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Abstrakt  

Tato bakalářská práce se věnuje štamgastenství jako svébytnému kulturnímu fenoménu a 

jeho roli v současné kultuře hospod. Shrnuje vývoj hospod v českém prostředí a vysvětluje 

symbolický význam místa hospody v konstrukci české národní identity. Na hospodu jako 

veřejný prostor nahlíží z pozice konceptu třetího místa amerického urbánního sociologa Raye 

Oldenburga, podle níž je pro zdravé fungování jedince ve společnosti vedle domova a práce 

nezbytné třetí místo, neutrální prostor, kde může jedinec prožívat neformální veřejný život. 

Existence třetích míst je dle tohoto pohledu nezbytná pro vytváření lokální komunity a 

kultivování občanské společnosti. Tato práce se zaměřuje na štamgasty jako tu skupinu, která 

třetímu místu v podobě hospody vdechuje život a udržuje ho. V praktické části je prováděn 

kvalitativní výzkum pomocí etnografie ve dvou vybraných pražských hospodách s cílem zjistit, 

zdali existuje v současné kultuře hospod prostor pro štamgastenství a jak s ním jednotlivé 

hospody nakládají. Zjišťuje, že štamgastenství se obdobně rozvíjí v obou podnicích, avšak 

rozdíl ve výsledném stavu spočívá v kontrole nad podobou vztahů mezi obsluhou a hosty. 

Klíčová slova 

 Štamgasti, štamgastenství, kultura hospod, třetí místo, česká společnost, kvalitativní výzkum 



Abstract  

This bachelor thesis concerns on ‘the practice of being a pub regular’ (“štamgastenství”) 

as a particular cultural phenomenon and its role in contemporary pub culture. It summarises the 

evolution of pubs in the Czech context and explains a symbolical meaning of the place of pub 

in the construction of a Czech national identity. The thesis looks at pub as a public space from 

the perspective of the concept of the third place of an American urban sociologist Ray 

Oldenburg according to which for one’s healthy functioning in society it is important to have 

got, beside of a home and a workplace, also the third place, a neutral ground, where one can 

experience informal public life. As claimed by this approach, the existence of the third places 

is crucial for an establishment of local community and cultivation of civil society. This thesis 

focuses on pub regulars as the group that makes the third place in the form of a pub alive and 

keeps it as such. The practical part of the thesis engages in a qualitative research using a method 

of ethnography on two selected Prague pubs in order to find out whether there is still a space 

for ‘the practice of being a pub regular’ in contemporary pub culture and how the individual 

pubs deal with it. It concludes that ‘the practice of being a pub regular’ is evolving in a similar 

manner in both establishments but the result depends on a control over staff–guest relations. 
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1. Zásady vypracování 

Štamgasti (z něm. Stammgast, tj. „kmenový host“) je označení pro specifickou skupinu hostů 

restauračního zařízení, tradičně hospody, kteří svou vyhraněnou preferencí konkrétního 

zařízení a vysokou frekvencí návštěvnosti s postupem času v hospodě získají specifické sociální 

postavení spojované s nadstandardním vztahem s obsluhou, jistými privilegii (např. 

permanentní rezervace). Pro členy této skupinu i pro hospodu může mít toto postavení jakýsi 

symbiotický vztah ve statusové hře (jsem štamgast a mám „svoji“ hospodu / jsem plnohodnotná 

hospoda, protože mám „svoje“ štamgasty). 

Štamgastenství jako kulturní fenomén v prostředí hospod, špeluněk a náleven všeho druhu 

hraje či v minulosti hrálo významnou roli. Jako takové se stává vděčným námětem a figurou 

v umění, lidové tvorbě a stává se i nedílnou součástí představ o hospodské kultuře, která vždy 

byla Čechy vnímaná jako svébytná součást jejich vlastní identity. Zpětně pak štamgastenství 

spoluvytváří mikrosvět hospody, vstupuje do vztahů obsluhy a zákazníků a ovlivňuje i 

materiálně prostředí hospody. 

Mikrosvět hospod a jeho pozorování může být přínosné pro pochopení některých specifik 

české společnosti a české kultury, neboť jak už bylo řečeno, hospodská kultura je vnímána jako 

pevná součást kanonizovaných představ o Češích a češství. Scénáře a etnografické situace 

odehrávající se v prostředí hospody pak mohou být vypovídat i o české společnosti, například 

vzhledem k představám o údajně plebejské, ale veskrze demokratické povahy českého národa 

apod. Fenomén štamgastenství je Čechy obecně vnímán se samozřejmostí, a právě proto 

považuji za vhodné na něj zaměřovat v rámci bakalářské práce moji výzkumnou činnost. 

Zajímá mě především, jestli tento fenomén pronikl i do současné kultury pohostinství a pokud 

ano, tak jak rozšířený je a zdali si uchovává formu dobře známou z umělecké a lidové tvorby. 

Je totiž možné, že s výrazným navýšením počtu restauračních zařízení a jejich záběrem na 

rozličnou klientelu fenomén štamgastenství v tradičním pojetí mohl vymizet a je udržován 

právě jen v hospodách zaměřujících se na velmi úzkou skupinu zákazníků (fotbaloví fanoušci 

aj.), kdy je faktorem vytvářejícím skupinu privilegovaných hostů příslušnost k určité sociální 

skupině či subkultuře.  
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2. Předběžné výzkumné otázky 

Prozatím orientačně bych se ve své bakalářské práci chtěl věnovat těmto dílčím otázkám: 

1) Můžeme fenomén štamgastenství pozorovat i v současné kultuře pohostinství? 

2) Ve kterých typech restauračních zařízení tento fenomén vzniká? Týká se jen zaběhlých 

hospod, nebo se štamgasti etablují i v nově otevřených zařízeních? 

3) Je možné vysledovat společné znaky štamgastenství? Existuje sdílená kulturní představa o 

štamgastenství, podle níž pak samo vzniká? 

4) Musí mít štamgasti některé podobné vlastnosti, např. příslušnost k určitě sociální skupině 

nebo subkultuře, která je vede k vyhraněné preferenci zařízení (tematické hospody apod.)? 

5) Jak probíhá etablování skupiny štamgastů? 

6) Jaký význam má vztah hospody a štamgasta pro obě strany? 

3. Předběžná náplň práce 

Hlavní náplní této bakalářské práce by měl etnografický popis několika vybraných 

restauračních zařízení. V něm si budu všímat principů fungování mikrosvěta dané hospody 

v souvislosti se štamgastenstvím, tedy zdali a v jaké formě v hospodě existuje výše popisovaná 

skupina privilegovaných hostů, jak se jejich postavení projevuje, jaký vliv má existence 

štamgastů na běžný chod hospody apod. Další informace bych následně rád doplnil z rozhovoru 

s provozovateli i hosty. Mým záměrem je vybrat si pro svou výzkumnou činnost velmi malý 

okruh restauračních zařízení, u nichž však bude možné na první pohled pozorovat jejich 

vzájemnou rozdílnost. Tak se budu v nich moci nalézat jak společné prvky podob 

štamgastenství, tak i jejich rozdílnosti. 

4. Teoretická východiska 

Svoji práci budu podkládat příslušnou literaturou zaměřující se na význam hospodské 

kultury pro českou společnost, české mýty, stereotypy a figury spojené s hospodou a 

štamgastenstvím, stejně jako odraz štamgastenství v české umělecké tvorbě. 
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Úvod 

Naprostá většina osob vyrůstajících v českém prostředí má alespoň nějakou zkušenost 

s hospodou a s pivem. Často se rádi označujeme za národ pivařů, chlubíme se, že máme to 

nejlepší pivo na světě, a těžce neseme, když nám v jeho spotřebě na osobu šlapou na paty Němci 

nebo v horším případě Palauané. V literatuře a umění se k hospodám a pivu neustále obracíme, 

od Smetanovy Prodané nevěsty přes Nerudovy nebo Hrabalovy povídky po rockovou baladu 

vzývající Jarošovský pivovar. A to, proč nás hospody a pivo tolik fascinují, nás samo o sobě 

fascinuje, o čemž vypovídají nesčetné populárně-vědecké publikace na toto téma. Pojmu 

štamgastenství uvedenému v názvu práce alespoň implicitně rozumíme a vyvolává v nás jasné 

představy. V následující práci bych se na štamgastenství a štamgasty rád podíval z pohledu 

sociálněvědního výzkumu a poskytl hlubší pohled do tohoto kulturního fenoménu a  

jeho místa v současné kultuře hospod. 

Výzkum kultury hospod a jevů v nich probíhajících se může zdát jako žertovné, 

polovážné a možná nedůstojné téma. Přesto se v tomto prostředí odehrává spousta pro sociální 

a humanitní vědy přínosných situací a procesů. Při zohlednění sociální funkce hospod je možné 

k problému přistupovat z pohledu teorie třetího místa [např. Watson 2002], jak to ve své práci 

budu činit i já. V českojazyčné odborné literatuře se hospodám věnují převážně bohemisté a 

literární vědci pracující s memoáry a dalšími historickými prameny [např. Pytlík 1996; Novotný 

(ed.) 1997]. Přímo na kulturu hospod a štamgastenství se zaměřuje etnolog Karel Altman [např. 

2003, 2015], o jehož poznatky k problematice se v své práci budu opírat především. 

Teoretickou část své práce rozděluji do čtyř kapitol, které by měly poskytnout potřebný 

náhled do problematiky. V první kapitole se zabývám významem hospody a pivařství v české 

společnosti, jak formuje její identitu, a představuji pojem štamgastenství. V druhé kapitole 

předkládám oporu své práce v sociální teorii, koncept třetího místa amerického urbánního 

sociologa Raye Oldenburga – vedle domova a práce klíčovým prostorem nezbytným pro 

psychosociální pohodu jedince, kde má možnost žít neformální veřejný život, a který je rovněž 

podstatný pro dobré fungování lokální komunity. Zaměřuji se na konstitutivní prvky, které 

dělají třetí místo třetím místem, a argumentuji, že právě za takové třetí místo se dá nepochybně 

považovat, a zejména v českém kontextu, i prostředí hospody. Ve třetí kapitole se pak 

odpoutávám od pramenů popisující historickou podobu kultury hospod a čerpám ze současných 

výzkumů a zdrojů, abych popsal některé proměny, kterými současná kultura hospod prochází. 

V poslední kapitole teoretické části po krátkém shrnutí a vysvětlení některých pojmů přecházím 
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k formulaci výzkumných otázek, jimiž se zabývám ve vlastním výzkumu. Zajímá mě, jaké 

podoby nabývá současná kultura hospod a jaké místo v ní má štamgastenství. Na problematiku 

nahlížím ze čtyř dimenzí tvořících dílčí výzkumné otázky: 

 Jak je vyjednáván vztah mezi obsluhou a hosty? 

 Jak se v současné kultuře hospod z náhodného hosta stává štamgast a jaké z tohoto 

statusu vyplývají povinnosti a privilegia? 

 Jakou sociální funkci může štamgastenství v současné kultuře hospod zastávat? 

 Jak materiální prostředí hospody působí na její atmosféru a sociální vztahy, do kterých 

hosti při její návštěvě vstupují? 

V praktické části práce se tyto otázky snažím zodpovědět pomocí kvalitativního 

výzkumu. Jako výzkumné terény si vybírám dvě pražské hospody, v nichž zúčastněným 

pozorováním a výzkumnými rozhovory zaměřuji na to, jaké podoby u nich nabývá současná 

kultura hospod a jak je v nich nakládáno se štamgastenstvím.  

Při citování pramenů jsem postupoval dle citačních zásad Sociologického časopisu 

[Sociologický časopis 2014]. Pokud neuvedu jinak, kurzívou v textu označuji publikované 

práce. Citace cizojazyčných (anglických) textů uvádím v mém překladu a v poznámce pod 

čarou pak uvádím znění v originále. 
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I. Teoretická část 

Teoretická část této práce nejprve v přehledové části představí koncept štamgastenství 

v české kultuře hospod a pokusí se argumentovat, že prostředí hospody i konzumace piva tvoří 

významnou složku české národní identity. Následně bude odkazovat na sociologický koncept 

třetího místa v podobě hospody a nakonec nastíní podobu současné kultury hospod a formuluje 

výzkumnou otázku pro vlastní výzkum této práce. 

1.1 O štamgastenství a štamgastech 

Problematiku štamgastenství dobře uvozuje citát žurnalisty Ignáta Hermanna: „Máte jisté 

hostince, v nichž vidíte denně tytéž tváře na týchž místech, jež jsou vyhrazena denním hostům, 

jakoby byla pojištěna knihovně“ [Altman 2015: 96]. Právě v těchto hostincích v minulosti bylo 

a pravděpodobně i dnes je možné sledovat svébytný kulturní fenomén označovaný jako 

štamgastenství rozvíjející se kolem těchto denních hostů, známých také jako štamgasti. 

V následující kapitole bych chtěl nabídnout historický přehled vysvětlující význam piva a 

hospod v české společnosti a uvozující do pojmů jako štamgast, štamlokál nebo štamtyš. 

1.1.1 Češství ve stínu pípy 

Podle výzkumu Pivo v české společnosti Centra 

pro výzkum veřejného mínění tento alkoholický nápoj 

konzumuje 91 % mužů a 56 % žen [CVVM 2015]. 

Vedle relativně vysoké míry konzumace mu Češi však 

přisuzují i specifický kulturní význam, jak lze vidět na 

Obrázku 1, podle kterého je pro naprostou většinu 

populace pivo součástí naší kultury, která k nám patří 

a na kterou můžeme být pyšní. O významu piva pro 

Čechy ostatně hovoří i sám fakt, že od roku 2004 

CVVM tyto otázky pravidelně zahrnuje do šetření 

Naše společnost. Nadpisem této kapitoly odkazuji na 

publikaci literárního vědce Radko Pytlíka Ve stínu 

pípy [1996], která sama je parafrází na lípu jako český 

národní strom a uvádí tak žertem symbol české 

národní identity na pravou míru. 

 

Obrázek 1 – Souhlas respondentů 

s výroky o pivu [CVVM 2012]. 
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Americký psychiatr a antropolog Timothy M. Hall působil v letech 1999 až 2003 v Česku 

a zaujala ho docela náhodou místní kultura hospod, o které se rozhodl napsat odborný článek 

[Hall 2003]. Věnuje se v něm všem náležitostem a elaborovaným rituálům české kultury pití 

piva a poukazuje na až duchovní rozměr, který Češi pivu dávají. Podle něj je pro Čechy pivo a 

posezení v hospodě obrazným pojmenováním pro pohodu jako hodnotu, které ve svých 

životech přikládají důležitý význam. Svůj článek uzavírá tvrzením: „Jak můžeme vidět, pokud 

bychom mohli jakoukoliv kulturu na světě označit jako kulturu pití piva, jsou to Češi“1 [Hall 

2003: 119] a dokládá ho nesčetnými odkazy na pivo a jeho konzumaci v českém umění od 

Haškova Švejka po muzikál Starci na chmelu. 

Původ tohoto významu piva a hospody má v české kultuře hluboké kořeny, podíváme-li 

se například na přísloví z dob Jana Ámose Komenského: „Kde vláha, tam roste. Kde dobré 

pivo, kde přátelé, tam lze žíti vesele“ [Pytlík 1996: 53]. Prostředí hospod získalo svoji zásadní 

funkci v tvorbě české identity nejvíce během národního obrození. V té době se stala hospoda 

ústředním prostorem rodící se české společnosti, což bylo dané především tím, že šlo o jedno 

z mála veřejných míst poskytujících prostor pro komunikaci v češtině. V prostředí divadla, 

opery či parku mohlo být používání češtiny nezdvořilé nebo přinejmenším nemístné, zatímco 

při posezení u piva bylo běžné zvolit se spolusedícími jazyk dle uvážení [Macura 1997: 29]. 

Národní obrozenci z Matice české nebo Měšťanské besedy se tak opravdu scházeli a projekt 

českého národa diskutovali vesměs po hospodách a obliba k pivu a mikrosvětu hospod se začala 

odrážet v literatuře, básních a písních [Rak 1997]. Slovy Vítězslava Hálka: „Naše veřejnost (…) 

toť byla a jest dosud hospoda“ [Macura 1997: 28]. Hospoda přijala roli stínového parlamentu, 

místa, kde se projednává vše důležité a kde se konstruuje česká národní identita. Místo ze své 

podstaty demokratické, na základě kterého je ze své podstaty demokratickým i český národ, 

v jejích prostorách obrozený. 

1.1.2 Etablování hospod v českém prostředí a zejména v Praze 

Historickým nápojem starých Čechů měla být podle pověstí medovina, avšak dá se 

předpokládat, že minimálně od 10. století začíná její místo zaujímat pivo. První oficiální zmínka 

o pivu v historických záznamech pak pochází z roku 1088. Český král Vratislav II. v dochované 

nadační listině přiděluje vyšehradské kapitule vedle mnoha darů, nemovitostí a platů i desátek 

                                                 
1 Znění v originále: “We can see then that if any culture in the world qualifies as a beer-drinking culture, 

it is the Czechs.” 
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chmele pro vaření piva. Král Václav II. pak během své vlády ustavuje zřejmě nejdůležitější 

legislativu pro výrobu piva ve středověku, tzv. „právo várečné“ [Altman 2015: 10n.].   

V Praze a jiných středověkých městech byla většina domácností, co se výroby piva týče, 

až zhruba do 14. století víceméně soběstačná. Přebytky z domácí spotřeby se svážely do 

vybraných měšťanských domů řemeslníků, kteří se obyčejně věnovali jiným profesím, kde bylo 

možné provádět jejich doprodej. Pro tyto domy se ujal název „šenk“ (z německého schank, 

„výčepní“)2. Pivo bylo tehdy nejčastěji skladováno, prodáváno a pito v průjezdech a přízemních 

prostorách domů. S vývojem postupů při výrobě piva se v této době začal prosazovat 

profesionalizovanější „nákladnický systém“, kdy právováreční měšťané na své náklady 

najímali na vaření piva sládky a pivovarnické odborníky, poskytovali prostor pro výčep ve 

svých domech a výsledný produkt nechávali čepovat své služebné, případně celé prostory 

pronajímali krčmářům. Tento systém časem převážil nad domácí výrobou piva a postavil 

základy hospodám, jak je známe dnes [Altman 2003: 8-10].  Na přelomu 14. a 15. století se 

v Praze nacházelo 63 krčmářů nalévajících pouze pivo, 47 šenků, 64 vinných sklípků, ale už 

jen dva medníci stáčející medovinu [Pytlík 1996: 22].  

Nákladnický systém přetrval až do začátku 19. století, kdy zase jej začaly pod vlivem 

průmyslové revoluce pomalu vytlačovat zase velké tovární pivovary. V Praze tvořilo významný 

milník založení smíchovského pivovaru Staropramen v roce 1869 a následně dvou dalších 

továrních pivovarů v Braníku a v Holešovicích, které svou masovou výrobou vyřadily 

z konkurence do konce století většinu původních právovárečných nákladnických domů a 

menších pivovarů [Pytlík 1996: 31]. Toto období počátků industrializace pivovarnictví 

považuje Altman za „zlaté“ co se štamgastenství a kultury hospod týče: „Právě v dobách 

nástupu průmyslového rozvoje plnily hostinské podniky nejrůznější funkce a měly ta 

nejzáslužnější poslání, neboť se v nich mimořádně koncentroval společenský život, mnohem 

více než třeba v posledních desetiletích, jsou ve znamení rozvoje zcela nových způsobů zábavy 

i trávení volného času. Proto za příslovečně zlatou dobu pražských hostinců a hospod (…) přece 

jen považujeme oněch zhruba sto let od poloviny 19. století do půle následujícího věku. Nejprve 

v časech „za císaře pána“ a poté za éry samostatné moderní Československé republiky, která 

                                                 
2 Pytlík [1996: 23] uvádí alternativní etymologii. Podle něj výraz šenk vychází z německého Geschenk 

(„dar“) a vztahuje ke středověkým cechům, které byly vázány povinností nabídnout cestujícím tovaryšům 
nocleh, stravu a peníze na cestu. Právě finanční dar na cestu byl ale údajně mnohdy cestujícím vyplácen 
v cechovních hospodách v podobě piva. 
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na ně tak nadějně navázala, se vskutku širokým vrstvám obyvatel (…) stala hospoda přirozeným 

místem odpočinku, relaxace“ [Altman 2015: 28n]. 

1.1.3 Lingvistická odbočka o germanismech v hospodském prostředí a angličtině 

Ve své práci budu se slovem štamgast a jeho deriváty ještě mnohokrát pracovat. Proto 

považuji za vhodné předtím, než v následujících kapitolách rozeberu obsahovou stránku těchto 

pojmů a vztahy mezi nimi, věnovat pár řádků jejich jazykové stránce. 

Není překvapením, že jakkoliv zdomácnělé a přirozené se slovo štamgast může zdát, jde 

o slovo přejaté, konkrétně o český přepis německého Stammgast (složenina slov Stamm „kmen“ 

a Gast „host“). V češtině by šlo štamgasta nazvat také dvouslovně poněkud otrockým 

překladem kmenový host nebo volnějšími denní host, stálý host či pravidelný host [Altman 

2003: 26]. Pytlík i Altman se shodují na tom, že ačkoliv v minulosti bylo označení štamgast 

považováno za expresivní, hovorové a archaické a české slovníky dokonce volaly k opuštění 

od něj, jeho jednoslovná údernost a svým způsobem i libozvučnost zapříčinila, že jde stále o 

živý a hojně používaný výraz [Altman, ibid.; Pytlík 1996: 28]. Proto si i ostatní termíny 

z týkající se štamgastenství uchovaly ve svém názvu kořen „štam“ (štamlokál, štamtyš, 

štamsesle atd.). Nutno dodat, že v němčině samotné se výraz „Stammgast“ nezužuje pouze na 

stálého návštěvníka hospody jak je tomu v češtině, ale jde tak označit třeba pravidelného 

hotelového hosta. V českém prostředí hospod se nicméně i tak objevují další germanismy jako 

například označení průchozí hospodské místnosti s výčepem „mázhauz“3 nebo výraz pro pivo 

na stojáka, „štenpír“ (z něm. stehen, „stát“ a bier, „pivo“). Poměrně názorně se na tomto 

vykresluje dvoujazyčný charakter českých zemí od středověku až do poloviny 20. století. 

V angličtině je pro štamgasta běžně používán termín „regular“ (z přívlastku „pravidelný“) 

případně spíše v americké angličtině výraz francouzského původu „habitue“ (z fr. habitué, 

„navyklý“)4. Podobně jako v původním německém výrazu i zde jde o nespecifikovaného 

pravidelného hosta, a proto jsem se rozhodl jej specifikovat jako „pub regular“, jak to ostatně 

v anglickém shrnutí činí i Altman [2015]. Větší problém jsem měl s přeložením pojmu 

štamgastenství, kde se mi uspokojivý překlad nepodařilo najít. Zde proto rozhodl pracovat 

s opisem „the practice of being a pub regular“. 

                                                 
3 Česky též „sínec“. Výraz vznikl spojením historické objemové jednotky „máz“, přeneseně znamenající 

i pohár na pivo, a německého výrazu pro „dům“, „Haus“. Původně šlo o domovní průjezd, v němž se 
skladovalo, prodávalo a konzumovalo pivo. 
4 Další variantou je výraz frequenter (ze slovesa to frequent, „často navštěvovat“) aj. 
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1.1.4 Štamgast, štamgastenství, štamlokál… 

Štamgasti, potažmo štamgastenství jako jev popisující praxi být štamgastem, jsou 

v českém kontextu pevně spjatí s prostředím hospody. Spojením předpony „štam-“ s rozličnými 

předměty týkající se hospody vzniká nepřeberné množství pojmů, pomocí nichž můžeme 

fenomén štamgastenství vysvětlovat.  

Chceme-li popsat štamgasta jako ideální typ, jde hosta, který má svůj štamlokál, hospodu, 

kterou pravidelně a často navštěvuje, kam se vždy rád vrací a kde se cítí jako doma. V této 

hospodě má svůj stůl, u kterého sedívá společně s ostatními hosty podobného ražení, a který se 

tedy stává štamtyšem. U štamtyše má štamgast svoji židli, štamsesli, svoje výsostné místo, u 

něhož je nemyslitelné, aby mu bylo někým zasednuto, a je-li delší dobu prázdné, reaguje 

obsluha i spolustolovníci obavami o štamgastovo zdraví nebo jeho věrnost podniku. Když 

štamgast do svého štamlokálu přijde a pořádně se pozdraví s obsluhou i se svými 

spolustolovníky, přinese mu hostinský pohotově jeho obvyklou objednávku, nejčastěji pivo, a 

když jde o opravdu významně postaveného štamgasta, má to štěstí, že mu jej hostinský načepuje 

do jeho zvláštní a speciálně zdobené sklenice [Altman 2003, 2015: passim]. 

Tento svérázný projev kultury hospod se tříbil během dlouhé historie hospodských 

zařízení. Podle Altmana kořeny štamgastenství můžeme sledovat ve středověku, kdy se prvními 

štamgasty stávali členové řemeslných cechů pravidelně se scházející ve svých cechovních 

hospodách [Altman 2006]. Od té doby šlo převážně o patriarchální záležitost a štamgastenství 

bylo především výsadou mužů. Tento výrazný genderový rozdíl, který se často zobecňuje na 

štamgastenství jako celek, ovšem platil spíše ve vyšších vrstvách, u nižších a dělnických vrstev 

naopak bylo poměrně obvyklé, že například trhovkyně si po dnu stráveném u stánku rády sedly 

do blízké kavárny či hospody, stejně jako tovární dělnice nebo dokonce zdravotní sestřičky, 

které byly jako štamgastky v minulosti známé v hospodě Jedová chýše poblíž nemocnice U 

Apolináře [Altman 2003: 39-42]. 

Teoreticky by měl být štamgastem každý host pravidelně navštěvující podnik. 

Štamgastenství je však nutné chápat jako oboustranným vztah mezi hostem a obsluhou a mimo 

toho se za štamgasta považovat bylo potřeba být jako takový obsluhou přijat, jak píši níže u 

příkladu tažných ptáků. Navázal-li host během svých častých pravidelných návštěv bližší vztah 

z obsluhou, stál u základu toho stát se štamgastem a za svou věrnost očekávat od obsluhy 

náležité protislužby [Altman 2015: 94]. 
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Jelikož štamgasti pro hospodu znamenali stálý příjem, stálo obsluze za to si je udržet 

přiznanými privilegii, které byly hlavní motivací toho se štamgastem stát [Altman 2015: 90]. 

Ačkoliv se o hospodském prostředí často hovoří jako o demokratickém a rovnostářském, a 

činím tak i já, pravdou je, že pokud dojde na štamgasty, šlo v hospodě o privilegovanou 

skupinu, která svoje postavení často dávala na odiv a skupinky různých štamtyšů v rámci jedné 

hospody spolu často soupeřili o prestiž v podobě přízně obsluhy [Altman 2003: 33n.]. V tomto 

ohledu můžeme demokratičnost prostředí vnímat buď pouze v rámci štamgastů, nebo si všímat 

sociální mobility, s níž se mohl pravidelnou návštěvou do pozice štamgasta vypracovat. Co se 

štamgastenských privilegií týče, vedle důvěrné známosti s obsluhou a vlastní štamsesle 

představující jisté místo i v přeplněné hospodě, šlo například o automatické objednávání, kdy 

hostinský si hostinský zapamatoval kolik, čeho a jak rychle host obvykle vypije nebo sní, aby 

pak hosta plynule zásoboval [Altman 2015: 87], což se občas rozvinulo do velice 

sofistikovaných a komplikovaných rituálů [Pytlík 1996: 196]. Mimo to byla obsluha mnohem 

ochotnější poskytovat štamgastovi pohoštění na dluh [Pytlík 1996: 28]. Zakořeněný štamgast 

se časem symbolicky stává jejím inventářem a svou přítomnost otiskuje do hospody i fyzicky, 

například zde míval svou sklenici, která byla nejvýraznějším fyzickým symbolem 

štamgastenství [Altman 2015: 79] nebo se v pozici aktivnější spolupodílel na výzdobě podniku 

nebo vymýšlel pro podniky a jeho místnosti přezdívky, z nichž některé předčily originální 

názvy či se jimi později staly [ibid.: 51n.]. 

Štamgastenství mělo obvykle podobu právě pravidelného setkávání se stejnou stolní 

společností u stejného štamtyše, s níž štamgast sdílel oblibu v pivě a v navštěvovaném podniku, 

s důrazem na socializační funkci a levelerskou neformální společnost [Altman 2003: 104-110]. 

Přestože dochází k intimnímu propojení štamgasta s jeho štamlokálem, bylo teoreticky možné 

být štamgastem i v několika hospodách najednou, pokud host dokázal o své věrnosti přesvědčit 

všechny podniky [Altman 2015: 57]. Odlišným typem štamgastů, u nichž na jejich 

štamgastenství mohlo být nahlíženo sporně, byli takzvaní tažní ptáci vyznačující se častým 

střídáním hospod někdy i během jedné noci: „tažní ptáci se považovali za štamgasty a svá 

hnízdiště za štamlokály a vyžadovali zde i náležitá štamgastenská privilegia – s větší i menší 

úspěšností [ibid.: 63]. Přesto zde byl i typ osamělého štamgastenství, hostů, které všichni 

v podniku znali, a byť se mohli těšit některým privilegiím jako automatické objednávce, 

s ostatními hosty se z různých důvodů nesocializovali, ačkoliv na toto štamgastenství bylo 

nahlíženo s lítostí a jako takové bylo občas kritizováno [ibid.: 107]. 
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1.2 Místo hospody jako předmět zkoumání 

Jak bylo rozvedeno v předchozí kapitole, prostředí hospody se může stát dějištěm mnoha 

sociálních procesů, včetně konstrukce národní identity. V následující kapitole bych chtěl 

představit sociologický koncept, který vysvětluje společenský význam míst jako je hospoda a 

umožňuje tato místa zkoumat. Jedná se o teorii třetího místa amerického urbánního sociologa 

Ray Oldenburga. V následujícím textu teorii stručně představím a podrobněji vysvětlím 

faktory, které existenci takového místa umožňují, včetně stálých hostů. 

1.2.1 Význam třetího místa 

Americký sociolog Ray Oldenburg napsal v roce 1989 vlivnou, později ještě několikrát 

revidovanou teoretickou práci The Great Good Place5, kterou bychom do češtiny mohli přeložit 

jako „To skvělé dobré místo“. Vychází z předpokladu, že každý člověk potřebuje ke své osobní 

pohodě a dobrému fungování ve společnosti tři základní místa: svůj domov, svoji práci a 

následně tzv. „třetí místo“ či „druhý domov“, které je na rozdíl od domova místem veřejným a 

na rozdíl od práce místem neformálním [Oldenburg 1991]. Pouze na tomto svém „skvělém 

dobrém místečku“ si může jedinec užívat výdobytků neformálního veřejného života, může zde 

plně aplikovat simmelovskou ryzí sociabilitu nepodřízenou žádnému dalšímu účelu dobrovolně 

vstupovat do diferenciovaných sociálních vazeb a rozvíjet tak organickou solidaritu. 

Takovým třetím místem může být jakýkoliv veřejný prostor, již v názvu své knihy udává 

Oldenburg jako příklady třetích míst kavárny, komunitní centra, salony krásy, obchůdky se 

smíšeným zbožím, bary a další podobná místa, kam si může člověk ze své vlastní vůle a 

nezávazně vyjít v době, kdy zrovna není doma nebo v práci. 

Předmětem Oldenburgova zájmu je především urbánní sociologie, a proto hledá ve třetích 

místech lokální srdce komunity a zdroj občanské společnosti. Jeho podnětem pro napsání této 

publikace pak bylo znepokojení se nad způsobem, jakým se ve Spojených státech nakládá 

s veřejným prostorem. Domníval se, že moderní urbánní architektura, a zejména ta americká, 

klade příliš důraz na individualismus a soukromý prostor a podceňuje dostatečně význam 

třetího místa, což se negativně projevuje na duševní pohodě Američanů, občanské společnosti 

a americké společnosti vůbec. Jako příklad takového nezdravého urbanismu uvádí konec 

kompaktních malých městeček, která byla s rozmachem automobilismu ve Spojených státech 

                                                 
5 Plným názvem poněkud obšírněji The Great Good Place: Cafés, Coffee Shops, Community Centers, 

Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, and How They Get You Through the Day. 
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nahrazena obrovskými rezidentními oblastmi s minimálním veřejným prostorem, který by 

sloužil jako místo neplánovaného a neformálního setkávání [Oldenburg 1991: 3-8]. 

Neformálnímu veřejnému životu, který se na třetích místech odehrává, Oldenburg 

přikládá klíčovou roli v utváření občanské společnosti: „Právo svobodně se shromažďovat, jak 

napsal Tocqueville, ‚je nejpřirozenější lidské privilegium.‘ To, jak je toto právo vykonáváno a 

realizováno, není šířeji pochopeno a doceněno. Svobodné shromažďování nezačalo, jak se 

mnoho autorů zabývající se tímto problémem domnívalo, se vznikem formálně organizovaných 

spolků. Nezačalo v Labor Temple6. Nezačalo ani v bratrstvech, čtenářských kroužcích, 

rodičovských sdruženích nebo na radnicích. Všechna tato sdružení jsou vytvářena na základě 

předcházejícího zvyku se setkávat na třetích místech“7 [Oldenburg 1991: 72]. Dodává, že tam, 

kde třetí místa chybí, se nemá šanci místní komunita vůbec rozvinout: „Řídká zástavba a 

vzájemně nezávislé ekonomické zájmy (odrazují) od procesů socializace a (zpomalují) vznikání 

neformálních každodenních vztahů, z nichž vzniká vzájemné porozumění a umění 

konverzovat“8 [ibid.]. Na Oldenburga v tomto duchu navazuje politolog Robert D. Putnam a 

absencí třetího místa vysvětluje ústup občanské angažovanosti ve Spojených státech od 50. let 

20. století ve své publikaci Bowling Alone [Putnam 2000]. 

1.2.2 Konstitutivní prvky třetí místa v kontextu hospody 

Není pochyb o tom, že hospoda se může stát jedním z takových míst. Sám Oldenburg 

[1991] věnuje celé kapitoly pivní zahradě Amerických Němců [ibid.: 89-104], anglickému pubu 

[ibid.: 123-144] a americké taverně [ibid.: 165-182]. V českém prostředí se o hospodách jako 

o třetím místu, ačkoliv sám tuto terminologii nepoužívá, zmiňuje opět Karel Altman ve svém 

článku Hospoda coby druhý domov [Altman, 2010]. V následujících řádcích bych chtěl 

                                                 
6 Labor Temple je označení pro budovy zakládané presbyteriánským pastorem Charlesem Stelzlem na 

začátku 20. století vycházející ze spolupráce amerických církví a odborových organizací. Jedná se 
obvykle o lokální kostel a odborářské náborové centrum v jednom [Pubtheo.com, 2016]. 

7 Znění v originále: “The right of free assembly, wore de Tocqueville, ‘is the most natural privilege of 

man‘. How that right is exercised and implemented is not widely understood or appreciated. Free 
assembly does not begin, as so many writers on the subject seem to assume, with formally organized 
associations. It does not begin in the Labor Temple. It does not begin in fraternal orders, reading circles, 
parent-teacher associations, or town halls. Those bodies are drawn from a prior habit of association 
nurtured in third places”. 

8 Znění v originále: “Sparse settlement and independent economic pursuit discouraged the socializing 

process and retarded the development of casual association out of which mutual sympathy and the art 
of conversation arise”. 
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podrobněji argumentovat, jak mohla hospoda ve své historické podobě zastávat úlohu třetího 

místa a tedy i svoji sociální a kulturní funkci. 

Jak už bylo řečeno, třetím místem může být jakékoliv veřejné místo, nicméně ne každé 

veřejné místo je uzpůsobeno ke zdravému odreagování se, přijetí a vstupování do neformálních 

vztahů. Oldenburg [1991: 22-41] uvádí faktory, které dle něho ovlivňují charakter veřejného 

místa tak, aby se mohlo snáze stát třetím místem: 

 neutrální půda 

 „leveler“9 

 konverzace jako hlavní aktivita 

 snadná dostupnost 

 pravidelní hosté 

 nízkoprahovost 

 hravá nálada 

 „druhý domov“ 

Ačkoliv je poměrně snadné si představit sociální přínos zahradních slavností nebo 

návštěv u přátel a známých, dochází zde k jiné sociální dynamice určené vztahem hostitel-host, 

domácí-návštěva, která nezaručuje onen kýžený neformální veřejný život. V hospodě však pro 

hosty vzniká „neutrální půda“, kde se všichni věnují stejné činnosti a přichází za stejným 

účelem. Některé konflikty mohou být dočasně pozastaveny nebo nahrazeny jinými, které zase 

utichnou hned po opuštění hospodského podniku. Altmanem zaznamenaná poněkud idylická 

vzpomínka popisuje hospodu 19. století jako doslovnou neutrální půdu, kde „i nejradikálnější 

Češi s buršáky pili, bzučeli a muzicírovali, až se hory zelenaly“ [Altman 2003: 33]. Smazávání 

rozdílů mezi hosty v hospodách, které je nejlépe reprezentované představami o 

vysokoškolských profesorech a prezidentech správních soudů sedících s pivem u jednoho stolu 

vedle holičských mistrů nebo natěračů [Pytlík 1996: 91n], hovoří o povaze hospody jako 

„leveleru“. Třetí místo, které je levelerem, je veskrze demokratické (tedy přívlastek, jakým 

bývá častována i česká hospoda). Oldenburg parafrázuje Simmela: „(T)ato unikátní příležitost 

poskytuje nejdemokratičtější zkušenost, jakou člověk může mít, a dovoluje jim být tím, kým 

jsou, poněvadž je v těchto situacích žádoucí, aby každý shodil své sociální uniformy a atributy 

a odhalil víc z toho, co se skrývá pod nimi“10 [Oldenburg 1991: 25]. Hlavní aktivitou na třetích 

                                                 
9 Tímto termínem se označují místa rovnostářské povahy, kde je sociální hierarchie nivelizována na 

nezbytné minimum. V leveleru může jedinec očekávat silně inkluzivní přístup, cítí se zde přijímán. Výraz 
odkazuje na nábožensko-politické hnutí Levellerů z Anglie 17. století, které důsledně požadovalo 
naprostou rovnost mezi lidmi. 
10 Znění v originále: “(T)his unique occasion provides the most democratic experience people can have 

and allows them to be more fully themselves, for it is salutary in such situations that all shed their social 
uniforms and insignia and reveal more of what lies beneath or beyond them.” 
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místech by měla být „konverzace“, kde opět hospody nejsou výjimkou.  Taková konverzace, 

jež je ve své podstatě nezávazná a hravá, jejíž hlavním významem by mělo být potěšení z ní 

samotné a kde je dán prostor každému, kdo do ní chce přispět. Jakékoliv rušivé elementy bránící 

klidnému průběhu konverzace, jako je rušné prostředí nebo hlasitá hudba, tak znamenají velkou 

ránu pro rozvoj třetího místa.  

Neutrální půda poskytuje prostor pro vznik třetího místa, levelerství nastavuje jeho 

pravidla a konverzace je hlavní zde prováděnou aktivitou. Je však potřeba někdo, kdo charakter 

takového místa bude udržovat a vdechovat mu život, a tím jsou jeho „pravidelní návštěvníci“, 

v kontextu hospody štamgasti.  Štamgasti dominují prostoru třetího místa, ne nutně početně, ale 

tím, že vytvářejí a ovládají tamní atmosféru. V místech bez štamgastů mohou být všechny 

ostatní podmínky skvělé, ale návštěvníci zde budou izolováni do samostatných jednotek a 

nebudou mít příležitost a ani motivaci plně rozvíjet svou sociabilitu. Štamgastenství v tomto 

ohledu funguje jako katalyzátor, který jednak může jít příkladem ostatním hostům a jednak by 

z principu levelerství měl být sám inkluzivní a umožňovat příležitostnému návštěvníkovi stát 

se časem také jedním z místních štamgastů. Třetí místa by měla být především „přístupná“ a to 

jak prostorově, tak časově. Jelikož je lidé navštěvují v době, kdy nejsou v práci nebo doma, 

měla by být zákonitě otevřená a živoucí zejména v tomto časovém úseku. Měla by se dát označit 

za „nízkoprahová“, bez problému se tam dostat a mít možnost třeba se tak jen stavit cestou 

kolem. S hlavní aktivitou v podobě konverzace si třetí místa mohou dovolit jistou plochost nebo 

jednoduchost, která je naopak žádoucí, protože zbytečně neupoutává pozornost a o to víc má 

ambici si vybudovat prostou, ale útulnou atmosféru. Návštěvníci třetího místa by si měli být 

jisti, že se zde nevyskytují v dalším formálním prostředí vedle práce. Tomu napomáhá 

všeobecně panující „hravá nálada“. Pokud je možné hospodě přiřknout splnění těchto 

podmínek, může se pro některé lidi stát jejich „druhým domovem“, místem kde se cítí 

v bezpečí, kde se cítí být přijímáni takoví, jací jsou, a kam se mohou vracet.  

1.3 Proměny kultury hospod v české společnosti 

Doposud jsem psal o štamgastenství a kultuře hospod převážně v jejich historické 

podobě, tak jak je zachycují Altman a jiní v období jejich „zlaté doby“. Během druhé poloviny 

20. století a za posledních dvacet pět let ovšem v české společnosti a ve světě proběhly mnohé 

výrazné společenské změny a dá se předpokládat, navzdory stabilní kulturní představě o české 

hospodě, že ani kultura hospod nezůstala nezměněná. V této kapitole bych se proto chtěl 

zaměřit na kulturu hospod s použitím současných dat a výzkumů. 
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1.3.1 Polistopadová kultura hospod 

Po období výše popisované „zlaté doby“ došlo k výrazné proměně kultury hospod vlivem 

nástupu komunistického režimu a přeměnou jednotlivých restaurací a hospod na pobočky 

národního podniku Restaurace a jídelny rozdělené na cenové kategorie I. až IV.  

Z hospod si nejsvéráznější pověst podobnou podnikům zlaté doby získaly nebo z doby 

předúnorové zachovaly ty čtvrté cenové kategorie, ve kterých se měla možnost poklidně 

rozvíjet alternativní lidová kultura. 

Po roce 1989 se pohled na českou hospodu mění. Vinopal současnou pozici hospod 

pesimisticky shrnuje následovně: „Z hlediska celospolečenského dnes pozice hospody není 

nijak zvlášť silná, úlohy, které sehrává v tuto chvíli, určitě nejsou zásadní. Hospoda dokonce 

přestává být (zřejmě poprvé za staletí své existence) dominantním typem pohostinského 

zařízení a tím pádem automaticky pozbývá své univerzální postavení“ [Vinopal 2005: 7].  

Kultura hospod se skutečně proměňuje. Jedním z příkladů je mizející nerovnost mezi 

muži a ženami co do návštěvníků, hospody jsou vnímány jako čistší a se širším sortimentem, 

avšak zhoršující se přijatelností cen [CVVM 2011]. Ve srovnáním s obdobím před rokem 1989 

změny hodnotí 61 % respondentů kladně [CVVM 2004]. Češi si chodí do hospod častěji 

popovídat s kamarády, jen tak popít nebo se najít [ibid.]. Přesto se zde objevují některé jevy, 

které mohou hovořit o ústupu tradičních hospod, jako je častější vyhledávání alternativní 

konzumace piva nebo menší přikládání významu sociální funkci hospody, jak uvádím níže. 

1.3.2 Pozice piva v současném spotřebním chování Čechů 

Některé nově zaznamenávané trendy v produkcích pivovarů a ve spotřebě piva a dalších 

alkoholických nápojů mohou nepřímo vypovídat i o proměnách spotřebního chování pokud jde 

o navštěvování hospodských zařízení a význam hospody. Podle předsedy Českého svazu 

pivovarů a sladoven Jana Veselého je v posledních letech pozorovatelný nárůst spotřeby 

nealkoholického piva a piva v plechovkách a PET lahvích. K roku 2011 bylo na českém trhu 

dostupných asi třicet značek nealkoholického piva s očekáváním, že se v budoucnu k jeho 

výrobě začnou připojovat i menší pivovary. Veselý za tímto trendem vidí jednak zlepšující se 

chuť nealkoholických piv, jednak poptávku ze strany řidičů a cyklistů, případně dle něho může 

jít o věc náročnějšího životního stylu. Zatímco spotřeba sudového piva, používaného zejména 

hospodami a dalšími restauračními zařízeními, od roku 2000 mírně poklesla (z 50% podílu na 

trhu na 45 %), poptávka po pivu ve skleněných lahvích, plechovkách i v PET lahvích 

v posledních deseti letech meziročně výrazně stoupá. Největší boom zažívají právě poslední 
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jmenované PET lahve, po kterých, ačkoliv byly na trhu více než deset let, byla až do roku 2009 

prakticky nulová poptávka. Od té doby jejich spotřeba roste meziročně zhruba  

o 79 % a k roku 2011 činí 2,9% podíl na trhu [Veselý 2011: 11]. 

Rostoucí oblibu nealkoholického piva lze vedle interpretací, se kterými přichází Veselý, 

chápat i jako možné potvrzení zvláštního postavení piva, o kterém jsem se zmiňoval 

v předchozích kapitolách, neboť jej v tomto případě konzumenti stále vyhledávají, i když nejde 

o alkoholický nápoj. Přesto se však v posledních letech objevují i alternativní alkoholické 

nápoje, které tradičním představám o pivu neodpovídají, jmenovitě od roku 2004 Frisco jako 

první cenově dostupný nápoj svého druhu na českém trhu [MarketWatch 2004], později v roce 

2011 pivo s ovocnou příchutí a nižším obsahem alkoholu Staropramen Cool 

[Marketing&Media 2011] a z nejnovějších alkoholický cider Kingswood [ihned.cz 2013]. 

1.3.3 Trendy budoucího vývoje v pohostinství 

V 90. letech některé podniky transformaci ekonomiky nepřežívají a naopak množství 

nových podniků vzniká. S nárůstem turismu se rovněž objevuje proměna některých 

historických hospod, jmenovitě hospodu U Fleků nebo U Medvídků, na převážně turistické 

atrakce. Některé bývalé hospody nižších cenových kategorii přežívají v téměř nezměněné 

podobě, jak je popisuje Hall [2003] působící v Praze na přelomu tisíciletí. 

Jedním z významných současných trendů v kultuře hospod jsou značkové podniky 

zakládané velkými pivovary formou franšízingu. Pivovary prodávají licenci na hospodský 

koncept, čímž vznikají sítě nebo řetězce restauračních zařízeních nabízejícím s prakticky 

unifikovaným designem a nabídkou. Do Česka se tento koncept dostává někdy koncem 

devadesátých pod vlivem nadnárodních vlastníků pivovarských koncernů, kteří s ním měli 

zkušenosti ze zahraničí. Kulturní geografové Bowler a Everitt se v roce 1996 snažili nastínit 

budoucí vývoj hospod ve Spojeném království a značkové pivovarské řetězce některé tyto 

prognózy splňují. Jde například o catch-all přístup soustředící se na skupiny, které tradiční 

hospody v takové míře nenavštěvují, zejména ženy, anebo propojování prvků hospody a 

restaurace širokou nabídkou jídel [Bowler, Everitt 1996]. 

Jako alternativa k velkým pivovarům se od nového tisíciletí a zejména v posledních 

letech se stává dalším významným trendem rozmach minipivovarů. V roce 2000 v Česku 

existovalo 66 pivovarů, v roce 2011 se jejich počet téměř ztrojnásobil na 163 pivovarů, z toho 

většina minipivovarů a jejich počet stále roste [ČSPS 2016]. V reakci na ně vznikají hospody 

specializující se právě na piva z minipivovarů a nabízející i několik desítek značek piva. 
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Ve světle inovací a konkurenčního boje o udržení atraktivity podle Altmana mohou 

podniky obecně přijímat některou ze tří strategií: (a) Neustálé zdokonalování prostředí a 

modernizace vybavení, průběžné i generální rekonstrukce; (b) Udržování prostředí víceméně 

v nezměněné podobě s dílčími nezbytnými úpravami, např. kvůli hygienickým normám;  

(c) Rezignování na rychle měnící se trendy razantní proměnou v podobě výrazné stylizace v 

obvykle historizující nebo folklorizující formě [Altman 2011: 18]. 

1.3.4 Sociální funkce hospody dnes 

Historický význam hospody v české společnosti spočíval, jak již bylo uvedeno výše, 

v absenci jiného, obdobně vhodného českojazyčného veřejného prostoru. Významným 

milníkem, který znamenal ústup hospod jako hlavního veřejného prostoru, proto podle 

Vinopala byl mimo jiné rozmach sokolského hnutí a sokoloven během první republiky, kam se 

přesunula velká část spolkové činnosti dříve organizované v hospodách [Vinopal 2005: 5n]. 

Obdobně i dnes můžeme polemizovat s potřebou třetího místa jako skutečného fyzického 

prostoru. Významným impulsem k reinterpretaci třetího místa totiž může být příchod sociálních 

sítí a dalších internetových a komunikačních technologií, které mohou některé funkce třetího 

místa přesunout do virtuálního prostoru [Memarovic et al. 2014]. Pravdou je, že na základě 

výzkumu CVVM Česká hospoda v roce 2011 je skutečně pozorovatelný trend naznačující další 

ústup v sociální funkci hospody: „jako charakteristický atribut české hospody se pomalu vytrácí 

sociální dimenze reprezentovaná kategoriemi jako je společenský a kulturní život, diskutování, 

rozhovory a výměna zkušeností, což částečně platí i pro kategorii stálost hostů a vzájemná 

známost (…) dalo by se říci, že česká hospoda pomaluje oslabuje ve své – dosud dominantní – 

sociální roli a stále více přejímá roli ztělesnění národní tradice, symbolu“ [CVVM 2011: 3].  

Dochází tedy lehce paradoxní situaci, kdy kulturně sdílená představa o české hospodě 

přetrvává, avšak zdá se, že Češi nepřikládají takový význam aplikování těchto představ. To, 

zdali a jak se tedy v současné době projevuje sociální funkce hospody, by pak mohlo být 

námětem pro sociálněvědní výzkum. 

1.4 Shrnutí teoretických východisek na cestě k výzkumné otázce 

Předtím, než se přesunu k dalším částem práce shrnu východiska uvedená v této části, ze 

kterých budu během vlastního výzkumu vycházet. Následně vyjasním některé pojmy, se 

kterými budu dále pracovat a přesunu se k formulaci svých výzkumných otázek. 
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Pivo a prostředí hospody má specifický význam pro českou národní identitu, daný 

především rolí hospody coby českojazyčného veřejného prostoru v době národního obrození. 

Nedílnou součástí kultury spojené s prostředím hospod pak je štamgastenství, fenomén 

obklopující stálé hosty, štamgasty. Přítomnost štamgastů je klíčová pro vytváření a udržování 

atmosféry těchto zařízení, jak lze vidět na teorii třetího místa amerického sociologa Raye 

Oldenburga. V současné kultuře hospod můžeme pozorovat uchování kulturní představy o 

české hospodě, avšak je zde patrná změna ve spotřebním chování, pokud jde o postavení piva 

a trávení času v hospodě. Z představ o hospodě se vytrácí její v minulosti významná sociální 

funkce, což vede k zamyšlení, v jaké podobě můžeme pozorovat současnou kulturu hospod a 

zejména štamgasty, kteří tomuto místu vdechují jeho atmosféru. 

1.4.1 Přehled používaných pojmů 

Při popisu architektury hospody budu vycházet z Altmanovy terminologie, podle níž se 

klasická česká hospoda sestávala z „mázhauzu“, menší průchozí místnost s výčepem, a z 

„extracimer“, místností navíc, nejčastěji „lokálu“, prostornější místnosti pro běžné hosty, a 

„kasína“ nebo „salónku“, menší místnosti pro lepší klientelu, příležitostně se šipkami či 

kulečníkem [Altman 2015: 47]. Pro lepší představu přikládám schematický nákres takovéto 

klasické hospody (Fig. 2): 

 

Fig. 2 – Schéma půdorysu hospody 

Se štamgastenstvím souvisí mnoho pojmů předeslaných v minulých kapitolách, které jsou 

opatřovány předponou „štam-“. Těmito pojmy jsou označovány předměty, které si štamgast 

nárokuje. Patří mezi ně „štamlokál“, podnik, který pravidelně navštěvuje; „štamtyš“, stůl, u 

něhož pravidelně zasedá sám, nebo se stolovní společností ostatních štamgastů a který je 

obvykle v podniku neoficiálně nebo i oficiálně vyhrazen pro ně; „štamsesle“, štamgastovo stálé 

místo, židle nebo lavice, ke které se vrací; a „štamsklenička“, vlastní půllitr, z inventáře 

hospody nebo častěji přinesený, ze kterého smí pít výlučně sám štamgast. 
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Pokud bychom chtěli konceptualizovat štamgastenství jako soubor praktik, které jsou 

spojovány s návštěvou štamgastů v jejich štamlokále, z četby příslušné odborné literatury 

(Altman, Pytlík aj.) můžeme dojít především k těmto opakujícím se prvkům: 

 Obsluha musí uznávat, že je stálý host štamgastem 

 Privilegované postavení je podmíněno častou a pravidelnou návštěvou podniku 

 Poměr mezi štamgastem a obsluhou je přátelský až důvěrný 

 Štamgast si nárokuje svůj štamlokál, štamtyš, štamsesli, štamskleničku 

 Mezi nejzřetelnější privilegia patří tichá objednávka a přednostní obsluha 

 Štamgast má větší šanci, že bude moci pít na dluh 

 Štamgast navštěvuje hospodu sám nebo zasedá u stolovní společnosti 

 Stolovní společnosti jsou buď volné a inkluzivní, nebo semknuté a exkluzivní 

 Štamgast může mít mandát zasahovat do materiálního zařízení hospody, vypomáhat 

s údržbou nebo výzdobou podniku 

Toto jsou projevy štamgastenství v jeho historické podobě, jejichž obdoby se budu soustředit 

v současné kultuře hospod v rámci svého výzkumu. Tykání, na něž se rovněž soustředím, 

může indikovat důvěrnější vztah mezi hosty a obsluhou, ale přesto nebylo z pohledu 

štamgastenství podmínkou a vždy záleželo na konkrétním podniku [Altman 2010: 22]. 

1.4.2 Formulace výzkumné otázky 

V praktické části své práce je mým záměrem podívat se na způsoby, jak se 

štamgastenstvím různé hospody dnes nakládají, a porovnat získané informace s kulturou 

hospod Altmanovy „zlaté doby“. Kvalitativní metodologie a etnografie obzvlášť přistupují 

k problému často otevřeně bez předem daných specifických výzkumných otázek a hypotéz 

s hlavním výzkumným záměrem porozumět mu. V tomto duchu bych svoji výzkumnou otázku 

mohl formulovat nejšíře: „Jaká je současná kultura hospod?“, nebo vzhledem k hlavnímu 

zaměření mé práce: „Jaké je štamgastenství v současnosti?“, ovšem jejich zodpovězení by asi 

nebylo v silách bakalářské práce. Záběr práce proto zužuji na specifický fenomén kultury 

hospod, a tím jsou štamgasti a štamgastenství, kteří, jak uvádí Oldenburg, udržují třetí místo a 

vdechují mu život. Zajímá mě, zdali je štamgastenství tak, jak o něm píše Altman a jiní, stále 

aktuálním jevem, nebo jestli jde jen o nostalgickou vzpomínku. Případně, jak se v nějakém 

podniku štamgastenství udrželo a proč v jiném ani nevzniklo. Toto bych chtěl formulovat do 

následujících dílčích výzkumných otázek: 

 Jak je vyjednáván vztah mezi obsluhou a hosty? 
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 Jak se v současné kultuře hospod z náhodného hosta stává štamgast a jaké z tohoto statusu 

vyplývají povinnosti a privilegia? 

 Jakou sociální funkci může štamgastenství v současné kultuře hospod zastávat? 

 Jak materiální prostředí hospody působí na její atmosféru a sociální vztahy, do kterých 

hosti při její návštěvě vstupují? 
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II. Metodologická část 

Z formulovanými výzkumnými otázkami jsem se rozhodl přistoupit k vlastnímu 

výzkumu v problematice štamgastenství a současné kultury hospod, jehož výsledky představím 

v praktické části práce. Tato část je věnována metodologickým náležitostem výzkumu, tedy 

popisu výběru výzkumných metod a průběhu výzkumu, etickým souvislostem práce a reflexi a 

nakonec bližšímu představení výzkumných terénů. 

2.1 Metoda výzkumu a sběr dat 

2.1.1 Výběr výzkumných metod 

Velká část odborné literatury, na kterou jsem během rešerše a následného formulování 

teoreticko-přehledových východisek práce narazil, se zabývá kulturou hospod zejména 

v minulosti [Altman, 2003, 2014; Pytlík, 1996; z velké části i Vinopal, 2005 aj.]. Jimi zvolená 

metoda výzkumu se tedy sestává z analýzy historických tiskovin, pamětí a dalších sekundárních 

pramenů. Vinopal tento přístup zároveň kombinuje s kvantitativním dotazníkovým šetřením. 

Co se týče kvalitativního zkoumání kultury hospod v terénu, téma se vedle příležitostných 

závěrečných prací nezdá být alespoň v českém prostředí podrobněji zkoumáno. 

Pro zodpovězení výše uvedených výzkumných otázek jsem zvolil právě metodu 

kvalitativního výzkumu formou etnografie, respektive zúčastněného pozorování, doplněnou o 

polostrukturované výzkumné rozhovory. Vycházím přitom z práce Social Research Methods 

britského metodologa Alana Brymana [2012]. V průběhu výzkumu jsem opakovaně navštívil 

vybrané hospody-terény a zde jsem pravidelně pozoroval sociální interakce mezi obsluhou a 

hosty a další chování jednotlivých aktérů, všímal si prostředí, naslouchal konverzacím a obecně 

se snažil porozumět „kultuře“ tamního mikrosvěta. Výstupy z pozorování jsem doplňoval 

rozhovory s aktéry, které mi umožnily lépe pochopit podstatu pozorovaných jevů a zodpovědět 

výzkumné otázky, které nebylo možné z pozorování zjistit [Bryman 2012: 432-467].  

2.1.2 Průběh výzkumu 

Výzkum probíhal ve dvou fázích. V první fázi, která probíhala zhruba od března do 

května tohoto roku, jsem opakovaně navštěvoval vybrané výzkumné terény, které budu nazývat 

Pivovarský řetězec a hospoda U vylomenýho čepu, a jako host jsem zde sám nebo s poučeným 

dobrovolníkem z řad mých přátel trávil podvečerní a večerní hodiny. Jednotlivá pozorování 
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trvala zhruba dvě hodiny s drobnými odchylkami v závislosti na otvíracích hodinách podniků, 

denní době a dalších faktorech. V této fázi mě zajímalo především samotné prostředí 

výzkumných terénů a identifikace základních vzorců chování zúčastněných aktérů, na kterém 

bych později mohl navázat, a coby pozorovatel jsem tak zaujímal spíše pasivní roli, která by se 

dle Brymana dala označit jako „minimálně zúčastněný pozorovatel“ [Bryman, 2012: 442, 446].  

V druhé fázi výzkumu probíhající v červenci tohoto roku jsem na svá předchozí 

pozorování doplnil o další tentokrát aktivnější pozorování zaměřené na samotné aktéry a  

o výstupy z neformálních nebo polostrukturovaných výzkumných rozhovorů s obsluhou a hosty 

zkoumaných podniků. Vyházel jsem z metodologické práce Qualitative Research Interviewing 

britského sociologa Toma Wengrafa [2004] a příručky Chápající rozhovor francouzského 

sociologa Jean-Clauda Kaufmanna [2010]. Jako teoretické otázky (TQ) polostrukturovaných 

rozhovorů tvořící rámce pro pozdější tazatelské otázky (IQ) jsem použil dílčí výzkumné otázky 

uvedené výše [Wengraf, 2004: 60-70]. V následné analýze jsem získané poznatky kompiloval 

do strukturovaných popisů kultury hospod v jednotlivých terénech. 

2.2 Etické souvislosti práce 

Při vypracování své práce jsem postupoval dle etických zásad společenskovědního 

výzkumu. Během svého výzkumu jsem narazil na etický problém vyplývající z mého skrytého 

přistupování ke vstupu do terénu v raných fázích výzkumu. U takovýchto výzkumů totiž 

pozorovaní aktéři nevědí, že jsou pozorováni, a následně je se záznamem toho, co dělají a co 

říkají, nakládáno bez jejich vědomí, což je zjevně v rozporu s pravidlem informované souhlasu. 

Etické směrnice České asociace pro sociální antropologii k tomuto například říkají, že 

„(v)ýzkumník by měl lidem, se kterými pracuje, v jim srozumitelném jazyce vysvětlit, čeho se 

daný výzkum týká, proč jej dělá a kdo je jeho zadavatelem, případně kdo jej finančně 

podporuje“ a „(č)lenové a členky asociace by měli respektovat jejich svobodné právo se 

výzkumu neúčastnit“ [ČASA, 2016]. Tento problém společně s obavou, aby moje práce 

nepůsobila nebo nemohla být zneužita jako pozitivní či negativní reklama zkoumaných 

podniků, jsem vyřešil anonymizací dat. V pozdější fázi výzkumu jsem již vystupoval v terénu 

zjevně a informoval aktéry o svém výzkumu, ať už během výzkumných rozhovorů, tak i 

neformálních konverzích, a respektoval jejich volbu na výzkumu nespolupracovat. V případě 

nesouhlasu s použitím záznamového zařízení jsem po vyjednání nových podmínek 

zaznamenával poznatky z rozhovoru v terénních poznámkách. 
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2.2.1 Reflexe výzkumníka a výzkumných metod 

Výzkum jsem prováděl z pozice člověka, který si v souladu s národním stereotypem také 

občas rád zajde s přáteli „na jedno“ a pobyt v hospodě pro něj je příjemně stráveným časem. 

Měl jsem proto občas problémy některé aspekty kultury hospod neidealizovat a zdroje i své 

poznatky z pozorování kriticky reflektovat. Ačkoliv ani jedna ze zkoumaných hospod nebyla 

úplně můj šálek kávy, hospoda U vylomenýho čepu se přeci jen blížila mé preferenci více, než 

Pivovarský řetězec, který bych patrně nebýt výzkumného zájmu nenavštívil. Tuto skutečnost 

jsem bral v potaz jako možné riziko ovlivnění mého úsudku při pozorování a analýze a snažil 

jsem se ji v průběhu výzkumu rovněž reflektovat. 

Vzhledem ke zvolené metodologii a výzkumné metodě, kvalitativnímu výzkumu ve 

formě etnografie, by závěry práce neměly sloužit ke generalizaci, ale především jako 

zevrubnější náhled do problematiky a její porozumění. Moje pasivní role při raných 

pozorováních mi neumožnila hlouběji proniknout do terénu, zejména co se týče participace na 

aktivitách zkoumaných aktérů, a nedovolila mi tak porozumět výzkumnému problému tak, jako 

by to bylo možné například v roli výzkumníka jako skrytého nebo zjevného „plnohodnotného 

člena“ (full member) [Bryman, 2012: 441]. Tuto překážku jsem se snažil kompenzovat 

opakovaným zúčastněným pozorováním soustředícím se na konverzaci s aktéry a doplňujícími 

výzkumnými rozhovory. Od původního záměru pořizovat s hosty polostrukturované rozhovory 

zaznamenávané na diktafon jsem musel pod vlivem okolností upustit, neboť za takovýchto 

podmínek hosté zejména U vylomenýho čepu nebývali příliš sdílní (což podrobněji rozvedu 

v následujících kapitolách). Informace z výpovědí hostů tak čerpám především 

z nezaznamenávaných neformálních rozhovorů s nimi a z terénních poznámek. Anonymizace 

dat mě částečně omezovala při analýze, kdy jsem v zájmu jejího zachování nemohl zmínit 

některé sice ne klíčové, ale dle mého přínosné informace, které by však příliš odhalovaly 

identitu pravý míst, jmen a názvů.  

2.3 Představení výzkumného terénu 

Již na počátku jsem se rozhodl redukovat oblast mého zkoumání na pražské hospody. 

Jednak z pragmatických důvodů snadné dostupnosti, ale především proto, že většina autorů, 

z nichž čerpám, při popisů českých hospod rovněž pracují poněkud pragocentricky převážně 

s Prahou jako středobodem české kultury a národní identity [např. Altman 2003, 2015]. 
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K nalezení vhodného výzkumného terénu jsem přistupoval na základě „výběru 

extrémních případů“ (extreme or deviant case sampling) [Bryman, 2012: 419], kdy jsem pro 

další zkoumání vybral dvě na pohled odlišná restaurační zařízení, která obě nakládají se 

současnou kulturou hospod velmi specifickým způsobem. Mým prvním zvoleným terénem byla 

restaurace, kterou budu označovat jako Pivovarský řetězec. Ta v mém předporozumění 

splňovala charakteristiky, které jsem si spojoval s moderním pohostinstvím, a zároveň se 

shodovala i s tím, jak odhadují budoucí trendy vývoje hospod Bowler a Everitt [1996]. Alespoň 

v mém okolí se k přístupu podobných podniků ke kultuře hospod většina lidí vyjadřuje kriticky 

a musím přiznat, že před začátkem výzkumu bych se k nim nejspíš řadil také. Vedle 

Pivovarského řetězce jsem chtěl jako druhý podnik zvolit hospodu co nejvíce odlišnou, avšak 

obdobně atypickou. Po několika sondážových průzkumech jsem se rozhodl pro hospodu, kterou 

budu označovat jako hospodu U vylomenýho čepu. Tu jsem znal pouze z doslechu, mělo jít o 

takzvaný „pajzl“, jež je však v dané čtvrti spojený s jistým kultovním statusem. Výběr terénu a 

pracovní hypotézy jsem konzultoval s informantem Jiřím, jenž se sám považoval za 

dlouhodobého štamgasta v jedné z dnes již nefunkčních hospod a měl potřebné povědomí o 

pohostinských zařízení ve čtvrtích, kde se nachází Pivovarský řetězec i hospoda U vylomenýho 

čepu, a sám tyto podniky i navštívil. Pomocí dat získaných z těchto dvou extrémních případů 

současné kultury hospod bych pak chtěl zodpovědět vybrané výzkumné otázky. 

2.3.1 Pivovarský řetězec 

Pivovarský řetězec je relativně nový podnik, který vznikl v devadesátých letech. 

Obsluha, s níž jsem se bavil, jej charakterizuje jako „lepší pivnici“. Byl však založen velkým 

továrním pivovarem a posloužil jako předobraz dalším restauracím, které pivovar začal ve 

formě franšízy provozovat. Restaurace se nachází na hlavní ulici jedné z lepších pražských 

čtvrtí a zjevně této pověsti chce využít a orientuje se cenami hlavně na vyšší střední třídu a 

cizince. Ve své webové prezentaci podnik prohlašuje, že jeho cílem je zkvalitnit českou 

kulturu pití piva a vytvořit jakési „catch-all“ prostředí, kam mohou hosté zajít na pivo 

s přáteli, na večeři i na obchodní schůzku.  

Restaurace se skládá z jedné velké místnosti plné vysokých stolů a židlí, dominuje ji 

dlouhý bar a za ním minimalistická betonová instalace ve brutalistickém stylu11. Tato 

instalace neustále upoutávala moji pozornost, jelikož jsem se nemohl rozhodnout, zdali se 

                                                 
11 Brutalismus je architektonický styl populární zejména v 60. a 70. letech vyznačující se tím, že používá 

neopracovaný beton jako dekorativní prvek. U nás je jeho příkladem třeba Nuselský most. 
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mi líbí, nebo ne. Působila velmi čistě a jednoduše, avšak spíš bych si ji představoval na jiném 

místě, než v hospodě. Podobnou ambivalenci ve mně vyvolávaly i jiné dekorativní prvky 

zařízení, které dohromady vytvářely dojem, že architekt se nemohl rozhodnout, jakou tvář 

podniku vtiskne. Nad každým ze stolů visela lampa osvětlující plochu stolu a imitující 

v lehkém příšeří restaurace intimní atmosféru, oproti tomu nad barem a na několika dalších 

místech se nacházely televizní obrazovky vysílající nepřetržitě bez zvuku sportovní zápasy. 

Obložení stěn tmavým dřevem evokovalo teplo a útulnu, aby na druhé straně stál v kontrastu 

zmíněný studený betonový monolit.  

Pivovarský řetězec částečně splňuje to, co Everitt a Bowler [1996] předjímají jako 

budoucí vývoj kultury hospod v prostředí Spojeného království: orientace nejen na pivo, ale 

i na bohatou nabídku jídel, hostující pivní speciály ze zahraničí, nabídka slevových kupónů 

nebo prostory pro nekuřáky (ačkoliv zde opravdu jen symbolicky). V sebeprezentaci podnik 

důrazně opakuje, že jeho záměrem je jít s dobou a utvářet trendy, často se vymezuje vůči 

tradičním hospodám a ukazuje, že se na rozdíl od nich snaží dělat věci jinak. Za výhodu 

svého konceptu považuje kvalitu služeb, otevřenost novým lidem a vytvoření prostoru, kde 

si každý přijde na své, od soukromé pijatiky přes obchodní schůzku po rodinnou oslavu. 

2.3.2 U vylomenýho čepu 

Hospoda U vylomenýho čepu se nachází ve svébytné části Prahy s pověstí tradičně 

dělnické čtvrti. Před náhodnými kolemjdoucími se schovává v malé boční ulici, kam kromě 

návštěvníků hospody a rezidentů okolních činžovních domů nemá nikdo moc důvodů zavítat, 

na základě čehož lze usuzovat, že většina hostů, kteří do podniku zavítají, o něm ví již předem 

a tímto směrem se vydávají záměrně. Ačkoliv je v okolí považována za typickou hospodu pro 

danou čtvrť, nepatří zde mezi nejstarší, naopak byla založena relativně nedávno na začátku 

devadesátých let. U jejího zrodu stál člen undergroundové kapely, který hospodě vtiskl 

nezapomenutelný bohémský ráz vycházející z československého undergroundu a kolem 

kterého se nejspíš hlavně utvořilo osazenstvo podobně naladěných stálých hostů. Hospoda 

mimo své pohostinské funkce slouží i jako místo občasného konání koncertů a jiných kulturních 

akcí. V rozličných recenzích i v sebeprezentaci hospody na jejích webových stránkách je 

návštěvníkovi zdůrazňován její genius loci a samotná návštěva je popisována jako specifický 

kulturní zážitek.  

Exteriérem i interiérem se hospoda stylizuje do podoby venkovského roubeného stavení 

s dřevěnou podlahou, naskládanými haldami dříví a povalujícím se nářadím. Tato iluze na mě 
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působila natolik mocně, že jsem na okamžik skutečné téměř zapomněl, že se stále nacházím 

v Praze a dokonce stále v její kompaktní zástavbě. Jako dítě metropole jsem znal haldy dříví 

kolem stavení, které slouží na zátop i jako izolace, pouze z děl Boženy Němcové, a jejich 

přítomnost mě naprosto fascinovala. Jak jsem se dozvěděl po vstupu dovnitř, nešlo pouze o 

dekoraci, ale v hospodě se skutečně nacházela funkční kamna. Z počátku na mě tento design 

působil cizorodě a neztotožňoval se s mým očekáváním o podobě hospody a podle všeho ani 

se zaměřením podniku coby příležitostným hudebním klubem. Po pár návštěvách jsem si 

nicméně na toto prostředí zvyknul a uvědomil si, že vím minimálně o dalších dvou podnicích 

v Praze s podobnou stylizací. Tímto specifickým designem také hospoda chytře pracuje 

s motivem české chaloupky jako připomínkou obrozenecké idealizaci venkova, který 

reprezentoval autentickou a nezkaženou českou kulturu. Česká chaloupka stejně jako venkov a 

venkovský lid je z pohledu národního mýtu prostředím poklidným, rovnostářským a 

oplývajícím lidovou moudrostí, která si v ničem nezadá se strojeným mudrcováním filosofů. 

Slovy obrozence Karla Vinařického: „V našich prostonárodních příslovích jest více zdravé 

filosofie než ve všech soustavách proslulého [německého] národu filosofického“ [Rak, 1994: 

s. 87]. Ze stylizace hospody U vylomenýho čepu do roubenky tak vedle formy úniku z pražské 

reality můžeme nacházet i ambici vytvářet z hospody obdobné místo. 
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III. Praktická část 

V následující části své práci bych chtěl postupně rozvést dva pohledy na současnou 

kulturu hospod skrz dva zkoumané terény, restauraci Pivovarský řetězec a hospodu U 

vylomenýho čepu, jež jsem představil v předchozí kapitole. Postupně se u jednotlivých podniků 

za použití vlastních výstupů z pozorování a rozhovorů zaměřím na čtyři dimenze fungování 

kultury hospod tak, jak jsem je předeslal ve výzkumných otázkách: (1) vymezení pozic mezi 

obsluhou a hosty, (2) přítomnost stálých hosté a jejich privilegia, (3) sociální funkce místa a  

(4) vliv materiálního prostředí hospody. Paralelně s těmito dimenzemi si budu všímat toho, jak 

podniky nakládají s faktory ovlivňující fungování třetího místa rozvedené v kapitole 1.2.2. 

Výstupem této části by měly být strukturované poznatky o tom, jakých podob v jednotlivých 

podnicích kultura hospod nabývá. 

3.1 Pohled Pivovarského řetězce 

3.1.1 Vymezení pozic  

Již v raných fázích výzkumu jsem si v Pivovarském řetězci přístupu, který označuji jako 

„snahu vyjít vstříc“ prostupující všemi prakticky všemi interakcemi mezi hosty a obsluhou. 

Dalo by se namítat, že snaha vyjít vstříc je běžnou praxí v pohostinství a službách, ovšem 

v případě Pivovarského řetězce takto označuji jednak catch-all přístup, tedy záměr oslovit co 

nejširší možnou klientelu, včetně skupin hospody normálně nenavštěvující12, jednak přenechání 

iniciativy v definici vztahu mezi obsluhou a hosty právě na hostech. 

Tato skutečnost je patrná například na způsobu, jak vrchní Honza v rozhovoru popisoval 

tykaní mezi obsluhou a hosty: 

„Tykáte si třeba s některýma z nich (hostů)?“ 

„S některýma jo, no.“ 

„A je to tady běžný, nebo se to stává opravdu výjimečně?“ 

„Tak záleží na tom, když chtěj oni sami, že jo. Třeba my s nima sami tykání nenavazujem, 

ale když to host chce, tak s tím nemáme problém.“ 

(z rozhovoru s Honzou) 

                                                 
12 O budoucím trendu catch-all přístupu v pohostinství se zmiňuji výše v souvislosti s prognózou vývoje 
britských hospod Bowlera a Everitta [1996]. 
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Snaha vyjít vstříc pak prostupuje většinu interakcí mezi obsluhou a hosty a může působit 

automatizovaným dojmem, jak bylo vidět na odvádění hostů ke stolům během mého 

pozorování: 

Začíná ubývat volných míst a tak obsluha opouští od přístupu typičtějším pro 

odpoledne a podvečer, kdy nechávala nově příchozí sednout si, kam chtějí, a většinou si 

jejich příchodu ani pořádně nevšimla. Místo toho jeden nebo dva číšníci či servírky 

svědomitě čekají u vchodu na každou skupinku a hned jak se otevřou dveře, ptají se, zdali 

hosté mají rezervaci a pokud ne, zdali by preferovali kuřáckou nebo nekuřáckou část, 

načež vyčkají na odpověď a na vyhovující volné místo hosty odvedou. Zaujala mě 

mechanická automatičnost, s jakou různí číšníci a servírky tyto fráze opakují. Protože se 

v tuto dobu dveře téměř netrhnou, má obsluha naspěch a prakticky se mezi sebou nebaví, 

i když mi nepřišlo, že jindy by se bavila o moc více. Pokud ano, tak výhradně řeší problémy 

s rezervacemi nebo podobné nesnáze. 

(z terénních poznámek) 

V otázce vymezení pozic se zdají být pro obsluhu klíčovým pojmem „mantinely“. Během 

konverzace se o nich a jejich důležitosti vrchní Honza zmínil několikrát a zdůraznil, že právě 

díky nim může podnik fungovat: 

„To se zase snažíme dodržovat nějaký ty mantinely, teď se budu opakovat, že se to prostě 

v tom kontextu nehodí.“ 

„Takže se snažíte dodržovat důsledně ty mantinely. Jsou pro vás tady důležitý.“ 

„To tady je tak nastavený, že to tady musí fungovat nějaká pravidla a ty pravidla jsou pro 

nás důležitý v tom, že to funguje tak jak to funguje a to myslím, že na docela dobrý úrovni, 

a funguje to právě díky tadytěm pravidlům nastaveným.“ 

(z rozhovoru s Honzou) 

3.1.2 Stálí hosté a jejich privilegia 

O přítomnosti stálých hostů v Pivovarském řetězci jsem věděl díky rozhovoru s jedním 

z nich, paní Renatou. Ona sama přitom tvrdila, že štamgastenství, jaké zná z klasických hospod, 

podle ní v Pivovarském řetězci není. U štamgastenství je podstatné, že tento status je uznáván 

i obsluhou a původně jsem neočekával, že by v také podobě byl v podniku přítomný. Vrchní 

Honza ovšem krátce po začátku rozhovoru začal o stálých hostech sám mluvit a specifikovat 

jejich postavení: 

Jo, já myslel, kdybych třeba teď já sem začal chodit nějak častějc, tak za jak dlouho 

si mě všimnete, vezmete na vědomí, že nejsem jenom náhodnej host? 

Tak to je individuální. Záleží taky, když si sem každej den zajdete na jedno pivo, že jo, tak, 

tak už víme, třeba kolikrát už ani nečekáme, tady maj na stole pivo, jen co se objevjej ve 
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dveřích, a že si pokaždý dávaj třeba desítku nebo chodí pan, co si dává tady pokaždý malý 

černý pivo nebo někdo různý drinky. Říkám, to je individuální. 

(z rozhovoru s Honzou) 

Pokud se budeme bavit o štamgastenských privilegiích, můžeme rozpoznávat tichou 

objednávku. Po hlubším dotazování na obdobná privilegia vrchní Honza přiznal, že opravdu 

dobrým stálým hostům dokáže v plném podniku sehnat volný stůl. Jinak však odmítá, že by 

obsluha dělala rozdíly mezi stálými a náhodnými hosty, a opět zdůrazňuje profesionalitu a 

dodržování mantinelů. Výjimečný vztah se stálými hosty je projevován ze strany obsluhy 

především vstřícnějším vítáním a prohozením pár slov, podle Honzy se vztah obsluhy ke stálým 

hostům „blíží pak k takovejm přátelům, takže už víme, známe se, popovídáme si o rodině, jak 

se kdo má.“ 

Z pohledu složení štamgastů v podniku převažují štamgasti osamocení, ačkoliv se zde 

vyskytují i dvojice štamgastů. Stálí hosté ve větších skupinkách podnik navštěvují v delších 

intervalech, ale obsluha si je prý i přesto často zapamatuje. V jednom úryvku z pozorování jsem 

zachytil průběh návštěvy jednoho z osamocených štamgastů: 

Po dvou hodinách mé návštěvy v Pivovarském řetězci jsem se pomalu připravoval 
k odchodu. Podnik začínal být přeplněný a já měl pocit, že dění v restauraci sklouzává do 
monotematické smyčky příchodu nových hostů a jejich odvedení obsluhou k volným 
místům. Každý stůl se ponořoval do své vlastní konverzace, které se společně slévaly do 
neurčitého šumu přehlušujícího hudbu podkreslující atmosféru hospody o hlasitosti 
přiměřené na to, aby šlo rozpoznat, o jakou skladbu jde, ale aby přitom bylo slyšet jeden 
druhého. Obsluha tedy bere v potaz, že hosté do podniku přichází především konverzovat 
se svými přáteli a toto jim i umožňuje. V tom do podniku vstoupil postarší pan, nejspíš 
sedmdesátník, v béžovém balonovém kabátu a černém baretu. Bez váhání zamířil k jedné 
z barových židlí, cestou pokynul na pozdrav číšníkovi za barem a poloformálně pronesl: 
„Zdravíčko“, alespoň jak se mi v tomto hovory hlučném prostředí povedlo zachytit. Číšník 
mu nato obratem začal připravovat červený drink s plátkem pomeranče v nízké whiskové 
skleničce, na čemž můžeme pozorovat, že jde patrně o pravidelného hosta, jehož 
objednávku si číšník zapamatoval a odvažuje si vystoupit ze sociálního scénáře 
objednávání si. Během svých návštěv jsem tohoto hosta v Pivovarském řetězci spatřil 
několikrát, při všech návštěvách si objednal stejný drink a sedl si na pokud možno stejné 
místo. Při příchodu na místo host chvíli vestoje popíjel ze své skleničky a k tomu pokuřoval 
cigaretu, díval se přitom střídavě na probíhající fotbalový zápas na obrazovce nad barem 
a na dění kolem baru. Po chvíli se posadil na barovou židli a pokračoval ve své činnosti. 
Zajímalo mě, jestli se s obsluhou zná, nebo jestli požívá v podniku i jiná privilegia, než 
automatickou přípravu jeho oblíbeného drinku hned po příhodu. Jeden z číšníků, který měl 
na starost výčep, stál po většinu času asi metr od něho a jednou mu beze slov vyměnil 
popelník, mimo to však mezi nimi žádná konverzace neprobíhala. Host si později objednal 
větší jídlo, po dojedení zaplatil a ještě před skončením zápasu odešel. Ačkoliv tedy bylo 
uznáno nějakým způsobem jeho specifické postavení dané jeho pravidelnou docházkou, 
jiné formy štamgastenství se v jeho případě nerozvíjely, mluvím především o sociální 
rovině a přijetí obsluhou i ostatními hosty. Otázkou zůstává, zdali sám host toto od podniku 
očekává. Vzhledem k jeho ostatním návštěvám mi přišlo, že návštěva hospody, resp. 
restaurace, u něj hraje roli především udržování stálého rituálu a vlastnictví „svého místa“. 
Byť se Oldenburg zaměřuje spíše na sociální funkci třetího místa, určitě můžeme jako třetí 
místo uznat i to, jaké našel tento postarší pan s červeným drinkem.  

(z terénních poznámek) 
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Význam štamgastenství je obsluhou chápán především jako ukazatel, že dělají věci 

správně. Alternativní model, kdy se podnik soustředí na velké množství střídajících se 

hostů, hodnotil vrchní Honza jako „dobrý pro byznys“ a roli štamgastů zde vidí jako 

propagátory hospody mezi známými, čímž právě rozšiřují počet hostů. 

3.1.3 Sociální funkce místa 

Architektura podniku a nakládání s prostorem mohou být klíčovým faktorem pro 

utvoření třetího místa. Oldenburg například uvádí, že třetí místa bývají zařízením 

jednoduchá až nezajímavá [Oldenburg 1991: 36], což by se dalo na Pivovarský řetězec 

vztáhnout kvůli jeho minimalistickému designu. Na druhou stranu může působit až moc 

elegantně a v některých ohledech předimenzovaně. Téhle dvojakosti jsem si v Pivovarském 

řetězci všímal opakovaně, jakoby se architekt nemohl rozhodnout, jaký přístup při zařizování 

podniku zvolí. Spíše než problém teorie třetího místa bych se zaměřil na způsob, jak je 

prostor koncipován z hlediska představ o české hospodě. Podle Altmana měla česká hospoda 

historicky průchozí místnost poblíž výčepu a pak takzvané extracimry, jako byl lokál pro 

obyčejné hosty nebo kasíno pro lepší klientelu [Altman 2015: 47]. Pivovarský řetězec toto 

schéma nenásleduje a místo toho nabízí jednu velkou místnost s dlouhým barem. 

Předpokládal jsem, že bar může částečně suplovat funkci mázhauzu, a rozhodl jsem se 

vyzkoušet, jaké to je sedět u baru. 

Při této návštěvě jsem se rozhodl sednout si pro změnu na židli u baru. Mým záměrem bylo 
zjistit, jak na mě bude působit toto pro mě nezvyklé prostředí, jež podle všeho bylo v podniku 
určeno pro hosty, kteří seděli o samotě. Při mých ostatních návštěvách jsem pozoroval tento typ 
hostů výhradně za barem, zároveň šlo o jediné hosty, se kterými obsluha občas prohodila pár vět 
mimo rámec objednávání si a placení. Pokud pomineme fakt, že před začátkem mého výzkumu 
jsem nikdy nešel do hospody sám, tak už vůbec nikdy předtím jsem neseděl u baru a tato činnost 
mi přišla zvláštní, až poněkud cizí. Domnívám se, že na vině může být architektura prostoru, kdy 
dlouhé bary s mnoha barovými židlemi působí v kontextu představy o české hospody poněkud 
neobvykle, pokud budeme vycházet z historických pramenů jako Pytlík, Altman a jíní. Sedl jsem 
si na barovou židli přímo naproti výčepu, z každé mé strany bylo jedno neobsazené místo, jinak 
byl bar zaplněn dvojicemi a několika jednotlivci. Sezení čelem k baru s malými možnostmi se na 
vysoké židli natočit mě jakoby vyzývalo k osamělému pití. Trochu jsem alespoň očekával, že když 
budu sedět blízko výčepu, budu obsluhován rychleji, což se mi nevyplnilo a přestože jsem seděl 
přímo naproti číšníkovi čepujícímu pivo, musel jsem počkat až na obsluhu, která měla na starost 
moji část podniku. Číšník u výčepu byl nadmíru vytížený a dával to hlasitě najevo pokaždé, když 
za ním jiný číšník nebo servírka přišli s objednávkou, představu, že by měl čas konverzovat se 
mnou nebo jiným hostem jsem rázem zapudil.  

(z terénních poznámek)   

Domnívám se, že architektura míst k sezení u baru, tak jak na mě působila, vede hosty 

spíše k osamělému pití. Vysoké židle, se kterými je nesmírně obtížné manipulovat a jejichž 

područky vás nutí sedět čelem k baru, vlastní obrazovka téměř před každým místem, 

rozlehlý bar, kde však většinu času nikdo není, neboť obsluha má plné ruce práce 
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s obsluhováním přeplněného lokálu, to vše jsou faktory, které brání konverzacím, a tedy 

slovy Oldenburga jsou zhoubné pro třetí místo. V Pivovarském řetězci u baru převažovali 

lidé sedící ve dvojicích, pro které nevyzbyl stůl nebo jej v takto skrovném počtu nechtěli 

zabírat, což je i maximální počet osob, jež se mohou u baru najednou bavit. Když jsme 

prohodili pár slov s jedním z hostů, kterým jsem uvolnil místo, jeho kolega byl na okamžik 

odstrčený, a jakmile se host obrátil, byl jsem odstrčený zase já a i prosté popřání dobré chuti 

od obou a na oplátku popřání dobré chuti oběma ode mě zahrnovalo na barové židli riskantní 

zaklánění a předklánění.  

3.1.4 Vliv materiálního prostředí hospody 

Pivovarský řetězec si zakládá na pověsti „lepší pivnice“ a podniku s moderním vzhledem. 

Pokud jde o výzdobu a zařízení podniku, jak mě upozornil vrchní Honza, tak ta je zařizována 

jednotně vedením franšízy a obsluha, ani provozovatel podniku o ni rozhodovat nemůže. Stálí 

hosté, se kterými jsem mluvil, pak tyto kvality skutečně oceňují, obvykle poznamenáním, že je 

zde čisto a že to není „žádnej pajzl“. Paní Renata například rozvádí výběr Pivovarského řetězce 

jako místa opakované návštěvy takto: 

Já už do Pivovarského řetězce dřív chodila s tou Evou, která si na něco hrála, takže 

to bylo asi z tohodle důvodu, proč tam, a teďka tam chodím s tou Ilonou, s bejvalou kolegyní 

z práce, která za a)   tedy nepije pivo, ta pije víno  a za b) jako asi kvůli prostředí, že je 

takovej typ člověka, která by asi nešla do takový tý klasický hospody, což já klidně jo, když 

půjdu na to pivo, ale pokud si chci vyloženě na něčem pochutnat nebo dát si třeba jídlo, že 

se třeba domluvíme, že jdeme i na večeři, tak vyhledávám typy jako těch lepších, víc nóbl 

restaurací, jako je Pivovarský řetězec. 

(z rozhovoru s Renatou) 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, architektura podniku může mít vliv na sociální 

chování zde probíhající. Vedle výzdoby a designu interiéru, které vzbuzují očekávání o povaze 

restauračního zařízení a specifikují důvod návštěvy zařízení, jako v případě Renaty posezení 

s kamarádkou, která nechce jít do klasické hospody, je výrazným faktorem umístění stolů a 

baru, které rovněž velice důmyslně rozděluje různé typy hostů. 

Do tý nekuřácký části choděj podle mě hodně na pracovní večeře,  jo,  to je i vidět 

podle toho,  jak jsou oblečení, že tam jsou třeba i v kvádru,  kolikrát nebo i formálně 

oblečení,  takže myslím, že tam jdou třeba : třicet procent  lidi, kteří tam jsou na pracovní 

večeři, troufám si říct, že z padesáti procent  tam v nekuřáckym seděj lidi, kteří tam jdou 

na rande  nebo ňákou večeři, chlap se ženskou a tak. Pak úplně mizivý  procento je tam 

takovejch,  že jdou vyloženě sami, tak jdou přímo k tomu baru,  že příjde sám ňákej pán 
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nebo sama pani,  takže si  ani nesedá  ke stolku, že jde tedy jako na ten bar,  protože tam 

má třeba tu konverzaci s tou obsluhou,  protože tam je neustále někdo na tom baru.  

(z rozhovoru s Renatou) 

Vrchní Honza navrhuje prakticky totožné rozdělení hostů podle míst. Důležité je, že stálí 

hosté si většinou sedají právě na bar, o němž jsem se zmiňoval v předcházející kapitole. 

3.1.5 Dílčí shrnutí 

Pivovarský řetězec je podnik fungující od devadesátých let jako franšíza velkého 

pivovaru. Ve své sebeprezentaci klade veliký důraz na svoji modernost a ambici jít s dobou a 

udávat trendy. Orientuje se na klientelu vyšší střední třídy a cizinců a zdůrazňuje svoji povahu 

lepšího podniku. Obzvláště ve večerních hodinách je zde vše ovládáno neúměrným shonem, na 

který jsou však všichni zvyklí a vytváří svým způsobem typickou vlastnost podniku. Obsluha 

se staví do pozice poskytovatelů služby, kterou plní s až otrockou snahou vyjít zákazníkům 

vstříc. Důsledně dbá na vymezení „mantinelů“ a vlastní profesionalitě, čímž výrazně omezuje 

štamgastenská privilegia stálých hostů, kteří podnik navštěvují. Architektura podniku působí 

na jeho návštěvníky ambivalentním dojmem, a ačkoliv obsahuje mnoho prvků podporující 

sdružování a konverzaci, izoluje jednotlivé hosty či skupinky hostů do samostatných jednotek, 

které spolu nemají navzájem moc příležitostí interagovat. 

3.2 Pohled U vylomenýho čepu 

3.2.1 Vymezení pozic 

Jednou z nejvýznamnějších charakteristik hospody, které jsem si zpočátku všímal a při 

první návštěvě jí byl přímo ohromen, byl naprosto stírající se rozdíl mezi obsluhou a zákazníky. 

V jednom případě mi trvalo i několik návštěv, než jsem mohl s jistotou říci, do které kategorie 

určitý jedinec patří. Obsluha na sobě neměla žádný stejnokroj, zástěru nebo jiný rozpoznávací 

prvek vyjma domácí obuvi, které jsem si také všiml až poněkolikáté, takže člověk neznalý 

vztahů U vylomenýho čepu se musel spoléhat na to, že se mu obsluha dříve nebo později sama 

vyjeví. Ve většině případu sice platilo, že obsluha je za výčepem, ovšem bylo možné, že si 

hostinský pan Mirek zrovna na chvíli sednul ke stolu s jedním z hostů, kterého dlouho neviděl 

a zjevně si s ním měl co říci, nebo že si jeden z hostů od štamtyše šel za výčep natočit 

z kohoutku vodu nebo pustit svou hudbu do audiozařízení. Obsluze zjevně tyto výpravy hostů 

na zakázané území výčepu nevadily, protože poměrně často odcházela z dohledu klidně i na 

několik minut s důvěrou, že vše zůstane, jak má být.  
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Pro tyto nejasné vztahy je důležité z hlediska sociální teorie, že stírají na pohled zjevné 

rozdíly a vytváří rovnostářské a otevřené prostředí, které Oldenburg označuje jako „leveler“ 

[Oldenburg 1991: 23]. U vylomeného čepu pak je toto prostředí záměrně podporováno 

majitelem a výčepním, panem Mírou: 

„Je to hlavně díky šéfovi, že jo. Protože šéf je srdcař a má to tady na tom takový 

postavený, že tady si vlastně v tadytý hospodě může každej dělat potažmo, co chce. Ať už 

stoupnout si na stůl, začít zpívat, od svlíkání, že jo, a takovejch jakoby věcí. A vopravdu 

tady si každej může dělat, co chce, ale musí se umět chovat a mít to srdíčko. Když sem 

přijde nějaká kráva a začne tady řvát, tak jí vykopneme, že jo. Samozřejmě. Ale když ten 

člověk je prostě normální a nějak tak relativně se slušně chová a neposílá tě do prdele tak 

je to v pohodě.“ 

(z rozhovoru s Ájou) 

Majiteli hospody je mezi obsluhou i hosty věnovaná náležitá úcta. Ačkoliv jsem 

vypozoroval, že mu většina hostů tyká a familiárně oslovuje „šéfe“, v případě, že na něj během 

konverzace přišla řeč, mluvili o něm jak se mnou, tak mezi sebou navzájem výhradně jako o 

„panu Mirkovi“. Několikrát jsem se u štamgastů setkal i s upozaďováním vlastního přínosu na 

vytváření místa: „To já nic, já jsem jenom štamgast. To pan Míra.“ 

Podobně jako v Pivovarském řetězci, i zde si je obsluha vědoma mantinelů vzájemné 

interakce mezi ní a hosty a jasně je vymezuje, ačkoliv v tomto případě jsou tyto mantinely 

definovány poněkud volněji: 

„Takže ty meze tam jsou.“ 

„Určitě, určitě…“ 

„Když jsi říkala, že si tady každej dělá, co chce…“ 

„Každej si dělá, co chce, viď. Ale nesmí nám nikdo sahat na peníze, na nás a jinak si tady 

každej dělá, co chce.“ 

(z rozhovoru s Ájou) 

V případě, že některý z hostů tyto meze překročí, neváhá ho jindy shovívavý pan Míra 

z hospody vyhodit a v některých případech, o kterých jsem byl z několika stran informován, 

mu může na nějakou dobu zakázat vstup do hospody s vyhlídkou, že za dobré chování může 

být zákaz odvolán. 

 

3.2.2 Stálí hosté a jejich privilegia 

O štamgastech U vylomenýho čepu jsem četl už na webových stránkách hospody, a tak 

jsem neměl obavy, že bych je v hospodě nenašel. Pravda byla taková, že jejich přítomnost jsem 
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rozpoznal téměř hned, jak jsem otevřel dveře. Stálí hosté se scházeli v mázhauzu u dvou stolů, 

štamtyšů, z nichž jeden byl téměř výlučně určen ke hraní karet. Tvrdé jádro štamgastů tvořili 

muži v celkem širokém rozpětí mezi třiceti a sedmdesáti lety, z nichž někteří do podniku chodili 

v košilích, jiné bych si byl na ulici schopen splést s bezdomovcem. Kromě tohoto tvrdého jádra 

pak ke štamtyšům usedaly ještě rozmanitější skupiny, ženy pochopitelně nevyjímaje. 

Náhodného hosta bylo na první pohled poznat tak, že po vstupu do podniku pozdravil a přímo 

zamířil do extracimry, kdežto stálí hosté se vždy po neformálním pozdravu „čáu“ a pár 

zdvořilostních frázích s hostinským panem Mírou nebo servírkami Ájou a Zdenkou alespoň na 

chvíli zastavili u jednoho ze štamtyšů, kde jim bylo hbitě uvolněno místo. 

Po bližším zkoumání se však začalo ukazovat, že za štamgasty by se dala označit většina 

hostů, což mi později potvrdila i Ája: „Jó no, je to tak. Choděj stálice. Málokdy přijde někdo 

cizí. Je to tady profláklé.“ Mezi štamgasty ovšem panovala určitá hierarchie, pokud jde o „tvrdé 

jádro“ sedící u dvou štamtyšů a ostatní cirkulující mezi jednotlivými stoly.  

Mezi privilegia štamgastů U vylomenýho čepu patří především jisté místo u štamtyše, 

tichá objednávka a přednostní obsloužení. Pití na dluh je zde dle slov Áji velmi rozšířeno a týká 

se i širších vrstev stálých hostů. Naopak velmi vzácné jsou štamskleničky, kterými se 

v současnosti může chlubit jen šest štamgastů. Jak bylo uvedeno výše, o své výsady může stálý 

host přijít, pokud nebude respektovat obsluhou stanovené meze, avšak na rozdíl od historických 

příkladu se zde už tak nedbá na frekvenci docházení nebo věrnost podniku, naopak i protestní 

odchod štamgasta  je obsluhou vnímán v klidu: 

Po chvíli, zatímco v přehrávači hraje rocková kapela, kterou jsem s ne úplnou 

jistotou identifikoval jako U2, se host opět rozčílí a křičí: „My si chceme povídat, a ne 

poslouchat nějakou debilní hudbu!“. Posezení v hospodě si totiž spojuje právě s neformální 

konverzací se svými spolustolovníky, o čemž se zmiňuje i Oldenburg v kapitole, kterou 

jsem shodou náhod četl zrovna chvíli předtím, než pozdvižení kolem hudby začalo. Konflikt 

vyvrcholil tím, že se host rozhodl protestně opustit podnik a navštívit jinou hospodu. 

Servírku Áju, která nyní stála u výčepu, to ovšem nevyvedlo z míry a naopak se s ním 

srdečně loučí: „Tak si to tam užij a pozdravuj kluky.“ Z povahy tohoto dialogu je jasné, že 

se ztráty zákazníka nebojí a ví, že si do hospody opět najde cestu, ostatně při mé další 

návštěvě jsem ho opět viděl na svém místě, částečně je ze servírčina postoje patrné i jakési 

vytrestání, kdy nepřistupuje na statusovou hru rozehranou hostem, který mohl očekávat, 

že jej servírka bude přemlouvat, aby zůstal, nebo vyhoví jeho požadavkům a vypne hudbu. 

(z terénních poznámek) 

Důvod, proč zde je v takové míře rozvinuté štamgastenství, Ája vysvětluje tak, že ti, co 

k Vylomenýmu čepu chodí, musí být srdcaři. Doba, kdy se z náhodného hosta stává U 
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vylomenýho čepu štamgast je individuální, záleží zde na výraznosti a právě na „srdcařství“. 

Pravdou však rovněž je, že velká část hostů sama vypomáhala s otvíráním hospody před 23 lety 

a od té doby ji navštěvuje. Jeden z takovýchto prominentních štamgastů mi na otázku, jestli do 

této hospody chodí často, žertem odvětil: „Moc ne, jenom tak dvakrát, třikrát denně.“ Hosté se 

často rekrutují z undergroundové hudební scény, a to jak současné, tak i té československé 

předlistopadové. Někteří z nich působí podivuhodně anachronicky, jako například host, se 

kterým jsem se potkal při své první návštěvě: 

Na lavici za vyhlédnutým stolem seděl osamocený host kolem padesátky v džínové 

bundě a prošedivělým vlasy ostříhanými na mulleta, jehož do očí bijícímu anachronickému 

vzezření jsem měl chuť, nebýt dobrých mravů, se hlasitě zasmát. Na základě zběžné 

analýzy jeho zevnějšku bych jej zařadil do doby, ve které hospoda vznikla, do začátku 

devadesátých let a do okruhu fanoušků undergroundové hudby, která se tehdy začínala 

vyprošťovat ze společenské marginalizace let minulých. Zeptal jsem se ho tedy nesměle, 

zdali je u jeho stolu volno a po jeho souhlasu jsem se usadil na vyhlédnuté místo, 

poškrábanou dřevěnou lavici příležitostně polepenou samolepkami různých kapel s čelním 

výhledem na výčep. Mávám na hostinského, abych si objednal pivo, když v tom se ke mně 

můj spolustolovník natáhl a zeptal se: „Chceš Hlas Liverpoolu?“ (…) Nejprve jsem 

nepochopil, co tím myslí, ale když ukázal v ruce stejnojmenný amatérsky vyhlížející 

časopis, ochotně jsem kývl a vzal si ho od něj. (…) První věcí, která mě zaujala, byla jeho 

forma provedení. 

(z terénních poznámek) 

Později jsem se s tímto distributorem samizdatového tisku již nesetkal, ale narazil jsem 

na obdobný problém, který mě donutil až k přehodnocení výzkumných metod. Hosté totiž 

odmítali spolupracovat formou polostrukturovaných rozhovorů, a jak mi později důvěrně 

vysvětlil jeden z nich, bylo to tím, že jsem v jejich očí působil jako „fízl“, i poté co jsem 

nahrávací zařízení i připravené okruhy otázek schoval. Od té doby jsem se tedy musel 

spolehnout na neformální rozhovory. 

3.2.3 Sociální funkce místa 

Od prvního seznámení s hospodou jsem si všímal výrazné role, jakou podnik zastává při 

utváření lokální komunity. Jak už jsem zmiňoval v představení terénu, hospoda U vylomenýho 

čepu pravidelně organizuje koncerty a další kulturní akce a na jejích webových stránkách jsou 

odkazy na několik místních občanských spolků. Slovy jednoho z hostů: „My jsme tady jako 

hodně zapojený do všeho, no“. Zejména při letních návštěvách hospody na tamní zahrádce jsem 

poté, co jsem již začal od sebe rozeznávat tváře jednotlivých hostů a viděl, jak během večera 

střídají několik stolů a odchází a zase se vrací, jsem začínal projevovat nejistotu nad tím, 
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nakolik je hospoda U vylomenýho čepu hospodou a nakolik komunitním centrem.  

Vytvářet srdce lokální komunity by mělo být i hlavní motivací majitele hospody:  

„Ono hlavně šéfovi nejde o ten zisk. Ani nám. Já kolikrát mávnu ruku, když třeba ty 

lidi nemaj. Když maj zaplatit 306 a zeptám se, jestli nemaj drobný a nemaj, tak vrátím jim 

na pěťo dvě stovky. A vůbec to takhle neřešíme. A i to jak je to tady takový prostě 

undergroundový, tak to tak lidi sami chápou. Třeba jak jim usteleme tu zahrádku, tak voni 

sami přijdou, přinesou nám to sklo, poděkujou, “támhle vám něco došlo, támhle máte plnej 

popelníček (?)” nebo já nevim cokoliv a pohodička. Právě sem choděj lidi, viď. A právě tu 

máme tu domácí kuchyni, kde nám vaří Zuzanka, všichni nadšený, že máme za pár korun, 

že máme sekanou se salátem za padesát korun, to je zadarmiko, kde to člověk vidí?“ 

(z rozhovoru s Ájou) 

No ten pan Míra když vidí, že je někdo v prdeli, tak radši tady zaměstná tady nějaký ty lidi, 

který jako tó …ty štamgasty, co choděj na brigády, zamést zahradu, něco udělat, teď nám 

tady předělávali ten báreček, ve sklepě je spousta práce. “Hele, máte někdo čas?” “jo já 

mám čas” a vždycky se někdo najde.  

Takhle vlastně vzniká ta síť těch lidí. 

No no no, proto sem i ty lidi choděj, choděj za náma si pokecat, co je novýho, že jo, je to 

takový centrum dění. Že tady vždycky na někoho narazíš. Že i když člověk má chuť na pivo 

a je sám, tak sem přijde a vždycky tady někoho najde.  

(z rozhovoru s Ájou) 

3.2.4 Vliv materiálního prostředí hospody 

Hospoda U vylomenýho čepu má velmi výraznou stylizaci do podoby venkovského 

stavení, kterou lze označit za příklad folklorismu [Altman, 2010: 18]. Od prvních pozorování 

mě velmi zajímalo, jak aktéři vnímají kontrast v podobě stylizace hospody do podoby 

venkovského stavení doplněnou o undergroundovou hudbu. Co mě překvapilo, je skutečnost, 

že prakticky nikdo tento kontrast příliš nereflektuje. Pokud jsem se chtěl přesunout k tomu 

tématu, hosté většinou začali spíše vzpomínat na autora této výzdoby, výtvarníka a v současnou 

chvíli ne příliš častého hosta. Kuchařka Veronika mi později vysvětlila jen to, že výzdoba 

vychází z tehdy už zaběhlého stylu tvorby jejího autora, ale že žádný zvláštní význam v ní není 

nutné hledat. Obecně, chtěl-li jsem se s někým bavit o hospodě z pohledu jejího materiálního 

zařízení, štamgasti mě odbývali nebo polovážně hospodu otevřeně kritizovali a dále se 

soustředili na líčení kolektivu v hospodě, což může vypovídat opět o silném komunitním 

významu hospody U vylomenýho čepu. 

Zatímco výzdoba nebyla hosty klíčová, velká pozornost byla věnována hudbě a její 

reprodukci. I mimo časté koncerty zní v podniku hudba téměř nepřetržitě a velmi hlasitě. Jak 
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jsem se dozvěděl od servírky Áji, většinou se pouští playlisty přinesené štamgasty, občas rádio 

a občas cokoliv někdo z hostů přinese, pokud to není vyložený pop. Hudba je podle ní 

v hospodě důležitá, aby se lidé rozproudili. Zároveň se však stává věčným námětem debat a 

hádek o její výběr, v nichž hraje bezesporu roli i kontrakulturní charakter štamgastenské 

základny, jak jsem zaznamenal při svém pozorování: 

Zřejmě v reakci na stmívající se ulici venku za okny zničehonic hostinský pouští 

hudbu, což se později přelévá v bouřlivou hádku nad jeho hudebním vkusem. Jeden ze 

štamgastů, šedesátník s prošedivělými vlasy svázanými do culíku, je rozhořčen 

skutečností, že ve výběru je skupina ABBA a hlasitě na hostinského stranu nadává: 

„ABBA? To jako fakt? Kdyby aspoň Boney M!“ Osobně bych mezi ABBOU a Boney M moc 

žádný významný žánrový rozdíl nehledal, ale pro hosta zřejmě existoval. Host od druhého 

štamtyše, kde se do té doby zapáleně hrálo prší, však nesouhlasí a zastává se 

hostinského: „Co máš proti ABBĚ, vole?“ Od prvního stolu se však ozve z úst jiného hosta 

zcela jasný názor: „Je to sračka!“ Zastánce ABBY je v tomto konfliktu nicméně osamocen, 

protože i jeden z jeho spolusedící vyzývá hostinského, aby hudbu vypnul. Hostinský sám 

celou hádku sleduje s pobavením a po chvilce opravdu vyhovuje hostům a mění playlist. 

(z terénních poznámek) 

3.2.5 Dílčí shrnutí 

Hospoda U vylomenýho čepu byla založena v devadesátých letech členem 

undergroundové kapely. Hudba je i po zhruba dvou desetiletích stále významný aktér v utváření 

mikrosvěta hospody: diskutuje se zde o ní, stává se zdrojem zábavy i šarvátek, prostřednictvím 

příležitostných koncertů se udržuje povědomí o hospodě u širší veřejnosti a především slouží 

jako krystalizační jádro, kolem kterého se vytvořila jasně rozpoznatelná skupina štamgastů, 

jenž se k ní neustále odvolávají, zejména v podobě československého undergroundu. Prostředí 

hospody je na první pohled natolik rovnostářské, v mnoha ohledech až kontrakulturní, že se zde 

občas mísí rozdíl mezi obsluhou a štamgasty, nicméně zde přesto existuje jasné vymezení pozic 

moci, které je v případě výraznějších konfliktů obsluha schopna štamgastům připomenout. 

Tento stav je podporován benevolentním, ale přesto jasně vymezeným přístupem majitele 

hospody. Hospoda funguje na silně komunitní bázi a vytváří kolem sebe přátelskou síť 

sociálních vazeb. Navzdory výrazné stylizaci výzdoby hospody tento prvek není hosty ani 

obsluhou výrazněji reflektován a spíše než o místu samotném se mluví o lidech v něm. 
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IV. Závěr 

4.1 Výsledky výzkumu 

Obsluhy v obou výzkumných terénech, v Pivovarském řetězci i v hospodě U vylomenýho 

čepu, dbají na ustanovení jasných hranic, kterými je vztah mezi hostem a obsluhou definován. 

Zatímco ale hranicemi, o kterých se hovoří v Pivovarském řetězci, se myslí především 

profesionalita obsluhy a rovný přístup k hostům, tedy jde o hranice pro chování obsluhy, 

hranice, o nichž mluví obsluha U vylomenýho čepu, jsou hranicemi pro chování hostů. Vztah 

mezi obsluhou a hosty v Pivovarském řetězci se řídí formálním a automatizovaným přístupem 

„snahy vyjít vstříc“, který vychází z filosofie franšízy. U vylomenýho čepu je naopak vztah 

definován přímo hostinským, který je zároveň majitelem, a záměrně je posouván na velmi 

liberální a benevolentní rovinu, která dovoluje takřka vše. 

Ačkoliv by byl sklon předpokládat, že štamgastenství se v Pivovarském řetězci příliš 

nerozvíjí, rozhovory s obsluhou odhalily, že tomu tak není a i zde existují stálí hosté, o nichž si 

je obsluha vědoma a navazuje s nimi oboustranný vztah. Stejně jako U vylomenýho čepu je 

tento vztah připodobněn k přátelství a jeví se jako inkluzivní co se týče náhodných hostů, pokud 

o takový vztah stojí. Překážkou rozvoje štamgastenství je však zmiňované vymezení hranic, 

které obsluze neumožňuje nabízet štamgastům širší privilegia. U vylomenýho čepu je 

štamgastenská základna velmi rozvinutá, což je dané především komunitní povahou místa a 

alternativním až kontrakulturním pozadím štamgastů. Objevují se zde téměř všechny prvky 

štamgastenství uvedené v kapitole 1.4.1. 

Hospoda U vylomenýho čepu funguje na silné komunitní bázi a poskytuje prostor pro 

socializaci v duchu třetího místa. Vytvářet takový prostor je hlavním motivem provozovatele. 

Obsluha u Pivovarské řetězce jako součásti franšízy nemá kontrolu nad faktory, který by mohly 

podobu hospody jako třetího místa ovlivňovat, jako je výzdoba nebo architektura podniku.  

Tato skutečnost vede ke kumulaci štamgastů, resp. nejčastěji jednotlivců či dvojic, na baru, 

který není vhodný pro vzájemnou komunikaci, jež pro třetí místo klíčovou aktivitou. Zajímavý 

poznatek je orientace hostů na kvalitu zařízení a interiéru Pivovarského řetězce v kontrastu 

s orientací na místní společnost u hostů U vylomenýho čepu.  

Po podrobnějším pohledu na rozdíly mezi Pivovarským řetězcem a hospodou  

U vylomenýho čepu se může zdát, že hlavním důvodem, který zamezuje většímu rozvoji 

štamgastenství je odcizení mezi obsluhou podniku a provozovatelem franšízy. Franšíza, pod 
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kterou Pivovarský řetězec funguje, rozhoduje o procesech a pravidlech kontrolujících interakci 

mezi obsluhou a hosty, čímž podniku neumožňuje podobnou flexibilitu a variabilitu vztahu s 

hosty, a tedy i rozvinutější formu štamgastenství, jakou můžeme pozorovat v druhém 

extrémním případu v podobě hospody U vylomenýho čepu. 

4.2 Přínosy a limity práce 

Moje práce se zaměřuje na výzkum současné kultury hospod v terénu, čímž nabízí trochu 

jiný pohled, než prameny ze kterých čerpala, jenž se soustředí spíše na studium historické 

kultury hospod z dobových záznamů, a může tak sloužit jako pokus o zachycení její proměny 

a vývoje. Záběr na štamgastenství pak slouží k zachycení proměn a budoucnosti tohoto 

kulturního fenoménu, který se dlouhodobě v různých podobách odráží v české kultuře. 

Z pohledu Oldenburgovy teorie může práce být chápána i jako námět k diskusi nad současnou 

a budoucí rolí třetího místa ve veřejnému prostoru a při rozvoji občanské společnosti. 

Za výrazný limit své práce považuji především omezený terén, jak mi bylo několikrát 

vytknuto při konverzacích se samotnými štamgasty. Pivovarský řetězec a hospoda U 

vylomenýho čepu nabídly exkurz do dvou různých a atypických přístupů, jakými mohou 

restaurační zařízení pojmout současnou kulturu hospod a jak mohou pracovat se 

štamgastenstvím. Je možné, že pokud bychom výzkumný terén rozšířili na více hospod, 

nalezneme další unikátní strategie ukazující na variabilitu současné kultury hospod.  

Dlouhodobější terénní výzkum, o podstatně vyšší časové a hlavně finanční náročnosti, by mohl 

zahrnovat navázání neformálnějšího vztahu s obsluhou a hosty a získání potřebné důvěry k 

„proniknutí ke štamtyši“, stání se součástí stolní společnosti místních štamgastů, případně 

jednodušeji provést výzkum v místě, kde již výzkumník štamgastem je. Budoucí výzkum 

k tématu by se mohl ubírat tímto směrem, tematicky by bylo možné hledat provázanost 

štamgastenství v duchu Oldenburga s občanskou společností a lokální komunitou, 

metodologicky by se dal budoucí výzkum rozšířit o rozhovory, biografii štamgastů nebo 

sociometrii v prostředí hospody.  
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