a koblihy. Někdy 

nabízeli také uzeniny, zejména klobásky (Altman, 1993). 

Od jiných hostinských zařízení se kavárny lišily i zavírací dobou, která byla 

stanovena Ţivnostenským řádem. Osobitý ráz kavárnám dávalo jejich vybavení a 

zařízení místnosti. Stolky byly nejčastěji kulaté nebo čtverhranné, zpravidla menší neţ 

v hostincích a hospodách. Deska stolu bývala obvykle mramorová, proto se také 

v kavárnách nepokrývaly stoly ubrusy. Místo výčepního pultu bývala takzvaná 

kavárenská kredenc (obr.č.2.), kde byl k dispozici cukr k nápojům a kde se nalévaly 

likéry (Altman, 1993). Interiéry kaváren a pokrmy se samozřejmě odlišovaly podle 

období, v kterém vznikaly.         

                                 

          Obrázek č. 2 Kavárenská kredenc (Internet 19) 
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2.2.2 Kavárny jako společenská zařízení  

Kavárny slouţily kromě své základní občerstvovací funkce také jako čítárny 

novin, „debatiště“, herny domina a kulečníku, místa k poslechu hudby a především 

přirozený veřejný prostor. Součástí kavárny bývala často takzvaná herna pro hry 

dovolené – zvláštní místnost, kde se hrály šachy, dáma, domino či kulečník. 

V některých kavárnách bývalo několik kulečníků a v těch velkých dokonce i na svou 

dobu přepychová kulečníková síň (obr.č.3). Mnohé návštěvníky přivádělo do hostinců, 

restaurací a zejména do kaváren přání nerušeně si přečíst noviny a časopisy. Ty totiţ 

byly v časech habsburského mocnářství dosti drahé, a ne kaţdý si je mohl dovolit. 

Nadto je nutné si uvědomit, ţe noviny a časopisy tenkrát byly nejdůleţitějším 

masmédiem, mnoho jiných zdrojů informací tehdejšího zvídaví a zábavychtiví 

obyvatelé prostě neměli (Altman et al., 2008). 

 

    Obrázek č. 3 kulečníková síň (2) 

 

 Dnešní kavárny jsou místa, kde si lidé vykládají své pocity, své radosti a starosti 

nad šálkem kávy. Kavárenská scéna nabízí různorodou směs a několik málo se dokonce 

snaţí o reinkarnaci kavárenského ducha. Kaţdá kavárna má svůj styl, příběh, osobitý 

personál, stálé hosty a atmosféru. Společenské a kulturní vyuţití kaváren je vyplňováno 

nejrůznějšími koncerty, přednáškami a vernisáţemi. Kavárny pořádají výstavy, jak pro 

začínající tak uznávané malíře nebo fotografy. 
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3. Kavárny na území města Brna od konce 19. stol. do 2. 

světové války 

 

  Počátky kavárenství v Brně bylo velmi skromné. Samotní kavárnicí stávali 

poblíţ továren nebo v průjezdech domů se svým poněkud jednoduchým zařízením a to 

dvěma velkými hrnci. Hrnce byly postavené na pánvici s rozţhaveným uhlím. 

V jednom hrnci byla černá káva a v druhém mléko. Sběračkou se tyto tekutiny nalévaly 

do malých hrnečků. Takto připravenou kávu si ráno před šestou hodinou kupovali 

především dělníci po cestě do práce. Takhle se káva prodávala ještě dlouho poté, co 

byly v Brně zřízeny první skutečné kavárny, které byly určené především zámoţnému 

měšťanstvu (Altman, 1993). 

3.1. Počátky brněnských kaváren 

 V Brně zaloţil první stálou kavárnu v roce 1702 Turek Achmet, kterému 

kavárnickou koncesi udělila městská rada, protoţe se za něj přimluvil sám vídeňský 

arcibiskup a také proslulý obránce hlavního města monarchie právě před Turky hrabě 

Kollonitsch. Vaření kávy se v Brně rychle šířilo, neboť byla stále oblíbenější. V roce 

1717 zde byly uţ tři měšťanské kavárny a za další dva roky jich bylo šest. Je 

pozoruhodné, ţe v Brně provozovali v 18. století kavárnictví také Italové, jejichţ 

kavárny byly navštěvovaný nejvíce. Roku 1856 bylo v Brně šestnáct kaváren. Za 

jedenáct let do roku 1867 počet kaváren v Brně vzrostl na dvacet tři a od té doby jich 

dále přibývalo. V roce 1900 jich bylo uţ třicet sedm, mezi nimi i pět spojených 

s restaurací. Avšak pouze tři z nich byly v českých rukou. Rychlý rozvoj a rozkvět 

kavárnictví v Brně si současníci vysvětlovali ţivou potřebou zdejšího společenského 

ţivota (Altman, 1993). 

3.2. Brněnské kavárny od konce 19. století  

 Na Běhounské ulici, byla odedávna celá řada předních hostinských zařízení. 

Zejména od poloviny 19. století zde vznikaly i honosné kavárny. Ty nejvýstavnější a 

současně i nejpozoruhodnější stávaly naproti sobě v místech, kde Běhounská ulice ústila 

do Jakubského náměstí. Na Jakubském náměstí se nachází chrám Sv. Jakuba, jenţ byl 

významným místem, shromaţďovalo se zde měšťanstvo u příleţitosti městských 
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slavností. Zdárně tam prosperovaly kavárny Spranz a také Černý medvěd, posléze 

Thonethof a nakonec slavná kavárna Savoy. V té době vznikala také slavná jména 

brněnských hotelu, které měly svou hotelovou kavárnu (Altman et al., 2008). 

 

3.2.1 Hotelové kavárny  

 Kavárny byly součástí komfortnějších ubytovacích zařízení – velkoměstských 

hotelů, které od přelomu 18. a 19. století postupně nahrazovaly dosavadní ubytovací 

hostince. Vedle restaurací, které hostům nabízely širokou nabídku nápojů i pokrmů. 

Nadto nabízely moţnost dalšího rozšíření nabídky občerstvení a také pobavení v podobě 

pokojné relaxace, příjemného počtení novin a časopisů, uţití stolních her, zejména 

kulečníku (Altman et al., 2008). Mezi významné hotelové kavárny patřily Hotel Evropa, 

Grandhotel a nejslavnější Národní kavárna Slávia. 

 

HOTEL EVROPA 

 Hotel sídlil od konce 19. století na nároţí ulice Jánské a náměstí Svobody. F. 

Schoop zde zřídil hotel, jehoţ součástí byla i kavárna. V letních měsících byl k hotelu 

navíc také provozován Pavilon v parku na Kolišti. V kavárně se pravidelně v týdnu 

konaly koncerty, k dispozici pro hosty byl také dámský nekuřácký salon, herna a 

biliarový salon (obr.č.4). Hotel s kavárnou býval velmi vyhledáván a svou návštěvnost 

neztratil ani v dobách samostatného Československa. Jedna návštěva se stala hotelu 

osudnou. Roku 1933 se stala v jednom z hotelových pokojů exploze, kdyţ se zákazník 

pokusil spáchat sebevraţdu. Pokus se nezdařil, ale část hotelu i kavárny se zřítila od 

střechy aţ dolů. Hotel s kavárnou musel být co nejrychleji opraven, aby mohl 

pokračovat ve svém provozu (Altman et al., 2008). 

        

      Obrázek č. 4 Interiér hotelu Evropa (2) 
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GRANDHOTEL 

 Rozlehlá kavárna neodmyslitelně patřila k hotelu Werner, brzy přejmenovanému 

na Grandhotel, jak zní jeho název dodnes. Nájemci kavárny byl nejprve Leopold Seidl 

později se jim stal Roman Schuster. Grandhotel a tedy i jeho kavárna se mohly jako 

jedny z první pochlubit elektrickým osvětlením (obr.č.5). Kavárna měla zajímavý 

interiér a nabízela hernu a kulečníkové stoly. Hotel i kavárna nabízely večerní divadelní 

představení (Altman et al., 2008).  

  

    Obrázek č. 5 Grandhotel (2) 

        

 

NÁRODNÍ KAVÁRNA SLÁVIA 

 Významný český kavárník 

Alois Novák si v devadesátých letech 

19. století nechal v ulici U kasárny, 

dnešní ulici Besední, vystavět na 

místě dávné noclehárny brněnských 

pekařů, velký moderní hotel 

s restaurací a kavárnou. Hotel dostal 

vlastenecký název Slávia, který od té 

doby do dneška nikdy svůj název 

nezměnil. Kavárenský provoz byl u 

Brňanů v podvědomí jako Národní 

kavárna. Alois Novák však záhy svůj podnik předal kavárníkovi Antonínu Moravci. 

 Obrázek č. 6 Personál kavárny (2) 
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 Kavárnu proslavili i šachisté, kteří se scházeli v kavárně kaţdý večer. Hosté, 

kteří většinu času v kavárně trávili u šachového stolu, nevyţadovali od číšníků velkou 

pozornost. Zdejší personál (obr.č.6) musel vţdy vědět, co si jejich stáli hosté přeji za 

kávu a bez ptaní jim jejich oblíbenou kávu donesli. Vrchní číšník měl na starost noviny 

a pokládal je v určitém pořadí. Kavárna Slávie nabízela kolem 200 novin a časopisů. 

Majitelem hotelu Slávie byl Karel Moravec, který tam působil aţ do roku 1933. 

Moravcův syn se podílel na vedení hotelu uţ od dvacátých let 20. století. Národní 

kavárna hotelu Slávia byla známým kavárenským podnikem (Altman et al., 2008).  

   

3.2.2 Kavárny na Jakubském náměstí 

CAFÉ SPRANZ 

 Spranzova kavárna neboli 

Café Spranz byla velmi oblíbená. 

Stála v budově na Jakubském 

náměstí v místě, kde se setkává ulice 

Běhounská s ulicí Kozí (obr.č.7). 

Původní starý dům byl znám jiţ ve 

14. století jako Domus avium – Ptačí 

dům. Kavárně předcházel hostinský 

podnik jiného typu, klasický 

hostinec zvaný U zlaté studně. Po 

posledním majiteli tohoto hostince 

byl jeho nástupce kavárník J. 

Spranz, který z něj udělal oblíbený 

kavárenský podnik. Café Spranz se 

zvláštní oblibou navštěvovali 

důstojníci rakousko-uherské armády, kteří kavárně dodávali patřičný ráz. Podnik měl 

svou raritu – skleněnou ,,opičí klec“. Tak totiţ Brňané nazývali pavilónek před domem. 

Na místě Spranzovy kavárny byl začátkem 20. století vystavěn secesní dům zvaný 

Margaretenhof se stejnojmennou kavárnou v přízemí. Byl to honosný podnik, 

vyhledávaný měšťanskou elitou (Altman et al., 2008). 

 Obrázek č .7 Budova Café Spranz (2) 
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ČERNÝ MEDVĚD – THONETHOF 

 Dodnes je toto místo nejvíce 

spjato s moderní kavárnou Savoy, ale 

původně zde stával slavný hostinský 

podnik, hostinec Černý Medvěd. Po 

asanaci Černého medvěda vznikla 

v novostavbě kavárna Thonethof. 

Z počátku se jmenovala Café 

Kreiker, jenţ v kavárně působil, ale 

za krátkou dobu se přejmenovala na 

Thonethof. Kavárníkem zde byl 

v prvních letech Leopold Wetterschneider (obr.č.8), který přešel z kavárny Café 

Francis. Kavárna se provozovala celkem ve dvou podlaţích a v celém interiéru byl 

pouţíván nábytek známé firmy Thonet. Celé zařízení bylo velmi stylové. Návštěvníkům 

kavárny byl nabízen nekuřácký tzv. dámský salon a tak jako ve všech jiných kavárnách 

nesměla chybět biliárová herna. Následníkem po Wettrschneidrovi byl Max Benedikt 

(Altman et al., 2008). 

 

3.2.3 Kavárny v centru města Brna 

 Kavárny nebývaly pouze jen na okruţních třídách, ale byly rozmístěny po celém 

městě, i v jeho samotném centru. Tak vznikly kavárny na Zelném trhu nebo na 

Moravském náměstí. Široké bulváry vznikaly v 19. století, kde se vytvořily promenády, 

části příjemných parků, které byly obvykle lemované vysokými budovami nově 

postavených činţovních domů, paláců a dalších honosných staveb. Právě na těchto 

místech se scházelo měšťanstvo i představitelé vyšších tříd, kteří v hojném počtu 

navštěvovali kavárny (Altman et al., 2008). 

KAVÁRNA POŠTA 

  Neobvyklý název kavárny si získala kavárna uţ v první polovině 19. století a 

ještě také v prvních desetiletích 20. století. Stála totiţ v bezprostřední blízkosti největší 

brněnské pošty, která jí dala jméno. Po celá desetiletí ji navštěvovali stálí hosté, 

většinou z obchodních kruhů, kteří zde mívali svá dostaveníčka. Tato kavárna byla 

 Obrázek č. 8 Kavárník L. Wetterschneider  

   (2) 
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velmi starým podnikem, o kterém věhlasný brněnský herec a básník Albin Flet uţ 

v první polovině minulého stoleté ţertem napsal, ţe zatímco v blízkém minoritském 

kostele znějí varhany, uvnitř této kavárny je slyšet jen rozčílené výkřiky: ,,Kupuji!“ 

nebo ,,Prodám!“ - jako na burze. Od počátku šedesátých let minulého století byl 

majitelem Pošty Jan Thuringer a pak dlouhá léta Jakub Taussig. Váţený brněnský 

kavárník Anisch ji vedl mnoho let v první polovině minulého století, kdy ji ještě více 

pozvedl svou vzornou a ochotnou obsluhou (Altman, 1993). 

 

UŘÍDILOVÁ KAVÁRNA 

 Původně německá kavárna byla převzata odborníkem přes kávu Antonínovi 

Uřídilovi, který udělal na konci devadesátých let 19. století druhou českou kavárnu. 

V kavárně se náruţivě debatovalo o politice. Kavárna byla vybavena v té době 

technickou novinkou, elektrickými ventilátory (obr.č.9). Úspěšně byla vedena 

Antonínem Uřídilem po dobu patnácti let, potom kavárnu předal J. Valovi, který byl 

první český předseda Společenstva hostinských a kavárníků v Brně (Altman et al., 

2008). 

 

    Obrázek č. 9 Vybavení Uřídilové kavárny (2) 
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3.3. Meziválečné kavárenské období 

 Kavárenský ţivot pokračoval i po roce 1918. V prvním období Československé 

republiky proţívaly kavárny svou nejslavnější éru. Mnoho slavných kaváren 

pokračovalo ve své činnosti a dále se rozvíjely a přizpůsobovaly se době. Změnil se 

interiér kaváren, ale také se měnily názvy například kavárna Thonethof se změnila 

název na Savoy. Vznikala další řada nových kaváren, které rychle konkurovaly jiţ 

prestiţním podnikům. Nové kavárny byly otvírány v brněnských ulicích, na 

předměstích a v jádru města, ale také i ve vzdálenějších předměstích. 

 Moderní kavárny byly zřizovány v zavedených budovách, nebo v úplně nově 

postavených budovách. Takhle vznikal například hotel Avion, kde nechyběla jeho 

stejnojmenná kavárna. Přímo na náměstí Svobody, na místě, kde proudily a dodnes 

proudí zástupy lidí, vznikla v sousedství Moravské banky slavná Tomanova kavárna a 

cukrárna. Zcela nově byla vybudovaná legendární Zemanova kavárna v parku na 

Kolišti. (Altman et al., 2008). 

3.3.1 Hotelová kavárna v meziválečné době 

 

KAVÁRNA HOTELU AVION 

 Hotel Avion patří mezi velmi zajímavé 

stavby. Na místě Avionu dříve stálo zařízení 

hostinského typu U Kosteleckých, jejímţ 

majitelem byl Ignác Kostelecký. Podnik byl 

hojně navštěvován. Hostinec byl odkázán 

synovi Miroslavovi, který se chtěl přizpůsobit 

době. Místo starého hostince si nechal ve 

dvacátých letech postavit podle projektu 

architekta Bohuslava Fuchse moderní hotel 

Avion s kavárnou a bufetem. Architekt to měl 

sloţité, musel z velmi úzkého čtyřúhelníků 

navrhnout moderní hotel s kavárnou. Fuchs se 

s tímto problémem vypořádal. Stavba byla 

zahájena v prosinci 1926, hned v dalším roce 
 Obrázek č. 10 Hotel Avion  

  (Internet 13) 
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byl hotel dokončen. Vznikla devítipatrová budova, kde v nejniţším podlaţí byla 

kavárna a ve zbylých patrech hotelové pokoje (obr.č.10). Místnosti byly vzájemně 

propojené, tím se prolínaly do druhé a vytvářely tak jeden celek, který byl z části 

oddělený nábytkem nebo sklem. Interiér byl jednoduchý a účelný, sám architekt Fuchs 

navrhl interiér pro společenské místnosti. I v hotelu Avion přetrval provoz během druhé 

světové války. V roce 1948 byl podnik znárodněn a začleněn do národního podniku 

Československé hotely. Svou původní funkci si hotel s kavárnou zachoval aţ do 

devadesátých let (Altman et al., 2008). 

 

3.3.2 Meziválečné slavné kavárny 

 

TOMANOVA KAVÁRNA 

 Na velmi dobrém strategickém místě v Brně na náměstí Svobody otevřel svoji 

kavárnu a cukrárnu Emanuel Toman (obr.č.11). Ten zakoupil v roce 1924 dům a zřídil 

kavárnu a cukrárnu. Podnik byl pojmenován podle majitele a velmi rychle si získal svou 

klientelu a v moravské metropoli se zařadil mezi nejznámější. Kavárna byla mezi 

Brňany vyhledávána díky své příjemné atmosféře. O velkou oblibu kavárny se zaslouţil 

kavárník Toman, který se snaţil přilákat co nejvíce hostů. Vzorem pro něho byly slavné 

kavárny v Paříţi, ve Vídni a v Berlíně. Podnik si získal dobrou pověst a popularitu, ať 

uţ šlo o vynikající zákusky nebo o zdobené dorty. Nabídka byla široká, od různých 

druhů lahodných káv aţ po škálu osvěţujících limonád. Emanuel Toman byl 

renomovaným odborníkem s mezinárodní praxí, proto se snaţil vybudovat kavárenské 

zařízení té nejvyšší kvality i ve svém rodišti. Svou kavárnu dostal na vysokou úroveň a 

mohla směle konkurovat prvotřídním kavárnám v evropských velkoměstech. Emanuel 

Toman je významnou osobností v oboru kavárnictví a výrazně se zaslouţil o rozvoj na 

Moravě. Jeho zásluhou vzniklo několik dalších odborníku, ale jedním z nejlepších jeho 

následovníků se stal jeho vlastní syn – Otakar Toman. Emanuel Toman byl předsedou 

Společenstva cukrářů a jeho iniciativou vzniklá odborná cukrářská škola v Brně. 

Altman et al., (2008) tvrdí, ţe meziválečná doba znamenala pro Tomanovu kavárnu 

největší rozmach.   
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KAVÁRNA BRICHTOVA 

 Podle (Altmana et al., 2008) byl tento podnik původně německý, po roce 1910 

přešla do vlastnictví českého kavárníka Karla Brichty. Uţ před vznikem 

Československa patřila k brněnským předním kavárnám. Karel Brichta se učil ve 

slavném městě kávy, ve Vídni. Po vyučení vedl ani ne rok jednu kavárnu ve Vídni. Po 

příchodu do Brna, převzal kavárnu, která byla určená pro niţší vrstvu, kde vydrţel 

celých sedm let. Díky dobrému výnosu této kavárny, byl schopný si zakoupit jednu z 

kaváren a vytvořil tak oblíbený a navštěvovaný podnik (obr.č.12). 

   

    Obrázek č. 12 Kavárna Brichtova (2) 

  

 Z novinových reklam bylo moţné si zjistit, ţe kaţdý den, vţdy od šesti hodin 

večer do půlnoci, koncertuje salónní kvarteto. Přičemţ vstup do tohoto podniku byl i 

během koncertu zcela volný. Na Silvestra se kaţdý rok přehrávaly gramofonové desky 

 Obrázek č. 11 Tomanova cukrárna (2) 
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s českými komiky. V roce 1938 se Karel Brichta se rozloučil se svou ţivností. Ve své 

kavárně působil plných dvacet osm let (Altman et al., 2008). 

 

KAVÁRNA OPERA 

 Kavárna byla v blízkosti budovy 

dnešního Mahenova divadla. Uţ od 

svého zaloţení byla budova povaţovaná 

za jednu z nejvíce reprezentovaných 

v Brně. Své jméno si získala podle 

nedalekého Thaliina stánku, kde 

nechyběla operní představení. V roce 

1930 byla kavárna Opera adaptovaná 

projektem od Jindřicha Kumpošta. 

Rozsáhlé kavárenské prostory skrývaly 

obrovskou škálu sluţeb, neţ bývalo u kaváren obvyklé. Nacházela se tam kavárna, 

vinárna a restaurace. Nechyběl také dámský salonek a herna. V období letních měsíců 

byla součástí kavárny letní zahrádka (obr.č.13), kterou si hosté pochvalovali, protoţe 

umoţňovala pěkný výhled na jednu z nejţivějších brněnských křiţovatek. Kavárenská 

kuchyně byla vybavena nejmodernějšími plynovými sporáky a elektrickými ledničkami 

v té době. O chlazení nápojů se staral elektrický chlazený sklep. Kavárna Opera byla 

znalci povaţována za dokonalý podnik a slouţila jako nejlepší vizitka brněnského 

kavárnictví (Altman et al., 2008).  

 

KAVÁRNA SAVOY 

 Kavárna Savoy patřila k noblesním kavárnám ve své době. Tento podnik byl 

navštěvován elitou měšťanské společnosti. Majitelem kavárny byl kavárník Jan 

Nekvapil. Své kavárnické zkušenosti nejprve získal v Praze, kde se vyučil a později 

v zahraničí. Jan Nekvapil vycestoval do Anglie, kde strávil celých deset let. Dalších šest 

let působil v Německu a také ve Francii. V roce 1907 se vrátil zpět do svého rodiště do 

Prahy, uţ jako odborník se zahraniční praxi si získal místo v hotelu de Saxe a později 

v legendární Modré hvězdě. Po pár letech převzal lázeňskou restauraci v Luhačovicích, 

kde působil celých patnáct sezón. Jan Nekvapil si získal přirozenou autoritu, takţe mu 

nedělalo problém vést několik podniků současně. Mimo jiné provozoval od roku 1919 

      Obrázek č. 13 Letní zahrádka kavárny Opera (2) 
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zábavný podnik v moravské metropoli, kterým 

byl City bar na České ulici, kde tehdy 

účinkovala i populární Červená sedma, jakoţ i 

komikové slavného jména Vlasta Burian a Karel 

Balling. 

Ve dvacátých letech pak Nekvapil koupil 

Thonetův dvůr a na místě staré kavárny zřídil 

podle projektu Jindřicha Kumpošta moderní 

podnik, kam se prý vešlo neuvěřitelných tisíc 

lidí. Kavárna byla adaptovaná v prvním patře 

tzv. Thonethofu (obr.č.14), postaveného v roce 

1891 podle návrhu vídeňských architektů 

Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera, proslulých zejména svými stavbami divadel. 

Nekvapil původně zamýšlel Thonethof přestavět na reprezentativní hotel, ale díky 

průtahům s postoupením koncese od tehdejšího majitele M. Benedikta se však začalo 

nejdříve s modernizací vyšších pater a nadstavbou třetího a čtvrtého poschodí. Do celé 

budovy bylo také zavedeno nové ústřední topení a namontovány elektrické výtahy.  

 Kavárenský provoz byl vyřešen netradičně, kuchyně byla separovaná, umístěna 

v mezipatře. K dispozici byla i herna, kde bylo ke kaţdému stolu instalované 

telefonické spojení, aby bylo postaráno o pohodlí hráčů. V prvním patře se setkávaly 

dámy ve zvláštním salónu. Atmosféru kavárny dokresloval malý orchestr na balkonu 

nad schodištěm. Obloţení stěn bylo nahrazeno travertinem v přízemí (obr.č.15), 

mramorem ve špaletách oken v prvním patře (Altman et al., 2008). 

   

          Obrázek č. 15 Obloţení stěn travertinem (2) 

Obrázek č. 14 Pohled na první patro kavárny 

 Savoy (2) 
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 Pro rychlé oznamování důleţitých zpráv a pro vysílání rozhlasu byly ve všech 

prostorách rozmístěny Lumiérovy ampliony se zvláštním rozhlasovým zařízením. 

Ampliony umoţňovaly přenášet samostatně i hudební a pěvecké výkony, které se 

v kavárně konaly (Altman et al., 2008).  

3.4. Brněnské kavárny v předválečném období 

 

KAVÁRNA BIBER 

 Koncem dvacátých let dvacátého století byl na Moravském náměstí postaven 

moderní víceúčelový palác, jehoţ majitelem bylo Druţstvo obchodních a průmyslových 

zaměstnanců. Kromě kancelářských místností tohoto druţstva byl v suterénu domu 

umístěn biograf původně pro 800 osob, který zahájil svou činnost v roce 1929. 

V přízemí se nacházel velký sál pro pořádání konferencí, ale také tanečních zábav a 

divadelních představení (obr.č.16) . 

 V prvním a druhém poschodí byla za velkými skleněnými okenními tabulemi 

prostory kavárny Biber. Kavárna vznikla zásluhou jednoho z nejvýznamnějších 

brněnských kavárníků předválečného období Otto Bibera a jeho syna Oskara. Vnějšek 

kavárny lze do jisté míry rekonstruovat z jediné dochované dobové fotografie vstupního 

průčelí paláce (Altman et al., 2008). 

    

   Obrázek č. 16 Budova kavárny Biber (2) 

 

 Do dějin brněnské kultury se kavárna zapsala především ve třicátých letech 

minulého století, kdy se stala vyhledávaným místem schůzek německých spisovatelů – 
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sociálních demokratů, kteří do Československa emigrovali před fašismem a také 

brněnských příslušníků sociálně demokratické strany (Altman et al., 2008).  

 

KAVÁRNA ERA 

 Podle (Altmana et al., 2008) původně stojící obytný dům Josefa Špunara 

s kavárnou patřil k architektonicky neobyčejným brněnským stavbám meziválečného 

období. Budova byla rozdělena horizontálně na dvě funkční jednotky, na kavárnu 

s restaurací v přízemí a patře, na byt pro majitele (obr.č.17). Vlastní kavárna byla 

dvoupatrová s venkovní volnou plochou, která mohla být vyuţívána jako letní zahrádka. 

Levou částí vstupních dveří, společných pro kavárnu i byt majitele, se přes zádveří 

kolem výčepu, situovaného proti vstupním dveřím, vcházelo do hlavního společenského 

sálu v přízemí. Směrem do ulice byl menší prostor, v nich nemohl chybět oblíbený 

kulečník. 

    

    Obrázek č. 17 Kavárna Era (Internet 13) 

 

KAVÁRNA BELLEVUE 

 Nacházela se v domě na nároţí dnešního Moravského náměstí a Joštovy ulice 

(obr.č.18). V roce 1925 odešel A. Uřidil na odpočinek a kavárnu předal Janu 

Řezníčkovi, jehoţ na začátku třicátých let vystřídal Alois Pazderka. V té době byl celý 

dům banky Slávie upraven a přestavován podle projektu architekta Františka Krásného 

z Prahy. Krátce na to byla zmodernizovaná i Bellevue. Vyhlášeným podnikem, v němţ 

se také soustřeďoval čilý společenský ruch, a to především ve dvacátých a třicátých 

letech minulého století, byla v Brně kavárna Bellevue (Altman et al., 2008). 
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    Obrázek č. 18 Vstup do kavárny Bellevue (Internet 13) 

 

 Brno 30. září 1934, kdy byla kavárna slavnostně otevřená, tak získalo další 

příjemný kavárenský podnik. I po modernizaci ve třicátých letech se společnost 

v Bellevue nijak podstatně nezměnila, nadále ji s oblibou navštěvovaly mnohé 

osobnosti brněnského uměleckého a kulturního světa. Vedle Jiřího Mahena nebo 

Oldřicha Nového zde býval častým hostem například také majitel nedalekého 

knihkupectví Josef Barvič (Altman et al., 2008).  

 

CAFÉ ESPLANADE  

 Tato jiţ uţ neexistující kavárna patřila 

ve své době mezi nejkrásnější brněnské 

kavárny. Café Esplanade byla zbořena při 

bombardování Brna v listopadu 1944 a také 

zčásti při přípravě staveniště pro Janáčkovo 

divadlo ve druhé polovině padesátých let. 

Z dochovaných plánů je zřejmé, ţe kavárna 

byla na tomto výhodně situovaném místě uţ 

dříve. Prostranství bývalého dvora bylo 

vyplněno rozlehlým a vzdušným patrovým 

sálem nad půdorysem oválu se třemi přibliţně půlkruhovými nikami boxů, který byl 

překryt skleněným stropem s kopulí (obr.č.19). S tímto oválným sálem byly 

horizontálně a částečně i vertikálně propojeny další místnosti. Stěny oválného sálu i 

dalších hlavních kavárenských prostor byly přibliţně do dvou třetin pokryty brokátovou 

Obrázek č. 19 Skleněný kopulový strop (2) 
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látkou s orientálními motivy v barevných kontrastních rámech, odsazených širokou 

bílou ,,paspartou“. Kavárna Esplanade byla díky své architektuře opravdu mimořádným 

místem a to díky velkému patrovému oválnému sálu, jehoţ půdorys byl ve stavební 

kultuře dvacátých let zcela ojedinělý. Jiţ krátce po svém vzniku byla kavárna velmi 

populární, a to především mezi ţidovskou klientelou, jiţ byla v prvé řadě určená 

(Altman et al., 2008).  

 

ZEMANOVA KAVÁRNA 

 Stavba Zemanovy kavárny byla situovaná do parku u Koliště, kde měla nahradit 

stávající kavárenské zařízení (obr.č.20). Na jejím místě se totiţ uţ dříve nacházel 

dřevěný pavilon zvaný Schopp Café Pavillon. Po první světové válce převzal tento 

oblíbený podnik Josef Zeman a na jeho místě nechal postavit nový objekt, 

pravděpodobně v roce 1937 byla kavárna přestavěna. 

 

 

 

    Obrázek č. 20 Zemanova kavárna (2) 

   

 Vzhledem k absenci fotografií interiéru Zemanovy kavárny se lze pouze 

domnívat, ţe vybavení kavárny tvořily typické kavárenské Thonetovy ţidle a ţelezné 

stoly s mramorovými deskami. Přestoţe stavbu podle přání majitele opět navrhl 

Bohuslav Fuchs, podstatně tehdy utrpěl původní vzhled stavby. 

  Původnímu účelu tato jedinečná a architektonicky cenná stavba, která nabízela 

kaţdý den koncerty, prvotřídní nápoje a příjemné posezení ve stínu košatých stromů a 

proto byla velmi vyhledávána a slouţila aţ do padesátých let (Altman et al., 2008).  
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ZEMSKÝ DŮM 

 V únoru 1926 Zemský výbor moravský vypsal veřejnou soutěţ na zadání 

hostince a kavárny, v níţ nejlépe obstál známý brněnský kavárním Karel Brichta. 

Kavárna neměla ţádný vlastní název. Říkalo se jí podle stylu, v jakém byla zřízena, 

Francouzská kavárna nebo prostě jen Zemský dům. Slavnostně byla otevřena 22. října 

1926. Kavárna měla být největším a nejreprezentativnějším podnikem svého druhu 

v Brně. Jen kavárna se vstupem z hlavního schodiště, která byla situovaná v prvním 

patře objektu, totiţ zaujímala 650m
2 

a byla určena pro 600 hostů. Její střed tvořil velký 

sál se zimní zahradou a dominovala jí mramorová fontána o průměru 3m s plastikou 

(obr.č.21). Ke kavárně patřil kulečníkový sál se sedmi stoly, kde byla hráčům 

k dispozici tehdy převratná technická novinka, samočinné počítací hodiny.  

 

 Francouzská kavárna, která se do povědomí Brňanů zapsala jako vyhlášené 

místo konání tanečních odpoledních večerů, přitahovala hosty také koncerty salónního 

orchestru, k tanci i k poslechu zde pravidelně hrával jazzband, v zimní zahradě 

vystupovala kaţdou sobotu vojenská hudba. O vysoké úrovni zdejšího kavárenského a 

pohostinského podniku svědčí v neposlední řadě i to, ţe si je v letech 1927 a 1928 

zvolila pro své plesy Zemská jednota hostinských a kavárníků v Brně. Francouzská 

kavárna zanikla téměř beze stopy zřejmě krátce po skončení druhé světové války 

(Altman et al., 2008). 

 

       Obrázek č. 21 Sál v Zemském domě (2) 
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4. Brněnské kavárny v poválečném Československu 

 

 Specifický svět "podniků, které kromě hmotných pěstily i vyšší, duchovní 

zájmy," zanikl vcelku náhle a z více důvodů. V krušných letech po druhé světové válce 

se kavárnám nemohlo příliš dařit. Kdyţ pak přišel s únorem 1948 ještě navíc 

komunistický puč, začala být tato zařízení vnímána také jako burţoazní přeţitek. Za 

komunistického reţimu se takové zařízení nemohlo ekonomicky udrţet, pokud se 

kavárna nespojila s restaurací nebo například se zábavním programem, tancem a tak 

dále. Po druhé světové válce uţ se z takových zařízení stal spíš bar nebo něco 

podobného, tedy kategorie dříve neznámé (Internet 7). 

4.1. Kavárny v komunismu 

 Po roce 1948 dlouhou dobu nepřála svoboda projevu diskutování u šálku kávy, 

jak tomu bylo zvykem v minulosti. Lidé raději popíjeli kávu ve svém domově, tím se 

také omezila návštěvnost kaváren jen na pracovní nebo umělecké schůzky. Kavárny, 

které byly provozovány v komunistickém reţimu a přetrvaly aţ do současnosti je uţ jen 

pár. Můţeme mezi ně zařadit i slavné hotelové kavárny Slávia, Grand a Avion, ale 

především cukrárnu a kavárnu Zeman na Josefské ulici (obr.č.22) (Internet 8). 

  

   Obrázek č. 22 Cukrárna a kavárna Zeman (foto autor) 
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4.1.1 Cukrárna a kavárna Zeman 

 Zemanova kavárna je jedním ze zařízení, které funguje nejdéle, bez jakékoliv 

přestávky. Na úvod je třeba zmínit, ţe se nejedná o slavnou repliku Zemanovy kavárny 

z roku 1925. Stavba této budovy byla dostavěna v roce 1936 pro kavárníky Sedláčkovy. 

V roce 1948 kavárna změnila svůj původní název ze Sedláčkovy kavárny na Cukrárnu 

na Josefské. V té době do kavárny nastoupil budoucí nájemce, který přečkal 

komunistický reţim, i přes několik odporů aţ do roku 1989. Po revoluci zaţádal Adolf 

Zeman o pronájem kavárny a v roce 1990 vznikla kavárna a cukrárna Zeman. 

 Vzhled kavárny se neměnil za celou svou dobu, lze tedy vidět, jaký byl interiér 

v 80. letech (obr.č.23). V těchto dobách byl také podnik jedním z mála dobře 

prosperujících. Podnik je ve dvou podlaţích, v prvních cukrárna a v druhém samotná 

kavárna. Kavárna a cukrárna je v provozu i v současné době a v horním podlaţí 

proběhla rekonstrukce, ale na celkovou rozsáhlou opravu nejsou peníze (Internet 6).  

 
   Obrázek č. 23 Interiér Cukrárny a kavárny Zeman (Internet 12) 
  

4.2. Zánik brněnských kaváren 

 Jedním z dalších důvodu, proč kavárny neměly moc velkou šanci na provoz, 

byla cena kávy i dalšího kavárenského sortimentu. „Poslední předválečné kavárny 

zanikly v devadesátých letech. Těch z první republiky zbylo minimum, často jsou v 

ţalostném stavu nebo slouţí jiným účelům,“ poznamenává Karel Altman, který se 

věnuje historii brněnského pohostinství. Štěstí měly ty, kterým alespoň zůstal 

zachovaný restaurační provoz. Polistopadová doba tento trend bohuţel jen urychlila. I 

kdyţ se kavárny či cukrárny vrátily po roce 1990 v restitucích dřívějším majitelům či 

jejich potomkům, vlastně se jejich zašlý ţivot uţ nepodařilo oţivit (Internet 7). 



Jana Cyrusová: Brněnský kavárenský ţivot v proměnách času 

2010                                                                                                                                 24 

 Město tím nenávratně ztratilo nejen tradiční místa společenských setkání, ale 

také cenné architektonické památky, které zanikly bez náhrady a s nimi i atmosféra 

meziválečného Brna (Internet 7).  

4.2.1 Kavárny a jejich nové funkce 

 Jiné budovy to štěstí neměly. Slavná Opera v Divadelní ulici se po neslavné éře 

prodejny mercedesů změnila v pobočku Unicredit Bank. Někdejší druhá největší 

kavárna v Brně, která byla v Zemském domě na Moravském náměstí, je nyní jednou z 

jednacích síní krajského úřadu a Brňané si ji pamatují spíše jako studovnu Moravské 

zemské knihovny. Z Tomanovy kavárny a cukrárny na náměstí Svobody je prodejna 

hudebních nosičů (Internet 8). 

 Kavárna Savoy byla v padesátých letech přestavěna na prodejnu s textilem 

Výběr. Na začátku devadesátých let se začalo hovořit o obnovení Savoy, kdyţ majitel 

objektu Fruta Brno rozhodl v prostorách Výběru zřídit znovu kavárnu (obr.č.24). 

V současné době je znovu zrekonstruovaná kavárna Savoy v provozu (obr.č.25) 

(Altman et al., 2008). 

         
Obrázek č. 24 Savoy v komunismu (Internet13)  Obrázek č. 25 Kavárna Savoy (foto autor) 

 

 Zemanova kavárna byla neuváţeně zbořena v roce 1964, kdyţ musela ustoupit 

Janáčkovu divadlu. Ještě při realizaci hrubé stavby divadla se uvaţovalo o zachování 

kavárny na původním místě (obr.č.26). V roce 1991 se poprvé objevila myšlenka 

Zemanovu kavárnu znovu v parku na Kolišti postavit, avšak na jiném místě. Stavba byla 

zahájena v roce 1994 a 24. března 1995, v den stého výročí narození Bohuslava Fuchse, 

http://central-group-as-1.takeit.cz/dokonceny-rd-praha-9-ujezd-nad-lesy-lokalita-zahradni-ctvrt-2-4490993?115841&rtype=V&rmain=163633&ritem=4490993&rclanek=2108844&rslovo=419147&showdirect=1
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byla unikátní replika kavárny slavnostně otevřena. Veřejnosti pak byla zpřístupněna 

v dubnu 1995 (Altman et al., 2008). 

     

    Obrázek č. 26 Zemanova kavárna (2) 

 Tradice kavárny Bellevue jako jednoho z kulturních a společenských center 

Brna přetrvala i po druhé světové válce. Tehdy ovšem kavárna, která přešla do majetku 

Restaurací a jídelen Brno, pomalu chátrala a upadala. Svou původní funkci ztratila 

v osmdesátých letech, slouţila jako dietní jídelna. Po listopadu 1989 ji získala Česká 

pojišťovna a.s., která se ji v roce 1994 pokusila obnovit do podoby třicátých let a vrátit 

ji i s pomocí zamýšlených klavírních koncertů a módních přehlídek její tehdejší zašlou 

slávu (obr.č.27). To se ovšem nepodařilo a kavárna za krátký čas ukončila svou činnost. 

V nedávné době se v jejich prostorách uţ pravděpodobně nastálo usadila jedna ze stále 

se rozvíjející řady pivnic (obr.č.28) (Altman et al., 2008). 

    

 Obrázek č. 27 Bellevue v komunismu          Obrázek č. 28 Současnost   

        (Internet13)          (Internet13) 

  

 Ani kavárně Era se nevyhnul tristní osud většiny brněnských meziválečných 

kaváren. V padesátých letech ji získaly Restaurace a jídelny Brno II, které ji po řadě 
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úprav vyuţívaly jako pivnici. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, kdyţ uţ 

někdejší kavárna Era byla zapsána do Státního seznamu nemovitých kulturních 

památek, v ní další správce, Vysoka škola zemědělská, vybudoval výpočetní středisko. 

To s sebou přineslo četné další zásahy do uţ tak velmi zdevastované stavby, z níţ se 

dochovaly kromě křivkového schodiště v podstatě jen původní fasády (obr.č.29). 

 Začátkem devadesátých let restituovali objekt dědicové původního majitele, ale 

ani jim se přes veškeré snahy, podpořené finančními dotacemi Města Brna a 

Ministerstva kultury ČR, nepodařilo kavárnu zrekonstruovat a vrátit ji její původní 

funkci (Altman et al., 2008).  

 

  

   Obrázek č. 29 Zdevastovaná kavárna Era (Internet 13) 

 

 Esplanade byla po vypuknutí druhé světové války jedinou kavárnou v Brně, kam 

měli Ţidé přístup, a to aţ do jejich hromadného zatčení 30. září 1941, kdy sem vtrhlo 

gestapo a přítomné odvedlo. Kavárna byla zčásti poškozená, byla potom uzavřena.  

 Při leteckém útoku na Brno v listopadu 1944 značně utrpěl blok domů, jehoţ 

byla součástí. Ten blok byl zbořen aţ deset let nato, kdy musel ustoupit stavbě 

Janáčkova divadla. Kavárnu Esplanade na nároţí Jezuitské a Rooseveltovy ulice 

nahradil park. Brněnská architektura tak bez náhrady ztratila jednu ze svých 

nejvýznamnějších památek (Altman et al., 2008).  
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5. Průvodce po současných brněnských kavárnách 

 Dnešní brněnské kavárny navazují na historii kavárenského ţivota a lze říct, ţe 

Brno je přímo protkané kavárnami. Téměř na kaţdé ulici je kavárna, kde je moţnost si 

vychutnat kávu několika druhů. Většina kaváren je umístěna v samotném centru města. 

Některé kavárny pokračují a mají snahu zachovat si svou historii z prvorepublikové 

doby. V Brně je ale také velké mnoţství kaváren, které jsou zajímavé svým specifickým 

interiérem nebo také osobitým kavárenským duchem. Záleţí proto jenom na osobním 

stylu kaţdého, jakou kavárnu si vybere a navštíví. Současné kavárny nabízejí rozšířený 

sortiment v jídelních lístcích. Některé se specializují na snídaně nebo na míchané 

nápoje. Pro 21. století je uţ všední záleţitost internet, proto se mnoho kaváren 

přizpůsobují své klientele. 

  

    Obrázek č.30  Náměstí Svobody (Internet 17) 

 

 Dnes je obvyklé se ve své oblíbené kavárně připojit pomocí wi-fi k internetu a 

přes něj se v kavárně vzdělávat, číst si denní tisk, nebo jen komunikovat se svými 

přáteli. Kavárny se také staly místy pro mladé neobjevené umělce, kde dostávají 

jedinečnou moţnost ukázat své schopnosti a dovednosti. Z některých kaváren se 

postupem času stávají multifunkční prostory, které jsou vyuţívány jako galerie.  

 Tato kapitola nabízí přehled současných brněnských kaváren, které se nachází 

převáţně v centru města (obr.č.30). Průvodce přináší výběr několika nejzajímavějších 

kaváren v Brně. Kritérium uvedených kaváren je jejich oblíbenost mezi místními 

obyvateli, dále skutečnost, ţe kavárna je něčím výjimečná (např. Air Café), 

v neposlední řadě lokalita (např. Kavárna Podnebí) a atmosféra kaváren (např. Kavárna 

Spolek). Průvodce se zaměřuje na celkový interiér kaváren, na jejich sortiment a 

samotný vztah obsluhy k hostům.     
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5.1 Mapa průvodce kaváren 

 

    Obrázek č. 31 Mapa kaváren 1 (Internet 15) 

 

 

        Obrázek č. 32 Mapa kaváren 2 (Internet 16) 
 

1 Literární kavárna    4 Klafé kavárna 

2 Kavárna a cukrárna Aida   5 Air Café 

3 Café Podnebí     6 Kavárna Spolek 
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5.2. Literární kavárna 

 V knihkupectví AC Academia 

na náměstí Svobody se nachází 

literární kavárna (Filip, 2004). 

Samotná kavárna se nachází v druhém 

patře knihkupectví, takţe lze projít 

celým knihkupectvím a vybrat si 

knihu, která by hosta zaujala ke čtení 

v kavárně.  

Kavárna je poměrně malá, stojí zde 

devět kruhových stolů, které mají u sebe 

čtyři ţidle. Prostory jsou laděny do tmavého nábytku a jako kontrast tomu jsou světlé 

zelené a oranţové stěny (obr.č.33). Na stěnách zaujmou fotografie rostlin a obrazy. Po 

celém knihkupectví se line vůně kávy. Na kaţdém stole se nachází vonná svíčka, 

nápojový lístek a také dotazník od knihovny Jiřího Mahena v Brně, který zjišťuje, jaký 

je současný vztah ke kníţkám a za jakým účelem lidé navštěvují kavárnu. 

 Obsluha je zde velmi příjemná, poměrně rychlá a usměvavá. Kavárna nabízí 

něco k zakousnutí od lahodných zákusků aţ po zeleninové saláty, dokonce i zde je k 

nalezení typické hospodské jídlo a to nakládaný hermelín. Cena kávy se pohybuje 

kolem 35,- aţ 60,- (obr.č.34). Chuť kávy je silná, ale velmi lahodná, kaţdá káva je zde 

vţdy čerstvě připravená. Ke čtení je zde i denní tisk. Kavárna je nekuřácká. K posezení 

u čerstvé kávy a čtení své oblíbené knihy nebo denního tisku je literární kavárna tím 

pravým prostředím.           

      

    Obrázek č. 34 Vídeňská káva (foto autor) 

 Obrázek č. 33 Literární kavárna (14) 
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5.3. Kavárna a cukrárna Aida 

 Na Jakubském Náměstí na rohu ulice se nachází kavárna a cukrárna Aida (Filip, 

2004). Kavárna je velká, prostorná a prosvětlená. Stěny kavárny jsou sladěny do 

oranţova a také do červena. Kavárna má dvě podlaţí a působí velmi barevně.  

Obsluha je příjemná a usměvavá, dokáţe poradit 

s výběrem a doporučit co stojí za vyzkoušení. Stoly 

jsou ţelezné ve tvaru čtverců nebo jsou kulaté, ţidle 

jsou plastové, laděny do oranţova (obr.č.37). Kavárnu 

lze pojmenovat i jako cukrárnu, díky obrovskému 

výběru zákusků, který zaujme hned při vstupu.  

Sortiment je tedy velmi rozsáhlý od čerstvých 

zákusků, zmrzlinových poháru aţ po ovocné 

palačinky. Zde chuťové buňky nezůstávají v klidném 

stavu, a to díky pohledu na ovocné dorty. Z nápojů je zde 

na výběr od Latté (obr.č.35) aţ po kávy alkoholické nebo 

míchané nápoje. Pivo se zde čepuje a to značky Stella 

Artois.  

 Velmi jistě zaujme zákusek, který je v malé 

plastové krabičce, takţe si hosté mohou zákusek nechat 

zabalit s tím, ţe se jim neporuší (obr.č.36). Cukrárna je 

nekuřácká, takţe ji nejčastěji navštěvují maminky 

s malými dětmi. Ceny zákusků jsou poměrně vyšší, ale 

odpovídají kvalitě. 

 

   

   Obrázek č. 37 Interiér kavárny Aidy (foto autor) 

         Obrázek č. 35 Café Latté  

        (foto autor) 

Obrázek č. 36 Zákusek 

z kavárny Aidy (foto autor) 
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5.4. Café Podnebí 

 Café Podnebí, útulná malá kavárna se nachází 

přímo pod Špilberkem, hned vedle vstupu do 

parku.(obr.č.38) Lokalita patří k nejhezčím v Brně (Filip, 

2004). V blízkosti je lékařská fakulta Masarykovy 

univerzity, takţe kavárna je plně vytíţena převáţně 

studenty. U kavárny je menší letní terasa. Kavárna má 

osobitý interiér, který je laděn do kontrastu černé s bílou. 

Nábytek je tmavě hnědý a zdi bílé. Na nich se nacházejí 

úryvky různých citátu. Prostor kavárny je vzdušný a velmi 

světlý.  Stoly jsou čtvercové s thoneotovými ţidlemi, bar je 

podsvětlený a je na něm černý ornament, který dominuje 

po celé kavárně. Určitě zaujme originální nápojový lístek, který je v rozměrech 

10x10cm (obr.č.39). Ceny jsou velmi příznivé a káva je čerstvě praţená. 

 Nápojový lístek obsahuje i klasické zákusky jako např. domácí štrúdl nebo velmi 

oblíbenou marlenku. V nabídce je i moţnost čepovaného piva, coţ není u kaváren 

obvyklé. Obsluha se kaţdému hostu pozorně věnuje jiţ při jeho vstupu do kavárny, coţ 

jistě vzbuzuje sympatie klientů. Cena kávy se jeví jako nízká, pro tak vysokou kvalitu 

(obr.č.40). Kavárna působí velmi čistě, coţ se lze přesvědčit i na toaletách. V rohu 

kavárny je vytvořený malý dětský koutek, coţ určitě ocení rodiče s dětmi. Kavárna je 

hojně navštěvovaná a velmi oblíbena mezi Brňany a zřejmě díky tomu je otevřena 

v kaţdý všední den aţ do nočních hodin. Celková atmosféra je velmi příjemná a turisté i 

místní se zde rádi vracejí.  

    

Obrázek č. 40 Káva z Café Podnebí   Obrázek č. 39 Nápojový lístek   

 (foto autor)      (foto autor) 

Obrázek č. 38 Vstup Café 

Podnebí (foto autor) 
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5.5. Klafé kavárna  

Klafé kavárna stojí na ulici Klácelové na Kraví Hoře. Kraví Hora se nachází mimo střed 

Brna (Filip, 2004). Kavárnu by se dalo lehce přehlednout, je totiţ v suterénu rodinného 

domku. Kavárna působí velmi moderně a stylově. Modernímu interiéru dominuje sytě 

červená stěna se zlatými prouţky, pod kterou se táhne dlouhá dřevěná lavice. Na 

protilehlé straně je umístěn prosklený a osvětlený bar (obr.č.41). 

Obsluha zde jeví pocit zaneprázdněnosti, proto 

hosté musí vyčkat trpělivě jejího příchodu. Káva 

je servírovaná na dřevěném podnosu. Ke kávě 

nechybí voda a malý zákusek k zakousnutí. Do 

kavárny můţete vyrazit i v brzkých ranních 

hodinách na snídani. V jídelním lístku je velký 

výběr snídaní, jak od sladkých, tak po slaných. 

V odpoledních a večerních hodinách je kavárna 

Klafé ideální místo pro schůzky, které můţete 

strávit u vína nebo u míchaných koktejlů. 

 V prostoru kavárny Klafé není ţádný popelník, protoţe kavárna je nekuřácká. Jako 

kaţdá správná moderní kavárna nabízí denní tisk a bezplatné připojení k internetu. 

Kavárna je otevřená kaţdý všední den do večerních hodin. V letních dnech je 

k dispozici i malá letní zahrádka (obr.č.42). 

 

   

         Obrázek č. 42 Letní zahrádka Klafé Café (10) 

 Obrázek č. 41  Klafé Café (11) 
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5.6. Air Café 

 Air Café je součástí budovy Moravského 

zemského muzea, které se nalézá na Zelném trhu, 

hned vedle divadla Husa na provázku (Filip, 2004). 

Při vstupu do kavárny kaţdého návštěvníka zaujme 

letoun visící na stropě (obr.č.43). Celá kavárna je 

totiţ věnovaná letectví a tomu je přizpůsoben i celý 

interiér. V kavárně mohou hosté nabývat dojmu, ţe 

se nachází ve Velké Británii v době druhé světové 

války. Po celé místnosti jsou staré fotografie 

letounů a československých letců. Dokonce je zde 

k vidění záchranný člun, navigační přístroje, 

fotokulomet a také důstojnická uniforma 

RAF,(obr.č.44) letecké boty či lékárnička.  

 

Je časté, ţe neţ hosté usednou ke stolu, tak se 

rozhlíţejí, zastavují se u vystavených exponátů a 

čtou si popisky a články, které je zaujmou. Kavárna 

tak působí jako menší muzeum. K atmosféře určitě 

přispívá i swingová hudba ze 40. let. Kavárna 

podává italskou kávu velmi vysoké kvality. Mimo 

výběru kávy je zde široká nabídka míchaných 

nápojů. Ceny v nápojovém lístku jsou přiměřené. 

Obsluha je pohotová a rychlá.  

 

 

 

Majitel kavárny se snaţil vytvořit v Brně odlišnou kavárnu, na kterou bude kaţdý host 

vzpomínat. Tato atypická kavárna láká nejen k posezení nad šálkem kávy. 

 

 Obrázek č. 43 Vstup Air Café       

  (foto autor) 

Obrázek č. 44 Exponáty v Air Café

       (foto autor) 
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5.7. Kavárna Spolek  

Vchod do kavárny je docela přehlédnutelný, nachází se 

totiţ ve dvoře na ulici Orlí v centru Brna (Filip, 2004). 

Na vstup upozorní osvětlená reklama (obr.č.45). 

Kavárnu lze zařadit mezi prostorově velké, má dvě 

velká podlaţí. První podlaţí je určeno pro kuřáky a zde 

se nachází i větší dětský koutek. Kavárna v minulosti 

působila také jako knihkupectví, proto je ve vyšším 

patře velké mnoţství knih, tento prostor je nekuřácký. 

 

Kavárna je mezi Brňany proslavená nejen svou kávou, ale 

také vynikající kuchyní. Obsluha nechává vyčkávat hosta a ke stolu přijde aţ po delší 

době. Při příchodu obsluhy, zaujme 

nezvyklý jídelní a nápojový lístek, který je 

v ţelezných deskách. V jídelním lístku je 

velký výběr sladkých dezertů, ale také 

různých polévek. Ceny kávy se pohybují 

od 35,- do 45,- kč. Ke kávě je podávaná 

voda a sladký zákusek (obr.č.46).  

Interiér je poměrně jednoduchý, 

dominující barvou je tmavě zelená, coţ 

lze vidět hned u zelených sedaček nebo 

kovových ţidlí. Zdi jsou sladěny do světlé zelené nebo bílé barvy, coţ hezky dolaďuje 

vybavení kavárny (obr.č.47). V dnešní uspěchané, hlučné době oceníte, ţe zde nehraje 

ţádná hudba. Po celé kavárně je plno starších výtisku kníţek nebo časopisů. 

Samozřejmosti ke čtení je také denní tisk. Díky svým velkým prostorům slouţí kavárna 

také k výstavám a společenským akcím.  

 

 

 

 

Obrázek č. 45 Reklama 

kavárny Spolek (foto autor) 

       Obrázek č. 46 Káva z kavárny Spolek (foto 

autor) 

Obrázek č. 47 Interiér 

kavárny Spolek (foto autor) 
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6. Závěr 

 Prvotním cílem mé bakalářské práce bylo podat celkový náhled o kavárenském 

ţivotě na území města Brna. Toto téma je velmi rozsáhlé svou historii a proto bylo mou 

snahou tuto problematiku vhodně uspořádat a propojit souvislosti týkající se zadaného 

tématu.  

  V úvodní kapitole bakalářské práce jsem uvedla všechny potřebné aspekty, 

které se týkaly vybavenosti, funkcí a nabídkou kaváren. Seznámí Vás také o tom, z čeho 

káva vzniká a jak se lahodný nápoj káva šířil po Evropě, aţ se dostal na území České 

republiky. V další kapitole jsem postupně začala uspořádat počátky kavárnictví v Brně, 

které sahají hluboko do historie. Tato kapitola obsahuje i zvláštní formu kaváren, které 

byly součástí hotelu. Kavárny po celou svou historii měnily svou funkci, svou klientelu 

a také se přizpůsobovalo době. O zásluhu velkých úspěchů kaváren v Brně se zaslouţili 

významní odborníci přes kavárnictví, kteří se snaţili povznést brněnské kavárny na 

světovou úroveň, proto jsou zařazení jako součást historie Brna. K historii kaváren patří 

také jejich úpadek nebo dokonce zánik, který se začal poměrně rychle rozšiřovat po 

druhé světové válce, nástupem komunistického reţimu. Toto nepříliš příznivé období je 

shrnuto v kapitole, kde jsou kavárny představeny, jako místa, která měnila svou podobu. 

Pro představu a srovnání změn, které nastaly v tomto období, jsou součástí historické a 

současné fotografie. Poslední část mé bakalářské práce je věnována uţ současným 

brněnským kavárnám, které jsou na území Brna v 21. století. V této části jsem zachytila 

jen malý zlomek kaváren, který se nachází převáţně v centru města a zpracovala do 

formy turistického průvodce.  

 Přínosem nových kaváren vznikalo v moravské metropoli i velké mnoţství 

zajímavých architektonických budov. V  21. století jsou tyto budovy zařazeny 

k historickým kulturním památkám a město Brno se stará o jejich adaptaci. Některé 

dochované budovy naleznete v Brně, uţ ale jako jiné zařízení, slouţící jiným účelům.  

 Při zpracovávání mé bakalářské práce jsem se opírala o českou i zahraniční 

odbornou literaturu, ale zejména o českou. Odborníkem přes brněnské pohostinství je 

historik Karel Altman, který se postaral o několik publikací týkající se kavárnictví 

v Brně. 

  Brňané jsou na svůj kavárenský ţivot patřičně pyšní, coţ svědčí o tom, ţe v roce 

2008 se konala zajímavá výstava s názvem Zmizelý svět brněnských kaváren. Výstava 
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pojednávala o historickém vývoji a podobu kaváren z historických fotografií. Díky této 

výstavě také vznikla stejnojmenná kniha, ze které jsem čerpala fotografie interiéru 

kaváren. O kavárnách v Brně byl dokonce natočen i dokumentární film s názvem Café 

Brno: kavárny a město v proměnách času (18), který se zaměřil na historii brněnských 

kaváren v meziválečné době, aţ po jejich současnost. Dokument je moţno zhlédnout na 

internetových stránkách České televize, v archivu. Z těchto všech iniciativ od 

brněnských obyvatel je patrné, ţe se snaţí zachovat v paměti, jak dochované i 

nedochované kavárenské podniky a také nadále rozšiřovat kavárenskou metropoli Brno. 

Domnívám se, ţe má bakalářská práce svým zaměřením a obsahem můţe být 

přínosným zdrojem informací nejen pro turisty, ale i vzpomínkou pro samotné 

obyvatelé Brna. Rovněţ část práce můţe poslouţit i jako informační materiál pro Info 

centra v Brně. 

  Ráda bych zde poděkovala Ing. Martinovi Klempovi za ochotu, věnovaný čas a 

odborné vedení při zpracování této bakalářské práce. 
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